
Per Trygve Normann:

– Det vi som forskere kan beskrive, er bare det 
vi har evnen til å se ved hjelp av sanser og 
instrumenter, men verden er mye mer enn det.
Se side 4-5
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og Biskopens påskeandakt på side 7

Ønsker du dåp?  
Meld barnet eller deg selv til dåp 
gjennom minkirkeside.no/asker

Inge Westly om Svein 
Ellingsen: «Det handler ikke 
om noe fjernt fra vår verden, men om 
noe som bryter frem særlig når livet 
kjennes skjørt.» Se side 8

Hva lærer barna  
i kirken? Kateket Karianne 
Pettersen: «I Bibelens fortellinger 
finnes mennesker som gjør gode og 
dårlige valg, og en Gud som møter 
mennesker midt i livet.» Se side 3
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Leder:

Å lære er å oppdage

Dette har jeg opplevd: 
Min tro har utviklet 
seg gjennom livet. Den 
er blitt mer nyansert 
og fasettert. Den enkle 
barnetroen på en Gud 
som «passer på meg», 
er ikke lenger så enkel. 
Når man er i utvikling 
som menneske, må 
troen også få rom til å 
utvikle seg.

I dette nummeret av 
menighetsbladet har ideen vært 
å vise frem lokalmenigheten 
som læringsarena. Kan tro 
læres? I artikkelen «Hva 
lærer barn i kirken?» forteller 
pedagogisk leder og kateket 
Karianne Pettersen hvordan 
og hvorfor kirken driver 
med såkalt «trosopplæring». 
Begrepet er omdiskutert, 
men tanken er at alle barn 

har krav på undervisning 
om den troen de er døpt til. 
Når man lærer om kristen 
tro i kirken, får barna både 
tilhørighet til sin menighet og 
verdifull kunnskap om hvordan 
troen praktiseres. Bibelens 
fortellinger er en del av vår 
kulturarv og hjelper oss å tolke 
livet. Å lære er å oppdage 
stadig nye fasetter ved både 
Bibelens fortellinger og våre 
egne liv ettersom vi vokser 
og utvikler oss. I en tid med 
stengte kirker har vi kanskje 
også opplevd å savne kirkens 
tilbud. Vi håper på bedre tider 
utover våren og inviterer på 
nytt alle barn til samlinger for 
tro, læring og lek i kirken.

Men hva med de voksne, 
trenger de å lære om 
troen? I dette nummeret av 
menighetsbladet, møter vi 
Per Trygve Normann, aktiv 
i kirken gjennom et helt liv. 
Han har deltatt i mange av 
menighetens arbeidsgrener 
og er nå aktiv i Østenstad Y’s 
Men’s Club og i en bibelgruppe 
som har eksistert i nesten 40 
år. Jeg benytter anledningen 
til å slå et slag både for Y’s 
Men og for deltakelse i en 
bibelgruppe! Grunnen er at 
dette er steder hvor man lærer 
om tro. Men tro ikke at tro er 
en akademisk øvelse! Kristen 
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tro har mange fasetter og én av 
dem er fellesskapsdimensjonen. 
Å delta i et forpliktende 
fellesskap hvor man både gir 
og får, er en umistelig del av 
kristenlivet. 

Men læring om tro kan 
også være en akademisk øvelse! 
Det er spennende å se hva 
som skjer når erfaringer møter 
teorier og gjør at teoriene 
kanskje må endres, eller når 
ny viten utfordrer innarbeidet 
praksis slik at praksis må 
endres. Dette arbeidet skjer 
ikke bare på høyskoler og 
universiteter, det skjer også på 
en enkel og jordnær måte i en 
bibelgruppe: Når man leser 
en bibeltekst sammen (teori) 
og lar den utfordre det livet 
man lever (praksis), får man 
ny erkjennelse både om livet 
man lever og om budskapet i 
teksten.  Å samtale om kristen 
tro er å la troen utvikle seg i 
takt med hvordan vi utvikler 
oss som mennesker. Barnetro 
er fint, men voksne mennesker 
trenger en tro som holder i 
møte med voksenlivets mange 
erfaringer. Å lære er å oppdage, 
og mange av oss har erfart at 
de gode samtalene over en 
åpen Bibel gir stadig større 
innsikt om både livet og troen.

Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest

T: 67 12 18 17

GULLHELLA
07-23 (08-21)

ASKER
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Vurderer du å flytte?
Snakk med oss og start med en  

uforpliktende verdivurdering. 

