
Godt nytt  
fra Østenstad Menighet - Oktober 2015
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Ungdom med  
sterkt budskap

Årets Ten Sing-forestilling 
«Jesus Krist Superkar», 
viste et mangfold av 
talenter: Dyktig ungdom 
sto for drama, dans, band 
og sterke soloinnslag. 
Her: Kjetil Jerico Aarskog. 
Årets julekonsert med 
Ten Sing blir torsdag 10. 
desember kl. 20.00

Valgvinneren. 
Se resultatet  
av kirkevalget  
side 3

Helgen 5.-6. desember  
inviteres alle 6. og 7.- klassinger  

fra Heggedal og Østenstad  
til overnatting i kirken. 

Les mer side 6

Prost Berit Øksnes: 
Fikk åpnet dører til 

lukkede rom
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 Leder:

Hver dag er en 
mulighet til å bli 
bedre kjent med hverandre
Tenk at jeg er så heldig og få jobbe i Østenstad 
menighet, at jeg får jobbe med så flinke kolleger som 
hver dag gjør det de kan for at aktivitetene vi tilbyr 
i Østenstad menighet skal bli best mulig for de som 
kommer! 

Alle de frivillige som gjør en kjempeinnsats enten i utvalg, i 
menighetsråd eller i en eller annen aktivitet i kirken. Takk for alle 
smilene og gode ord som jeg har fått i den tiden jeg har jobbet 
i Østenstad. Jeg liker engasjement og tilbakemeldinger, gode 
samtaler og menneskemøter. Vi skal våge å si hva vi mener og 
sammen skape et miljø som er bærekraftig og som kan ønske nye 
mennesker velkommen til menigheten vår. 

Hvem er så jeg?
Mitt navn er Liv Ruud og jeg fyller 41 år i løpet av dette året. 

Jeg er gift og har tvillinggutter på 13,5 år. I Asker har vi bodd 
de siste 12 årene og stortrives med nærhet til skog og sjø. Vi er 
en aktiv familie som liker å holde oss i form. Siden vi bor på 
Engelsrud, så hører vi til Vardåsen menighet. Der har jeg vært 
engasjert som frivillig siden vi flyttet hit, og jobbet også som 
fungerende daglig leder i 9 mnd. da lederen der ble syk. Det var 
en god erfaring i forhold til den jobben jeg gjør nå. Det siste 
året har jeg vært med på å bygge opp lysfabrikken, Lyspunkt1 
i Heggedal. Asker kirkelige fellesråd kjøpte opp Vollen Lys, 
gamle Balstad i mai 2014. Maskiner ble flyttet fra Vollen Lys 
sine lokaler i Bødalen, og til egnede lokaler i gamle Heggedal 
fabrikker. Det er feltarbeidet i Asker som driver fabrikken, og 
det er tidligere rusmisbrukere som jobber der. Min gode kollega 
Thomas Wendt som er arbeidsleder på fabrikken, og jeg, har 
jobbet det siste året med å produsere stearinlys i alle fasonger. 
Både alterlys, ridderlys og kronlys lages på fabrikken. Det er  
100 % stearin og ingen bruk av palmeolje. Arbeiderne som jobber 
der gjør en fantastisk jobb. Dette er sosialt entreprenørskap på  
sitt beste.

Mitt engasjement er menneskemøter. Hver dag er en mulighet 

til å bli bedre kjent med 
hverandre. Det å se bak «den 
annens ansikt» er jeg opptatt 
av. Vi er så mye mer enn bare 
det vi ser, og vi har så lett for 
å tro at andre mennesker er så 
annerledes enn oss selv. Min 
erfaring er at ved å snakke 
sammen og vise interesse 
for alle typer mennesker, har 
jeg blitt beriket av mange. 
Tenk hvis vi i Østenstad 
menighet sammen kan huske 
på å være inkluderende og 
imøtekommende ovenfor alle. 

Vi blir rike av det!
Jeg har et valgspråk, og det 

er Den gyldne regel: Alt dere 
vil at andre skal gjøre mot dere, 
skal også dere gjøre mot dem 
(Matt 7:12).

Husk på alle flyktningene 
som strømmer innover 
Europa og landet vårt. 
Vis nestekjærlighet, vær 
imøtekommende. Kanskje får 
du et menneskemøte som du 
aldri vil glemme.

Gud velsigne deg!

