
Godt nytt  
fra Østenstad Menighet - November 2013

Marie Kristine Fonneløp: 

Ut i verden for å hjelpe

Bli inspirert i høst: 
Anders Aschim forteller om Bibel 2011. 
Hanne G. Sinkerud tar deg med på Bibelreise. 
Se side 5

LysVåken arrangeres i år 
lørdag 7. til søndag 8. desember i kirken vår! 
Alle 6. og 7.-klassinger i Østenstad og Heggedal 
er velkommen!

Påmelding skjer til menighetskontoret og  
Gyrid Anne Mangersnes:  
gyrid.mangersnes@asker.kirken.no

Husk! 
Årets julemarked 

lørdag 23/11 
kl. 11-16 

i Østenstad kirke
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 Leder:

Glimt og volt
Glimt fra en daglig leders 
verden: UPS Input Line 
Voltage Power Chute 
Business Edition has 
detected the following 
event: Extendes 
Overvoltage on  
Agent OMHV.

Joda – det var meldingen 
jeg fikk fra vår server på loftet.. 
Jammen godt at serveren er 
på vakt og følger med, og 
ikke minst sier i fra!  Det går 
heldigvis rapporter til vår egen 
IT-konsulent når det skjer 
noe unormalt. Det viser seg 
nemlig at strømmen vi får inn, 
inneholder alt for mye Volt. 
Godt over 250 V. Det forklarer 
kanskje hvorfor prosjektoren 
i kirketaket tok kvelden, at 
Tensing sin mixepult takket 
for seg, og at dimmeren til 
lyskasterne ga opp like før årets 

store MUSIKAL i september!
Slikt er jo også noe en 

daglig leder må passe på, vår 
strømleverandør fikk beskjed 
og foretok en spenningsmåling 
over 7-10 dager som bekreftet 
våre problemer. Som de sier: 
«Det er veldig fint at dere 
har gitt oss informasjon 
rundt dette. Det finnes ikke 
overvåking av utgående 
spenning i nettstasjoner 
pr. dags dato. Dette vil 
komme mer de neste årene 
i forbindelse med  utrulling 
av smarte energimålere i alle 
norske hjem. Da vil også flere 
nettstasjoner få kontinuerlig 
overvåking.»

Nå er det altså brakt i orden, 
og kanskje bør noen av våre 
naboer være glade for at vi har 
funnet ut av dette. Kanskje 
andre også har fått for «stor 
dose» input..

Ellers, joda vi er i full gang 
med planer for den store 
fornyelsen av kirkestue og 
kirketorg! Vi gleder oss over at 

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 79 99 60 

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

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

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 10 - 14

Godt nytt fra Østenstad menighet 
utgis av Østenstad menighet,  
Den norske kirke.

Ansvarlig redaktør 
Magda Flatmo (daglig leder): 
magda.flatmo@asker.kirken.no 

Redaktør: 
Astrid Sætrang Morvik 
(sokneprest):  
astrid.morvik@asker.kirken.no

Grafisk design: 
Karen Marie Eien Lillesund

Trykk: 
Asker Print AS

Opplag: 5500  
Fem utgivelser per år.
Abonnement: Gratis.  
Frivillige bladpenger. 
Bankgiro 1620 30 85242
Utenbygdsabonnement: 
Kr. 100 per år.

