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Å være medarbeider
I dette nummeret av Godt nytt kan du lese om Ragnar 
Bang, en av Østenstads store menighetsbyggere. Jeg 
glemmer aldri første gang jeg kom til Østenstad og 
ble møtt av denne mannen – og ikke minst så hvordan 
han tok i mot barna i kirken. Snakk om å kjenne seg 
velkommen! 

Fortsatt ønskes du velkommen av våre kirkeverter når du 
kommer til kirken. Det er en hyggelig oppgave som en gruppe 
frivillige har påtatt seg. 

Noe av det fineste som skjer i kirken er dåpen. Da bygges 
det menighet! Det dreier seg ikke bare om et øyeblikk i barnets 
liv. Dåpen sikter på et liv i tro, en tro som viser seg i handling 
og tjeneste. Siden møter vi disse barna på aktiviteter i kirken 
og etter hvert som konfirmanter. Sist søndag møtte jeg en av 
konfirmantene som kom en time for tidlig. ”Når begynner det 
egentlig?” spurte han. ”Klokken elleve, men kanskje du kan 
hjelpe meg litt?” spurte jeg håpefullt. ”Så klart,” sier denne flotte 
ungdommen. Ivrig startet han arbeidet med å sette ut flere stoler 
i kirken (vi ventet svært mange denne søndagen) samt hjalp til 
med å dekke i kirkestuen til kirkekaffe.

Dåpen er etter min mening utgangspunktet for det å 
være medarbeider i menigheten. Det handler om et naturlig 
menighetsliv. Det handler om å være døpt til den treenige Gud 
og høre til i kirken. Med dette som bakgrunn ønsker vi flere 
som kan gjøre en innsats. Det handler faktisk om å bygge 
menighet. Og da dreier det seg ikke om noen raske og 
fikse håndgrep. Det handler om et bevisst og langsiktig 
arbeid. Det handler om å være menighet. Østenstad 
kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle 
kan oppleve tilhørighet, få hjelp til tro og utrustes til 
tjeneste. Dette er menighetens visjon som vi ønsker å 
virkeliggjøre på et bredt grunnlag. 

For å være helt konkret - vi har bruk for deg...
Østenstad menighet har bl.a. behov for flere kirkeverter 
og klokkere (to til tre søndager i semesteret), lærere til 
søndagsskolen, medhjelpere på tirsdagsmiddagen (noen 
frivillige medarbeidere lager middag til barnefamilier i 
forbindelse med korøvelser et par tirsdager i semesteret), 
medhjelpere på kirkekaffen noen søndager. Listen er 
lang; ta kontakt med menighetskontoret dersom du har 
spørsmål om noen av oppgavene – velkommen  
som medarbeider!

Dersom en menighet skal 
fungere, trenger vi hverandre 
som medarbeidere. Som 
kristne er vi blitt satt inn i 
en ny familie. I en familie 
har alle sine oppgaver og 
ansvarsområder. Alle er like 
viktige og bør finne sine 
gaver og tjene med dem i 
fellesskapet. 

Dersom Gud hadde 
valgt å bruke bare perfekte 
mennesker, ville han ikke hatt 
noen å bruke. Finner du ikke 
en tjeneste som passer? Da 
kan du starte en selv (så lenge 
den stemmer med visjonen og 
verdiene våre).

Magda Flatmo
Daglig leder og ansvarlig redaktør
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Det skjer i 
kirken

Les mer over kirkens mange 
aktiviteter på vår hjemmeside:  
www.ostenstadkirke.no

I denne spalten vil vi 
presentere ett tilbud hver gang. 
Denne gangen presenterer vi:

TIRSDAGSMIDDAGEN

Hver tirsdag kl. 16.15 
serveres det hjemmelaget 
middag fra kirkens kjøkken. 
Det er frivillige som bytter 
på å lage maten. Ingrid 
Tellsgård er koordinator for 
tirsdagsmiddagen. Hun legger 
vekt på at maten skal være 
sunn og barnevennlig.

Prisen er kr. 40,- for voksen 
og kr. 20,- for barn.

Middagen spises i hyggelig 
fellesskap inne i kirkestuen. 
Det er opp til 60 små og 
store som møtes, og særlig 
barnefamiliene setter pris på 
tilbudet. 