Liv Ruud
Daglig leder

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 
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 Leder:

Hver dag er en 
mulighet til å bli 
bedre kjent med hverandre

Det skjer i kirken:
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: 

HOBBYKVELDER
Helen Bråten Myra er en av ildsjelene bak 
julemarkedet i Østenstad kirke. Hun ønsker nok en 
gang velkommen til en tradisjonsrik markedsdag.

Et julemarked gjør seg ikke selv, og i år har mange vært i sving 
i lang tid. Helen forteller:

— Julemarkedet i Østenstad er en kjær tradisjon for mange. 
Med nye komitémedlemmer kommer også nye idéer og salgsvarer. 
Sammen går vi på bærtur, og lager syltetøy. Vi har hobbykvelder 
med lysstøping av Hellige tre kongers lys og lyktelaging av 
blikkbokser. Gjenbruk har fått økt fokus. Menigheten oppfordres 
til å samle syltetøyglass, sengetøy og Olabukser. Dette redesignes 
og blir nye produkter. Selv svigermors håndsydde pels er blitt 
sprettet opp, og gjort om til nydelige pelsputer. 

Høstens hobbykvelder er allerede tilbakelagt når dette bladet 
kommer i postkassene, men neste år blir det nye muligheter til 
å delta i det kreative fellesskapet hvor alle slags håndarbeider 
produseres.  Komitémedlemmene har også bokstavelig talt tråkket 
opp nye stier sammen. Bildet viser Signe Jørgensen og Helen på 
blåbærtur. Salg av ulike slag syltetøy blir garantert en hit på årets 
marked, og neste høst er alle velkommen til å bli med på bærtur! 

På komiteens åpne Facebookgruppe «Julemarkedet i Østenstad 
kirke», kan alle følge med på turer og hobbykvelder som 
arrangeres. De sprudlende komitemedlemmene inkluderer alle 
interesserte i det glade fellesskapet, og Helen utdyper: 

— Det er mye latter og humor underveis i forberedelsene, og 
“Strikking og baking for Jesus” er slagordet. Produktene får navn 
som LIVgivende eplesyltetøy, GUDdommelig tyttebærsyltetøy, 
HERR(E)lig plommesyltetøy og HIMMELSKE fløtekarameller.

Signe Jørgensen (t.v.) og Helen Bråtun Myra på blåbærtur

Julemarked 

I ØSTENSTAD KIRKE
Lørdag 14. november kl. 11-15

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

Kirkevalget ble avholdt  
14. september med en 
oppslutning på 16,7 % i 
Østenstad sokn. Mange hadde 
brukt muligheten til å rette på 
nominasjonskomiteens liste 
hvor man kunne kumulere 
inntil tre kandidater. Dette 
resulterte i at Daniela Maass 
fra Vollen fikk flest stemmer.  
Det nye rådet trer i funksjon  
1. november og har 
funksjonstid i fire år. Resultatet 
fra Bispedømmerådsvalget 
omtales på www.kirkevalget.no

1. Daniela Maass (34)
2. Angeline E.S. Einarsen (37)
3. Per Joh. Helgebostad (63)
4. Geir Haugland (64)
5. Jan Erik Wilhelmsen (50)
6. Ivar Oveland (40)
7. Kjell Gunnar Kvamme (55)
8. Sidsel G. Baardsen (62)

NYVALGT MENIGHETSRÅD

Daniela Maass 
fikk flest stemmer i 

menighetsrådsvalget.

Varamedlemmer:
1. Anne Karin Setervang (58)
2. Øystein Teigen (71)
3. John Kristian Stranden (68)
4. Marianne G.L. Høifors (62)
5. Lina Engeland (57)
6. Sven I. Nilsen (65)
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Tekst og foto: Astrid Sætrang Morvik 

For fem år siden vendte Berit Øksnes tilbake 
til barndommens bygd. Etter mange år som 
menighetsprest, var hun blitt utnevnt til prost i Asker. 
I fjor høst skrev hun bok om den institusjonen som 
foreldrene hadde grunnlagt og hvor familien bodde; 
«Sikta», et hjem for menn med diagnosen schizofreni. 
Det ble et gjensyn med egen barndom.

— Jeg fikk en spennende oppvekst hvor det skjedde mye. Det var 
mye «handtering.» 

