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Vår visjon 
Østenstad menighet er en stor, aktiv og folkerik menighet.  
Det drives et kreativt arbeid blant de fleste aldersgrupper.  

Menigheten har som sin visjon: ”Tilhørighet, tro og tjeneste”.  
Østenstad menighet skal være både ”et sted å lære” og ”et sted å være”.  

Kirken skal være et møtested der man kan kjenne tilhørighet, få næring til troen 
og bli inspirert til tjeneste.  

Denne visjonen ønsker vi å virkeliggjøre på et bredt grunnlag. 
 

Fra http://ostenstadkirke.no/ 
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FORORD 
 
 
Denne årsrapporten gir forhåpentligvis et godt inntrykk av et rikholdig kirkeliv i Østenstad 
menighet. Vi har mange gode møteplasser. Det blir nedlagt mye godt og helhjertet arbeid av 
de ansatte og av en lang, lang rekke av frivillige medarbeidere på så mange områder. En takk 
til dere alle. 
 
I januar tok vi avskjed med Ørnulf Aagaard som sokneprest og i august kom Astrid Sætrang 
Morvik som vår nye sokneprest. Takk til Ørnulf for 20 års storartet tjeneste som sokneprest. 
Og velkommen til Astrid. 
 
I 2009 har Østenstad menighet for alvor tatt fatt på vårt trosopplæringsprosjekt. Det bør være 
kjent at kirken selv må ta ansvaret for trosopplæringen av våre barn og ungdom. Skolen har 
nemlig ikke lengre noe ansvar. Vi er bevilget øremerkede midler for å drive denne 
opplæringsaktiviteten. Som resultat av dette har vi også kunnet ansette vår egen 
trosopplæringsmedarbeider. Velkommen til Elin Rasmussen.  Tiden framover skal vi bruke til 
å forsøke ut samværsformer og aktiviteter som når de unge med opplæring om den kristne tro. 
Innen våren 2011 skal menigheten ha utarbeidet sin egen trosopplæringsplan. Arbeidet med 
dette ledes av kateket Karianne Pettersen.  
 
2009 var et valgår, også for kirken. Valget av nytt menighetsråd ble avholdt i samband med 
stortingsvalget 14. september. Deltagerprosenten (12,9 %) ble bra sammenliknet med tidligere 
valg. Men deltagelsen må vel fortsatt sies å være for lav til å kunne karakteriseres som 
tilfredsstillende for et direkte valg avholdt blant medlemmene. Det nye menighetsrådet startet 
sitt virke 1. november. Takk til det avtroppende menighetsråd. Virketiden for det nye rådet er 
for øvrig kun to år. Allerede i 2011 er det nytt valg, da i samband med kommunevalget.   
 
Som sagt – vi har mange gode møteplasser i Østenstad menighet. Min favorittmøteplass er 
gudstjenestene. Gudstjenestene ser jeg på som selve blodpumpa i menighetens liv. 
”Gudstjeneste” er i seg selv et litt rart ord. Hvem tjener hvem? Er det Gud som tjener oss? 
Eller er det vi som tjener Gud? Jeg tror det er begge deler. Også tjener vi hverandre ved å 
møtes til gudstjeneste. Jeg ser fram til gode gudstjenester i 2010. Vel møtt! 
 
Hilsen 
 
Lars Chr. Iversen 
Leder av menighetsrådet 
 
 
MENIGHETSRÅDET 
 
Sammensetning 
 
1 januar – 31. oktober 1. november – 31. desember 
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Lars Christian Iversen (Leder) (*) 
Kari Lohne (Nestleder) (*) 
Gerd S. Jensen (*) 
Ketil Hagen                                                                     
Jan Sandal 
Marianne A. Rønneberg 
Astrid Syrdahl Erlandsen 
Terje Larsen  
Aase E.R. Thorstensen  
Ulla-Maria Johansen 
Olav Valen-Sendstad (til 31. juli) (*) 
Astrid Sætrang Morvik (fra 1. august) (*) 
Varamedlemmer 
Ola Holst  
Gunnar Tornøe  
Per Trygve Normann 
Solveig Bruun 
 

Lars Christian Iversen (leder) (*) 
Per Johannes Helgebostad (*) 
Øyvind Kvamme  
Anne Grete Handeland Westly  
Tone Cecilie Møgedal Skjellestad   
Marit Brandt Lågøyr 
Nina Samuelsen  
Mette Elisabeth Bødtker Walstad 
Sidsel Gaukstad Baardsen 
Per Trygve Normann (*) 
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) (*) 
Varamedlemmer: 
Solveig Aarsland Bruun  
Ove Johan Vestersjø  
Roald Sporild  
Gerd Stensrud Jensen 
Jan Johan Sandal 
 

 
(*) Representant i Arbeidsutvalget. I tillegg er daglig leder Magda Flatmo medlem av AU 
 
Daglig leder Magda Flatmo har vært sekretær for Menighetsrådet og Arbeidsutvalget 
 
 
Menighetsrådsvalg 
Menighetsrådsvalget ble avholdt 14. september i samband med Stortingsvalget. Valglokalene 
var ved Vettre, Blakstad, Arnestad og Bondi skoler. Av til sammen 7479 stemmeberettigede 
medlemmer ble det avgitt 968 godkjente stemmer hvilket gir en valgdeltagelse på 12.9 %. 
Ved menighetsrådsvalget i 2005 var stemmeprosenten SJEKK. Også da ble valget avholdt i 
samband med Stortingsvalget. 
 