Annonser: 
Kontakt Magda Flatmo 
Tlf. 66 79 99 64

T: 67 12 18 17www.avan.no

T: 66 90 40 63

O. VOlan a/S 
rørleggerfirma
Drengsrudhagen 75, 1385 Asker

T:66780803/90895749 E: gunnar.volan@c2i.net

70 år i AskEr

 Tlf. 41401773

Menighetsrådet satte av penger 
til nye møbler (møbelfondet) 
og at Asker kirkelige fellesråd 
har bestemt at vi skal få 
bedre belysning. Senest i dag 
hadde undertegnede et langt 
møte med en meget dyktig 
lysdesigner som er engasjert av 
fellesrådet. Eiendomsutvalget 
har foreslått at kirkestuen 
vaskes og at treverket males for 
å gi bedre lys, samt passe bedre 
til nye møbler. Lysdesigneren 
mente at vårt særdeles mørke 
kirketorg uten tvil også måtte 
få sin fornyelse av treverket. 
Når dette leses er kanskje mye 
allerede gjort – men uansett 
kjære menighet – vær tålmodig. 
Kirkestuen må nok stenges en 
periode, da blir det kirkekafé 
i menighetssalen! Det har vi 
jo hatt før også noen ganger, 
la oss gjøre vårt beste for at 
alt går fint – uten alt for store 
Input av spenninger..

Magda Flatmo
Daglig leder

 

magnhild@fysiodirekte.no

Daglig leder 
Aut.fysioterapeut 
Active release terapeut 
Laser

Magnhild 
Faleide Fristad www.fysiodirekte.no

Hjemmefysioterapi fra Oslo til Drammen

AS
– for deg der du er !

4004  hjem
4004  4536www.fysiodirekte.no
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Det skjer i kirken:

JUlemarkeD
Østenstad kirkes julemarked har eksistert i mange år og er en 
av menighetens viktigste inntektskilder. Samtidig er det en 
møteplass for små og store i lokalsamfunnet. Her kan man 
oppleve god, gammeldags basarstemning, slå av en prat over 
kaffekoppen og finne en julegave eller tre.

- Jeg har vært på julemarkedet helt siden barna var små og 
sang i barnekorene, forteller Eldbjørg Nåheim Eien. 

Siden 1998 har hun vært en del av en driftig 
julemarkedskomité som de senere årene har bestått av daglig leder 
ved menighetskontoret, Magda Flatmo, Else Marie Fonneløp, 
Gerd Jensen, Gro Akselsen og Signe Jørgensen. Sistnevnte kom 
med i år og er menighetsrådets representant. 

- Det er viktig å understreke at vi er et team, sier Eldbjørg. 
Selv er hun ansvarlig for åresalget. For de uinnvidde: Årer er 

trepinner med loddnummer på. Årene selges opptil ti ganger 
i løpet av markedsdagen til dem som kommer innom, og 
trekningene foregår fortløpende. Gevinstene er gaver. 

– Den viktigste inntektskilden er likevel forhåndssalg av 
loddbøker til det store menighetslotteriet, forteller Eldbjørg. 

Fra oktober og frem til markedsdagen, selges det en mengde 
loddbøker i de forskjellige enhetene i menigheten. Trekning av de 
fine gevinstene skjer mot slutten av markedsdagen. 

- Men det er mye annet enn lodd og årer å få kjøpt?
- Ja, for all del: Vi har mange fine produkter som folk har 

gitt til markedet, for eksempel håndarbeider, særlig strikkevarer, 
bakervarer og andre matvarer. Østenstad Y’s Men har bokmarked. 
Mange kommer for å sikre seg hjemmebakte småkaker. Dessuten 
har vi kafeteria med salg av sveler, ertesuppe og rømmegrøt. 
Å spise hjemmelaget ertesuppe en gang i året, hører med, sier 
Eldbjørg. – Hvis jeg får tid til å spise, da! 

Som komitémedlem er det en travel dag og lite tid til å sette 
seg ned og slappe av. Det kan imidlertid alle de besøkende gjøre:

- Dette er en koselig dag hvor man kan gå rundt og 
titte på varer, møte folk, ta en kopp kaffe og lytte til 
underholdningsinnslag. Vi prøver å få med de korene vi har 
i kirken, alt fra barnekor til voksenkor som opptrer i løpet av 
dagen. Dessuten innledes dagen alltid med en kort andakt av en 
av prestene eller en annen ansatt.