Eiendomsmegler Krogsveen Asker - Torvveien 1, Asker, Tlf. 66 76 12 00



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:

HVA LÆRER VI AV EN BISPEVISITAS 

Tekst: Astrid Sætrang Morvik.

4.-9. mai besøker Biskop Kari Veiteberg Østenstad 
menighet. I koronaåret 2020 skulle menigheten 
feiret kirkens 40-årsjubileum og ta imot biskopen 
på visitas. Da visitasen ble utsatt ett år, ble det 
ekstra god tid til å finpusse visitasmeldingen, 
rapporten om hva som har skjedd i soknet siden 
forrige bispevisitas.

En viktig forberedelse i forkant av en bispevisitas, er 
refleksjonen over hvem vi er som menighet, hvor vi står i dag og 
hvor vi skal sette kursen videre. Visitasmeldingen er et dokument 
som nå er ferdig trykket og tilgjengelig i kirken, men den kan 
også lastes ned fra hjemmesiden: kirken.no/ostenstad. 

En visitasmelding skrevet i et jubileumsår vil både se seg 
tilbake, gi et øyeblikksbilde og se fremover. Østenstad kirke 
ble innviet 23. mars 1980, men allerede i 1967 samlet ildsjeler 
seg i det som het Gisle og Vettre kirkelag og laget en plan for 
hvordan det kirkelige arbeidet kunne utvikle seg og bli et levende 
arbeid for den stadig voksende befolkningen i området. Planen 
tok utgangspunkt i det som allerede eksisterte og fungerte godt, 
og holdt dette opp mot det man antok kom til å bli behovene 
fremover. Det var en visjonær og ambisiøs plan, men ikke 
urealistisk. Mye av det som ble foreslått, ble etter hvert en del av 
den kirkevirkeligheten vi kjenner i Østenstad i dag. Dette kan du 
lese om i visitasmeldingen.

Når biskopen kommer på besøk 4.-9. mai, ser vi fremover og 
spør: Hva bør kjennetegne en levende folkekirke i år 2021 og 

Det skjer  
i kirken:
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Tlf: 909 75 276 
morten.gjeruldsen@vollen-marina.no
www.vollen-marina.no 

Ledige 
båtplasser

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

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

årene fremover, og hvordan kan Østenstad kirke være en god 
nabo? 

Programmet fra i fjor parallellforskyves, men det tas forbehold 
om endringer og justeringer i takt med de smittevernregler 
som til enhver tid gjelder. Menigheten kan imidlertid glede seg 
til å møte biskop Kari Veiteberg. Hun skal ha flere formelle 
møter med råd og arbeidslag i menigheten, og med våre naboer, 
blant annet skoleledere, nærmiljøsentralen i Vollen og Blakstad 
psykiatriske sykehus. 

To arrangementene blir åpne for alle: 
Onsdag 5. mai kl. 18.30-21.00 inviterer Østenstad Y’s 

Men’s Club i samarbeide med menighetens bibelgrupper til 
inspirasjonskveld og spør biskopen: Hvordan leser vi Bibelen? Vi 
håper på en innsiktsfull samtale om bibelforståelse og hvordan 
Bibelen kan belyse vår hverdag i dag.

Søndag 9. mai kl. 11.00-14.00 er det gudstjeneste hvor 
biskopen taler. Etter gudstjenesten holder hun sitt visitasforedrag, 
en oppsummering av hva hun har sett og opplevd i Østenstad 
menighet og hva hun utfordrer oss til å arbeide videre med.

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

STØTT VÅR 
DIGITALE BØSSE  

Vipps valgfritt beløp til 2426 
SMS VANN til 2426 (250,-)

Eller gi på konto 1594 22 87493

FOR 785 MILLIONER MENNESKER  
ER DETTE DRIKKEVANN

...TENK OM DU MÅTTE GI DET 
TIL DITT BARN?

For 250kr kan du gi ett menneske 
tilgang til rent vann resten av livet.

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



Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Mens pandemien fortsatt legger sine 
begrensninger på oss rent fysisk, er det 
ingenting som hindrer oss i å trenge dypere inn i 
mysteriene som omgir oss. Det som skulle bli et 
intervju om menigheten som læringsarena, om 
engasjement i Y’s Men og i bibelstudiegruppe, ble 
i møte med Per Trygve Normann, en samtale om 
liv og død, Gud og det kristne fellesskapet.