Samtidig med menighetsrådsvalget ble det også avholdt valg til Bispedømmerådet. Dette var 
første gang at valg til Bispedømmerådet ble avgjort ved direkte valg. 
 
Valgstyret i Østenstad menighet ble ledet av Marianne Rønneberg. I tillegg deltok Rakel 
Sivertsen og Lars Chr. Iversen i valgstyret. Nominasjonskomiteen ble ledet av Jan Sandal. I 
tillegg deltok Terje Larsen, Aase Thorstensen, Helge Næss og Anne Grete Westly i 
nominasjonskomiteen. 
 
 
Møter 
Menighetsrådet fram til 31. oktober har til sammen hatt 7 møter og har etter møteprotokollene 
behandlet 70 saker. I samme periode har Arbeidsutvalget hatt 9 møter. 
 
Menighetsrådet fra 1. november har til sammen hatt 2 møter, inklusive konstituerende møte 
som ble avholdt 21. oktober, og har etter møteprotokollene behandlet 22 saker. I samme 
periode har arbeidsutvalget hatt 2 møter. 
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Varamedlemmene har blitt innkalt til alle menighetsrådsmøter og har i stor utstrekning deltatt 
på møtene. 
 
 
Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet 
 
Utvalg 
 

Medlemmer 

Økonomiutvalg: Jan Sandal (fram til 1. juni) (*) 
Lars Chr. Iversen (fra 1. juni) (*) og (§) 
Henry Grindheim 
Ingrid Tellsgård (fram til 31. okt) 
Knut Akselsen (fram til 31. okt) 
Ove Vestersjø (§) 
Magda Flatmo (daglig leder) 

Bygningsutvalg: Per Helgebostad (§) 
Knut Møgedal 
Bengt Gustafsson 
Kristen Grønfæt (kirketjener) 
Magda Flatmo (daglig leder)  

Offerutvalg: Eldbjørg Nåheim Eien 
Kari Lohne (*) 
Solveig Aarsland Bruun (§) 

Informasjonsutvalg:  
(Opprettet av nytt menighetsråd)  

Marit Brandt Lågøyr (§) 
Tone C. Møgedal Skjellestad (§) 

Gudstjenesteutvalg: Ikke fungerende 
Diakoniutvalg: Trond Pisani Danielsen (leder) 

Jarle Klungerhaug (diakon) 
Ketil Hagen (*) 
Sidsel G. Baardsen (§) 
Mette E. Bødtker Walstad (§) 

Misjonsutvalg 
(sammen med Heggedal menighet) 

Eldbjørg Nåheim Eien  
Karin Normann 
Geir Magne Merkesvik 
Astrid Erlandsen (*) 
Nina Samuelsen (§) 
samt medlemmer fra Heggedal menighet 

Trosopplæringsutvalg 
(Opprettet av nytt menighetsråd) 

Øyvind Kvamme (§) 
Anne Grete Handeland Westly 

Barneutvalg: Ellen Østeby (leder) 
Torill-Nina Slinning (kasserer) 
Anne Kristi Jønland 
Elisabeth Bjørgo 
Karianne Pettersen (kateket) 
Anne Kristine Merkesvik (barnearbeider) 

Barnegudstjenesteutvalg Anne Kristi Jønland 
Kristin Reitan 
Karianne Pettersen (kateket) 
Anne Kristine Merkesvik (barnearbeider) 
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Kulturutvalg: Max Eien 
Tove Solbu 
Maud Berntsen 
Roald Sporild (§) 
Kristin Hesselberg Meland (kantor) 

 
(*) For menighetsrådet fram til 31. oktober 
(§) For menighetsrådet fra 1. desember (utnevnt i møte 9. desember) 
 
Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet: 
 
Verv 
 

Navn 

Representant i Asker Kirkelige 
Fellsesråd fram til 1. desember 

Kari Lohne (*) 
Gerd Jensen (vararepresentant) (*) 

Representant i Asker Kirkelige 
Fellsesråd fra 1. desember 

Per Trygve Normann (§) 
Anne Grete Westly (vararepresentant) (§) 

Representant i bygningsutvalget til 
Asker Kirkelige Fellesråd 

Knut Møgedal 

Kasserer for menighetens 
givertjeneste 

Kari Lohne 

Representant til samarbeidsutvalget 
for Østenstad barnehage 

Ulla-Maria Johansen (*) 
Marit Brandt Lågøyr (§) 

Kontakt for Kirkens Nødhjelp Kari Lohne 
Kontakt for Blakstad sykehus Sjekk 

Bengt Gustafsson  
 
(*) For menighetsrådet fram til 31. oktober 
(§) For menighetsrådet fra 1. desember (utnevnt i møte 9. desember) 
 
Menighetens årsmøte 
Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 7. juni i etterkant av gudstjenesten. Det var 33 
personer til stede under møtet. 
 
Menighetens ”Takk og Pris”-pris 
”Takk og Pris”-prisen i 2009 ble tildelt Ellen Østeby og Anne Kristi Jønland for deres innsats 
i barnearbeidet. Prisen ble utdelt under gudstjenesten 11. oktober. 
 
