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GI ET LIV 
MED VANN
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I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 
200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.
 
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

Hver dag henter Kila rent vann ved vann-
stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter 
dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk 
fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn av 
sykdommer de fikk fra det urene vannet.

Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder 
seg over hver dag hun er frisk og kan gå på 
skolen, samtidig som hun jobber på gården.
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Leder:

La oss bygge sammen!

Å bygge krever 
kunnskap om 
grunnforhold, 
materialer, omgivelser, 
størrelsesforhold, osv.  
Å bygge menighet 
krever det samme. 
Hvem er det som bor i 
soknet vårt? 

Hvordan skal vi som 
menighet vise at hos oss er du 
velkommen, uansett? Kan du 
komme til kirken selv om du 
ikke er kristen? Er det åpent 
for de som tviler? Er vi rause 
nok og imøtekommende nok? 
Spørsmålene er mange og ikke 
alltid så enkle å svare på for oss 
som jobber i kirken. 

5.-10. mai har vi bispevisitas 
i Østenstad, og biskopen med 
følge vil komme på visitas og 
se på det mangfoldige arbeidet 
som gjøres i menigheten og i 
Østenstad sokn. Vi har et håp 

og et ønske om at visitasen vil 
gi oss en anledning til å få et 
utenfra blikk på menigheten 
vår, og hjelpe oss til å justere 
kursen – om nødvendig.

Da Østenstad kirke ble 
bygget og sto ferdig for 40 
år siden, med innvielse 23. 
mars 1980, var det mange 
ildsjeler som gjennom mange 
år hadde samlet inn penger 
til kirkebygget. 26. mai 1961 
ble Gisle og Vettre kirkelag 
stiftet på et allmannamøte 
på Blakstad bedehus. De 
hadde et engasjement og 
tro på at Østenstad sokn 
trengte en kirke for å kunne 
samles til gudstjeneste og 
til alle livets små og store 
hendelser. Menigheten 
ønsket en arbeidskirke. 
Trosopplæringstiltak forgår 
i kirken til faste tidspunkt 
gjennom uken, og unge 
og gamle møtes også til 
faste arrangementer. Det er 
konserter i både egen regi og 
for kommersielle aktører. 

I Nepal ligger et lite sykehus 
som Østenstad menighet 
støtter. Begrepet “å gjøre en 
forskjell,” gir stor mening 
her. Normisjon bidrar til et 
pasientstøttefond som sikrer 
fattiges rett og mulighet til 
behandling. Gjennom det kan 
sykehusregningen betales for 
de aller fattigste. Sykehuset 
samarbeider også med 
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myndighetene om 
samfunnshelse og forebygging 
i distriktet. Målet er at alle 
skal få lik rett til behandling 
ved sykdom og skader og 
tilstrekkelig kunnskap om 
ernæring og barns helse. 
Dette har ført til en radikal 
forbedring i helsetilstanden for 
kvinner og barn. 

Utsendingene Kristin 
og Erik Bøhler har bidratt 
med kompetanse og erfaring 
innenfor medisin og ernæring 
i en årrekke. De legger 
stor vekt på å lære opp og 
undervise nasjonal stab. 
Menighetens engasjement i 
misjonsprosjektet koordineres 
av misjonsutvalget, og 
Østenstad menighet samler inn 
store summer hvert år som blir 
sendt ned til Okhaldhunga og 
det viktige arbeidet som drives 
der. I tillegg er det strikket over 
1000 babytepper som er sendt 
ned til de små babyene som 
fødes ved sykehuset.

Takket være ildsjelene 
både i Gisle og Vettre 
kirkelag, og ekteparet Bøhler 
i Okhaldhunga, kan vi med 
sikkerhet si at det å bygge noe 
for andre gir resultater langt 
utover det vi kan fatte.

Tusen takk til alle ildsjeler!

Liv Ruud
Daglig leder

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-15.00

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

T: 67 12 18 17
GULLHELLA
07-23 (08-21)

T: 66 90 40 63 ASKER
RØYKENVEIEN 136A, 

1386 ASKER 
9-18 (15)



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:

BISPEVISITAS 5.–10. MAI
Tekst: Astrid Sætrang Morvik

Det skjer ikke ofte, men når det skjer er det veldig 
stas! For første gang på 18 år blir Østenstad 
menighet visitert av en biskop. 

