
May-Helen Høyer Jordheim: 

– Barna skal oppleve at troen er 
noe vi snakker om i hverdagen.

fra Østenstad 
menighet
November 2017

Engler daler  
ned i skjul... 
Vel møtt til årets koseligste 
julemarked! 
Les mer på side 3

Vil du overnatte  
i kirken? 
Alle 6.-7. klassinger kan glede seg til 
en fargerik helg i kirken. 
Se side 6

Østenstad sangeri 
møter Heggedal Salong-
orkester i årets  
julekonsert. Se side 6

Nyttårsfest for eldre:
Olav Dag Hauge kommer  
til Østenstad. 
Se side 3.
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Leder:

Guds hjerte, bankende 
hjerter og vaffelhjerter i 
Østenstad kirke

Hver dag går vi ut i 
verden og prøver å 
gjøre vårt beste, men 
noen ganger tråkker 
vi feil og ødelegger 
for oss selv eller for 
andre. Da kan vi velge 
å stoppe opp litt og 
være takknemlig for 
at nåden fra Gud gjør 
oss til hele mennesker 
igjen. 

Vi blir tilgitt fra en som elsker 
oss høyere enn vi noen gang 
klarer å fatte.

Vær rause med hverandre og 
vis hverandre godhet.

Vi vet at vi er frelst av nåde, 
men hva vi mange ganger 
glemmer er at det å være møtt, 
fylt og omsluttet av nåde, 
også innebærer at Gud ser på 

oss med velvilje og velbehag. 
Gud sitter ikke i himmelen 
og sukker, akker og ve’er seg 
over oss og alt det dumme vi 
kan finne på, men Gud gleder 
og fryder seg over sine barn. 
Gud gleder og fryder seg over 
sin kjære deg! Gud ønsker 
bare ditt beste og lengter etter 
å overøse deg med godhet, 
barmhjertighet og kjærlighet. 
Gud er for deg, og nåden er 
et solid og håndfast bevis på 
dette. Guds nåde er mye større 
enn vi kan forestille oss, den 
gjelder for mennesker i alle 
slags livssituasjoner. Sokneprest 
Astrid vil belyse dette temaet 
på side 7 under overskriften 
«Full av nåde og sannhet».

Pinsebevegelsen i Norge 
er en kristen bevegelse. Den 
utgjør ikke én organisert enhet, 
men består av et fellesskap 
av 330 selvstendige frikirker. 
Norsk pinsebevegelse driver 
humanitært arbeid, skoler 
og misjon i omtrent 30 land. 
Pinsebevegelsen følger en 
bibeltro, radikal kristen lære. 
Troende dåp, og åndsdåp 
(dåp i Den Hellige Ånd) er 
kjennetegn på pinsebevegelsen, 
og dette oppfattes som den 
store forskjellen mellom 
pinsevenner og for eksempel 
lutheranere. Samlingene 
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i pinsebevegelsen holdes 
gjerne i «enkle» lokaler med 
få kirkelige utsmykninger. 
Menigheten regnes ikke som 
selve huset (bygningen), 
men mer menneskene, det 
kristne samfunnet. I Norge 
er Evangeliesenteret det 
største fellestiltaket innen 
bevegelsen. I dette nummeret 
av menighetsbladet blir vi 
nærmere kjent med May-Helen 
Høyer Jordheim på side 4 og 
5. Hun er pinsevenn og aktiv i 
Østenstad menighet.

Årets store happening 
er like rundt hjørnet! Jeg 
snakker selvfølgelig om årets 
julemarked som finner sted 
i Østenstad kirke lørdag 
11. november. Det sankes, 
syltes, strikkes, sys, bakes og 
selge lodd i stor utstrekning i 
menigheten akkurat nå. Dette 
er en kjempestor dugnad som 
veldig mange frivillige er 
med på å muliggjøre. Vi er 
så takknemlige for alt det du 
gjør for oss i forbindelse med 
markedet både før, under og 
etter. Jeg gleder meg, og skal 
gjøre unna julehandelen i 
Østenstad kirke denne dagen. 
Velkommen alle sammen!