– Det er noe uforklarlig ved menneskene: De har gått et steg 
videre uten at noen kan forklare hvordan. Harari forklarer det 
med algoritmer. Jeg kaller det Guds kjærlighet som er tilstede i 
alle mennesker, sier Per Trygve, og tar meg rett inn i en av mange 
samtaler fra bibelstudiefellesskapet på Nedre Bleiker. Siden han 
og konen, Karin, bosatte seg på Bleikerkollen i 1981, har de begge 
deltatt i hver sin bibelstudiegruppe; Karin i en gruppe for kvinner, 
Per Trygve i en gruppe for menn bosatt i det samme området.

Da Østenstad kirke var ny, tiltrakk den seg mange unge 
familier som fulgte barna sine til speider og kor, og en del av 
de voksne dannet bibelgrupper som den dag i dag er en viktig 
læringsarena for voksne. Her tar samtalen gjerne utgangspunkt 
i kommende søndags prekentekst. En av deltakerne innleder før 
samtalen slippes løs.

- Det er merkelig med de tekstene, de ruller stadig tilbake, 
men blir liksom nye hver gang fordi vi hver gang møter dem 
med nye livserfaringer. Det skaper nye refleksjoner, forklarer Per 
Trygve når jeg spør om metodikken i gruppene.

Men iblant er det andre bøker og filosofier som opptar ham, 
blant dem bestselgeren «Sapiens» av historikeren Yuval Noah 
Harari. Hararis ateistiske innfallsvinkel utfordrer den kristne 
troen, men vipper ikke av pinnen en gammel realist som Per 
Trygve Normann med doktorgrad i biokjemi. 
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 – Mange mener at det ikke 
er noe å tro på fordi alt har en 
rasjonell forklaring, men troen 
og gudsnærværet er for meg 
en «n-te» dimensjon som ikke 
kan bevises eller beskrives med 
rasjonelle forklaringsmodeller. 

At Østenstadområdet er 
befolket av mange ingeniører, 
så også bibelstudiegruppen, 
skaper ikke nevneverdige 
hindringer for troen på det 
metafysiske hvor fysiske 
fakta gjerne trekkes inn i 
resonnementene: - At Jesus 
gikk gjennom stengte dører, 
kan jo ikke være noe problem, 
for atomene består jo mest av 
åpent rom. Det vi som forskere 
kan beskrive, er bare det vi 
har evnen til å se ved hjelp 
av sanser og instrument, men 
verden er mye mer enn det, 
mener Per Trygve.

Når tanken får ord og 
diskusjonen bølger frem og 
tilbake i bibelgruppen, skapes 
nye refleksjoner. - Dette 
er læring, slår den erfarne 
bibelleseren fast. At Bibelen er 
en bok med mange fasetter og 
til tider full av motsetninger, 
plager ham ikke. – Hvis noe er 
motsigelsesfylt, så er det fordi 
jeg ikke har forstått det ennå.

Å åpne seg for ny innsikt 
og å lære nye ting, krever at 
man har et trygt læringsmiljø. 
Så også i en bibelgruppe som 
ikke bare fokuserer på Bibelen, 
men også på fellesskapet.  – Vi 
har kjent hverandre i mange 
år. Dette er et fellesskap som 

også gir rom for å fortelle om 
livet og vanskelige ting som har 
skjedd, forklarer 73-åringen.

Fellesskapet og 
menighetslivet har gjennom 
hele livet vært viktig for Per 
Trygve Normann. Det startet 
allerede i ungdomsårene i 
Trondheim hvor han kom 
med i ungdomsklubben i 
Domkirken. Opplevelsen av å 
bli sett av voksenlederne, ble 
grunnleggende for det videre 
engasjementet i det kristne 
ungdomsarbeidet innenfor 
KFUK-KFUM. Ferden gikk 
via studier i Oslo og videre til 
Bergen sammen med Karin, 
men i 1981 havnet den unge 
familien i Asker. Per Trygves 
arbeidsplass ble Statens 
Rettstoksikologiske Institutt 
i Oslo. Småbarnsfamilien 
ble raskt engasjert i 
Østenstad menighet og i 
Blakstadspeiderne. Siden har 
Per Trygve vært medlem av 
både Østenstad sangeri og 
Menighetsrådet, før han i 2014 
og som nybakt pensjonist, 
bestemte seg for å engasjere 
seg aktivt i Østenstad Y’s 
Men’s Club, hvor han har vært 
medlem siden 2001. I dag 
er klubben et fellesskap som 
møtes hver 14. dag i kirkestuen 
i Østenstad kirke. Hver måned 
er det åpne temamøter med 
foredragsholdere som dekker et 
vidt spekter av tema. Y’s Men’s 
klubben er altså også et viktig 
læringsfellesskap i kirken. For 
den som engasjerer seg, kan det 

Per Trygve Normann: 

– Det vi som forskere kan beskrive, 
er bare det vi har evnen til å se ved 
hjelp av sanser og instrument, men 
verden er mye mer enn det.