I tillegg til den hardtarbeidende komiteen som gjerne starter 
arbeidet tidlig på året, er mange andre frivillige hanket inn til å 
gjøre store og små oppgaver på selve dagen:

- Det skal være hyggelig og sosialt å være med og hjelpe til, 
så langbordet på kjøkkenet er gull verd, forteller Eldbjørg. - Der 
dekkes det, slik at de som jobber, kan få seg litt mat og en pust i 
bakken innimellom slagene.

Årets julemarked er lørdag 23. november kl. 11-16.

Les mer om kirkens mange aktiviteter på vår hjemmeside: 
www.ostenstadkirke.no I denne spalten vil vi presentere én 
aktivitet hver gang. Denne gangen presenterer vi: 

Velkommen til Julemarked  
i Østenstad kirke  

lørdag 23. november kl. 1100 – 1600
	 ♥	Salgsvarer  ♥	Åresalg ♥	Loddsalg
	 ♥	Kjøp deilige julekaker, gjærbakst og delikatesser  
 i vårt populære hjemmebakeri.  
	 ♥	Egen avdeling for julegodteri.
	 ♥	Gløgg og pepperkaker.
	 ♥	Kos deg i vår kafeteria: Vafler, sveler og kaker.
	 ♥	Ta gjerne middagen i kirkestuen:  
 Hjemmelaget ertesuppe og rømmegrøt.

Hjertelig velkommen til en hyggelig  
dag for hele familien!

 Kl. 11.00  Åpning av markedet
 Kl. 11.15 Barnekor
 Kl. 13.00 Østenstad Sangeri
Arrangør: Østenstad menighetsråd. Inntekten går til menighetens mangfoldige arbeid.

Eldbjørg Nåheim Eien ønsker velkommen til julemarked i Østenstad kirke
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- Helst skulle vi jo ha 
gått tur i skogen og 
laget bål! Kristine Marie 
Fonneløp liker seg best 
ute i naturen, men 
Slottsparken får duge 
for i dag. Der har hun 
tilbrakt mange timer med 
gode venner som elev 
ved Kristelig Gymnasium 
(KG) noen steinkast 
unna. Nå er det en helt 
annen villmark som 
venter henne i Kampalas 
storbyjungel.

Nesten reiseklar og 
ferdigvaksinert, har hun bare 
to dager igjen i hjemlandet 
før hun reiser til Uganda. 
Hun skal bo og arbeide i 
Øst-Afrika i syv måneder. Der 
venter lange arbeidsdager på 
velferdssenteret «Miles2smiles» 
(M2S). Kristine Marie har 

valgt studietilbudet «Act Now» 
som er Strømmestiftelsens 
utvekslingsprogram for 
ungdom mellom 19-25 år. 
Programmet støttes også av 
Fredskorpset. Samtidig lar 
hun studieoppholdet i Uganda 
inngå i studiet Interkulturell 
kommunikasjon ved NLA 
Høyskolen på Gimlekollen i 
Kristiansand. Det er imidlertid 
langt mer enn studiepoeng som 
motiverer ungjenta:

- Jeg har jo alltid hatt en 
drøm om å «redde verden», smiler 
20-åringen og presiserer:

- Å kunne hjelpe noen som 
trenger det, har jeg hatt lyst til 
lenge. I 1.klasse på KG traff jeg 
noen fra Hald Internasjonale 
Senter og ble interessert. Jeg 
fikk et visittkort derfra. Det har 
ligget i lommeboka mi siden. 

Den som kjenner Kristine 
Marie, vet at hun er ei aktiv 
jente som ikke er redd for å 

Tekst og foto:  
Astrid Sætrang Morvik

Ut i verden for å hjelpe
engasjere seg. – Jeg har vært med i Østenstad menighet siden 
jeg var liten, forteller hun, og ramser opp barnegospel, pikekor, 
søndagsskole, tensing, og selvsagt speideren, lederkurs og leire. - 
Alle de tre brødrene mine var speidere, så det ville jeg også bli. Jeg 
kjente meg aldri presset til å være med i kirken. Når jeg kommer 
inn i Østenstad kirke, kjenner jeg meg hjemme.