Det er utarbeidet et tettpakket program som skal gi biskopen 
innsyn i hva som skjer i Østenstad menighet og hvordan arbeidet 
drives. Overskriften for denne visitasen er «Østenstad menighet – 
en god nabo.» I tillegg til å se på det indre livet i menigheten, vil 
biskopen og hennes følge møte noen av menighetens naboer og 
samarbeidspartnere: skolene, kommuneledelsen, Blakstad sykehus, 
nærmiljøsentralen i Vollen og Østenstad kirkegård.

Her er et utdrag av visitasprogrammet:
Tirsdag 5. mai 
• Kl. 11.00: Nattverdgudstjeneste for stab, menighetsråd  

og andre inviterte.
• Gjennomgang av kirken, kirkebøker, samtale med  

menighetens stab.
• Kl. 16-17.30. Supertirsdag og middag for barnefamilier. 

Fortellerstund, barnesangkor og grupper.
• Kl. 18.30. Møte med Dig Deeper, klubb for 10-13-åringer.
• Kl. 19.15-21.00 Møte med menighetsrådet.

Onsdag 6. mai
Formiddag: 
• Besøk i Østenstad menighetsbarnehage
• Lunsjmøte med kommuneledelsen og ledelsen i 

nærmiljøsentralen i Selvikvillaen i Vollen. Tema: «Hva vil du 
jeg skal gjøre for deg?»

• Befaring på kirkegården og åpning av urtebed ved kirken

Det skjer  
i kirken:
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Kveld:
• Kl. 18.30-21.00: Åpent inspirasjonsmøte for alle 

interesserte. Tema: Hvordan leser vi bibelen så den blir 
aktuell for oss? Plenumssamtale med biskopen.

Torsdag 7. mai
Formiddag:
• Møte med skoleledere i soknet. Hvordan kan kirken bidra på 

skolens premisser for å oppfylle læreplanen?
• Møte med ledelsen ved Blakstad psykiatriske sykehus og 

sykehusprestene
Kveld: 
• Møte med konfirmanter og Ten Sing. Tema: Hva vil 

ungdommen spørre en biskop om og hva vil biskopen spørre 
ungdommene om? 

Fredag og lørdag: Ikke noe program.

Søndag 10. mai kl. 11.00-14.00
• Visitasgudstjeneste og Østenstaddagen.  

Alle er hjertelig velkommen!
• Sang ved Østenstad sangeri og barnekor. Søndagsskole. 

Kirkekaffe med gratis pølser og sveler. Leker for barna. 
Visitasforedrag ved biskopen.

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

www.sev.as
Tlf. 66 98 79 79

Slemmestadvn 145, 1381 Vettre
Man, ons, fre 8-16, tirs og tors 8-17.

Dette er bispevisitas
«En bispevisitas er et 
institusjonalisert og rettslig ordnet 
besøk av biskopen i ett eller 
flere sokn i den hensikt å utøve 
kirkelig tilsyn. Formålet med 
bispevisitasen er å støtte, inspirere 
og veilede menigheter og ansatte, 
og gjøre kirkens nærvær synlig  
i lokalsamfunnet.» 
Fra Visitasreglement for Den norske kirke.

Kari Veiteberg besøker Østenstad menighet. Foto: Johannes Ek Reindal.



Kristin og Erik Bøhler: 

– Misjon er mer  
enn å frelse sjeler
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Sola skinner over et snøfritt vinterlandskap og 
et lite, rødmalt hus i Haslum. Her lå i sin tid 
småbruket til Erik Bøhlers farfar. Nå er Erik 
og Kristin kommet hjem til røttene sine etter 
nesten 30 år i Butan og Nepal. Fra stuevinduet 
er utsikten rolig med et jorde i forgrunnen og 
lave åser mot horisonten, tusenvis av mil fra 
Himalayas taggete fjell. 

Nå er det Norge som er «fremmed»:
– Vi er som innvandrere! utbryter Kristin. – Vi skal lære en 

helt ny kultur å kjenne med «apper» for alt. Vi driver og gjør oss 
kjent i dette landet.

Men å bo i et hus med vestlig standard og ikke minst 
varmegrader innendørs, synes begge er deilig. 