Informasjonsarbeid 
Menighetsbladet ”Godt nytt fra Østenstad menighet” har kommet ut med HOLD nummer i 
2009. Redaksjonen har bestått av Gunnar Tornøe, Ola Holst, Svein-Ivar Fors, Olav Valen-
Sendstad og Magda Flatmo. 
Mot slutten av året ble menighetens hjemmeside åpnet: http://www.ostenstadkirke.no/ 
 
 
GUDSTJENESTELIV 
 
Ansvarlige ledere: Sokneprest og kapellan. 
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Østenstad menighet har et variert gudstjenesteliv. Sentralt står høymessen hver søndag kl. 11. 
Prestene har som regel ansvar for hver sin gudstjeneste annenhver søndag i samarbeid med 
kantor og andre medvirkende.  
I tillegg til vanlige høymesser, arrangeres det med jevne mellomrom Barnegudstjenester (fire 
i 2009) og Ung Messe (tre i 2009). Disse gudstjenestene er tilpasset målgruppen mht 
formidling og musikk.  
Ca én gang per måned har det i tillegg vært avholdt Kveldsmesse. Denne er ledet av Torbjørn 
Brennum, trosopplæringsmedarbeider i Heggedal menighet, i samarbeid med band, Kari 
Lohne og prestene. I høst har det regelmessig vært holdt nattverd på disse kveldsmessene. 
Lovsang, forbønn, band og en enkel form har særpreget disse messene. Etter gudstjenesten 
arrangeres det kveldsmat. Det er Bengt Gustafsson som sørger for denne.  
Skolegudstjenester før jul ble holdt med god oppslutning, med unntak av én skole, Vollen u-
skole, som ikke ønsket skolegudstjeneste. En stor barnehagegudstjeneste ble også avholdt før 
jul. 
 
Særlige begivenheter: 18. januar var det avskjed med sokneprest Ørnulf Aagaard. 30. august 
ble ny sokneprest, Astrid Sætrang Morvik innsatt i tjenesten.  
Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag ble det avholdt ”konsertgudstjeneste” ved 
Østenstad Sangeri. 1. søndag etter påske ble det holdt latinamerikansk barnegudstjeneste.  
 
Frivillige medarbeidere: Østenstad sangeri med sine 42 deltakere deltok som helt kor eller i 
korgrupper ved til sammen ni gudstjenester gjennom året. I tillegg er det en gruppe på ca 15 
kirkeverter og 5 klokkere/tekstlesere som har turnus på å gjøre tjeneste ved gudstjenestene. 
Det ble avholdt et møte med gjennomgang av praktiske rutiner for kirkeverter og klokkere i 
september. Det var godt fremmøte og utbytte av samlingen. Sist, men ikke minst, må nevnes 
de ca 16 frivillige som arrangerer kirkekaffe. Dette er et viktig sosialt møtepunkt etter 
gudstjenesten. Det er altså rundt 80 frivillige som bidrar ved gudstjenestene gjennom året. 
Stor takk til alle disse! 
 
Særlige utfordringer: Mange barn fra Østenstad menighet døpes i Asker kirke på særskilte 
dåpsgudstjenester (hvor prester fra Østenstad medvirker regelmessig). Det er ønskelig at flere 
skal knyttes til egen menighet allerede fra dåpen av. Derfor legges det nå opp til mulighet for 
dåp på langt flere gudstjenester enn tilfellet har vært før. Dette vil antakelig også øke 
oppslutningen om gudstjenesten. 
Når det arrangeres gudstjenester med både dåp og nattverd oftere, er det en utfordring å holde 
en stram regi slik at gudstjenestene ikke blir for lange. En gudstjeneste bør ikke overskride 1,5 
time. 
 
Oppslutning: Statistikken viser at det ble holdt 62 vanlige gudstjenester (kl. 11 på søn- og 
helligdager) med et snitt på 172 deltakere. Dette er en liten oppgang fra 2008 da snittet lå på 
166 deltakere per gudstjeneste. I tillegg ble det holdt 9 kveldsmesser med et snitt på 38 
deltakere. Gjennomsnittelig antall nattverdsdeltakere i 2009 på vanlige gudstjenester med 
nattverd lå på 82 mot 68 året før.  
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BØNNETJENESTEN 

 
 
Navn på enhet: Bønnetjenesten 
Ansvarlig leder: Elin Rasmussen  
Antall deltakere: 11 
Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. 
Arbeidsform: De som ber følger en fastlagt plan og bønn, hjemme eller i kirken.  
Særskilte utfordringer i året som har gått: Oppdatering av permen i tide har vært en 
utfordring. En annen utfordring har vært å få flere deltakere til bønnetjenesten.  
 
Særlige utfordringer som man vil arbeide med fremover: Skaffe flere deltakere/ 
medarbeidere. Få til en felles bønnesamling på vårparten. Fremme større fokus på bønn og 
bønnetjeneste i menigheten. 
 
Vettre, 20. januar 2010, Elin Rasmussen 
 
 
 
DIAKONI  
 
Arbeidet innen diakoni favner bredt både i forhold til fellesskapsbyggende aktiviteter og 
omsorgsarbeid rettet mot mennesker i ulike livssituasjoner.  Mye av det diakonale arbeidet i 
menigheten skjer i regi av menighetspleien, som har hovedansvaret for arbeid rettet mot eldre. 
Ellers foregår mye av arbeidet på det frivillige plan, og diakoniutvalgets oppgave blir å 
koordinere arbeidet og å stake ut satsingsområder hvor det er mangelfull dekning av behov. I 
alt 135 personer er med som medarbeidere innen det diakonale arbeidet i Østenstad. Det er 
fortsatt mange uløste utfordringer som vi ikke får løst med bare 46% stilling til diakon.  Det 
bør arbeides videre med å få økt denne stillingen til hel stilling.   
 