Hun innrømmer likevel at hun kanskje skilte seg litt ut: - På 
barneskolen og ungdomsskolen var jeg «den kristne». Jeg var ikke 
redd for å stå for det.  

- Hvorfor valgte du å gå på en kristen videregående skole inne i 
Oslo når Asker videregående var rett i nærheten?

- Kanskje ligger det litt i familien. Både pappa og alle brødrene 
mine gikk på KG. Jeg har ikke angret på at jeg valgte det samme. 
Der traff jeg mange med de samme interessene og verdiene som 
jeg har.  

Og der ble altså også tanken om en reise til Afrika sådd. – 
Mens jeg var elev ved Øytun folkehøyskole i Alta, var lysten på 
et år i Afrika fortsatt til stede, og jeg sendte en søknad til Hald. 
Deretter ble jeg kalt inn til intervju, forteller Kristine Marie. - Av 
60 søkere ble 16 plukket ut til utvekslingsprogrammet. Inntil for 
en uke siden, trodde jeg at jeg skulle til Kenya, men på grunn av 
terroren som rammet hovedstaden, ble reisemålet brått endret til 
Uganda. 

Kristine Marie forteller om velferdssenteret Miles2smiles. 
På markedet i Kampala arbeider mange kvinner. Barna deres er 
med, men de må bokstavelig talt holdes i bånd for ikke å komme 
bort i vrimmelen. I denne situasjonen har en lokal kvinne startet 
velferdssenteret som tilbyr omsorg, lek og læring for små barn 
mens mødrene arbeider. Kristine Marie blir en av fire norske 
ungdommer som skal hjelpe til ved senteret. 

- Vi er forberedt på store forskjeller fra det vante når det 
gjelder land og kultur.

- Og mat?
- Jeg fikk kjøttkaker til middag da familien var samlet i helgen 

– det blir lenge til neste gang…. Det er litt trist å være bort så 
lenge, innrømmer hun. - Å ikke skulle se de fire små tantebarna 
på sju måneder…. Men vi har jo mulighet til å kommunisere på 
Skype. 

Kristine Marie har også opprettet en blogg hvor hun vil legge 
ut bilder og fortelle om opplevelsene sine. – Jeg kommer til å 

Kristine Marie Fonneløp:

❝ Jeg ønsker å vise kristne verdier gjennom handling. ❞

StrØMMeStiFteLSen er en utviklingsorganisasjon som bygger 
på kristne verdier der menneskeverd, rettferdighet, deltakelse 
og bærekraft er strategiske bærebjelker i kampen  for å utrydde 
fattigdom. Målsettingen er å ’hjelpe folk i gang’. Etter hjelp-til-
selvhjelp prinsippet støtter organisasjonen mennesker i deres kamp 
for å komme ut av fattigdom. Utdanning og mikrofinans er de 
viktigste redskapene i dette arbeidet. 

Gjennom sine regionskontorer i Sør Amerika, Afrika og Asia 
samarbeider Strømmestiftelsen med lokale partnerorganisasjoner/
prosjekter. Disse organisasjonene kjenner de lokale forholdene og vet 
hvordan hjelpen kommer best til nytte. Strømmestiftelsen arbeider 
langsiktig for å gi barn skolegang og familier en stabil inntekt. Det er 
blant disse partnerorganisasjonene man velger ut gode praksisplasser 
for studenter ved Hald Internasjonale Senter.
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beskrive hverdagen på M2S, reiser vi gjør og mennesker vi møter. 
Hun håper å få oppleve noen av attraksjonene i området. – Vi 
skal i hvert fall på safari! Det hadde vært morsomt å komme til 
Kilimanjaro eller Mount Kenya, men kanskje vi heller prioriterer 
samværet med de lokale. Turister kan vi være en annen gang. 
Kristine Marie er ikke i tvil om prioriteringene: - Det er veldig 
verdifullt å komme i nærkontakt med den lokale kulturen. Vi skal 
også lære litt av språket før vi begynner å arbeide. 