– Det er et under at dere ikke ble syke, utbryter jeg. 
– Det er et under at ikke Erik fikk tuberkulose, svarer Kristin, - 

Han vasset jo i tuberkulose hele tiden!
Å bli doktor et sted hvor det ikke var nok doktorer og hvor 

historien om Jesus ikke var godt kjent, var Eriks drøm helt fra 
barnsben av.

– Hvor kom den tanken fra?
– Jeg vet ikke helt, men sånn er livet blitt. Det har vært mye 

velsignelse i å leve i det, og ingen unaturlig tanke ut fra troen på 
en god Gud.

– Gud er en Gud som kaller, skyter Kristin inn. - Og det er 
fint at han snakker til barnehjerter.

– Jeg vil heller si at Gud kaller til seg, og så sender han oss ut, 
innvender Erik.

Samtalen mellom misjonærekteparet er engasjert. Å 
snakke om tro og hvordan Gud har påvirket dem, er en del av 
hverdagspraten. 

– Religion er viktig for alle i Asia. Det er noe man snakker om. 
Det er ikke privat som her, forklarer Kristin.

Gjennom ni år som helsearbeidere i Butan, et land hvor man 
ikke har lov til å drive kristen evangelisering, erfarte ekteparet at 
hjelpearbeid og det å fortelle om Jesus var to sider av samme sak. 
Kristin som er utdannet barnepleier, forteller: 

– Jeg begynte i vaksinasjonsprogrammet i Butan i 1983. Det 
var veldig inspirerende. Man kunne ikke drive med forkynnelse, 
men man kunne fortelle om Jesus hvis folk spurte. Jeg opplevde 
at folk kunne si: «Å du er heldig som er kristen, men jeg er 
født i Butan, så jeg er buddhist.» Det var veldig sterkt nedfelt i 
identiteten.

– Det er rimelige grunner for at ikke utlendinger skal gå rundt 
og proklamere troen. Det er de som ønsker å høre som skal få 
høre, mener Erik, og forteller hvordan vestlige misjonærer både 
i Butan og Nepal har gitt utviklingshjelp gjennom utbygging av 
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infrastruktur og sykehus. 
– Befolkningen har sett spor 

av Gud gjennom sykehusene, 
og den kristne Gud har fått 
ord på seg for å være en 
helbredende Gud, en Gud 
som vil dem vel. Slik tolker 
nepaleserne det som skjer, 
forteller Kristin. 

Selv ble hun kristen som 
18-åring. – Jeg hadde en 
oppvekst i Bærum fritt for 
all religion og søndagsskole, 
men etter hvert ble livet litt 
meningsløst for meg, sier 
hun: – Hva så, etter neste fest? 
Hun begynte å lese Bibelen 
og snek seg ut en morgen for 
å gå i kirken. – Jesusvekkelsen 
betydde mye for meg, forteller 
65-åringen. – Man skulle følge 
Jesus i ett og alt. Men jeg var 
veldig glad for at jeg ikke skulle 
reise ut som misjonærer, smiler 
hun. – Jeg var jo så dårlig i 
språk!

Planene ble endret da hun 

møtte den jevnaldrende Erik.  
– Han var den første 
kristne jeg traff. Vi drev 
ungdomsarbeid sammen noen 
år i Haslum menighet. Alle 
visste at Erik skulle «ut» og jeg 
måtte gjøre opp med meg selv 
hva jeg ville. Jeg følte det ville 
være galt å hindre Erik i hans 
plan. Jeg valgte å hoppe i det.

Det unge paret henvendte 
seg til Santalmisjonen som 
hadde lang tradisjon for å drive 
språk- og sykehusvirksomhet 
i India og Himalaya. Begge 
fikk kallsbrev og var forventet 
å gjøre en tjeneste; Erik 
som doktor og Kristin som 
spedbarn- og barselpleier.

Etter mange år som 
helsearbeidere i et fattig land, 
er Kristin og Erik opptatt av 
å formidle at misjon er mer 
enn å «frelse sjeler.» – Fra 
oldtiden av har kirkens arbeid 
vært barmhjertighetsarbeid, 
men i Vesten og Norge deler 

- Vi håper at misjonsprosjektet er en inspirasjon til å utvikle sitt 
kjennskap til Gud og se at det nytter, sier Kristin og Erik. 