Når det gjelder målsetting og målgruppe for de ulike arbeidsgreinene, henvises til vedtatte 
virksomhetsplan.    
 
Diakoniutvalgets sammensetning 
Utvalget bestod ved starten av 2009 av: Hallvard Svae – leder, Trond Pisani Danielsen, Ketil 
Hagen – menighetsrådets representant og Marianne Rønneberg.  Diakon Jarle Klungrehaug er 
sekrtær og stabsrepresentant i utvalget. Hallvard Svae sluttet i vervet i oktober, og ny leder er 
blitt Trond P.D. I forbindelse med valg av nytt menighetsråd trådte Ketil Hagen ut av 
utvalget.  Nye representanter fra menighetsrådet blir Sidsel G. Baardsen og Mette E. Bødtger 
Walstad.      
 
 
Det daglige arbeidet 
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I forhold til eldrearbeidet handler mye om å holde hjulene i gang.  Styret i menighetspleien 
består av Anne Eimhjellen, Eva Jensen, Randi Fink, Kristine Florentz, Åse Mikkelsen og Jarle 
Klungrehaug.  De ulike komiteene driver de ulike aktivitetene og menigehtspleien har en årlig 
omsetning på rundt kr 130.000.  Oppmøtet på kirkefrokosten holder seg på rundt 20 i snitt, en 
liten nedgang fra fjoråret. 4 ganger er vi på Gullhella sykehjem.  Kirkens Feltarbeidet deltar 
på siste samling før jul, og årets gave ble på kr 3.500. I tillegg overførte kirkefrokosten kr 
4.000 til sykehjemmet – gave til beboerne der. 10 medarbeidere bidrar som sjåfører, ledere og 
på kjøkkenet.  Årets nyttårsfest hadde muntert besøk av kåsør Øyvind Thorsen og samlet 
rundt 110 deltakere.  Sommerturen gikk til Søsterkirkene på Hadeland og Hadeland 
Gjestegård, ca 90 deltakere.   På årsmøtet i menighetspleien ble det besluttet å redusere antall 
fredagstreff til en gang pr halvår i Østenstad i tillegg til treffet i Heggedal.  I novembertreffet 
møtte 14, av disse hadde 8 definerte oppgaver.  Jubilanter får nå tilsendt kort på runde dager. 
Sigrun Linnerud bidrar med å skrive kort.  For nærmere detaljer om menighetspleiens arbeid 
vises til egen årsmelding som legges ut etter påske.   
 
Smågrupper er fortsatt en viktig del av menighetens arbeid, tallet deltakere og grupper har 
økt litt siste år.  Ved årsskiftet er det nå 12 grupper i sving, 2 mer enn fjoråret, samlet rundt 95 
deltakere (økning med 10) som møtes i hjemmene regelmessig.  Kontaktperson her er Ketil 
Hagen.   
Ellers er det kirkekaffe nesten hver søndag det er vanlige helger i skoleåret og 
kirkeskyssordning for de som trenger det. Rundt 20 medarbeidere i tillegg til noen 
utvalg/grupper bidrar til en fellesskapssamling med servering etter hver gudstjeneste, i snitt 
deltar 50 mennesker på kirkekaffen hver søndag.  4 brukere er foreløpig koblet til 
kirkeskyssordningen.  Ansvarlig. Diakonen  
 
Fellesarbeid på tvers av menighetsgrensene. 
(Hvor ikke annet er nevnt, er diakonen kontaktperson for de ulike tilbud.)  
 
Besøksgruppa på Ila fengsel teller nå 12 medarbeidere fra 9 ulike menigheter i Asker og 
Bærum.  Østenstad bidrar med 3 medarbeidere i tillegg til kakebakere fra menighetspleien.  
Gruppa deltar på gudstjenester sammen med fengselsprestenen den 1. søndag i måneden. 
Dette året har det ikke vært bibelundervisning i tillegg.  Samlet 8 samlinger i 2009, snitt på 40 
frammøtte.  2 Samlinger hadde gruppa hele ansvaret – prest hadde fri.    
 
Kirkens Feltarbeid og deres arbeid for rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for kirkens 
diakoni i Asker. Kommenteres ikke nærmere her – de har egen rapport.  Diakonen deltar på 
en gudstjeneste i semesteret samt julegudstjeneste og festmiddag i desember.   
 
Samlivskurs arrangeres nå annethvert år, sist i 2008. Neste kurs blir i oktober 2010. Det 
arrangeres en samling for alle brudepar på våren i Asker kirke, og der blir parene også 
informert om samlivskurset.     
 
Felles diakonidag for alle prestegjeldene ble ikke avholdt i 2009.  
 
Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeid.  Diakonen i Holmen driver en sorggruppe som er åpen 
slik at det har kommet til nye deltakere underveis.  Diakonen i Østenstad starter sammen med 
Evy Kjønigsen, Heggedal, en sorggruppe på våren, 6 personer deltok i årets vårgruppe. På 
høsten startet Synnøve Johansen fra Asker og Marianne Rønneberg med en ny gruppe. Ved 
årsskiftet er det 3 sorggrupper i sving samt 2 ”vennegrupper” – tidligere sorggrupper som 
fortsatt har kontakt.  Det starter 2 nye våren 2010.   
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Lørdagsklubben er et tilbud for psykisk utviklingshemmede i Asker. Det har blitt drevet i 
over 30 år ut fra Y’s Men i Holmen, og diakoniutvalgene overtok ansvaret for dette arbeidet 
som et fellestiltak for alle menighetene i Asker sommeren 2008. Diakonen i Østenstad har 
spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre.   Vi hadde månedlige 
lørdagssamlinger som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra 15-25 deltakere), samt egen 
juletrefest (40 deltakere) og sommertur (30 deltakere).  Fra Østenstad deltar 2 medarbeidere, 
Marianne Rønneberg (pårørenderepresentant) og diakonen.  Vi har lykkes i å få med en del 
nye deltakere dette året og kontakten med personalet ved boligene blir stadig bedre.  I mars 
deltok representanter fra Lørdagsklubben i Diakonisøndagen vår. Det ble en fin samling der 
deltakerne bidro med vaffelsteking, prosesjon, lystenning, bønn og pianospill under 
lystenning.      
 
 
Det er laget felles brosjyre om besøkstjeneste og hjelpetjeneste innen kommunen. Alle 
menighetene i Asker, Røde Kors, Frelsesarmeen og Frivillighetssentralen står bak. Denne er 
lagt ut ved eldresentre, institusjoner og distribueres av ansatte til brukere av hjemmetjenesten 
i kommunen. Nye frivillige medarbeidere får kursing gjennom  
opplegget de har i Røde kors. I Østenstad utfører prestene, diakonen, Ruth Malme og flere av 
tidligere rodekontakter regelmessige hjemmebesøk. I 2009 regner vi med at det samlet er 
avlagt ca 365 hjemmebesøk / sykebesøk på institusjoner fordelt på ca 120 personer. Ved 4 
anledninger ble det feiret nattverd. (Soknebud)   
 
Andre typer fellestilbud i regionen:      
Sorgen det ikke sendes blomster til – samtalegrupper for personer som opplever skilsmisse, 
våre henvises til grupper i Bærum og Oslo.   
Pusterom og Psykodramakurs i Holmen har tatt en pause i 2009.    
Samtalegrupper for pårørende med langvarig sykdom – drives fra Holmen.   
Familieklubb – tilbud til familier / pårørende til rusavhengige – drives ut fra Holmen.   
 
Spesielt fokus i 2009 – Planer for 2010   
 
Kirkemøtet 2007 vedtok ny Plan for diakoni.  I 2009 ble det gjennomført en prostisamling for 
alle ansatte der denne ble gjennomgått.  Våren 2010 skal tilsvarende gjennomgang gjøres i de 
enkelte menigheter for menighetsrådsmedlemmer og frivillige innen diakonifeltet. Det 
arbeides videre med å lage en revidert diakoniplan for Østenstad der også målsetting og 
målgrupper for de ulike arbeidsgreiner defineres.   
 
En arbeidsgruppe under diakoniutvalget utarbeidet et opplegg for oppfølging av frivillige 
medarbeidere i menigheten, og dette ble vedtatt av menighetsrådet i august.  Dette opplegget 
skal implementeres i løpet av 2010, og diakoniutvalget / diakon vil være en pådriver i denne 
prosessen.  
 
Ellers er det et mål å opprettholde det mangfoldige arbeidet som pågår. Nyrekruttering er 
nødvendig etter hvert som medarbeidere slutter.   
 
 
 
10. februar 2010 
Jarle Klungrehaug, diakon 
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TROSOPPLÆRING      
 
Navn på enhet: Dig Deeper Klubb for 10-13åringer 
Ansvarlig ledere:  

- Elin Rasmussen 
- Heather Solheim 
- Knut Olav Solheim 
- Inge Westly  
- Øyvind Øxseth 

Antall deltakere: 30 innom, 10 faste. (6 jenter og 4 gutter. Alle 10 år) 
Formål for tiltaket: Opprettelsen av en klubb med ulike aktiviteter for denne aldersgruppen. 
Ønske om å nå bredt, og om å nå spesielt gutter med dette tiltaket. Trosopplæring for 10-
13åringer. 
Arbeidsform: aktivitetsklubb med andakt og café. Av aktiviteter har vi drevet med band, 
sang, teater, spill og lek, sport, konkurranser. Under andakten har vi holdt på med temaene tro 
og tvil, og trosbekjennelsens 1 og 2 artikkel. Vi har sett små filmsnutter, gjort intervjuer, hatt 
samtaler, lystenning, ulike leker og kreative tilnærminger til temaene. 
Annenhver uke har det vært klubb (med fast opplegg) og kafé (løsere opplegg, barna legger 
føringer) 
Særskilte utfordringer i året som gikk: Dette er et nyoppstartet tiltak og med det følger en 
del utfordringer som gruppedynamikk, finne form og innhold som appellerer og er aktuelt. En 
utfordring har vært å gjøre tiltaket tiltrekkende for hele alderspennet 10-13. Vi har opplevd at 
de eldste barna har vært mer ungdommer mens de yngste har vært mer barn, og at de dermed 
har to ulike ”kulturer” å være sammen på. Dette har vært en særskilt utfordring da tiltaket er 
nytt og aldersfordelingen ikke har vært jevn.  
Et multihandikappet barn fant ikke tilbudet aktuelt nok da vi ikke på forhånd hadde tilrettelagt 
tilbudet for slike utfordringer.  
En annen utfordring har vært at det har vært jevnt flere jenter enn gutter blant deltakerne. Det 
har dermed vært viktig å fokusere på hvordan vi kan legge til rette for aktiviteter som 
appellerer til gutter. 
Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap. 
Særlige utfordringer/ mål fremover: Drive og videreutvikle klubben, få i gang et band på 
fast basis, og kunne tilby kursing. Fokusere på å få med flere gutter, og flere medlemmer 
generelt. (– nå bredere ut til de som ikke vanligvis går i kirken.) 
Av mål har vi også satt oss å få til en overnatting i kirken/ hyttetur, samt noen enkeltstående 
arrangement (utflukt og olabilløp) 
 
