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Leder:

Uvedkommende  
ønskes velkommen!

Det går mot høsten og 
vi kryper inn i varmen 
i hjemmene våre, 
tenner i peisen, tenner 
et stearinlys og har 
det hyggelig sammen 
med familien vår og 
vennene våre.

Tenker du noen gang på at i 
Asker er det mange mennesker 
som ikke har et hjem å søke 
dekning i, som ikke har en 
familie å kunne trøstes av, 
som ikke blir verdsatt for den 
personen vedkommende er? 
Det er noen som ser de som 
andre kanskje ikke ser.

På Varmestua i Asker står 
det et skilt over inngangsdøren 
«Uvedkommende ønskes 
velkommen». Her er det varmt 
og godt, her er det mennesker 
som ønsker alle hjertelig 
velkommen, her blir du 
verdsatt for akkurat den du er. 

Flemming Jakobsen, gateprest 
og leder av Feltarbeidet i Asker 
kan du lese om på neste side. 
Han gjør med sin stab en 
fantastisk innsats hver dag for 
mange mennesker. Her kan du 
komme med de utfordringene 
som du har, du får varm mat, 
omsorg, klemmer, noen å 
snakke med, og en raushet som 
du kjenner kommer fra hjertet. 
Det er en slik varme jeg ønsker 
vi skal gi hverandre, uansett 
hvem du møter på og snakker 
med. Du skal gi din neste mot 
til å tåle livet! Alle mennesker 
har en verdi, og den verdien er 
det viktig at vi som kirke kan 
vise. Derfor er vi så stolte i 
Asker av at alle kirkene har et 
eierforhold til Varmestua og alt 
det gode arbeidet som skjer der.

Varme og fellesskap 
opplever du også på 
tirsdagsmiddagen i Østenstad 
kirke. Hver tirsdag kl.16.00 
møter barnefamilier opp for 
å spise deilig hjemmelaget 
næringsrik middag til en 
rimelig penge. Frivillige 
pensjonister ledet av Ingrid 
Tellsgård, stiller opp som 
kokker og serverer med et smil 
og hyggelige kommentarer 
til de som kommer. Tusen 
takk til dere som har laget 
nydelig middag til Østenstads 
barnefamilier i over 15 år! Les 
mer om henne på side 5.

Østenstad menighet

Adresse: 
Gudolf Blakstadsvei 40 
1392 Vettre

Tlf: 66 75 40 90 

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

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

Åpningstid: 
Mandag - fredag kl. 9 - 15

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

Redaktør: 
Astrid Sætrang Morvik 
(sokneprest):  
am762@kirken.no
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Karen Marie Eien Lillesund
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Asker Print AS

Opplag: 6000 
Fem utgivelser per år.
Abonnement: Gratis.  
Frivillige bladpenger. 
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Utensoknsabonnement: 
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Annonser: 
Kontakt oss på 
tlf. 66 79 99 60

Etter middag er 
det Supertirsdag med 
skattekistesamling og kor for 
barna, og foreldrene koser 
seg rundt kaffekoppen og 
felleskapet.

Vi har nettopp gjennomført 
kirkevalg, og vi er veldig 
heldige som har fått et flott 
nytt menighetsråd for de neste 
fire årene. En av de som var 
på valg, og som ble valgt inn 
på fast plass er Kjell Gunnar 
Kvamme. Ham møter du 
også i dette nummeret av 
menighetsbladet. Kjell Gunnar 
er en viktig bidragsyter inn i 
Østenstad kirke. Han har sittet 
i menighetsrådet de siste fire 
årene, og vi setter stor på at 
han også fortsetter inn i neste 
periode.

Høst og kaldere dager vitner 
om at vi går mot mørkere tider. 
Vi går mot kirkens høysesong, 
og vi ønsker å invitere dere 
inn til arrangementer som 
gir varme og glede midt i 
mørketiden. Vi kan friste med 
julemarked 9. november og 
flere julekonserter i desember, 
julegudstjenester og fest 
på nyttårsaften. Gå inn på 
hjemmesiden vår og følg med 
utover høsten.