Tlf: 66 98 70 30
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«Mange har reist halte hjem, men 
har fått et helbredet liv og en sterk 
glede og tilhørighet til kirken.»

vi livet i sektorer med vegger 
mellom. Man skiller mellom 
evangelisering og bistand, 
men det er misforstått å dele 
opp slik. Kirken har omsorg 
for hele mennesket! I Asia 
tenker man at alt i livet henger 
sammen. Det er ett liv, slår 
Erik fast.

– Hvis man tar det 
kroppslige ut av evangeliet, blir 
ikke evangeliet helt, reflekterer 
Kristin. – Målet er en 
forvandling av hele mennesket 
som et fritt menneske med en 
relasjon til sin Skaper og Far. 

Sykehuset i Okhaldhunga 
har blitt svært viktig for 
befolkningen i området, men 
ikke alle blir helbredet. Erik 
forteller nøkternt:  
– De færreste mennesker blir 
mirakuløst helbredet. Blir 
man bra, er det på grunn av 
behandlingen. Mange blir 
bra, men det er også mange 
som dør. Likevel blir mange 
kristne, antakelig fordi de har 
møtt omsorg. «Dette er et 
godt sted å dø», sier de. Det 
er et kvalitetsstempel for et 
misjonssykehus.

– Vi som formidlere av 
evangeliet har godt av å møte 
døden. Mange har reist halte 
hjem, men har fått et helbredet 
liv og en sterk glede og 
tilhørighet til kirken, tilføyer 
Kristin.

Hvor mange kristne som 
finnes i Nepal i dag, vites 
ikke sikkert, men det har 
skjedd store endringer på flere 
områder siden 1980-tallet.  
– Livet til folk i Himalaya er så 
utrolig forandret. Vi har vært 
med på en reise på disse 40 
årene, sier Kristin.

– Det illustreres best ved 
at barnedødeligheten har gått 
drastisk ned fra 25 til 2,5 %. 
Og enda større har nedgangen 
vært i fruktbarheten, fra 6 
til 1,9 barn. Det er jo slik 
det bør være, sier Erik. – Nå 

tør man få færre barn fordi 
barnedødeligheten er så lav. 
Dermed er det mulig å få et 
bedre kontrollert liv.

– På 80-tallet opplevde vi 
en befolkningseksplosjon. Vi 
trodde ikke det ville være mulig 
å få kontroll på fattigdommen. 
Men det nytter, sier Kristin 
håpefullt. 

– Det gir håp i møte 
med andre problemer, 
resonnerer Erik og viser til 
den milde vinteren og dagens 
klimatrussel. – Nå er det dette 
vi står overfor. Vi har maktet å 
løse store problemer før. Det er 
godt å vite når det ligger store 
utfordringer foran oss.

Nepalesernes levekår 
fortsetter å engasjere Kristin og 
Erik. De har et oppdrag: 

– Dette halvåret gir vi til 
Okhaldhunga, sier Kristin, og 
forteller at dagene er fylt av 
møter med samarbeidspartnere 
i Norge for å sikre at sykehuset 
fortsatt får støtte.

Driften ved sykehuset i 
Okhaldhunga fortsetter som 
før, selv om Kristin og Erik 
ikke lenger sitter i førersetet. 

Nye krefter har tatt over, og 
støtten fra Norge og andre 
land er fortsatt like nødvendig. 
Kristin og Erik er glade for 
at Østenstad menighet har 
utvidet misjonsavtalen sin i to 
nye år.

– Vi er imponert over 
hvordan Østenstad menighet 
har tatt denne oppgaven over 
mange år. Det har vært veldig  
oppmuntrende for oss.

Avtalen ble inngått første gang 
i januar 2010. I 2019 samlet 
Østenstad menighet inn  
133 000 kr til prosjektet 
barnehelse og ernæring ved 
sykehuset i Okhaldhunga. 
Pengene kom inn gjennom 
ofringer, julemarked og private 
fødselsdagsfeiringer. I tillegg 
strikker mange mennesker  
i menigheten babytepper i ull til 
nyfødte barn ved sykehuset  
i Okhaldhunga. 