«Det er merkelig med de tekstene, de 
ruller stadig videre, men blir liksom 
nye hver gang fordi vi hver gang 
møter dem med nye livserfaringer.»
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også bli mange spennende opplevelser i en organisasjon som har 
klubber på alle kontinenter. Per Trygve forteller:

- Da jeg først bestemte meg for å engasjere meg, kom jeg fort 
med i styret i klubben. Jeg dro på konferanser og internasjonale 
møter og møtte likesinnede. Mitt internasjonale engasjement har 
vært en gave. Både Karin og jeg har fått et stort nettverk. 

Som regionsleder for klubbene i Norge og Sverige har 
bleikermannen representert sin klubb på et høyt nivå, men han er 
ikke opptatt av titler. – Vi er en hundre år gammel organisasjon 
hvor slips, bannere og merker har vært stas, men i Norge virker 
dette kontraproduktivt. Vi er det landet i Europa som er minst 
opptatt av titler, så vi prøver å dempe dette, utdyper han og 
forteller at titler som president og guvernør offisielt er byttet ut 
med leder på de fleste nivåer i Norge. 

Per Trygve Normann liker 
struktur, ikke minst at klubbens 
lover tilsier at styrevervene går 
på omgang blant medlemmene. 
De fleste får tatt sin tørn i 
det som alltid har vært et 
tjenestefellesskap hvor målet er 
og har vært å styrke det lokale 
KFUK-KFUM-arbeidet. 
Internasjonalt har man definert 
at hensikten med bevegelsen 
er å være et verdensvidt 
fellesskap av personer av alle 
kirkesamfunn («A worldwide 
fellowship of persons of all 
faiths».) 

- Fellesskap i frivillighet 
med Jesus som forbilde, det 
var mitt personlige motto 
som regionsleder, forteller 
Per Trygve og utdyper: - Y’s 
Men i Europa er bevisst på 
kristen tro, med et tydelig 
samfunnsengasjement. 

I Østenstad gir 
samfunnsengasjementet seg 
blant annet uttrykk i det årlige 
loppemarked som engasjerer 
omkring 100 frivillige og 
trekker til seg mange flere 
besøkende. Dette muliggjør 
økonomisk støtte til blant 
annet lokalt barne- og 
ungdomsarbeid. 

For Per Trygve Normann 

T: 66 90 40 63

Åpent hverdager 09.00-21.00 - Lørdager 09.00-15.00

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

Hva er Y’s Men?

Organisasjonen ble startet i USA i 1922 av tidligere 
KFUM-ledere. Etter sin aktive lederperiode ønsket disse 
KFUM-lederne å hjelpe nye ledere, gjøre praktisk arbeid 
og hjelpe til med penger til drift og videreutvikling av 
arbeidet og finansiere hjelpeprosjekter over hele verden.  
I dag finnes klubber på alle kontinenter fordelt på 68 land. 
KFUMs engelske oversettelse er YMCA og organisasjonen 
og dens medlemmer ble ofte kalt "The Y's". derav navnet 
"Y's Men". 

Østenstad Y’s Men’s Club ble grunnlagt i 1976  
og har i dag 47 medlemmer. Dagens leder er Max Eien, 
meien@online.no. Y's Møtene holdes i Østenstad kirke 
annenhver onsdag. 

Bibelgrupper i Østenstad

I Østenstad sokn er omkring 80 mennesker engasjert i en 
bibelgruppe eller lignende. Ønsker du å delta i en gruppe? 
Ta kontakt med diakon Jarle Klungrehaug,  
jk942@kirken.no

har kristentroen blitt 
retningsgivende for mye av 
livet. Den gir refleksjon over 
eksistensielle så vel som etiske 
spørsmål, og Jesu lære gir 
viktige impulser i møte med 
andre mennesker, forteller 
han. – Å ikke gjøre forskjell 
på folk, være raus, se andre 
mennesker – dette er noe man 
aldri helt greier fordi man 
stadig vil dekke egne behov, 
men det er en påminnelse og 
en oppmuntring som vi trenger. 
Kristi kjærlighet medvirker noe 
godt: omsorg og støtte, gjerne 
gjennom organisert arbeid, 
avslutter han engasjert.