Liv Ruud
Daglig leder

www.avan.no

KIWI Vettre 

Mandag-lørdag 7-23 
KIWI Vettre Mandag - lørdag 7-23

GI EN JULEGAVE TIL 
ØSTENTAD MENIGHET?
Barne- og ungdomsarbeidet i 
Østenstad er avhengig av frivillige 
gaver. Mange barn, unge og 
voksne finner trygge fellesskap og 
trenes til å ta ansvar.
Vil du være med å støtte dette 
arbeidet?

Du kan gi din gave slik:
• Vipps med ID-nummer 15370 
• Kontonummer 1620 30 85242. 
Skriv «Gave» i merknadsfeltet. 

Tusen takk for din julegave!

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver hvis du tar kontakt 
med menighetskontoret og lar oss registrere ditt fødsels- og personnummer.



av Per Johannes 
Helgebostad

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:

Julemarked 11. november

Julemarkedet i Østenstad er en tradisjon som er 
over 50 år gammel – fra lenge før menigheten ble 
etablert. 

I starten var målet å skaffe penger til å bygge kirken – nå går 
inntektene til å støtte et mangfoldig barne- og ungdomsarbeid i 
Østenstad. 

Markedet åpner kl. 11 med andakt og sang av Ten Sing. 
Deretter starter salget - hjemmebakeriet kan by på syltetøy av 
mange slag, blant annet fristende kombinasjoner som rabarbra/
aprikos eller rabarbra/jordbær, men også tradisjonelle slag som 
plommesyltetøy, bringebærsyltetøy, blåbærsyltetøy og eplemos blir 
å få kjøpt. Det vil også bugne av brød, boller og bakverk. 

Det er mange aktive på håndarbeidsfronten. Vi prøver 
stadig å fornye utvalget. I år blir det mulig å få kjøpt 
knytebelter, hjertevotter og annet tidsriktig og moderne. 
Samtidig opprettholder vi utvalget av populære varer som votter 
og sokker strikket i tradisjonelle mønster. 

Tradisjonen tro selges god mat, ikke minst sveler fra vår 
hyggelige kafé. Det blir også eget juleverksted for barn på 
markedet! I tillegg til Ten Sing, vil barnekoret vårt synge, og vi 
får stemningsfull pianomusikk gjennom store deler av dagen. 
Trekning av hovedlotteriet skjer kl. 14.30 
Markedet avsluttes kl. 15.00
VELKOMMEN TIL EN SOSIAL OG HYGGELIG DAG!

Det skjer  
i kirken:

Julemarked 
I ØSTENSTAD KIRKE

Lørdag 11. november kl. 11-15
 
 Kl. 11.00: Åpning med andakt og Ten Sing
 Kl. 12.00: Østenstad kirkes barnekor synger 
 Kl. 13.00: Minigospel synger
 Kl. 14.30: Trekning hovedlotteriet
 Kl. 15.00: Avslutning 

• Salgsvarer • Åresalg • Loddsalg • 
• Kafeteria • Barnas juleverksted •

Nyttårsfest for eldre 
 
Fredag 5. januar 2018 kl. 18 - 21 er det 
nyttårsfest for eldre i Østenstad kirke. 

I år får vi besøk av tidligere domprost Olav Dag Hauge 
som i sin pensjonstilværelse har gått gjennom sin fars 
notater i forbindelse med biskop Hauges tjeneste på 
Akershus festning under krigen. Han gjorde tjeneste blant 
de dødsdømte norske fangene.   

Det blir musikkinnslag, 
servering, platesalg, allsang, 
åresalg, andakt og hilsner.   
 
Inngangspenger kr 100.  
Alle er velkommen.  

Arrangør: Heggedal / Østenstad 
menighets seniorarbeid  
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Tekst: Astrid Sætrang Morvik. Foto: Privat. 

Sammen med fem måneder unge Theodor Elias 
ankommer May-Helen kirkekontoret. Forrige gang 
vi møttes var kirken full av små og store. Årets 
førsteklassinger var spesielt invitert til teater og 
bønnevandring i gudstjenesten. I tillegg ble en 
liten jente døpt og Theodor Elias ble bedt for. 

May-Helen foretrekker betegnelsen «barnevelsignelse» om det 
som skjedde da sønnen ble løftet frem for menigheten, omkranset 
av foreldre og «bønnefaddere». Som pinsevenn er dette den 
naturlige måten å feire et nytt medlem i familien, men mye som 
tidligere hadde vært en selvfølge, måtte tenkes gjennom på nytt 
da hun for omkring ti år siden ble sammen med Trygve som var 
aktiv i Den norske kirke. 