MISJONSAVTALEN  
I ØSTENSTAD MENIGHET

For de neste to årene har 
menigheten forpliktet seg til å:
• Engasjere enkeltpersoner og 
grupper i menigheten
• Synliggjøre misjonsavtalen
• Integrere misjonsprosjektet i 
menighetens øvrige arbeid
• Ha en målsetting om å bidra 
med minimum kr. 60.000 pr år

Er du interessert i å støtte 
arbeidet i Okhaldhunga? Ta 
kontakt med misjonsutvalgets 
leder, Else Marie Fonneløp: 
em.fonnelop@gmail.com

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

Ledige 
båtplasser

fasteaksjonen.no
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Hver dag henter Kila rent vann ved 
vannstasjonen. Vannet kommer fra 
den 120 meter dype brønnen som 
landsbyen i Etiopia fikk fra Kirkens 
Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn 
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Nå ser Kila med håp på fremtiden. 
Hun gleder seg over hver dag hun 
er frisk og kan gå på skolen, samti-
dig som hun jobber på gården.
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Av Tove Dahl Solbu
For et privilegium som musikkfaglig utdannet pedagog 

å få arbeide med barnestemmer! I egen menighet i 20 år! 
Arbeidskrevende, men å, så morsomt!

Det startet i februar 1972. 47 barn møtte til første øvelse i 
musikkrommet på Vettre skole. Dirigenten var ambisiøs og holdt 
opptaksprøver, men innså snart at det virkelig spennende var å 
utvikle hver enkelts stemmepotensial, og skape et så godt kor 
som mulig enten det var 12 medlemmer eller over 40, enten vi 
kunne synge 3-stemmig eller bare unisont. Vi la vekt på å utvikle 
god korklang. Alt vi gjorde, var akustisk, også solopartier. Det var 
inspirerende at de erfarne kormedlemmene reagerte hvis klangen 
ikke var som den burde.

Til å begynne med het vi Barnekoret, men da gutter etter 
hvert uteble, ble navnet endret til Pikekor. Jentene forpliktet seg 
for ett år av gangen. Mange var med lenge, rekorden var 7 år (!), 
mens 3-4 år var vanlig. Hele tiden var det entusiastiske, støttende 
foreldre som påtok seg ansvar i foreldreforeningen og la til rette 
for turer, fester og andre arrangementer.

Korets kapper ble sydd på dugnad av håndvevet Røros-tweed.  
En sømutdannet mor klippet 42 kapper og holdt kveldskurs på 
Vettre skole. Og mødrene sydde hver sin kappe under kyndig 
veiledning. Korets emblem ble til etter en tegnekonkurranse blant 
jentene og ble brukt på skuldervesker til kornotene, korgenser, 
brevpapir, annonser og plakater.

Jentene stod på! Det var ukentlige øvelser, tre kvarter 
for aspirantkoret, og halvannen time for hovedkoret. Hver 
halvårsplan var fylt av oppdrag, først og fremst i egen menighet, 
men også andre steder i Asker og rundt om i landet. Koret sang 
jevnlig på gudstjenester, da med repertoar som best mulig stemte 
med søndagens særpreg i kirkeåret. Men koret deltok også årlig 
på Salgsmessen, på Eldrefesten, barnetimer og arrangementer 
som krevde annet program. Da var det godt å ha et repertoar med 
lettere sanger, fortelling, dans og dramatisering.

Koret hadde mange fine turer. Første overnattingstur gikk til 
Rikskirkesangfest for barnekor i Molde i 1975. Her ble Trond 

Kvernos St. Johannes-vigilie urframført som fellesnummer, 
med over tusen barnestemmer fra hele landet. Det var en stor 
opplevelse! Flere av melodiene i verket har blitt velkjente salmer i 
salmeboken, f.eks.: I dine hender, Fader blid og Noen må våke.

Det ble mange Rikskirkesangfester, i Stavanger, Bergen, 
Trondheim, Bodø, og alle steder møttes barnekor fra fjern 
og nær, opptil 2000 sangere i alt. I 1988 hadde vi vår eneste 
utenlandsreise, til Stockholm.

To ganger ble det gjort kassettopptak av noe fra Pikekorets 
repertoar, til salgs for å få inn noen kroner ekstra i korkassa.

Alle korets jubileer ble feiret stort med seminarer, fester og 
konserter. Til 20-årsjubileet i 1992 ble det bestilt et korverk av 
komponisten Kjell Markussen: Kom, la oss juble for Herren. 
Musikere fra kulturskolen tok seg av instrumentalstemmene.

I år, når vi feirer 100-årsjubileum for Anne Cath. Vestly, er det 
hyggelig å tenke på at under Kulturuken i Asker kulturhus i 1988, 
fikk Pikekoret være med i hennes «Eventyrstund».