Etter maten kan foreldrene 
kose seg med en kaffekopp, 
mens barna blir med på 
sangaktiviteter:

SMÅBARNSSANG

For 1-3-åringer sammen med 
voksen. Vi synger, leker og 
danser. 

Jon Kippenes er leder. 
Han er selv småbarnspappa. 
Aktiviteten varer i 30 minutter.

MINIGOSPEL

For 3-7-åringer. Vi har 
ordentlig kor med sang og lek. 

Mona Nybø er leder. Det 
hender Minigospel opptrer 
på barnegudstjenester, det er 
ekstra stas.

Når småbarnssangen og 
minigospel er slutt, er det på 
tide å gå hjem til barne-tv og 
legging av de minste.

Velkommen til kirken på 
tirsdager!

- Jeg spiser gjerne sushi morgen, middag og kveld, smiler Linn 
Kristin Gimmestad Stalheim.

Vi er samlet på kurs for nye menighetsråd og skal presentere 
oss for hverandre med navn og favorittrett. Gjennom fire år i 
menighetsrådet skal medlemmene få mulighet til å bli kjent 
med flere sider ved hverandre enn favorittmaten. Selv er Linn  
folkets favoritt med flest kumuleringer av alle kandidatene til 
menighetsrådsvalget i Østenstad. 

- Det kom litt overraskende på meg, akkurat det. Linn er 
kledelig beskjeden, men er for øvrig ikke redd for å si hva  
hun mener.

Jeg ønsker meg en åpen og raus kirke. Dessuten er jeg kanskje 
mer enn gjennomsnittelig interessert i barne- og ungdomsarbeid. 
Jeg tilbrakte jo hele oppveksten i kirken! Med fartstid fra 
barnekor og tensing vet Linn godt hva hun snakker om. For 
halvannet år siden tok hun også ansvar for babysang da lille 
Sivert var i passende alder. Nå er han blitt to år og baby nr. 2 er 
tydeligvis på vei: -  Ja, jeg har termin i april, bekrefter Linn.

 Barn er ingen hindring, og Linn ser fram til arbeidet i 
menighetsrådet sammen med ni andre medlemmer. Gratulerer 
med valget og lykke til!

Folkevalgt
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Gjenvalgt: Anne Grete Westly

Nyvalgt: Betten Møgedal

Nyvalgt: Ingrid T. Raustøl Tellsgård

Nyvalgt: Jan Erik Wilhelmsen Gjenvalgt: Solveig Aarsland Bruun

Nyvalgt: Signe Margrethe S. Jørgensen

Gjenvalgt: Per Trygve Normann

Gjenvalgt: Per Johannes Helgebostad

Nyvalgt: Linn K. G. Stalheim

Gjenvalgt: Nina Samuelsen
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Ragnar Bang:

Hvalfangersønnen 
som ble kirkebygger
- Du må intervjue Ragnar Bang. Han har gjort så mye for 
Østenstad menighet! Ryktet har gått foran ham, og den nylig 
feirede 90-årsdagen gir påskuddet for å ta turen til Konglungen.

 - Bare kom opp! Ragnar Bang roper meg inn når jeg ringer 
på døra. Det er ingenting i veien med hørselen hans, men han ser 
kun på ett øye. Gjennom vinduet i andre etasje, har han utsikt 
over sjøen. Det bringer fram minnene fra ungdommen. 

Dramatiske ungdomsår
- Jeg måtte bli sjømann jeg òg. 

Ragnar Bang vokste opp i Husvik ved hvalfangstbyen 
Tønsberg. 12 år gammel mistet han sin far som var skipper om 
bord i en hvalfangstskute. Som 16-åring dro han selv til sjøs og 
ble byss- og dekksgutt. Det ble mange sterke inntrykk:

- Da vi gikk ned til isen med kokeriet fra Cape Town fikk jeg 
oppleve begravelse til sjøs. 

I sine memoarer ”Mitt liv,” skriver Bang om denne hendelsen: 
”En mann som var oppi masten falt ned og mistet livet. Han fikk 
begravelse på sjøen med en enkel seremoni. Kisten ble dekket 
med det norske flagget og heist opp. Farten på båten ble stoppet 
og skuta blåste i fløyta. Kisten ble senket ned og forbindelsen 
med skuta ble løst ut og den forsvant i havet. Mange var på dekk 
og tok det siste farvel. Jeg husker at jeg gjemte meg litt bort og at 
jeg tenkte at slik begravde de min far også.” 