– Vi gikk mange runder før vi giftet oss. Menigheten har alltid 
vært veldig viktig i livet mitt, og det var det for Trygve også, men 
forskjellene i stil og teologi opplevde vi veldig store den gangen. 
Vi diskuterte masse hva vi skulle gjøre hvis vi fikk barn; om vi 
skulle ha barnedåp eller barnevelsignelse.  

Å droppe dåp til fordel for forbønn for barnet i Den norske 
kirke, ble det hun og ektemannen Trygve kaller «et økumenisk 
ekteskapsforlik,» og da sønnen Kaspian ble født for tre år siden, 
valgte paret å henvende seg til Bryn kirke hvor Trygve hadde vært 

involvert med ungdomsarbeid 
og menighetsrådsarbeid 
i mange år. Soknepresten 
konsulterte prosten, og 
i samråd med paret, ble 
Kaspian bedt for i en vanlig 
gudstjeneste. – Vi har ikke hørt 
om at dette har skjedd i noen 

kirke tidligere, men var glade 
for at det ble mulig, forteller 
May-Helen.

I etterkant fikk 
forbønnshandlingen i Bryn 
kirke medieoppmerksomhet, og 
Den norske kirkes bispemøte 
valgte å lage egne retningslinjer 

for slike hendelser: Forbønnen 
skulle ikke skje ved døpefonten 
eller på en slik måte at det 
kunne forveksles med dåp, 
og det skulle ikke kalles 
barnevelsignelse. Disse 
retningslinjene ble lagt til 
grunn da lillebror Theodor ble 
bedt for i Østenstad kirke 3. 
september. 

- Vi fikk mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra andre 
kirkegjengere både i Bryn 
og i Østenstad. «Tenk at vi 
kan være åpne for flere ting», 
sa en eldre dame, forteller 
May-Helen. 50 små og store 
var samlet for å feire Theodor 
etter gudstjenesten. – Jeg 
synes det er gøy at gjestene 
våre fikk oppleve Den norske 
kirke og hvordan gudstjenesten 
kan være her. Det kan nok 
være noen fordommer begge 
veier, men vi kan lære av 
hverandre, mener hun, og 
forteller hvordan en venninne 
som er ungdomspastor i en 
pinsemenighet, ble inspirert 
til å ta med seg det hun hadde 
opplevd til sin egen menighet. 
– Vi må kunne plukke tips fra 
hverandre, uten å miste vår 
egenart, mener May-Helen. 

Økumenikk er betegnelsen 
på det arbeidet som i dag skjer 

på mange fronter for å bringe 
ulike kirkesamfunn nærmere 
hverandre. Tydelige skillelinjer 
rundt lærespørsmål tones 
ned til fordel for ønsket om 
å kunne stå sammen om det 
viktigste. For May-Helen og 
Trygve Jordheim, er dette blitt 

May-Helen Høyer Jordheim:

– Barna skal oppleve at 
troen er noe vi snakker om     i hverdagen.

«Det kan nok være noen 
fordommer begge veier, men  
vi kan lære av hverandre.»

Theodor Elias ble bedt for i Østenstad kirke 3. september. 
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May-Helen Høyer Jordheim:

– Barna skal oppleve at 
troen er noe vi snakker om     i hverdagen.

en livsstil, ikke minst med tanke på barna.
– For meg er det ikke unaturlig å sette seg i bilen og reise et 

stykke til nærmeste aktuelle pinsemenighet, men for ungenes del 
– og det er det som er viktig – ønsker vi at de får et forhold til tro 
og kirke, og da er det naturlig å være her, i Østenstad.

I fødselspermisjonen er den 34 år gamle psykologen med i en 
barselgruppe og er glad for at resten av barselgruppa har lyst til å 
bli med i kirken på Babysang. 

– Så hvordan arter troslivet seg for en pinsevenn?
-  Akkurat nå gjør jeg ikke så mye annet enn å få endene 

til å møtes med familielivet, smiler tobarnsmammaen, men 
understreker at troen er en del av det daglige livet. - Vi vil gjerne 
at det at vi er kristne betyr at det er noe vi er hjemme også. 
Trygve og jeg tenker likt om dette. Vi har sett at dette handler 
om hvordan vi definerer vårt liv og kan ikke si noe generelt om at 
pinsevenner tro slik, mens folk i Den norske kirke tror slik. 