Vi ønsker dere varmt 
velkommen til Østenstad kirke! 

Liv Ruud
Daglig leder

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.



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:

KIRKENS FELTARBEID I ASKER
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

- Varmestua skal jevnes med jorden, forteller 
gateprest og daglig leder Flemming Jakobsen. Han 
har ledet kirkens arbeid blant rusavhengige siden 
2014 og er spent på fortsettelsen. 

- Varmestua skal bygges opp igjen på Askerholdmen og stå ferdig 
sommeren 2021, men det er alltid risikosport å flytte på noe 
som fungerer som en trygg ramme. Vi gjør det vi kan for at det 
ikke skal bli en institusjon, men et hjem. Det blir ikke et stort og 
prangende bygg, men det blir funksjonelt og det skal fortsatt være 
en varmestue hvor folk føler seg hjemme, slår han fast.

Klokken er passert 14, og Flemming tar imot på sitt kontor 
i andre etasje. De neste fire timene er bare ansatte til stede. Det 
gir litt tid til administrativt arbeid før kaffekanner og mat igjen 
kommer på bordet kl. 18.00.  

Kirkens feltarbeid er en stor virksomhet med 34 ansatte. 
Arbeidet har eksistert i 35 år siden Østenstads sokneprest Tor 
Wagle startet det i 1984. Han og konen Ragnhild var brennende 
opptatt av å hjelpe mennesker som hadde det vanskelig. I 
dag er det Asker kommune som bevilger penger til den store 
virksomheten, men også menighetene og private bidrar med 
innsamlede midler. Til tross for de store kommunale tilskuddene, 
preges arbeidet fullt ut av et kristent menneskesyn: - Vi skal elske 
menneskene for det de er, ikke for det vi skulle ønske de var, sier 
Flemming. – Når gjestene våre kommer hit, fokuserer vi ikke på 
problemene deres, men på hverdagsting. De er ikke pasienter, 
men mennesker vi kan ha en god samtale med. 

Temaet engasjerer den danske presten: - Når gjestene våre er 
ute i samfunnet, blir de oppfattet som behandlingsobjekter. Man 
er ikke god nok i seg selv, men skal hele tiden forbedres. I vårt 
samfunn er utdanning nøkkelen til det meste, og de som ikke har 
fått en utdannelse, faller utenfor. Du skal være velutdannet og 
vellykket. Slik er tankegangen, sukker gatepresten. - Det er ikke 
plass til mennesker som er annerledes. 

- Men bør man ikke hjelpes ut av avhengigheten?
- Det er her jeg står nå, aksepter det! Små skritt fremover er 

godt nok. For mennesker som har vært rusavhengige i 30 år, kan 
en liten nedtrapping være et mål. Det er ofte helt urealistisk å bli 
rusfri!

Lederen for det kirkelige rusarbeidet mener likevel at 
samfunnsutviklingen har vært positiv.

- Man har gått fra å ha en innstilling om at folk skulle bli 
«normale» og rusfrie, til å akseptere at avhengighet er en sykdom. 
Vi kan ikke stille urimelige krav til mennesker som ligger nede. 

Det skjer  
i kirken:
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Jesus møtte mennesker på det nivå de var i livet. En del av vårt 
arbeid er å gå sammen med mennesker og hjelpe dem der de er.

- Snakker dere mye om Jesus?
- Det gjør vi faktisk! Gatepresten smiler over rundsnippen.
- Noen vil konfrontere oss, men de fleste har en positiv 

fornemmelse av at kirken vil dem vel. De føler seg hjemme her. 
Vi har en del muslimer her også, opplyser han. – Det gir svært få 
problemer. Vi innretter oss selvfølgelig etter folk med annen tro, 
og vi blir akseptert som noen som vil dem vel. Å være muslim og 
alkoholmisbruker er et stort stigma. De blir ikke akseptert i noe 
miljø.

59-åringen er ikke redd for å peke på alkohol som det 
rusmidlet som skaper størst problemer.