Berit bruker uttrykket som ble brukt når noen av beboerne ble 
utagerende. — Men det var en god oppvekst som gav meg mange 
opplevelser av ulike mennesker. Vi var del av en sosial virksomhet; 
reiste på turer og ferier med karene på Sikta og var med å skape 
et hjem for dem. Jeg lærte å være glad i mennesker. Alle har en 
verdi og har noe å gi meg.

— Fikk denne oppveksten noe å si for ditt yrkesvalg?
— Jeg ønsket å ha et yrke hvor jeg er i nærkontakt med 

mennesker. Først tenkte jeg å bli sykepleier, men så fikk jeg kall til 
å bli prest. Det har vært et utrolig rikt liv.

— Ordet «kall» trenger nok en liten utdyping. Kan du forklare hva 
som skjedde?

— Jeg ba til Gud om hva jeg skulle bruke livet til. Vi var 
fromme på den tida. 

56-åringen smiler og forteller om en ungdomstid påvirket av 
bevegelsen «Moralsk opprustning» hvor man ble oppfordret til å 
lytte til Guds stemme og bli ledet til det man skulle. 

— På tre ulike tidspunkt hørte jeg en stemme som sa at jeg 
skulle bli prest. Det kom overaskende på meg, men ble bekreftet 
første gang da jeg ble bedt om å holde andakt. Etterpå fikk jeg 
høre fra andre at det jeg sa var fint. Jeg visste ikke om jeg kunne 
være en god prest, men Gud visste noe om hva jeg passet til. Jeg 
er veldig takknemlig for det. Jeg har fått bruke meg selv slik det 
er riktig for meg.

Som ung kunne hun likevel ikke tenke seg å bli prest og syntes 
det var flaut å si det høyt. 

— Jeg kan ikke klare dette, sa jeg til Gud. «Det er ikke du som 
skal gjøre det, det er jeg,» svarte Gud da.

Asker-prosten forteller om den lille bønnen hun gjerne ber når 
hun står overfor vanskelige utfordringer: «Nå ser du at jeg trenger 

deg. Nå må du hjelpe meg!» 
— Jeg har aldri følt 

meg alene, selv om jeg var 
aleneprest på landet. Det 
kunne være ganske trykkende 
foran høytider for eksempel. 
Styrken har vært at jeg alltid 
har trodd og visst at Gud er 
nær og har valgt å bruke meg. 
Da må jeg stole på at det kan 
bli bra.

Å innta prekestolen 
var kanskje likevel ikke så 
unaturlig for en som hadde 
hatt en oppvekst med mange 
muligheter til å opptre foran et 
publikum: 

— Foreldrene mine ga meg 
en arena å utfolde meg på. Jeg 
har jo hatt en scene helt fra jeg 
var liten: leste juleevangeliet, 
spilte gitar og opptrådte i 
storstua foran 25 personer: 
beboerne på Sikta.

Det var et nybrottsarbeid 
som ble utført på 50-tallet 
da foreldrene og en rekke 
andre mennesker opprettet 
institusjoner landet rundt. 
Dette er det nå blitt bok av.

— Prosjektet deres var å 
skape et hjem for mennesker 
som led under psykisk 

sykdom. Man hadde fått 
nye medisiner som hjalp 
pasienter med schizofreni å 
bli roligere. Tidligere ble de 
holdt innesperret på steder som 
Blakstad og Dikemark. 

I løpet av et tre måneders 
studiepermisjon reiste Berit 
rundt og intervjuet diakoner i 
samme generasjon som hennes 
egne foreldre, mennesker som 
i likhet med hennes egen far, 
hadde startet institusjoner 
for mennesker med psykiske 
lidelser. Hun ønsket å finne ut 
hva som drev dem.

— De var preget av 
forkynnelsen fra «Yngres», 
søndagsskolen og fortellingen 
om den barmhjertige 
samaritan. De hadde et ønske 
om å leve ut Jesu kjærlighet 
blant de skjulte og minste i 
samfunnet, de som i tidligere 
tider gikk på legd. 

Hun forteller om hvordan 
mennesker med psykiske 
lidelser ofte hadde en uverdig 
tilværelse. Sykdommen var så 
skambelagt at familiene ofte 
prøvde å glemme at de i det 
hele tatt eksisterte. De ble 
stuet sammen på institusjoner 
og sov på store sovesaler. «Me 
ville gi dei menneskeverd og 
tomannsrom,» fortalte en av 
diakonene som er intervjuet 
i boken hennes, og dermed 
ga inspirasjon til bokens 

tittel: «Menneskeverd og 
tomannsrom».