Noen tydelige forskjeller har hun imidlertid observert. – I Den 
norske kirke snakker folk om at «de har babysang» - for eksempel. 
I frikirker sier vi at «vi har ungdomsarbeid» – og så videre. Vi 
bygger en fellesskapskultur hvor alle har ansvar og alle bidrar. 

May-Helen er gald for bakgrunnen sin og ønsker å gi de 
samme holdningene videre til egne barn. – Vi vil at barna skal 
oppleve at troen er noe vi snakker om i hverdagen, at jeg for 
eksempel kan be med sønnen min om kvelden. 

Hun forteller hvordan sønnen på tre allerede har begynt å 
nevne ting som skjer i barnehagen i forbindelse med bønnen på 
sengekanten. – For meg og mange pinsevenner er tro noe veldig 
personlig og en stor del av livet. 

På spørsmål om hva det vil si å være pinsevenn, konstaterer 
hun at pinsebevegelsen er mangeartet, men at de fleste vektlegger 
betydningen av Den hellige ånd.

– Pinsemenigheter er også veldig opptatt av at troen er et 
personlig valg og at man ikke kan bli døpt uten aktivt å ønske det 
selv. Derfor døpes ikke babyer i pinsemenigheter, sier May-Helen.

Pinsebevegelsen er ung i et kirkehistorisk perspektiv, bare 
drøyt 100 år. Den er mye mer uorganisert enn mange lutherske 
kirkesamfunn, men her er noe i ferd med å skje, forteller hun.

– Flere søker samarbeid med hverandre, og viljen til å lære av 
mer etablerte kirkesamfunn er også sterkt økende. Dessuten er 
nok også møteformen i endring i en del menigheter, med mer 
struktur og fastere rammer enn hva som ofte har vært tilfelle i 
pinsemøter. 

– Begynner pinsebevegelsen å likne mer på Den norske kirke?
– Ja, på en måte. Det akademiske og teologiske holdes 

høyere enn før. Vi snakker om kirke der vi før sa menighet, vi 
sier gudstjenester der vi før sa møter, og flere menigheter søker 
sammen i et mer forpliktende nettverk som innebærer at de 
underlegges et visst tilsyn, konstaterer May-Helen som i eget 
liv har gått fra å holde prinsippene høyt i hevd, til å innse at 
kompromisser er helt nødvendig hvis man ønsker å oppnå et 
større gode.

Når hun i dag ser tilbake på de mange diskusjonene med 
Trygve om barnedåpen, må hun smile litt. 

– I dag er det rart å tenke på at dette skulle være så avgjørende, 
men man blir jo eldre etter hvert, og da handler det kanskje 
mindre om prinsipper og mer om å bevege seg i retning av 
hverandre. Vi lever godt med forskjellene og er begge opptatt av å 
gi troen videre til barna våre.

 Familien Høyer Jordheim, «et økumenisk ekteskapsforlik.» May-Helen er pinsevenn, men aktiv i Den norske kirke.
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Julekonsert 
med Pappas barn

Torsdag 23. november 

kl. 19.00 i Østenstad kirke. 

Gratis inngang.

Kollekt til Kirkens bymisjons arbeid  

med å lage julefeiring for folk som  

ikke har noen å feire jul sammen med.

JULEKONSERT 
med Østenstad Sangeri
og Heggedal Salongorkester
søndag 17. desember kl. 19.00
Fri entré. Kollekt ved utgangen.

Spennende og morsom 
overnatting i kirken for  
6. – 7. klassinger 
9.-10. desember 
i Østenstad kirke!
Hold av datoen - det sendes ut brev med mer info når det 
nærmer seg! Kontakt evt. Elin Oveland på 66 79 99 67

HELLIG TRE 
KONGERS FEST! 
Søndag 7. januar kl. 15 – 17

i Østenstad kirke

 Østenstad barnekor synger
 Gang rundt juletreet
 Film for barna
 Poser til barna

Ta gjerne med rester av julebaksten  
til felles kakebord! 