- Russekulturen driver med en skjønnmaling av 
alkoholkonsumet. Alkohol er ofte inngangsporten til rusmisbruk. 
Som kirke er det vår oppgave å lage en kultur og fremelske et 
sunt menneskesyn som handler om at man ikke skal ødelegge sin 
egen kropp gjennom misbruk. Men er det skjedd, vil vi være en 
hånd under dem, så de ikke faller lenger ned.

Fra venstre: Daglig leder Flemming Jakobsen, koordinator Inger 
Johanne Aaby og gateprest Gustav Kristoffer Schmidt.

Allehelgensmesse
Søndag 3. november kl. 11
Gudstjeneste med klassisk messe
Østenstad Sangeri med musikere og solister fremfører 

Vivaldis «Gloria»
Sopran: Katharina Frogner Kockum 
Alt: Mari Askvik
Ungdomsorkesteret Musica Sinfonietta  
under ledelse av Vladimir Stoyanov
Orgel: Dina Førland

Dirigent: Kristin Hesselberg Meland
Predikant og liturg: Audun Vad Petersson
Kollekt



Kjell Gunnar Kvamme: 

Mannen som ble kumulert
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

Nei, han er ikke fra Sunnmøre, men dialekten er 
til forveksling lik. Til tross for 17 år i Korpåsen og 
enda lenger på Østlandet, har Nordhordlendingen 
Kjell Gunnar Kvamme, til daglig journalist i avisa 
Vårt Land, beholdt språket fra hjembygda. Men 
hvordan står det til med de kristelige røttene, er 
det fortsatt troen fra bedehuset som bærer ham?

- Jeg er vokst opp med kristne foreldre, og far tok meg med til 
gudstjeneste i Stamnes kyrkje, begynner Kjell Gunnar, før han 
føyer til at de kunne være dørgende kjedelige med salmesang og 
forkynnelse som hadde lite å gi den unge gutten. 

- Det tok tid fjør jeg skjønte at dette var en del av meg, det 
skjedde først i 15-årsalderen med konfirmasjonsundervisning og 
leir på Samemisjones leirsted i nærheten.

For en utenforstående kan det høres litt merkelig ut at 
Samemisjon hadde fotfeste på Vestlandet, men for Kjell Gunnar 
vakte bekjentskapet med denne organisasjonen interesse for 
samenes historie og situasjon i Norge. Siden har han selv vært 
som en flyttsame på reise til stadig nye, kristne miljøer.

- Jeg var med i Misjonssambandet, Misjonsforbundet, 
Ungdom i Oppdrag og til slutt tilbake i Folkekirken, forteller 
han. Han er glad for erfaringene han har gjort seg.

- Det har bidratt til at jeg er økumenisk i tankegangen og 
mindre opptatt av teologiske forskjeller. I folkekirken tenker 
man jo heller ikke likt, føyer han til. – I Østenstad menighet 
spriker det i alle retninger! Hvis ikke vi kan reflektere, inspirere 

og utfordre hverandre, kan troen bli en dårlig vane hvor man bare 
går i den samme sporene uten å tenke nye tanker. 

Å tenke nye tanker og stille spørsmål ved det bestående, har 
vært Kjell Gunnar Kvammes varemerke gjennom de fire årene 
han har hatt sete i Østenstad menighetsråd. Nå er han stemt inn 
på nytt og er – under tvil - klar for fire nye år: - Jeg ønsket jo å 
være på varamannsplass og bruke mindre til på menighetsrådet, 
men ville jo likevel være med, for arbeidet i menighetsrådet er 
både viktig og meningsfull. 

Kjell Gunnar er glad for tilliten han er blitt vist. Det er mange 
som har satt et ekstra kryss ved hans navn. Kanskje kommer det 
av det synlige engasjementet han har hatt for menigheten sin?

- Menighetsrådet er en heiagjeng for de frivillige i menigheten 
og «støttekontakt» for de ansatte, sier han med et lurt smil og 
legger til: - Det skjer utrolig mye bra i menigheten.  Mange 
investerer både tid og penger. Når man sitter i menighetsrådet ser 
man dette enda bedre. Jeg hadde unt flere den opplevelsen.