- Jeg var ute ett år. Da ba mor meg om å bli hjemme.
Da krigen kom, ble Ragnar innkalt av Quislingregjerningen 

til arbeidstjeneste på en gård i Lier og deretter til Bergen for å 
bygge fundamenter for kanoner. Ragnar likte oppgaven dårlig og 
kom seg hjemover. For å unngå å bli kalt ut igjen, flyttet han til 
Røa hvor han snart ble involvert i illegalt arbeid og etter hvert 
ble med i Milorg. 

– Sabotasjeoppdrag? 
- Nei, det var for spesialistene.

- Hva førte deg til Konglungen?
- Det var en kvinne, smiler Bang. Han hadde truffet Marie 

Bjærkåsholmen da hun besøkte slektninger i Husvik.
- Jeg hadde rødt hår, og en udugelig kar som meg kunne ikke 

finne en så fin jente, vet du! 
Det glimter i et smil i det ene øyet han har igjen. Marie 

Bjærkåsholmen og Ragnar Bang giftet seg i 1946 og fikk to 
døtre sammen. 

KFUM viktigst
Både Marie og Ragnar 
drev med ungdomsgrupper, 
søndagsskole og speiderarbeid 
i en årrekke. I sine memoarer 
skriver Bang: “Tidlig bestemte 
jeg at jeg ønsket å bidra i 
nærmiljøet med aktiviteter som 
speiderarbeid, søndagsskole, 
kirkelag og kanskje bygge 
kirke/ menighetshus (…) 
Maries far og jeg startet 
søndagsskole for barna i 
området Konglungen og opp 
til Vettre. Søndagsskolen 
møttes hver søndag i stuen 
til foreldrene til Marie. 
Samtidig gikk jeg inn i 
Blakstadspeideren som leder 
for aspiranter og ulveleder. 
Marie ble aktiv med som leder 
for Blakstad KFUK.”

 

Etter ryktene å dømme, har 
kirkeliv vært en stor del av livet 
til Ragnar Bang. Selv er han 
ikke i tvil: 

- KFUM var mye viktigere! 
Den kristne barne- og 
ungdomsorganisasjonen møtte 
han gjennom Triangelklubben 
allerede i 10-årsalderen. Han 
forteller om kameratskap 
og moro, leir, fotball og om 
Ungdomsforbundets hus på 
Solhaug. ”Solhaug ble mitt 
åndelige hjem,” skriver han i 
sine memoarer. 

- Du engasjerte deg sterkt for 
å få kirke til Østenstad?

- Som KFUM-er var jeg 
vant til å ta ansvar. Vi dannet 
en kirkering fordi vi så for 
oss at vi trengte en kirke i 
Østenstad. Vi samlet inn 
350.000 kroner. Så ble vi enige 
om at vi skulle gi pengene til 
kommunen til et forprosjekt. 

Ragnar Bang ble formann i 
byggekomiteen.

- Hadde dere tanker om 
hvordan kirken skulle se ut?

- Vi hadde stadig oppe åssen 
kirken skulle se ut. Arkitekten 
(Harald Hille, red.anm.) var 
grei. Jeg syntes at kirken skulle 
ha mange rom.

- Det fortelles at dere ble 
advart mot å ha kjøkkenbord 
på kjøkkenet, for da kom 
ungdommen til å henge der. ”Da 
skal vi ha kjøkkenbord!” hadde 
Ragnar Bang slått fast. Stemmer 
det? 

- Ja, det er koselig å komme 
inn der og drikke kaffe. Vi 
måtte også bygge tilfluktsrom, 

Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik
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❝  Som KFUM’er var jeg vant til å ta ansvar  ❞

men nå er det blitt en flott 
kafé. Vi sprengte ut mer enn 
nødvendig den gangen, og 
det har gjort at vi fikk flere 
muligheter, forteller Bang. 
Minnene fra utvelgelse 
av tomt, samarbeid med 
byggekomité og kommunen er 
fortsatt tydelige, mer enn 30 
år etter.

Vennskap og bønn
- Og siden har du vært aktivt 

med i menigheten?
- Jeg har alltid følt 

fellesskap med mange der. 
- Vennskap var viktig?
- Det er fremdeles viktig. 
- Du har hatt et spesielt blikk 

for kirkestaben?
- De ansatte bærer dagens 

byrde og hete. Jeg har selv 
jobbet i et firma og vet hvor 
viktig det er å ha med seg de 
som er ansatte, at de ansatte 
og frivillige har et godt 
samarbeid.