— En annen grunn 
til at diakonene som ble 
utdannet på 50-tallet startet 
institusjoner, var at det ikke 

❝ De ble kalt ved navn, de fikk en vegg med 
bilder med sin egen historie. Det var nytt. ❞

Berit Øksnes:

Fikk åpnet dører til lukkede       rom

Tlf: 69 87 72 20
E-post: kontakt@skattreg.no
www.skatt-og-regnskap.no SKATT & REGNSKAP AS

Profesjonelt og med høy service 
hjelper vi firmaer i Asker og omegn 
med skatt og regnskap. 
Ring oss i dag.

T: 66 90 40 63 ASKER



fantes stillinger til dem i kirken. Fem års utdanning innenfor 
teologi, administrasjon og sykepleie ga dem imidlertid en god 
bakgrunn for å starte institusjoner. Denne generasjonen diakoner 
var med å legge nye premisser for psykisk sykes verdighet. De fikk 
klesbudsjett og pene klær for å kunne være ute blant folk. Det ble 
viktig å hjelpe dem som falt utenfor inn i et så «normalt» liv som 
mulig. De ble kalt ved navn, de fikk en vegg med bilder med sin 
egen historie. Det var nytt. De gikk fra å ligge på en fellesstue 
til å få tomannsrom. Dette var godt i sin tid. Man kom ikke på å 
stille spørsmålet: Hva vil de selv? 

Berit reflekterer over hvordan diakonene den gangen også var 
barn av sin tid. 

— Hva la man i menneskeverd da, og hva legger man i det nå, 
undrer hun. - Siden kom HVPU-reformen på 90-tallet med en 
ny tankegang: Lykken er å ha sin egen TV i sin egen stue…

Etter at studieprosjektet munnet ut i bok, har hun reist rundt 
og holdt foredrag om prosjektet sitt.

— Denne historien er blitt en stor del av deg?
— Det ble en stor del av meg da jeg fikk åpnet dører til 

lukkede rom. Det er interessant at ingen har skrevet om denne 
typen diakoni før. 

Det har etter hvert blitt flere samtaler med pårørende til 
familiemedlemmer som ble holdt skjult eller sendt bort. 

— Mange som har hatt pårørende med psykiske lidelser, har 
opplevd det godt at noen nå snakker om psykiatrien på 50-tallet, 
konkluderer prosten i Asker. 
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Berit Øksnes:

Fikk åpnet dører til lukkede       rom

«Sikta», den private institusjonen 
som ekteparet Øksnes bygde opp på 
1950-tallet på Gullhella, er fortsatt 
en del av psykiatrien. I dag ligger 
institusjonen innunder Vestre Viken 
helseforetak og heter Distriktspsykiatrisk 
Døgnseksjon Sikta.

Åpent temamøte 
Østenstad kirke 4. november kl. 19.00

Berit Øksnes: 
Menneskeverd og 

tomannsrom - diakoni  
på 60-tallet

 
Arr: Østenstad Y’s Men’s Club

www.avan.no
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FRA: 5/12 - kl. 16.00

TIL: 6/12 - ca kl. 12.30

STED: Østenstad kirke

ARRANGØR: Heggedal og Østenstad 
menigheter

Helgen 6.-7. desember inviteres alle 6. og 
7.-klassinger fra Heggedal og Østenstad til 

årets happening! Vi skal bli bedre kjent 
med hverandre og kirka, vi skal spise 

vafler, leke, lære noe nytt og noe 
praktisk, synge, høre spennende 
historier – og ikke minst sove i 
kirka! Søndag morgen blir vi med 
på gudstjenesten og lager mye 
sprell der! Ta kontakt med  
elin.oveland@asker.kirken.no 
for mer info. Påmeldingsbrev 
kommer i november.

Julekonsert i 
Østenstad kirke
3. søndag i advent, 

13. desember kl. 18.00
inviterer Østenstad sangeri til sin tradisjonelle julekonsert 
i Østenstad kirke. Østenstad kirkes barnekor deltar også. 
Kirkens kantor, Kristin Hesselberg Meland, er dirigent.

Tradisjonen med korets julekonsert har bestått i 15 
år.  Innholdet i konserten har variert fra år til år. Vi har 
hatt samarbeid med bl.a Kampen janitsjar, Inti Fusion, 
som har vært med oss på å framføre Navidad Nuestra,  
latinamerikansk julemusikk, og vi har hatt forskjellige 
solister og musikere. Det vi alltid gjør, er å invitere 
publikum med på allsang.