Selv har Kjell Gunnar Kvamme engasjert seg spesielt 
for å øke menighetens inntekter gjennom givertjeneste og 
bedre tilretteleggelse av denne. – Det har jeg med meg fra 
lavkirkeligheten på Stamnes. Man skulle gi så det monnet. Det er 
viktig at vi snakker om å gi – og velsignelsen ved å gi!

På søndagene befinner han seg gjerne i kirkebenkene i 
Østenstad kirke.

- Jeg får utbytte av å gå på gudstjeneste, helt uavhengig av 
hvem som er prest og hvem som ellers er der. Liturgien hjelper 
meg til å rette oppmerksomheten mot Gud. Det trenger jeg.  I det 
gode, varme fellesskapet vi opplever her, er vi sammen om Jesus 
og evangeliet.
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Østenstad menighetsråd 2019-2023

Marianne Riis Rasmussen (59)
Katinka Thorkildsen (39)
Kjetil Jerico Aarskog (20)
Karsten Bakke (20)
Kjell Gunnar Kvamme (59)
Per Johannes Helgebostad (67)
John Kristian Stranden (71)
Jon Harald Skeie Hoff (35)
Sokneprest Astrid Sætrang Morvik (52)

Varamedlemmer:
Øystein Løvdal Knutsen (38)
Kjersti Gjerdrum (64)
Kari Hauge (70)
Jan Duvaland (70)
Solveig Bruun (73)
Kapellan Audun Vad Petersson (32)

ASKER
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Ingrid Tellsgård: 

– På rett plass
Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik

- Det må ha vært vinteren 2004/05 at vi gikk 
i gang, resonnerer Ingrid Tellsgård. Vi sitter i 
stuen hennes på Bondistranda med utsikt over 
vannet og høstfargene utenfor. I 15 år har hun 
vært primus motor for «Tirsdagsmiddagen» i 
Østenstad menighet, et tilbud som retter seg mot 
barnefamiliene i menigheten.

- Vi hadde hørt at det var andre menigheter som hadde 
begynt med middagsservering og syntes ideen var veldig god. 
Opprinnelig var vi 5-6 personer som gikk i gang. Vi var i jobb alle 
sammen, og det kunne bli ganske travelt, forteller den pensjonerte 
fysioterapeuten. Maten ble kjøpt inn dagen før, og så gikk turen i 
full fart fra jobben i Drammen til kirken. Middagen skulle være 
klar til kl. 16. 

- Det var nok litt enklere mat den gangen, gjerne tomatsuppe 
på pose, innrømmer Ingrid. Senere har menyen blitt betydelig 
oppgradert, og i dag er varemerket sunn og god middag.

- Vi har laget en egen oppskriftsbok som nå blir brukt rundt 
omkring i mange menigheter i hele landet. Det handler om å 
beregne riktig mengde og hva man skal handle inn til så mange 
som 80 barn og voksne.

At tilbudet er populært, viser det stabile oppmøtet. Det er aldri 
færre enn 40 som kommer, og noen ganger opp mot 80.

- Vi har aldri fått klage på maten, smiler Ingrid.
Ingrid Tellsgård har vært engasjert i Den norske kirke hele 

livet. Hun har gjort en innsats både i Østenstad menighetsråd i 
fire perioder, i Asker kirkelige fellesråd og i Oslo Bispedømmeråd. 
Noe falt likevel på plass den dagen hun åpnet luken på kjøkkenet 
i Østenstad kirke og serverte de første porsjonene med middag.

- Jeg har alltid vært glad i praktisk arbeid, og da jeg begynte 
med middagsservering, følte jeg at jeg gjorde noe nyttig. Å være 
en del av et miljø med barn og barnefamilier… Ingrid må tenke 
litt for å finne de rette ordene: - Det er fullt av håp.

Men middag gjør seg ikke selv. -  Vi som lager middagen 
sammen har et veldig fint fellesskap. Vi møtes foran hvert 
semester og tar opp spørsmål og planlegger semesteret. Ansvar tar 
hver enkelt for de gangene de har påtatt seg. Så møtes vi under 
matlagingen og har det veldig hyggelig sammen. En flink og 
flott gjeng, sier Ingrid om de 15 som per i dag er engasjert i dette 
tiltaket.