- Og vi som trodde det holdt med engelsk? – I Kampala mestrer 
de fleste engelsk, men morsmålet deres er Luganda, forteller 
Kristine Marie. 

Den som vil følge Kristine Marie, finner en lenke til bloggen 
hennes på www.ostenstadkirke.no eller kan gå direkte på  
www.kristinemarieiafrika.wordpress.com.

- Og hva har du tenkt å gjøre når året på Hald er over? 
- Planen er å bli sykepleier. Kanskje kan jeg reise tilbake til 

Afrika for en periode. Bistand og fattigdomsbekjempelse er viktig 
for meg. Jeg ønsker å vise kristne verdier gjennom handling.

SønDag 10. novemBer kl. 19.30: 
Slik overSatte vi BiBelen
Møt bibeloversetter og professor Anders Aschim! I årene 2005-
2012 arbeidet han for Bibelselskapet. Resultatet var Bibel 2011. 
Søndag 10. november kl. 19.30. kommer han på kveldsmessen i 
Østenstad menighet 

Med Bibel 2011 har Bibelselskapet for tredje gang utgitt 
nye oversettelser av Det gamle og Det nye testamentet i norsk 
språkdrakt. Anders Aschim har skrevet boka Bibel 3.0 hvor han 
inviterer leseren inn i verkstedet hvor oversettelsesarbeidet har 
foregått. Hvilke utfordringer og problemer støter oversetterne 
på? Hvilke løsninger og valg ligger bak den bibelteksten som nå 
foreligger på nynorsk og bokmål? Hva er nytt i Bibel 2011, og 
hva kunne vært annerledes? 

I rammen av kveldsmessen vil Aschim ta oss inn i noen av 
disse problemstillingene. Etter kveldsmessen vil det bli anledning 
til å kjøpe signerte eksemplarer av boka Bibel 3.0. 

menigHetSmøte om nY SalmeBok 
SønDag 17. novemBer kl. 12.30. 
Ny salmebok er en begivenhet for Den norske kirke! Kirkemøtet 
har vedtatt at den kan innføres fra 1. søndag i advent dette 
året. Alle medlemmer av menigheten er derfor invitert til 
menighetsmøte for å beslutte om Østenstad menighet skal ta i 
bruk ny salmebok. 

Norsk salmebok 2013 har større sjangerbredde enn tidligere 
salmebøker i Den norske kirke, og rommer den kjente 
salmeskatten så vel som nye salmer fra inn- og utland. 535 salmer 
i den nye boka er videreført fra Norsk Salmebok (1985), og 124 
salmer kommer fra Salmer 1997. 240 salmer er nye, flere av dem 
fra søsterkirker i andre verdensdeler. Salmeboka inneholder også 
nyskrevne norske salmer, noen salmer på samisk og kvensk, samt 
hele Norsk bønnebok 2013, katekisme og noen enkle liturgier. Det 
er også utviklet digitale løsninger for visning av salmer på skjerm 
i kirkerommet. 

SønDag 17. novemBer  
kl. 13.30 - 17.00: BiBelreiSen –  
et inSpiraSJonSkUrS
Østenstad menighet arrangerer inspirasjonskurs for voksne. 
Høstens kurs tar for seg det gamle testamentet. Til våren blir det 
tilsvarende dag om det nye testamentet.

Bibelreisen er et kurs som egner seg for alle som ønsker å få 
en oversikt over bibelhistorien og alle som trenger å få åpnet 
Bibelen og få en fornyet bibelglede. Opplegget passer både for 
de som på forhånd er vel kjent med Bibelens fortellinger og de 
som er mer ukjente med dem. Kurset fører deg langs den lange 
linja i bibelhistorien. Det skjer på en velprøvd formel: Stikkord + 
Bevegelse = Oversikt. 