Hendene til Ragnar 
Bang ligger foldet i fanget. 
Gjennom et langt liv i tjeneste 
for familie, arbeidsplass, kirke 
og KFUM, har han også brukt 
tid i bønn. 

- Det var en morsom 
opplevelse å starte 
bønnevakten i Østenstad 
kirke. Jeg gikk til Marte 
Spilling og Helene Mydske, 
flotte jenter begge to. De 
to skulle være med, og 
bønnevakten har fortsatt til 
denne dag. 

Ja til 
frivillighet 
– å kunne være fri,  
villig og het

Av Diakon Jarle Klungrehaug

De frivillige er kirkens 
viktigste ressurs. I Østenstad 
er vi mange, godt over 250 
personer. Som diakon får jeg 
møte mange av dem.    

Jesus bruker et bilde av 
menigheten som legeme 
med lemmer. Skal kroppen 
fungere kan vi ikke bare ha 
fingre eller ører, vi trenger alle 
lemmer. Menigheten trenger 
medarbeidere med ulike roller 
og funksjoner. Mange opplever 
det meningsfullt å bruke av sin 
fritid til engasjement nettopp 
fordi en kan være fri til å velge 
hva man har lyst til å være med 
i og hvor lenge. Man blir del 
av et arbeidsfellesskap som gir 
tilhørighet og glede.

Ikke alle medarbeidere 
er like synlige, men gjør 
en kjempeviktig jobb i det 
stille. Noe av det flotteste 
jeg opplever, er å få høre om 
hvordan mennesker stiller opp 
for hverandre i vanskelige tider; 
om syke som har fått besøk 
eller en praktisk håndsrekning, 
om ungdommer som engasjerer 
seg for andre mennesker. En 
kunne laget en lang liste.  

Frivillighet handler om 
møte mellom mennesker. I 
slike møter er det ikke alltid 
like tydelig hvem som er ”giver” 
og hvem som er ”mottaker” – 
rollene kan variere med tid, 
sted og situasjon. Ofte når 
jeg har vært på hjemmebesøk, 
kommer jeg beriket hjem selv, 
nettopp fordi møtet med et 
annet menneske lærer meg 
mer om livet, om andre og meg 
selv. Slike møter gir energi, 
de tapper ikke. Bli med som 
frivillig du også.  Vollen Handelssted

www.vollenhandelssted.no

 BAKERI    BRASSERI    BÅTER   KLÆR    INTERIØR    FRISØR   KUNST    GALLERI    SKO   FOTOGRAF    HELSE

- en sanselig opplevelse

KIWI VETTRE 7-23 (8-21)

T: 66 90 40 63 www.avan.no

Marit Fyksen Repp  97669720
OSTEOPATEN - ASKER

 Tlf. 41401773
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I have a dream…
Om et fint hus, stor hage, båt, familie, en god jobb, fred og 
fordragelighet, mange penger, popularitet, gode venner...? Listen 
kan være lang, og drømmene mange på ulike områder, og til 
ulike tider i livet.  Drømmer kan være jordnære eller svevende. 
Utfordrende eller skremmende. Befriende eller besnærende. 
Store eller små. Gode eller vonde. Uansett er de viktige for 
oss. De kan gi oss håp, drivkraft, og kanskje også noe å leve og 
arbeide for? De gjør noe med oss.

Gud er en drømmer. Han drømmer stort; om fred i verden, 
mette mager, gode samvittigheter, trygge barn, forsonede 
voksne. Han drømmer nært - om å være oss nær, og om å dele 
sine drømmer og visjoner med oss – og at vi skal dele våre med 
ham. At Gud drømmer gjør ham både virksom og ydmyk. Han 
trenger seg ikke på, men venter galant på et møtepunkt, eller han 
kommer og banker varsomt på døra vår, og håper vi skal åpne  
og svare.

Jeg drømmer om – og lengter aller mest etter at vi skal få 
møte Gud, oppleve hans kjærlighet og godhet for oss. At vi skal 
få erfare at Gud er tilstede i livene våre, at ”hans arm er ikke 
for kort til å komme oss til unnsetning” i det vi strever med. 
Jeg drømmer om at syke skal bli friske, at der hat råder skal 
kjærligheten blomstre, at sår skal gro, at liv skal få mening, at 
våre fellesskap skal inkludere og elske! At de som 
har sluttet å drømme skal få nye drømmer og nytt 
håp!