 
 
Navn på enhet: Cafédralen 
Ansvarlig ledere:  

- Elin Rasmussen 
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- Charlotte Victoria Mackinnon (16 år) 
- Silje M. Børresen (16 år) 
- Espen Andreas Aabye (22 år) 
- Joakim Poadrim Melin (21 år) 
- Magnus T. Thorkildsen (16 år) 
- Maiken Lund (17 år) 
- Nina Ørbech (19 år) 
- Hans Gustav Hesle (16 år) 
- Linn-Jane Olavsen (19 år) 

Antall deltakere: Ca 30-40 innom hver torsdag. 
Formål for tiltaket:  
- Et sted for ungdommene å være. 
- Salg av middag og annet etter skoletid og før tensing begynner. 
- Et tiltak i tillegg til tensing på torsdagene. 
- Ledertrening for de som driver kafeen. 
- trosopplæring 
Arbeidsform: Salg og ”kundebehandling,” middagslaging, Quizz, konserter, miljøskaping, 
spill. Bevisst bruk av samtaler som arbeidsform for trosopplæring og diakoni. 
Særskilte begivenheter: Åpningsfesten i oktober med konserter og stor happening! Halvveis 
i semesteret startet vi med å ha oppe i kafeen tidligere. 
Særskilte utfordringer i året som gikk:  

- Stabilitet versus ustabilitet i ledergjengen.  
- PR – nå ut til flere enn dem som går på tensing. 

Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap. 
Ca. 15.000 i utgifter og 8.741,50  i inntekter. Dette vil utligne seg i 2010 da mange basisvarer 
ble kjøpt inn i starten, og vil bli solgt først etter hvert. 
Særlige utfordringer/ mål fremover:  

- Drive og videreutvikle kafeen.  
- Legge til rette for flere aktiviteter i og rundt kafeen. (f.eks ymse musikalske grupper) 
- Rekruttere flere kaffeverter. 
- Forbedre PR’en og PR materialet (plaktater og brandmaking/ logo) 
- Arrangere egne kaffearrangement/ helaftener 
- Få flere til å spise middag 
- Fortsette å skape et godt miljø i kafeen. 
- Legge til rette for et ”stillerom” hvor det går an å be/ høre på lovsang/ slappe av. 

 
 
TROSOPPLÆRING – barn 
 
BARNEUTVALG 
 
Leder: Ellen Østeby. Medlemmer: Anne Kristi Jønland, Elisabeth Bjørgo, Karianne Pettersen, 
Torill Nina Slinning (kasserer), Sissel Meriles (våren 2009)  
 
Mål:  
Barneutvalget skal være et koordinerende organ for  menighetens barne- og familiearbeid. Vi 
vil opprettholde og styrke det eksisterende arbeidet og nå ut til nye grupper av barn og 
familier.  
 
Arrangement / enkelttiltak i 2009:  
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- Juletrefest 
- 4-årssamlinger med påfølgende utdeling av min kirkebok på barnegudstjeneste 
- Konsert med Tore Thomassen og våre barnekor: minigospel, jentegruppe og SFO-kor 
- Inspirasjonssamling / temakveld for småbarnsforeldre i samarbeid med 

menighetsbarnehagen.  
 
Særskilte utfordringer:  
Det er vanskelig å engasjere voksne, frivillige medarbeidere til en del av barnearbeidet, blant 
annet juletrefest, kirkekaffe ved barnegudstjenester og tirsdagsgrupper. Det er også en 
utfordring å finne nye medlemmer i arbeidende utvalg på barnesiden. Vi trenger å styrke 
rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere.  
 
 
BARNEGUDSTJENESTEUTVALG 
 
Bestod av: Anne Kristi Jønland, Kristin Reitan, Karianne Pettersen, Sissel Meriler (vår) Anne 
Kristine Merkesvik (høst). Ansvarlig prest (for den enkelte gudstjeneste) deltar.  
 
Mål:  
å skape gudstjenester som setter barn i fokus, tilpasset barns behov og forståelsesrammer. 
Tenke nytt og kreativt om gudstjenesten og finne språk, musikk og form som kommuniserer 
med barn og barnefamilier.  
 
Arbeidsform:  
Gruppen planlegger og gjennomfører barnegudstjenester i samarbeid med prest og kantor.  
 
ØSTENSTAD BARNEGOSPEL 
 
Antall deltakere: ca 15 i vårsemesteret. Ikke i aktivitet i høstsemesteret.  
 