Pris: 30,– pr person
Maxpris: 150,– pr familie

3. søndag i advent har Østenstad Sangeri sin årlige 
julekonsert. Østenstad Sangeri ble dannet våren 1999, og 
menighetens nåværende kantor har ledet koret fra høsten 
samme år. Heggedal Salongorkester under ledelse av 
Øystein Sparr, ble startet våren 2017 og består av ca 20 
medlemmer. Det blir iørefallende og stemningsfull musikk, 
blant annet ”Autumn Leaves” og ”Basin Street Blues”, 
samt julemusikk fra både Salongorkesteret og Sangeriet. 
Velkommen til konsert.
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Slekters gang
23. juli
Charlie Gabriel Nystuen
Fredrik Thomas Slinning
30. juli
Jo Ørjasæter Flatøy
13. august
Lydia Øyehol
Anine Olsen Nedrelid
27. august
William Thorkildsen
3. september
Ingrid Bodal 

12. august 
Kristin Ruth Amdal og 
Christian Eide Lodgaard
19. august 
Mariesophie Croona og Carl 
Rosencrantz

Tro & liv
Andakt av sokneprest Astrid Sætrang Morvik

FULL AV NÅDE OG SANNHET

Gud er full av motsetninger. Evangelisten Johannes skriver: «Og 
vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet…» (Joh 1,14). Men hvordan kan 
man være full av både nåde og sannhet? Det har jeg lurt på. 
Dette har jeg erfart: at sannheten kan være frigjørende, men 
den kan også være nådeløs. Sannheten om meg – eller deg for 
den saks skyld – er ikke noe vi roper ut på gater og torg. Til 
daglig kan det være tryggest å mørklegge visse deler av livet. Vi 
kan jo ikke stole på at våre medmennesker vil bære over med 
skyggesidene våre, eller kan vi?
Men Gud ser tvers gjennom oss og vet alt om oss. Julens 
budskap – og julen er jo rett rundt hjørnet, så hvorfor ikke la oss 
konfrontere – er at Vår Far i himmelen ble vår bror på jorden, og 
Guds sønn var som sin Far, full av nåde og sannhet. I møte med 
sine medmennesker fikk han deres mørkeste hemmeligheter 
frem i lyset, men der man kunne forvente fordømmelse, slik vi 
ofte dømmer våre medmennesker, viste han nåde. Der skiller 
Gud seg fra folk flest.
Eller gjør han?
Dette har jeg erfart: at selv mennesker som har grunn til å 
kjenne seg krenket, har hatt evne til å møte sine fiender med 
nåde. Det har undret meg. Og jeg lurer: Er det virkelig mulig 
for helt vanlige, feilbarlige mennesker å heve seg over det 
typiske menneskelige, og vise en annen side, ja bent frem en 
nådefull side - fordi man har Guds sønn som forbilde -  også når 
sannheten burde påkalle rop om hevn og straff?
Det kan se ut for at julens budskap om Ham som kom med 
nåde og sannhet, har kraft til å omforme det hevngjerrige 
menneskesinnet slik at rettferdig vrede kan vike plassen for 
nåden. Det er nesten så man får lyst til å prøve å ta sjansen på 
sannheten, i håp om at nåden følger med. Hadde ikke det  
vært fint?

28. juni
Torleif Uglehus
4. juli
Harald Andreas Olsen
Marit Lill Hermansen 
12. juli
Ellen Fritze Nilsson
14. juli
Olga Skagmo
19. juli
Lars Petter Augestad
20. juli
Synnøve Annie Sofie Søberg
28. juli
Terje Helmer Simensen
1.august
Dagfinn Leon Gautvik
10. august
Kenneth Groeneweg
15. august
Bjarne Knut Ingebretsen
17. august
Sigrid Kanutta Brugård 

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

GRAVSTENER
Norsk Kunststein 
& Granitt AS
Lokal familiebedrift
Personlig service

• Gravsteiner
• Inskripsjoner
• Rens og oppussing
• Oppretting og sikring
• Gravlys, lykter og dekor

66 90 51 40 / 970 71 029
www.nkg.no

Gudolf Blakstadsv 42, 1392 Vettre
(Følg skilting mot Østenstad kirke)

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

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

T: 66 90 40 63T: 67 12 18 17

ASKER



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
05.11.2017 - 21.01.2018
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