Per Trygve Normann, tidligere regionsleder i Y ’s Men: – Fellesskap i 
frivillighet med Jesus som forbilde, det var mitt personlige motto.

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.
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Av kateket Karianne Pettersen

Mellom 50 og 60 mennesker blir døpt i vår 
menighet hvert år. De fleste av dem er barn. 
Kirken ønsker, sammen med foreldre og faddere, 
å gi dem mulighet til å lære og oppleve hva det vil 
si å være døpt og kristen. Hva vil det si å være en 
del av denne kirken og troen som de ble båret inn 
i og er medlem av - for en 2-åring, for en 6-åring 
og skolestarter og for en tenåring på vei ut i 
voksenlivet?  

De siste årene har Den norske kirke satset mye på opplæring, 
gjennom reformen «Størst av alt». Alle barn og unge, fra 0 – 
18 år, skal jevnlig inviteres til sin kirke. De skal få brev hjem i 
postkassen med invitasjon til samlinger der de hver gang kan 
lære noe nytt. Gjennom ulike alderstilpassede tilbud, skal de få 
opplæring i og mulighet til å utforske bibelhistorie, kristen tro, 
praksis og ritualer. 

Bibelfortellinger, en nøkkel til å forstå livet.
Visste du at vi har en skattekiste i kirken? Samlingsstund med 
barn på «Supertirsdag» kalles skattekistesamling. Det er ikke bare 
fordi vi hver gang setter fram den gamle kisten som har fast plass 
i kirkerommet, bak prekestolen. Opp av kisten hentes hver gang 
en ny bibelfortelling. Her møter barna personer, historier og språk 
som er en del av vår kulturarv. I en situasjon der bibelhistorie i 
langt mindre grad enn tidligere høres i skolen er det viktig for 
kirken å gi barna del i dette universet. Alle tilbud for barn og 
unge i kirken, slik som søndagsskole, «Tårnagent» eller «Dig 
Deeper», har derfor plass for fortellinger fra Bibelen. De minste 
lærer en fin historie. For større barn og ungdommer gir den 
samme fortellingen mulighet til samtale, undring og refleksjon. I 
Bibelens fortellinger finnes mennesker som gjør gode og dårlige 
valg, og en Gud som møter mennesker midt i livet. 

Læring gjennom ritualer
Trosopplæring skal gi både kunnskap og erfaringer. Det kan 
handle om sang og musikk, å tenne lys i den store lysgloben, å 
tegne seg med korsets tegn, eller å skape noe selv med legoklosser. 
Måltidsfellesskap kan finnes i brød og vin i kirkerommet i 
nattverden, eller med fiskekaker i kirkestua på Supertirsdag. 
Babysang og barnekor tar barn og foreldre med inn i en 
kulturtradisjon der kirkemusikk, salmer og sanger har satt ord 
og toner til tro og liv gjennom generasjoner. Og når barnekorene 
synger i gudstjenesten er det noe mer enn en opptreden. Vi 
lærer ved å gjøre og delta, og barna trenger å være deltakere i 
gudstjenesten, ikke tilskuere. At troserfaringer og ritualer er 
viktige for oss blir også tydelig når ungdommer etter leir og 
samlinger med mye lek og action, sier at kveldsgudstjenester, 
lystenning, stillhet og bønn var det fineste og viktigste for dem.   

Læring under pandemien
Da kirke og aktiviteter ble stengt i pandemien, trengte vi 
nye møteplasser. Barn og unge samlet seg rundt bålpanne 
og sporløyper, gudstjenestene våre ble streamet, og 
skattekistesamlinger ble sendt på nett. Å være en del av en kirke 
er også å være en del av et fellesskap, digitalt eller (aller helst) 
fysisk! Kanskje lærer vi også noe av hva vi savner? 

Det å høre til i en større sammenheng, er viktig. I en 
virkelighet der barn tidlig møter mange og ulike livssyn og 
religioner, blir det viktig å spørre: «Hvor hører jeg til? Hva er min 
og min families tradisjon og tro?» 