Bibelfortellingene blir formidlet på en måte som angår livet. 
Du inviteres til å lære med kropp og sjel! Pris kr. 50.  
Påmelding til gyrid.mangersnes@asker.kirken.no innen 12.11.

Anders Aschim er 
bibeloversetter og professor 
ved Høgskulen i Volda. 

Hanne G. Sinkerud er 
kursholder og sokneprest i 
Skedsmo menighet.
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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

ASKER 66 75 90 00   •   SLEMMESTAD 31 29 68 88

T: 32 84 05 05ASKER

eiendomsmegling
Asker

epost: asker@eie.no 

HELLIG TRE KONGERS FEST!
Østenstad kirke 
søndag 5. januar
Kl. 15.00 – 17.00

•	 Julespill	
•	 Gang	rundt	juletreet•	 Film	for	barna
•	 Poser	til	barna
•	 Ta	gjerne	med	rester	  av julebaksten,  
 til felles kakebord! 

Pris kr. 30 pr. person
Maxpris kr. 150,- pr. familie

NyTTåRSFEST FOR ELdRE 
10. jaNuaR 2014

Fredag 10. januar 2014  

kl. 18 - 21 i Østenstad kirke. 

Besøk av kåsør, forfatter og prest 

Per Anders Nordengen som 

kåserer over temaet  

«Å bli berørt av ord.»    

Musikkinnslag, servering, boksalg, 

allsang, åresalg og hilsener.   

Inngangspenger kr. 100,-   

Alle velkommen

Arrangør: Heggedal / Østenstad 

menighets seniorarbeid 

KLaSSISK mESSE på 
aLLEHELGENSdaG  
3. NOvEmbER KL. 11.00 

Østenstad sangeri framføre i år en messe 

av Charles-Marie Widor med kor og 

orgel. Klassisk messe er en gudstjeneste 

der musikken til de liturgiske leddene 

i gudstjenesten er skrevet av de store 

komponistene. 
Allehelgensdag handler det om livet 

etter døden, det nye livet sammen med 

Gud og alle vi skal møte igjen. Denne 

glede og forventning markerer vi hver 

allehelgensdag med glade salmer og flott 

musikk.
Velkommen!

juLEKONSERT mEd ØSTENSTad SaNGERI SØNdaG 15. dESEmbER KL. 18.00 
Tradisjonen tro holder Østenstad sangeri sin årlige julekonsert tredje søndag i advent. 

Koret har et allsidig repertoar av nyere og eldre julesanger, norske og utenlandske, og de framføres med smittende sangglede og god korklang.
Det er lagt inn i programmet at publikum får være med å synge noen av julesangene, og kanskje blir det en ekstra overraskelse i år…

Fri entré. Kollekt ved utgangen.

Tusen takk til Ruth og Arvid Malme for gaven til Østenstad menighet  i forbindelse med feiringen av  diamantbryllupet!
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Slekters gang

 Dåp

28. juli
Jenny Rindal Flataker
4. august
Frida Marie Ødegaard 
Ottersen
11. august
Mikkel Solbakken Preus
18. august
Fredrik August Gamre-Van 
Heesch
Sebastian Antonio Lybekk
Ingrid Victoria Lybekk
Iben Bârwald Aarflot
Oskar Mangschou Kahrs
Jenny Backe-Henden
21. august
Markus Brage Jacobsen
25. august
Theodor Lunden Kilden
Philip Duprat-Thoresen
Noah Christoffersen
1. september
Oda Oveland
Josefine Ytreeide Carlsen
Julianne Noreng Munch Feldt
8. september
Hennie Stuland