Målgruppe: Alder 5-12 år 
 
Mål:  
å gi barna sangglede og mulighet til å uttrykke seg gjennom sang, dans og skuespill. Gi 
kjennskap til kristen tro gjennom sangtekster, bibelfortelling og arbeid med gudstjenester. 
 
Særskilte begivenheter i 2009:  
Deltakelse i gudstjenester. Prosjekt med latinamerikansk musikk.  
Koret har ikke vært i aktivitet høsten -09 
 
SØNDAGSSKOLE 
 
Deltakere: 25 barn. 7 ledere.  
 
Målgruppe: Alder 3 år og oppover 
 
Mål:  
Gi barna en møteplass i kirken på søndager. Kjennskap til bibelen og kristen tro. Møte med 
trygge voksne ledere.  
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Arbeidsform:  
Samlinger i kirken under gudstjenesten.  Fortelling, sang, samtale, aktiviteter. Søndagsskolen 
har i 2009 fulgt opplegg fra Norsk Søndagsskoleforbund: ”Sprell levende”.  
 
Utfordringer:  
Vi trenger flere voksne ledere til søndagsskolen for å kunne videreføre og utvikle arbeidet.  
 
SMÅBARNSSANG 
 
Deltakere: 15 barn + foreldre. 
 
Målgruppe: Alder 1 -3 år 
 
Mål:  
Gi barn og foreldre en god og trygg opplevelse av fellesskap i kirken. Lære bort enkle 
barnesanger, tradisjonelle sanger og sanger med kristent innhold. 
 
Arbeidsform:  
Sang og bevegelse, rim og regler. Rytmeinstrumenter.  
 
Utfordringer:  
Behov for flere ledere 
 
MINIGOSPEL:  
 
Deltakere: 11 barn 
 
Målgruppe: Alder 3 – 5 år 
 
Mål:  
Sangglede og kjennskap til kristne sanger og bibelfortellinger 
 
Arbeidsform:  
Sang og lek. Fortelling.  
 
TIRSDAGSMIDDAG:  
 
Deltakere: Mellom 15 – 60 deltakere, barn og voksne.  
 
Mål:  
Fellesskap og miljø i kirken, knyttet til barnegruppene på tirsdager.  
 
Arbeidsform:  
Servering og salg av rimelig, sunn middagsmat. Felles måltid, mulighet til lek og samtale.  
 
Utfordring:  
Behov for flere medarbeidere.  
 
SFO – kor (Høsten -09) 
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Ansvarlige ledere: Menighetspedagog Anne Kristine Merkesvik og sokneprest Astrid Sætrang 
Morvik 
Deltakere: 16 barn alder 1.-4. klasse ved Blakstad skoles SFO. Ett barn fra Arnestad skole. 
Tilbudet gikk ut som skriftlig invitasjon til foreldre/barn på SFO. Det ble arrangert 6 ukentlige 
øvelser fra september til november i SFO-tiden. Målet var en konsert med Tore Thomassen 
som ble avholdt i november. Barna hadde øvd inn en rekke sanger som de framførte sammen 
med artisten. Det ble et vellykket arrangement. Noen barn ble med videre og deltok på et St. 
Lucia-arrangement og noen deltok på julaften. 
 
 
TROSOPPLÆRING – Ungdom 
 
Pappas Barn – Østenstad tensing: se rapport fra tensing / via Magnus / Nina 
 
LEDERKURS INTRO 
 
Deltakere: 16 deltakere 
 
Mål: 
 rekruttere fjorårskonfirmanter og ungdom til medarbeidere i barne-og ungdomsarbeid. Styrke 
kristen tro og kunnskap, legge til rette for personlig og åndelig / trosmessig utvikling. 
Utfordring til ansvar, teamarbeid og ledelse.  
 
Arbeidsform:  
Kurskvelder og weekend. Undervisning, samtale og øvelser / aktiviteter. Praksisoppgave på 
konfirmantleir, med veiledning.  
 
MEDARBEIDERWEEKEND 
 
Deltakere: 20 ungdommer 
 
Mål:  
Skape fellesskap og styrke teamarbeid. Personlig og åndelig / trosmessig utvikling.  
Utarbeide program / forkynnelse til bruk i tensing / konf.arbeid. Utvikle / bevisstgjøre visjon.  
 
Arbeidsform: Weekend på Fjordglim leirsted i Bamble. Undervisning og samtale. 
Gruppearbeid med visjon. Forkynnelse. Samarbeidsøvelser / teambygging. Andaktskurs.  
 
 
KONFIRMASJON 
 
Antall: 134 konfirmanter i 2009, 89 vårkonfirmanter og 45 høstkonfirmanter.  
 
Mål:  
Vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, for at de unge kan leve i menighetens fellesskap 
og vokse som Jesu Kristi disipler (PKT -98)  
 
Arbeidsform:  
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Undervisning og gruppesamtaler. Deltakelse i gudstjenester (til sammen 8 gudstjenester i 
løpet av konfirmasjonstiden) Konfirmasjonsleir. Deltakelse i KNs Fasteaksjon 
(vårkonfirmanter)  
Musikalprosjekt for høstkonfirmanter i samarbeid med Pappas Barn: høstkonfirmantene er 
fullt integrert i tensing et semester og deltar i gruppeøvelser med kor, dans, drama / skuespill, 
teknikk (lys/lyd). Andaktsliv / kveldsgudstjenester, med forkynnelse ved unge medarbeidere.  
 