5. november, 
Allehelgensdag
Klassisk messe med 
Østenstad sangeri og  
Asker symfoniorkester
Kroningsmessen av Wolfgang 
Amadeus Mozart
Sopran: Julia Gusek 
Alt: Marianne Bye Granheim
Tenor: Nils Georg H. Nilsen
Bass: Øystein Skre
Dirigent: Kristin Hesselberg 
Meland
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens 
kirkemusikk. Søndagsskole
Allehelgensdag kl. 18.00
Minnesamling
Diakon Jarle Klungrehaug 
og menighetens prester
12. november, 
23. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Stefanusalliansen
Søndagsskole
19. november, 
24. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole
26. november, 
Siste søndag i kirkeåret
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole
3. desember, 
1. søndag i adventstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Korgruppe fra Østenstad 
sangeri. Offer: Menighetens 
arbeid. Søndagsskole
10. desember, 
2. søndag i adventstiden
Lys våken-gudstjeneste for 
små og store
Prest: Magnus Pettersen 
Kjellin
Kateket: Karianne Pettersen
Offer: Menighetens arbeid

17. desember kl. 19.00
3. søndag i adventstiden
Julekonsert med Østenstad 
Sangeri. Se annonse s. 6
24. desember, 
Julaften kl. 12
Prest: Olav Valen-Sendstad
Barnekor og minigospel
Offer: Menighetens arbeid
Julaften kl. 14
Prest: Olav Valen-Sendstad
Solist
Offer: Kirkens nødhjelp
Julaften kl. 16
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Pikekor
Offer: Kirkens nødhjelp
25. desember, første juledag
Kl. 13.00
Korgruppe fra Østenstad 
sangeri
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens 
seniorarbeid
31. desember, nyttårsaften
Kl. 11.00
Julesangsamling
ved Astrid Sætrang Morvik
og Anne Kristine Merkesvik 
m.fl.
7. januar, Kristi 
åpenbaringsdag
Prostigudstjeneste i Asker 
kirke

14. januar, 2. søndag  
i åpenbaringstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole
21. januar, 3. søndag i 
åpenbaringstiden
Y’s Men’s internasjonale 
kirkedag
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Time of Fast
Søndagsskole

Ragnhild Vindhol Nessheim
Pensjonert førsteamanuensis i engelsk

“Herre Gud, ditt dyre navn og ære” (Norsk salmebok  nr.  278 a 
og b) er skrevet av Petter Dass (ca. 1647-1707) og er etter min 
mening en av våre aller mektigste salmer. Den er en rungende 
lovprisning av Guds storhet og skaperverkets frodige mangfold, 
der alle skapninger bøyer kne for Herren og taler om Hans 
storhet, hver med sin stemme. Som alltid hos denne dikteren 
er troens univers konkret og usentimentalt skildret; samtidig 
fornemmer man spennet mellom det opphøyede og det jordnære 
som er så typisk for barokken.

 Før 1997 sang vi bare de tre versene som utgjør nr. 1 i 
den nye salmeboken, og melodien er en folketone fra Romedal. 
Disse versene var oversatt til 1900-talls-norsk, mens de åtte som 
først ble tatt inn i Salmer 1997 (nedenfor har jeg bare fått plass til 
fem) er bragt tilbake til (tilnærmet) herr Petters original. Det er 
blitt vanlig å synge annethvert vers til folketoner fra henholdsvis 
Ørsta og Mo i Rana. Disse har en spenstigere, mer dansende 
rytme enn Romedalvarianten, noe som står godt til den livlige 
formen dikteren har gitt sitt budskap.

 Jeg lar stafettpinnen gå videre til min kor-kollega i 
Østenstad Sangeri, Vigdis Rø Berntsen.

Herre Gud, ditt dyre navn og ære    
over verden høyt i savn må være,
og alle sjele og alle træle    
og hver geselle de skal fortelle   
din ære.      

Ja, før Gud sin ære skal forlise,    
før skal hav og grummen hval ham prise, 
samt og tanteien som løper leien,
stenbit og seien og torsk og skreien 
og nise.
 
Gud er Gud, om alle land lå øde, 
Gud er Gud, om alle mann var døde. 
Om folk forsvimler, i Herrens himler 
utallig vrimler som slår på cimler 
hin søde.

Ti for Gud skal alle kne seg bøye,
de som bor i himlene hin høye,
og de på jorden i sør og norden,
samt djevlers orden som dømt er vorden
til møye.

Høyen hall og dypen dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike.
Hvert bjerg og tinde skal slett forsvinne,
men Herrens minne til tusind sinne
skal stige.