Perspektiver og forankring
Kirkerommet og ritualene kan sette livet og troen i perspektiv 
og gi forankring. Når 6-åringen blir skoleelev er det en stor 
begivenhet! Da inviterer kirken til skolestartgudstjeneste. Vi ber 
om Guds velsignelse over ny hverdag og nye vennskap. Og når 
de nå skal lære å lese og få lærebøker i mange fag, får de sin egen 
barnebibel utdelt i gudstjenesten. 

På samme måte markeres overgangen til voksen alder i 
konfirmasjonen. Konfirmantene får undervisning i grunnleggende 
kristen tro og er aktivt med i kirkens ungdomsarbeid og 
menighetens gudstjenesteliv - det året da de blir religiøst myndige 
og dermed selvstendige medlemmer av kirken.  

Gjennom alle tilbud og aktiviteter ønsker kirkens 
trosopplæring å gi barn og unge rom for å utvikle, utforske og 
utfordre sin egen tro og gi dem gode møter med Gud og med 
kirken. Velkommen innom! 

Trosopplæring skal 
gi både kunnskap 
og erfaringer, for 
eksempel at det å tenne 
lys i lysgloben er en 
form for bønn til Gud.

Hva lærer barna i kirken?
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Slekters gang
 

17. januar
Mina Grothe Mortvedt
Oscar Grothe Mortvedt
24. januar
Selma Nadheim-Grevstad
Elise Fevolden

31. desember
Tine Wisth Holmboe 
og Stefan Offergaard

15. desember
Svein Rikard Seeberg 
Andresen
16. desember
Øystein Bertil Berg
5. januar
Ove Stormorken

Tro & liv
8. januar
Laila Nordli
13. januar
Erling Hernæs
15. januar
Dag Arnljot Solberg
21. januar
Arne Hagerup Alver
21. januar
Siri Sundbye Johansen
22. januar
Tom Hugo Hansen
5. februar
Finn Olav Buø
Arne Malvin Kjepso
11. februar
Petter Henriksen
Bjørn Otto Skarpaas
18. februar
Aud Kolberg

Andakt av biskop Kari Veiteberg

MØRKRET KJEMPAR MED LYSET

«Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. 
De sa ikke et ord til noen, for de var redde.» 

Sånn sluttar opphavleg - faktisk - det eldste evangeliet, 
Markus. Evangelium som betyr den gode, glade bodskapen, endar 
opp med tre redde kvinner, skjelvande og ute av seg. Dette er 
kanskje følelsar nokon kjenner seg igjen i til vanleg, men kanskje 
særleg denne merkelege påska kor vi ennå lever med pandemiens 
restriksjonar? Mange av oss kjenner på vedvarande bekymring og 
uro. Vi er redde for korleis det skal gå med oss og dei vi er glade 
i, og vi redde for alle i heile verda. Eg er uroleg for korleis det vil 
bli framover. Eg er djupt bekymra for den mentale helsa vår, for 
borna og ungdomen og mange vaksne som av ulike grunnar slit. 
Redde er vi, mange av oss over heile jorda. 

Det heile står og vippar, mørkret kjempar med lyset, rundt oss 
og i oss. 

Det skjer noko ved ei grav første påskedagsmorgonen. 
Kvinnene kom til grava med olje til å salve ein død kropp. I 
staden finn dei ein stein rulla til sides: «Han er stått opp, han 
er ikke her.  Se, der er stedet hvor de la ham!» Dei kom for å 
pleie og nett dei - omsorgsarbeidarane som vanlegvis har blitt 
tatt for gitt, for mange av oss har valt andre, meir spennande 
og pengeinnbringande yrker - dei går frå dødens rom og blir 
oppstandelsesvitner, håpsbærarar.

Og dei må ha fortalt det vidare. Sjølv om dei skalv og var reint 
frå seg.

Ryktet har i alle fall nådd hit: Jesus er ikkje blant dei døde. 
Jesus høyrer ikkje til i fortida. 

Påskeengelen ber kvinnene om å ikkje gråte ved grava, for 
Jesus er ikkje der! Han har gått føre dei. No kjem han i mot oss 
frå framtida, for HÅP er eit ord som dirrar av framtid!  

Det evangeliet denne påska fortel, er at det ut frå det djupaste 
mørkret - ut av sårbarheita -  kan vekse noko nytt og annleis, 
noko som gir håp og livsmot og er eit teikn på at det skal gå 
bra, med oss og med verda. La oss gå Jesus til 
møtes, ta opp kampen, mot vår eigen og andres 
motlausheit, og mot alt det som trugar livet. 