Om flere vil være en del av fellesskapet, er det kjærkomment, 
understreker ildsjelen. I dag er det mest spreke pensjonister, både 
menn og kvinner som deltar. Det er aldri færre enn 4 «på jobb». 
Dermed unngår man stress. 

– Man trenger ikke å kunne lage mat engang! Finn er jo med, 
ler Ingrid og sikter til ektemannen.

- Og Finn kan ikke lage mat?
- Overhode ikke! Men han rigger til i spiserommet og har 

ansvar for betaling og regnskap, sier Ingrid. Hun understreker 
hvor viktig det er at de unge familiene møter et hyggelig smil når 
de kommer for å kjøpe mat. Visjonen bak tirsdagsmiddagen var 
nettopp å skape et godt miljø i kirken og bygge nettverk for unge 
familier.

- Har dere lykkes?
- Ja, det tror jeg faktisk vi har. Det ser ut for at familiene sitter 

mer sammen nå enn i starten. Vi ønsker at alle skal føle seg 
hjemme.

NYTTÅRSFEST I KIRKEN
Å skape et fellesskap også på nyttårsaften, er Ingrid Tellsgårds 

nye visjon.
- Vi var flere som hadde gått og tenkt på dette noen år, og i år 

skjer det, forteller hun entusiastisk.
 - Vi vil gjerne lage en åpen fest for alle som ønsker fellesskap 

nyttårsaften, unge og eldre, og dette gjør vi bare fordi vi har lyst 
til å være mange sammen! Etter god mat og underholdning, blir 
kvelden avsluttet stemningsfullt inne i kirkerommet, og selvsagt 
vil ingen gå glipp av Askers fineste utsikt (?) når nyttårsrakettene 
skytes opp.

Velkommen til nyttårsfeiring i  
Østenstad kirke!
Festen starter kl. 19. Den er åpen for alle. Det blir servert middag, 
kaffe og kaker, alkoholfri drikke. Kulturelle og hyggelige innslag. 
Enkel avslutning i kirkerommet kl 00.15.
Festen koster 300 kr pr person. Barn under 16 år 50 kr.  
Overskuddet går til misjonsprosjektet i Okhaldhunga.
Betaling ved påmelding til kontonr. 1208.85.42388,  
Nyttårsfest Østenstad krk. 
Påmelding så fort som mulig, senest søndag 15.12.

Arrangører:
Marit Adolfsen
Brynhild og Henki Grindheim, 45608495
Marianne M. og Lars Christian Iversen, 92442986
Ingrid og Finn Tellsgård, 93647811
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HELLIG TRE  
KONGERS FEST! 

Søndag 5. 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

Julemarked 
I ØSTENSTAD KIRKE

Lørdag 9. november kl. 11-15
Salg av fine håndarbeider, hjemmelaget bakst, saft 
og syltetøy • Kakelotteri, hovedlotteri, åresalg og 

auksjon • Finere lopper, brukte bøker • Aktiviteter for 
barna • Speiderne deltar • Prepping av ski, salg av fin 

bjørkeved • Salg av suppe, pølser, sveler og kaker  
• Andakt, korsang og andre musikkinnslag

For mer informasjon se vår Facebookside
«Julemarked i Østenstad 2019»

Velkommen!

NYTTÅRSFEST FOR ELDRE  
fredag 10. januar 2020 kl. 18-21 i Østenstad kirke. 

TERJE VIGEN fremføres av skuespiller  
Ola B. Johannessen. Det blir også musikkinnslag, 
servering, allsang, åresalg, andakt og gang  
rundt juletre.   

Inngangspenger kr 100. Alle velkommen! 
Arrangør: Heggedal/Østenstad menighets seniorarbeid 

Vi inviterer alle 11-12 åringer:
• Tur på kirkegården etter  

at det er mørkt
• Vi sover i kirken
• Lek og aktiviteter
• Kiosk

Oppmøte lørdag 16. nov kl 15.
Avslutning med gudstjeneste 
søndag 17. nov kl 11.