Overraskelsen i år blir... Kom og se!!

Velkommen 
Fri entré. Kollekt ved utgangen.

Nyttårsfest for eldre

Fredag 8. januar kl. 18.00 

Denne gang får vi besøk av friske damer 
fra Maria-losjen i Kongsvinger.  

De har en forestilling der de med 
glimt i øyet formidler tekster, sanger 

og sketsjer om Norges historie fra 
1950-årene og fram til i dag,  
sett fra et kvinneperspektiv.    

Servering, allsang, åresalg,  
andakt og gang rundt juletre. 

Entre kr 100.  

Arr: Seniorarbeidet / Menighetspleien

HELLIG TRE KONGERS FEST!

Østenstad kirke 
Søndag 10. 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
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Slekters gang

 Dåp

9. august
Julian Føreland Hellem
16. august
Oliver Skogby Osmo
23. august
Even Michalsen
Isak Røed Kyhn
Hanna Elida Gabrielsen
Magnus Lurås Lindemann
Benjamin Almankaas 
Fonneløp
Tilie Louise Rønning 
Offergaard
30. august
Anton Bergan
Lea Elise Grønli
Alex Lindland- Eide
6. september
Joakim Soza Lyngdal
William Leander Thordèn 
Salvesen
13. september
Lars Eri Bodsberg
Sofie Furulund Karlsen

⚭ Vielse

18. juli
Cecilie Bøen Wold og  
Kristian Bøhn
1. august
Juliana Rynning og  
Jon Henrik Terjesen
8. august
Eli Zahl og  
Eddy Marvin Johansen

 Gravferd

15. juli
Karen Helene Sandaker
31. juli
Liv Kjellaug Nekså
6. august
Trond Holter
Reidun Valland
7. august
Trygve Andreas Raunholm
11. august
Per Bjørn Englund
12. august 
Rigmor Irene Gutubakken
20. august 
Harald Gundersen
Kyrre Grinde-Andersen
3. september 
Bjørn Kristian Knutsen
4. september
Erna Elisabeth Odden
Ing-Britt Robbestad
15. september
Oddbjørg Steinseth Hagen

Tro & liv
Andakt av diakon Jarle Klungrehaug

DET HANDLER OM MEDMENNESKER
I vår var det markering av 70-årsjubileet for frigjøringen etter 
andre verdenskrig.  Blant de mange historier ble vi også minnet 
om alle de som fikk søke tilflukt hos våre naboer i Sverige.  Vi 
elsker å slå svenskene i idrett og konkurranser, men samtidig vet 
vi at vi er glade i vårt nabofolk, blant annet fordi vi har grunn til å 
være takknemlige for at de åpnet dørene og gav husrom til mange 
nordmenn når de trengte det som mest.  

I sommer og høst har en ny flyktningstrøm veltet inn over 
Europa.  På ny er det mennesker som trenger en trygg havn å 
lande i.  Krigen i Syria og i andre konfliktområder har skapt en 
krisesituasjon som gjør at mennesker legger ut på desperat flukt.  
Strømmen av flyktningen er den største siden andre verdenskrig.  
Flyktningsituasjonen ble også tema i valgkampen, og heldigvis 
har folks hjerter begynt å våkne for den nøden disse menneskene 
står i.  

I Bibelen er det flere skriftsteder som utfordrer oss i forhold 
til mennesker på flukt, men i denne omgang nøyer jeg meg til å 
henvise til Den gylne regel som Jesus selv lærte oss; ”Det du vil at 
andre skal gjøre mot deg, det skal du også gjøre mot dem.”   En 
slik enorm menneskelig krise krever at nasjoner må gå sammen.  
Norge er et av verdens rikeste land og vi bør minst ta vår del 
av ansvaret for å gi mennesker som trenger det tilflukt.  Som 
enkeltmennesker og som menighet kan vi bidra på ulike måter 
når disse menneskene kommer til våre nærområder og kommuner.   