Det er den draumen me ber på 
at noko vidunderlig skal skje, 
at det må skje - 
at tidi skal opna seg, 
at hjarta skal opna seg, 
at dører skal opna seg, 
at kjeldor skal springa - 
at draumen skal opna seg, 
at me ei morgonstund skal glida inn 
på ein våg me ikkje har visst um. 
 - Olav H. Hauge - 

Det nærmer seg jul, og ønskelistene skrives og 
deles. I år tror jeg at jeg skal skrive en sammen 
med Gud, og våge å drømme stort. Er du med? 

Nyttårsfest  
med ”Hjallis”

6. januar kl. 18-21
I årets nyttårsfest for eldre i Østenstad kirke får vi 

besøk av den legendariske skøyteløperen Hjalmar 
Andersen.  

I foredraget ”På glattisen” får vi høre fra hans 
liv og skøytekarriere. Den folkekjære trønderen har 
alltid hatt glimt i øyet og en kvikk replikk, og det er 
kanskje grunnen til at han holder koken, selv om han 
når nærmer seg 90 år. Gå ikke glipp av møtet med den 
gamle storløperen.  

Det blir musikalsk innslag med Ingvild Funderud 
på fiolin og pappa Per Øystein ved klaveret. Det blir 
servering av snitter og hjemmebakte kaker, åresalg, 
allsang, andakt og hilsener. 

Inngangspenger kr. 100,-
Arrangør: Heggedal / Østenstad menighets seniorarbeid 

eiendomsmegling

LokaL stenLeverandør
Vi leverer alt innen gravstener og  
nye inskripsjoner

Gravstener fra kr 4900,-

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66905140    www.nkg.no

Annes Catering
God mat til enhver anledning - selskapslokaler
Ring 31 28 05 29 for bestilling

Døgntelefon  
67 80 87 80

www.akasien.no

Når noen faller fra 

BærumAsker
BEGRAVELSESBYRÅ

A. THRANA ASDøgnvakt Asker 66 78 05 33
Kirkeveien 185, 1384 Asker

www.athrana.no

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

Tro & liv
Andakt av menighetspedagog Elin Oveland
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 Dåp

3. juli  
Anine Utheim,
Philip Westergård Strømsheim
10. juli  
Emilie Duprat-Thorsen
24. juli  
Mia Pedersen
31. juli  
Alexandra Lurås Lindemann
7. august  
Sebastian Tisthamar, 
Anna Borgen Bakkevoll
21. august  
Veslemøy Wickstrøm, 
Alf Mario Acevedo Tellsgård,
Lise Løchsen,
Tilde Gjermo Hasselknippe,
Mikkel Nicolay Buch
10. september  
William Paul Wesche
11. september  
Jacob Troye Vogt-Kielland,
Emil Koch Delvalet,
Benedikt Kosmo Synnevåg,
Marius Skjerping Ryssdalsnes,
18. september 
Eirik Frøyland,
Markus Bjoner Hoberg,
Jonas Berger,
Stella Ellinor Tannæs-Fjeld 
Nedreberg
25. september  
August Skogheim Karlaug,
Fredrik Ørsleie
2. oktober  
Marius Brændhagen Moskvil,
Johannes Ramvik Fodstad,
Live Rønningen Syverstad,
Jens Skorve Sjøberg,
Oskar Jørgensen Selboe

9. oktober  
Kristina Adele Husan Lorentz
16. oktober  
Kaja Antonsen Irgens,
Samuel Wilborn
Alma Finsen Bryn
Jacob Undli Landmark 

⚭ Vielse

27. august 
Medina Ninonska Nathalie 
Hernandez og Alf Gunnar 
Randen

 Gravferd

21. juni Per Jan Madsen
24. juni Halvor Moen
1. juli Solveig Sandbæk
6. juli William Bjerke
6. juli Alice Tyribakken
21. juli Elsa Jenny Margreth 
Sagen
22. juli Leif Andersen
29. juli Sigurd Borgejordet
9. august Hugo Nicolay 
Pedersen
18. august Åse Gatevold
19. august Toralf Amundsen
24. august Sigrun Karlotte 
Othelie Nygård
24. august Lilly Vigdis 
Estensen
1. september Aud Lundemo
6. september Emma Rosa 
Valeria Schurch
26. september Jonny Carlsen
30. september Anne Kristin 
Kongstein Henriksen
13. oktober Helge Anton Røed
14. oktober Aud Olie Halvorsen 

Slekters gang

VELKOMMEN TIL 
JULETREFEST

HELLIG TRE KONGERS FEST!