Emma Røssel Ødegaard
Jacob Carlton Skoe
15. september
Ebbe Wold
24. september
Miradiva Morina
29. september
Julius Emil Røysem Sterud
Theodor Fredriksen Huer
Nikoline Lund Rufsholm
Mari Alise Skagestad 
Leknesund
Sofie Auke-Christensen
6. oktober
Andreas Løland Varanes
William Johansen Norlie
Oliver August  
Røyland-Nyberg

⚭ Vielse

29. juni
Ingvild Blakstad og  
Marius Andresen
27. juli
Maria Lindøen og  
Carl Otto Høifors
3. august
Ingrid E. Thorsnes og  

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

ASKERKROEN
S E L S K A P  &  M A T

private minnestunder / konfirmasjon / barnedåp / jubilèer mm.
 tlf. 66781503 / www.askerkroen.no

Selskapslokaler 
Asker ~ Dikemark

atanagaard.no 
T: 47 97 16 40

bryllup ~ konfirmasjon ~ dåp ~ jubileer  
minnestund ~ firmafest ~ julebord

Torbjørn Brennum
10. august
Tine Stang og  
Odd Erik Skogseth
17. august
Thea Cathrine Hjetland og 
Andreas B. Kjølseth
31. august
Tatjana Nikolaisen og  
Dagfinn Hauge
Marianne Bjelke og  
Mads Andersen
12. oktober
Inger Karine Næstvold Engh 
og Sindre Halse Kristiansen

 Gravferd

4. juli
Olav Per Foss
9. juli
Esther Kristoffersen
11. juli
Eva Aud Anette Hansen
12. juli
Grethe Marie Damm
16. juli
Kari Haugen

25. juli  
Lydia Marie Hanssen
30. juli 
Ulf Sigurd Ernst Abusdal
13. august 
Rolf Haavald Haavaldsen
14. august
Wenche Hartmann
26. august
Egil Budde
29. august
Grethe Helga Dahl Løfsgaard
4. september
Bergljot Eggesbø
5. september
Stein Richter
12. september
Helge Andreas Kise
13. september
Siv Bente Gamsmoe
19. september
Anne-Karin Hansen
27. september
Tor Rishaug
Mimmi Helene Underland

tro & liv Andakt av trosopplærer Gyrid Anne Mangersnes

STOP POVERTY!
Norge er helt i toppen på verdensbasis i målt i Human 
Development Index. Men bildet er ikke så enkelt her hos oss 
heller. Over 75 000 barn i Norge lever i fattigdom.  35 000 barn 
dør av fattigdom i vår verden hver eneste dag.  Tenk over det 
litt. Det er én hvert 3. sekund. Tell sakte til 10. 3 barn er døde av 
fattigdom. Og hva kan egentlig vi gjøre? UBUNTU filosofien er 
et tankesett som for alvor ble kjent etter frigjøringen i Sør Afrika. 
Det er et tankesett, eller en ideologi som legger vekt på fellesskap 
og menneskers forbindelser og forhold til hverandre. Det er 
mange mulige oversettelser på norsk for ubuntu, deriblant «Jeg er 
hva jeg er, på grunn av hva vi alle er» Vi henger uløselig sammen 
med hverandre i ett fellesskap; menneskeheten. Det betyr at ikke 
jeg er fri før alle er frie. Å kjempe for utryddelse av fattigdom er 
også å kjempe for vår egen frigjøring som mennesker. Fattigdom 

er menneskeskapt og kan utryddes. Fattigdom er forårsaket 
av dårlig politikk, og derfor er viktig både hva vi gjør som 
enkeltmennesker og ber våre politikere om å gjøre. KFUK-
KFUM Global har startet en kampanje som har som mål å 
utrydde fattigdom. I sommer gav verdensforbundene av YMCA 
og YWCA sin tilslutning til kampanjen. Det betyr at den i 
skrivende stund omfatter mer enn 85 millioner mennesker i over 
125 land i verden. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi 
å elske hverandre. (1. Joh 4 11) Det er ikke bare medmenneskelighet 
som knytter og forplikter oss til hverandre. Gud elsker hvert 
eneste ett av menneskene han har skapt. Det må være mye sorg 
knyttet til å se at vi forvalter så dårlig at det dør noen hvert  
3. sekund som følge av våre valg. Vi har et oppdrag fra Gud: å 
elske hverandre. Å ikke gi oss før vi alle er frie. Det kan vi klare.  
Er du med?