Påmelding til  
Katharina Frogner Kockum
kk692@kirken.no 

Julekonsert med 
Østenstad Sangeri
Østenstad kirke 3. søndag i advent
15. desember kl. 18.00.

Jubileumsåret går mot slutten og 20-åringen 
Østenstad Sangeri med dirigent Kristin 
Hesselberg Meland, inviterer til julekonsert.
Gjester er Heggedal salongorkester ved dirigent 
Øystein Sparr.

Velkommen til stemningsfull julekonsert!
Fri entré. Kollekt ved utgangen.
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Slekters gang
11. juli
Linda Maria Pedersen
11. august
Bendik Teslo Bryntesen
18. august
Hedda Sandbeck Kristiansen
Mikkel Dishington Haldorsen 
Hansen
Ludvig Myhrvold Borgen
22. august
Naomi Eleanor Pieterse
Olivia Isabel Pieterse
Hans Ellef Skjellestad Wettre
25. august
Erik Rosted Weel
Alva Lothe Jonsbråten
Emil Meldgaard Moksness
Idun Skaaden Knutsen
1. september
Nina Walmsness Bay
8. september
Daniel Telacas Bråten
Victoria Gløersen

Tro & liv
17. august
Anne Marit Kolskogen og 
Truls Peter Berg

4. juli
Magnar Midtlien
10. juli
Harald Asbjørn Aamodt
19. juli
Marit Nelly Sole
23. juli
Alfred Johannes Eiken
30. juli
Judith Gloria Tornøe
6. august
Randi Elisabeth Syrdahl
Olav James Eriksen
13. august
Helge Østen Rognerud
Esther Solvang
14. august
Johan Nikolai Vollan
16. august
Karen Ann Skogestad
20. august
Jan Lunewski
27. august
Marit Orre
28. august
Jorunn Marie Flakstad
12. september
Eva Mary Bårdsløkken
19. september
Rune Torvbråten
24. september
Ragnhild-Sofie Wagle
25. september
Robert Wilhelm Solvang

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

-10% rabatt ved henvisning til annonsen

Andakt av gateprest Flemming Jakobsen

EN KOLD TID

Det er en kold tid som vi lever i 
Alle går rundt og fryser 
Men jeg har det da nogenlunde her 
her på Østre gassverk.

Slik sang den danske trubadur Kim Larsen, og vi kan 
omskrive det litt: - Men jeg har det da nogenlunde her, her i 
Østenstad sokn.

Det er en fysisk kald tid og det er utenfor vår kompetanse 
å endre på vær og vind. Vi kan ikke gjøre mye med at det snør 
og er nattefrost. Det er en kald tid.

En kald tid fysisk, men vi kan gjøre en kald tid til en 
menneskelig varmetid. Midt i kulde, snø og frost kan vi skape 
et varmt rom, et varmt rom for alle.

Ikke alle har det privilegium å ha tak over hodet, ikke alle 
kan spise seg mett hver dag og ikke alle har en dusj hvor 
skittet kan fjernes. For noen er den kalde tid enda kaldere. 
Vi møter dem på Varmestua i Asker. Legg merke til navnet: 
Varmestua. Et sted, hvor vi midt i en kald tid, kan gi noe 
av den varme vi har fått videre. Varmestua i Asker er for 
mennesker som sliter med rus og med livet, mennesker 
som trenger litt ekstra varme i en kald tid.

MEN vi trenger alle en varmestue, et sted hvor vi 
kan få varme i en kald tid, både fysiske og menneskelig. 
Vi trenger mennesker der bryr seg om oss. Vi trenger 
mennesker som smiler til oss. Vi trenger mennesker 
som ser oss. Og vi trenger til mennesker som vil smile 
til andre, mennesker der vil bruke litt tid, for å gjøre en 
kald tid varmere for andre.