Det største og aller viktigste i korets historie var å få synge 
i Østenstad kirke søndag 23. mars 1980! Vi hadde sunget på 
kirketomta flere år, og vi sang ved grunnstensnedleggelsen, men 
nå stod kirken ferdig! En stor dag! 

«Det blir ikke jul før Pikekoret har sunget Gammel 
Mariavise», sa presten fra prekestolen en julaften. Det hadde vært 
tradisjon i «alle» år. Etter hvert ble det også tradisjon å invitere 
tidligere medlemmer til å være med. Veterangruppen fortsatte 
etter at koret var nedlagt. Tradisjonen lever fortsatt, det erfarer vi 
hver julaften.

Gratulerer med jubileum, og lykke til alle dere nåværende  
barnekorsangere!

ØSTENSTAD MENIGHETS PIKEKOR 1972-1992  
– EN DIRIGENT SER TILBAKE

Pikekoret synger under 
julegudstjenesten i aulaen på 
Blakstad sykehus.  
Foto: Budstikka, 29.12.1975

Korets emblem ble til etter en 
tegnekonkurranse blant jentene.

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

Tlf 66 98 89 00
Åpningstider 9-17 (10-16)
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Slekters gang
12. januar
Marius Alexander Ulleberg 
Kobbeltvedt
19. januar
Gustav Falkum Grini
26. januar
Sander Ulstein Salomonsen
Aksel Holen Prydz
Benjamin Gundersen Lyshol
Jacob Gamst Nordstrøm
2. februar
Theodor Martin Næss-
Østgaard
Synne Storaker Lappegaard
9. februar
Aune Slåstuen Prestholdt
16. februar
Julie Sørhus Voss
Malene Fauske Thorud
Ebba Lilly Ugland Flottorp

Tro & liv
23. desember
Ellen Kristine Martinsen
3. januar
Per-Erik Juell
9. januar
Ketil Gisle
Hans Ole Bjøntegård
10. januar
Per Christian Blichfeldt
Jakob Anton Shetelig
14. januar
Gunhild Torine Wittenberg
15. januar
Steinulf Hoel
17. januar
Wenche Hjartholm
Marie Bigga Mortensen
21. januar
Asbjørn Aalrust
6. februar 
Dagny Sigvaldsen
7. februar
Arne Brusdal
Olav Frode Bråten
Grethe Marie Fleischer
11. februar
Anne Sæther
13. februar
Svein Iver Arntzen Erichsen
21. februar
Jack Kramer
25. februar
Bjørg Bjørnstad
26. februar
Gunvor Erevik

Begravelse til riktig pris 

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg  
den beste prisen, uten at det går på bekostning av  

service og kvalitet. Vi ordner alt det praktiske  
og er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

 

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 

Ny inskripsjon til fast lav pris.
Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing

Stort utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

Andakt av ungdomsarbeider Andreas Falch Pettersen

VÆR DEG SELV. STÅ OPP FOR ANDRE!

Hvorfor driver vi egentlig ungdomsarbeid i Østenstad menighet? 
Ten sing-koret «Pappas Barn» er en del av KFUK-KFUM, og 

deres slagord er: «Vær deg selv. Stå opp for andre.» Mye av det vi 
ønsker med vårt arbeid ligger i dette budskapet. 

Pappas Barn skal være et miljø i kirken der ungdommen får 
være seg selv. Fri fra skolepress og prestasjonskrav. Med rom for 
å utfolde seg kreativt og utvikle seg som leder. Et sted der man 
får utforske sin egen tro, bli kjent med andre og føle på trygghet. 
Klarer vi alt dette? Sannsynligvis ikke. I hvert fall ikke alt for alle 
hele tiden. Men klarer vi det litt av og til er mye gjort. Jeg tror 
nemlig et slikt miljø er sjeldent for ungdom i dag, men kanskje 
viktigere enn noen gang.

Og føler man seg trygg i et miljø er det mye lettere å «stå opp 
for andre», eller å «elske din neste som deg selv» som Jesus sa det. 
Enten det er å invitere en ensom konfirmant med på kortspill, å 
samle inn penger til veldedighet på globalløp eller ved å komme 
hver torsdag med en positiv innstilling, skal vi være et sted som 
oppfordrer til nestekjærlighet. 