Østenstad kirke
søndag 8. januar
Kl. 15.00 – 17.00

-  Juleforestilling: 
 Konsert ved Oddrun Hyttedalen og Pleddrik
-  Gang rundt juletreet
-  Utlodning
-  Poser til barna

Pris kr. 30 pr. person.
Maxpris kr. 100,- pr. familie.
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Gudstjenester i 
Østenstad kirke

Min favorittsalme
Morten Strand
Spesialrådgiver i KS

Morten Strand, tidligere 
ordfører i Asker, ble 
utfordret av ordfører Lene 
Conradi i forrige nummer av 
menighetsbladet. 

- Hva er din favorittsalme, 
Morten?

Det er jo mange salmer jeg er blitt glad i opp gjennom årene. 
Herre Gud, ditt dyre navn og ære, Deilig er jorden, Kjærlighet fra 
Gud og Å leva, det er å elska  er noen som jeg liker svært godt i 
forskjellige “settinger”! Alle gir meg noe inni meg når de synges 
i menigheten, i en vielse, i en dåp, eller i en begravelse. Må jeg 
velge en salme, så velger jeg Å leva, det er å elska. Den gir meg 
mening i alle livets faser!

- Hvem utfordrer du videre i salmestafetten?
- Ballen må sendes videre til Ola Holst, som jeg lærte å 

kjenne gjennom politikken som hedersmann og utrolig god 
lokalhistoriker!

1 Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid
mot rikare mål å trå.

2 Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

3 Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av. 

T: Anders Vassbotn 1893
M: Per Steenberg 1923
Norsk salmebok nr. 698

20. 11. 2011 - 29. 01. 2012
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Det er søndagsskole hver søndag  
kl. 11, bortsett fra i skolens ferier. Endringer kan 
forekomme. Les mer på www.ostenstadkirke.no

Søndag 20. november 
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Mannskor
Offer: Norsk Misjon i Øst

Søndag 27. november 
Kl.10.30 Konfirmasjon 
Kl. 13.00 Konfirmasjon 
ved Karianne Pettersen 
og Olav Valen-Sendstad
Brassistene deltar.
Offer: Ungdomsarbeidet

Søndag 4. desember
Barnegudstjeneste ”Lys våken!”
ved Elin Oveland og 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Barnearbeidet

Søndag 11. desember
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 18. desember
Kl. 19.30 Kveldsmesse ved 
Torbjørn Brennum m/band 
og Olav Valen-Sendstad

Julaften kl. 12.00
Gudstjeneste ved 
Olav Valen-Sendstad
Barnekor
Julaften kl. 14.00
Gudstjeneste ved 
Olav Valen-Sendstad
Solist
Julaften kl. 16.00
Gudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Pikekor
På julaften deles offeret mellom 
Frelsesarmeen, Misjonsprosjektet 
og menighetsarbeidet

Søndag 25. desember  
NB: kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Østenstad Sangeri
Offer: Menighetens 
seniorarbeid
 
Nyttårsaften kl. 23.15
Gudstjeneste i Asker kirke
ved Toralf Dehli

Søndag 1. januar
Nyttårsgudstjeneste ved 
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 8. januar kl.11.00
Gudstjeneste ved Berit Øksnes
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 8. januar kl. 19.30 
Kveldsmesse ved 
Torbjørn Brennum v/ band
og Olav Valen-Sendstad

Søndag 15. januar
Gudstjeneste ved
Astrid Sætrang Morvik
og Y’s Men
Offer: Time of Fast

Søndag 22. januar
Gudstjeneste ved
Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

Søndag 29. januar
Misjonsgudstjeneste ved
misjonslege Eivind Kaare 
Osnes og  
Astrid Sætrang Morvik
Offer: Misjonsprosjektet

G.M Brydes vei 2, 
1390 Vollen
T: 66716070 / M: 48885436
www.kiropraktor1asker.no