I Kirken møter vi varmen fra Gud. Han elsker oss, 
han bryr seg om oss. Han smiler til oss. Kirken er en 
varmestue hvor vi henter ny kraft og mot til å leve livet 
med hverandre. Gud ser på oss og sier «Du er deg og 
du duger, ja du passer perfekt i min plan». La oss i den 
kalde tid hente varmen i kirken, og la oss dele den med 
dem som fryser, både fysisk og menneskelig.

Det er en kald tid, men hver og en av oss kan gjøre 
den litt varmere.

T: 66 90 40 63

T: 67 12 18 17



    Min 
favorittsalme

Gudstjenester i 
Østenstad kirke
03.11. - 12.01. 2019
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på kirken.no/ostenstad

3. november, 
Allehelgensdag
Klassisk messe med 
Østenstad sangeri
Se annonse s. 3
Søndagsskole
3. november kl. 18.00
Minnegudstjeneste
Diakon Jarle Klungrehaug 
og menighetens prester
Musikere: Børge Tronrud 
og Per Øystein Funderud
10. november,  
22. s. i treenighetstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole
17. november,  
23. s. i treenighetstiden
Lys våken gudstjeneste 
for små og store
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
24. november,  
Siste søndag i kirkeåret
Østenstad sangeri
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole
1. desember,  
1. søndag i advent
Østenstad barnekor
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: IKO-kirkelig 
pedagogisk senter
Søndagsskole
8. desember,  
2. søndag i advent
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Menighetens 
ungdomsarbeid
Søndagsskole

15. desember, kl. 18.00
3. s. i advent 
Julekonsert med Østenstad 
sangeri
Se annonse s. 6.
24. desember,  
Julaften kl. 12
Familiegudstjeneste
Østenstad barnekor og 
minigospel
Prest: Audun Vad Petersson
Offer: Østenstad menighets 
arbeid
Julaften kl. 14 
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Solist
Offer: Kirkens nødhjelp
Julaften kl. 16
Juleaftens prosjektkor
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Kirkens nødhjelp
25. desember,  
Juledag kl. 13.00
Korgruppe Østenstad sangeri
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens 
seniorarbeid
29. desember, 
Romjulssøndag
Julesanggudstjeneste med 
husgruppe og prest Astrid 
Sætrang Morvik
5. januar,  
Kristi åpenbaringsdag
Prostigudstjeneste i 
Teglen
Markering av nye Asker prosti
Se annonse i avis og på  
kirken.no/ostenstad
12. januar,  
2. s. i åpenbaringstiden
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

Nanna Høvås
Pensjonert kjemiingeniør

En aktiv pensjonist tar telefonen når menighetsbladet ringer. 
Hun er på farten til Oslo for å treffe venninner, men har tid til å 
fortelle om salmen hun har valgt som favorittsalme. På tampen av 
en sommer rik på blomstring, har hun valgt «Den blomstertid nå 
kommer.» - Dette er en populær salme i Sverige, men den brukes 
også en del i Norge, og jeg synes den er vakker, sier Nanna.

Hun har valgt å utfordre videre Marianne Riis Rasmussen, 
nyvalgt medlem av menighetsrådet i Østenstad. Stafettpinnen gis 
herved videre. Salmen står på nr. 841 i Norsk salmebok

Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer og alt på ny blir født.

De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad,
de grønne urtesenger og trær som skyter blad,
hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot
det lys som alltid skinner fra Gud, vår Skaper god.

Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være som før så mang en gang.

Gud signe årets grøde i alle verden land!
Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!

Du kjære Herre Kriste, du sol, med klarest skinn,
la hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn!
La dine budord følges, og mett oss med ditt ord,
la nådens lys ei dølges for oss på denne jord!

Tekst: Israel Kolmodin 1694
Oversettelse: M.B. Landstad 1861
Melodi: Svensk folketone (Roslagskulla 1993)

En å snakke med
Når livet blir et nummer for 
stort, kan det være god hjelp i en 
profesjonell samtalepartner. Kirkens 
tilbud er gratis. Våre ansatte har 
taushetsplikt og vil være der for deg.

Ta kontakt for en avtale  
på telefon 41411438.