T: 32 84 05 05

GRAVSTENER
Asker og Røyken
Vi leverer alt innen gravstener,  
nye inskripsjoner og vedlikehold

NORSK KUNSTSTEN & GRANITT
Fredtunv. 9, 1386 Asker T: 66 90 51 40    www.nkg.no

GRAVSTENER
A���� - ����� - ����

• Distriktets største utvalg
• Flere hundre sten utstilt

• Alle prisklasser, gratis katalog
• Se også vår hjemmeside

SETTEM
STENINDUSTRI AS

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135, Lommedalen

www.settem.no

VIL DU VÆRE MED OG HJELPE?
Torsdag 17. september ble det avholdt møte i 
Østenstad kirke. Tema var flyktningkrisen, og 
invitasjonen gikk ut via Østenstad kirkes offentlige 
Facebookgruppe. Målet var å samle mennesker som 
ønsker å bidra inn mot den humanitære krisen som 
vi ser i Europa. Initiativtaker er Lise Grung som selv 
har erfaring fra hjelpearbeid og brenner for at vi kan 
gjøre noe lokalt.
Bli medlem av Østenstad kirkes Facebookgruppe og 
følg med på hva som skjer videre. Vi vil hjelpe.  
Vil du være med?



Min favorittsalme
Tor Neple
Senior Systemutvikler ved Equatex

Tor Neple legger ikke skjul på at han er 
mer glad i sanger enn salmer. Kona, Kari-
Anne, røper at ektemannen ville hatt lettere 
for å finne en favoritt blant Bjørn Eidsvågs 
sanger enn i salmeboken. Selv om noen av 
Bjørn Eidsvågs sanger nå er å finne i den 
nye salmeboken, lander Tor likevel på den 
tradisjonsrike og kjente Deilig er jorden. — 

Denne er for meg en del av definisjonen av jul, sier Tor. 
Og det passer jo bra når det går mot vinter og julen straks er 

over oss igjen. Her kommer Deilig er jorden som står på  
nr. 48 i Norsk salmebok. Tor gir stafettpinnen videre til  
Audun Lågøyr.

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

Tekst: B.S. Ingemann 1850
Melodi: Breslau 1842



Gudstjenester i 
Østenstad kirke

01.11.2015 - 10.01.2016
Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er 
angitt. Endringer kan forekomme. Les mer om den 
enkelte gudstjeneste på www.ostenstadkirke.no

1. november, Allehelgensdag
Klassisk messe 
med Østenstad sangeri.
Prest: Marita Bjørke Ådland
Offer: Menighetens 
kirkemusikk. Se annonse 
Søndagsskole

1. november kl. 18.00 
Minnesamling
ved diakon Jarle Klungrehaug 
og prester fra Østenstad  
og Heggedal. Vi minnes  
våre døde.

8. november,
24. s. i treenighetstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Institutt for sjelesorg
Søndagsskole

15. november,
25. s. i treenighetstiden
Prest: Toril Bull-Njaa Larsen
Offer: Den norske 
israelsmisjon
Søndagsskole

22. november 
Siste søndag i kirkeåret
Gateprest: Flemming Jakobsen
og Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

29. november, 
1. søndag i adventstiden
Misjonssøndag
Prest: Toril Bull-Njaa Larsen
Offer: Sykehuset i 
Okhaldhunga
Søndagsskole

6. desember,
2. s. i adventstiden
Lys våken!
Gudstjeneste for små og store
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Bibelselskapet

13. desember,
3. s. i adventstiden
Prest: Toril Bull-Njaa Larsen
Offer: Menighetens arbeid
Søndagsskole

24. desember,
Julaften kl. 12.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Østenstad menighets barnekor

Julaften kl. 14.00
Prest: Olav Valen-Sendstad
Solist

Julaften kl. 16
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Pikekor

Offeret på julaften går til 
Kirkens nødhjelp, 
Kirkens Feltarbeid i Asker 
og menighetens arbeid.

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

27. desember kl. 19.30
Romjulssøndag
Julesangsamling ved 
Anne Kristine Merkesvik 
og Astrid Sætrang Morvik

3. januar, 
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Astrid Sætrang Morvik
Offer: Menighetens arbeid

10. januar,
2. s. i åpenbaringstiden
Prest: Olav Valen-Sendstad
Offer: Menighetens arbeid

ALLEHELGENSMESSE

Søndag 1. november kl. 11.00
Gudstjeneste med klassisk messe
Predikant og liturg: Marita Bjørke Ådland 

Østenstad sangeri med dirigent og kantor  
Kristin Hesselberg Meland framfører:

MISSA BREVIS I D-MOLL  
AV WOLFGANG AMADEUS MOZART

Fiolin: Birgitte Sternes og Vebjørn Stuksrud 
Cello: Toril Syrrist

Fri entré. Kollekt.