Deg være ære, Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være Kristus underlagt. 

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

henvisning til denne annonsen.

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

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

Gravsteiner
Navnetilføyelser

Oppussing

NORSK KUNSTSTEIN & GRANITT AS
www.nkg.no   Tlf. 66 90 51 40

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre 
v/Østenstad kirke



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
28.03. - 30.05. 2021
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad.  
Offer gis med Vipps: 13115

28. mars, Palmesøndag
Prest: Astrid Sætrang Morvik 
Offer: Østenstad menighet
1. april, Skjærtorsdag
Heggedal kirke kl 19.30
Prest: Magnus Pettersen 
Kjellin
Offer: Det norske 
misjonsselskap
2. april, Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
Sang ved Roar Meland
Prest: Audun Vad Petersson
4. april, Påskedag
Høytidsgudstjeneste
Trompetist Eldor Rødseth
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Det norske 
misjonsselskap
11. april, 2. søndag  
i påsketiden
Gudstjeneste for små og 
store
Østenstad barnekor
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
18. april, 3. søndag  
i påsketiden
Fiolon: Hjörleifur Valsson 
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighet
25. april, 4. søndag  
i påsketiden
Sang: Elisabeth Gimmestad
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Åpne dører

2. mai, 5. søndag  
i påsketiden
Prest: Audun Vad Petersson 
Offer: Østenstad menighet
9. mai, 6. søndag  
i påsketiden
Visitasgudstjeneste
Østenstad sangeri og 
Østenstad barnekor
Biskop Kari Veiteberg
Prost Tor Øystein Vaaland 
og menighetens prester
Offer: Kirkens feltarbeid i 
Asker. Se omtale på side 3.
13. mai, Kristi 
himmelfartsdag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Kl. 11. Avmarsj fra Gullhella 
stasjon
Kl. 12. Andakt på Vardåsen 
(ved varden)
Ta med niste!
16. mai, søndag før pinse
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Østenstad menighet
23. mai, Pinsedag
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighet
30. mai, 
Treenighetssøndag
Østenstad barnekor
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighet

Inge Westly
Universitetslektor

Den store norske salmedikteren Svein Ellingsen døde i fjor, 90 år 
gammel. Han traff en nerve i vår tid. Når han skriver om Guds 
virkelighet, handler det ikke om noe fjernt fra vår verden, men 
om noe som bryter frem særlig når livet kjennes skjørt. Ellingsen 
var en som selv kjente både de lyse og mørke dagene. Det merkes 
i mye av det han skrev.

En av hans vakreste salmer synes jeg er nr. 678 i salmeboken, 
«Vi rekker våre hender frem som tomme skåler». Salmen er 
formet som en bønn. Den henvender seg til Gud som livgiver, og 
inneholder vakre bilder om vår og vekst i livet. Disse motivene 
står i kontrast til ord som henspiller på en smertefull tomhet. 
Dette gjør at salmen gir resonans i ulike livssituasjoner. Den er 
blitt brukt under offentlige sørgegudstjenester, så vel som under 
kronprinsbryllupet i 2001. Med den lyse, vakre melodien til 
Trond Kverno har dette blitt en av de nyere perlene i salmeboken. 

Med denne anbefalingen gir jeg stafettpinnen videre til Marit 
Brandt Lågøyr. 

 1.Vi rekker våre hender frem 
som tomme skåler. 
Kom til oss Gud, og gi oss liv 
fra kilder utenfor oss selv. 

2. Alt godt, til vårt og andres vel, 
er dine gaver. 
I svakhet fremmer du ditt verk, 
vår bare kvist skal skyte knopp! 

3.Vi løfter våre hender opp 
i bønn for verden. 
La dem som lider, finne vern 
mot kalde hjerters is og sne! 

4.Lå våre henders nakne tre 
få blomst og blader. 
La våre liv få bære frukt 
til legedom for andres sår.
 
5. Vi venter, efter smertens vår, 
din nådes sommer. 
Og sorg og glede blir til vekst 
med frukt vi ikke selv kan se. 

6. Din nådes skaperverk skal skje 
i tomme hender. 
O Gud, all godhets giver: Kom,
ta bolig i vår fattigdom!

T Svein Ellingsen 1975
M Trond H.F. Kverno 1975