gudstjenester i 
østenstad kirke

min favorittsalme
Ragnar Sand Fuglum
Direktør for kultur og teknikk i 
Asker kommune

Kirkens salmer gjennom tidene 
utgjør en utrolig variert og rik 
del av vår felles kulturarv, både 
nasjonalt og internasjonalt. 
Min favorittsalme vil 
derfor være ulik i ulike 
sammenhenger. Når jeg likevel 
er utfordret til å trekke frem en 

salme, vil jeg velge en salme som oppsummerer den kristne tro på 
en enkel og presis måte; ”Måne og sol, skyer og vind”.  

Første gang jeg traff på den, var på KFUM-speidernes 
landsleir i Verdal i 1978. Der ble den brukt som leirsalme, 
og det var jo ikke fritt for at vi lærte den utenat etter daglige 
gjentagelser. Dette var bare 4 år etter at salmen ble skrevet og 
tonesatt. Den er skrevet av den svenske teologen Britt Hallqvist, 
mens melodien er det Egil Hovland som har komponert.

Siden har jeg møtt salmen i mange sammenhenger i kirken, 
ikke minst der barna har vært med; i barnegospel, tensing  
og speidern.

Til å velge neste favorittsalme, vil jeg utfordre en representant 
for våre flotte lokalt folkevalgte; kommunestyrerepresentant  
Vera Selnes. 

Måne og sol, skyer og vind
og blomster og barn skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er hans,
Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved:
Herre, vi takker deg,
Herre, vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn!

Jesus, Guds Sønn, død på et kors,
for alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her.
Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved

Ånden, vår trøst, levende, varm
og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag.
Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved 

T: Britt G. Hallqvist 1973
O: Til norsk 1974
M: Egil Hovland 1974



10.11. 2013 - 26.01. 2014
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

10. november, 
25. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

10. november kl. 19.30
Kveldsmesse.
Tema: Slik oversatte vi Bibelen
Taler: Prof. Anders Aschim

17. november, 
26.s. i treenighetstiden 
Tema: Søndag for de forfulgte
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Det norske 
Bibelselskapet

24. november,
Domssøndag/ Kristi 
Kongedag 
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

1. desember, 
1. søndag i adventstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

8. desember, Lys våken! 
Gudstjeneste med 11 og 
12-åringer
Prest: Anna Grønvik og Olav 
Valen-Sendstad
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

15. desember, 
3. søndag i adventstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

24. desember,
Julaften kl. 12.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Kirkens nødhjelp

Julaften kl. 14.00
Prest: Olav-Valen Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

Julaften kl. 16.00
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens feltarbeid  
i Asker

25. desember,
1. juledag kl. 13.00
Østenstad sangeri
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens 
seniorarbeid

29. desember kl. 19.30
romjulssøndag 
Julesangsamling ved 
Anne Kristine Merkesvik og 
Astrid Sætrang Morvik

5. januar, 
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetsarbeidet

12. januar, 
2. søndag i 
åpenbaringstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetsarbeidet

12. januar kl. 19.30
Kveldsmesse

19. januar,
3. søndag i 
åpenbaringstiden
Y’s Men’s internasjonale 
kirkedag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Time of Fast

26. januar,
4. søndag i 
åpenbaringstiden
Misjonssøndag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga

Velkommen til morgenbønn  
i Mariakapellet hver onsdag kl. 
8.30. Morgenbønn følger en fast 
liturgi med bønn, veksellesing, 
sang og dagens bibelord.