Tenker vi stort er det lov å håpe at budskapet og innstillingen 
kan vare og spre seg. At forelderen får en fornøyd og engasjert 
konfirmant hjem på kvelden. At publikum på musikalen 
blir inspirert. At en ungdom med en slitsom hverdag 
finner ro på andaktene. At nye vennskap skapes. Og at 
ungdommen ser på tiden sin i Pappas Barn som en fin tid 
som har gitt dem noe godt å ta med seg videre i livet.

 Vær deg selv. Stå opp for andre!

Østenstad menighet takker Andreas for følget! Han har vært 
vår ungdomsarbeider siden november 2018. Nå tar han fatt 
på et masterstudium og stillingen hans er utlyst.

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

henvisning til denne annonsen.

Asker, 66 78 05 33 (24t)    jolstad.no



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
29.03. - 31.05. 2020
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

29. mars, 4. s. i fastetiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
Søndagsskole

5. april, Palmesøndag
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: MAF (Mission Aviation 
Fellowship) 

9. april, Skjærtorsdag  
kl. 19.30
NB: Heggedal kirke 
Prest: Magnus Pettersen 
Kjellin

10. april, Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik

12. april, Påskedag
Kl. 9.30: Påskefrokost.  
Ta med et pålegg.
Vi maler egg!
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Minigospel medvirker
Offer: Det norske 
misjonsselskap
Søndagsskole

19. april, 2. søndag i 
påsketiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

26. april, 3. søndag i 
påsketiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
Søndagsskole

3. mai, 4. søndag i 
påsketiden
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad  
menighets arbeid
Søndagsskole

10. mai, 5. søndag i 
påsketiden
Visitasgudstjeneste  
(Se egen sak s. 3)
Biskop Kari Veiteberg mfl.
Østenstad sangeri, Barnekor, 
Minigospel
Offer: Kirkens SOS
Søndagsskole

21. mai, Kristi 
himmelfartsdag
Kl. 12. Andakt på Vardåsen 
(ved varden)
Prest: Audun Vad Petersson
Avmarsj fra Gullhella stasjon 
kl. 11. 
Ta med niste!

24. mai, søndag før pinse
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad  
menighets arbeid

31. mai, Pinsedag 
Høytidsgudstjeneste
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad  
menighets arbeid

Katinka Torkildsen
SFO-leder

Marianne Riis Rasmussen sendte stafettpinnen vider til nyvalgt 
nestleder i Østenstad menighetsråd, Katinka Torkildsen, og 
Katinka lot seg ikke be to ganger. I en mail skriver hun:

«Min favorittsalme er ”Mitt hjerte alltid vanker”. Det er jo 
en veldig kjent julesalme, og jeg har nok alltid kunnet den. Kan 
i hvert fall ikke huske første gang jeg hørte den, men jeg husker 
godt Sissel Kyrkjebø synge den da jeg vokste opp. Hennes plate 
”Glade jul” var Selveste Juleplata hjemme hos oss. 

Det er noe med både tekst og melodi som treffer meg. For 
meg betyr salmen at jeg alltid har med Jesus i hjertet mitt og 
at jeg aldri er alene. Salmen minner meg på at jeg har et sted 
der jeg kan finne trygghet, trøst, håp og nåde, noe jeg er veldig 
takknemlig for. Når jeg hører eller synger denne salmen, kjenner 
jeg blant annet på denne takknemligheten. I julen er salmen 
selvsagt, men jeg hører på den året rundt. Og da jeg giftet meg 
sang søsteren min, Karoline, salmen i kirken for oss. Det var en 
stor gave og et kjært minne fra en kjær søster. Karoline har en 
fantastisk stemme, og hennes versjon er den beste (beklager til 
Sissel).»

Katinka sender stafettpinnen videre til en av veteranene i 
Østenstad menighet, Johannes Hirsch.

Katinkas favorittsalme har ni vers. Her gjengis et utvalg:

1. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. 
Der samles mine tanker som i sin hovedsum. 
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; 
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

2. Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott, 
der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. 
Der kan med takk jeg finne hvori min ros består, 
når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går. 

7. Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn 
og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! 
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, 
så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. 

8. Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, 
for deg, for deg alene jeg leve vil og dø. 
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, 
at du er født herinne i hjertets dype grunn.

Norsk salmebok nr. 38
T: Hans Adolph Brorson 1732
M Svensk/norsk folketone