Særskilte begivenheter i 2009:  
Tre konfirmasjonsleire på Brennabu leirsted, Vaset i Valdres.  
To 3 dagersleire for vårkonfirmanter, en 5 dagers leir for høstkonfirmanter.  
Musikalprosjekt: ICU – I See You – i samarbeid mellom høstkonfirmanter og Pappas Barn. 
Oppsetning med 3 forestillinger i Østenstad kirke. Tema for musikalen: Å se og bli sett – av 
Gud og av hverandre. (se for øvrig rapport fra tensing)  
 
Utfordringer framover:  
Vi har god rekruttering av nye, unge ledere til konfirmantarbeidet, spesielt til sommerens 
leirarbeid og til musikalprosjektet. Arbeidet er helt avhengig av unge medarbeidere, men det 
er vanskelig å finansiere deltakelse av ledere på leir. En privat giveraksjon i 2009 ga mulighet 
til å la en stor gruppe fjorårskonfirmanter være med i medarbeidergruppen på årets 
sommerleir! Dette er imidlertid en utfordring framover for menigheten.  
 
Vi vurderer organiseringen av menighetens konfirmantarbeid, inkludert tidsmessig plassering 
av de to oppleggene og leirene. Vi vurderer blant annet å flytte vårens konfirmasjon til tidlig 
høst, og samtidig flytte vinterens leir til sommerferien, med mulig effekt allerede i 2011.  
Samtidig vurderes forholdet mellom vår- og høstkonfirmasjon, og en eventuell videreføring 
eller mulig endring av musikalprosjektet. Denne vurderingen må gjøres i samarbeid med 
medarbeidere i ungdomsarbeidet / tensing, som har ansvaret for musikalen.  
 
 
BLAKSTADSPEIDERNE  
 
Ansvarlige ledere: Knut Støle Hansen, Torill Nina Slinning, Tove Selnes, Kristine Ruud-
Nærø, Jan Gunnar Pettersen, Trond Kopseng, Terje Berntsen, Ole Marius Bay, Julie Sand 
Fuglum, Anne-Cathrine Dahl, Jurg Barsch, Anders Østeby, Maud Berntsen og Elise Sandnes. 
 
Antall deltakere, kjønn og alder  
Ved oppstarten av 2009 var medlemstallet og fordelingen mellom jenter og gutter slik: 

Medlemmer ved inngangen til år:  2009 2010 

- Jentedel (stifinner/vandrer/rover) 10-19 år 45 35 
- Guttedel (stifinner/vandrer/rover) 10-19 år 29 21 
- Familiespeiding  0 0 
- Ledere / gruppe  13 12 
- Totalt  87 68 

 
Fordeling alder/ kjønn 
Alder Gutter Jenter 
Stifinnere: 10-11 år 7 10 
Vandrere: 12-15 år 27 gutter/jenter 27 gutter/jenter 
Rovere: 17-19 år + 12 gutter/jenter 12 gutter/jenter 
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Formål for enheten/ mål for tiltaket.  
Arbeidet i Blakstadspeiderne bygger på målsettingen til Norges KFUK-KFUM-speidere 
(http://kfuk-kfum-speiderne.no). 
.  

Arbeidsform og Særskilte begivenheter/ satsningsområder i året som gikk 
Aktiviteten i enhetene: Se utfyllende rapport på http://ostenstadkirke.no/index.cfm?id=271864 
Andre aktiviteter: 
 
Fellesarrangement 
Dugnader på speiderhytta, sommerleir, speidervrimmel, familiedag på speiderhytta, frilufts-
gudstjeneste på speiderhytta og årsfest har utgjort fellesarrangementene. 
 
Gruppeting 
ble gjennomført 2. februar i Østenstad kirke med 11 deltakere. 
 
Gruppestyret 
består av gruppeleder og ledere for enhetene, og har hatt fem møter i 2009 og behandlet 45 
saker. Kasserer og ansvarlig for hjemmesidene (http://blakstadspeiderne.no) har deltatt på 
møtene, og denne gruppen har forestått den løpende ledelsen av speidergruppa. Hyttefut har 
deltatt på ett møte. 
 

Særskilte utfordringer i året som gikk 

Dugnadsinnsatsen har vært stor i 2009, godt ledet av Jürg Barsch i oppgaven som hyttefut og 
Ragnar Fuglum i rollen som prosjektansvarlig for nytt inngangsparti. Til tross for dette, så 
klarte vi ikke å bli ferdig med de planlagte arbeidene i løpet av 2009. Vi opplevde lavere 
dugnadsinnsatsen enn forventet. forventet, og har dermed oppgaver som må fullføres i 2010.  

 
Medlemstallet ved inngangen til 2010 viser en markert nedgang, og det er spesielt lavt antall i 
stifinner (både jente og gutt) som er grunnen til dette. Vandrer har også hatt en liten nedgang 
fra fjoråret. Samtidig er det svært gledelig at antall rovere er høyt, det er positivt at ”de 
gamle” medlemmene fortsetter hos oss. Antall voksne i gruppen er også stabilt og positivt.  
 
Ledersituasjonen i 2009 vært preget av litt for få ledere, og i stifinner jente og gutt har dette 
medført noe forsiktig satsing på rekruttering. Vandrerne har etter sommerferien fått flere 
ledere, og er sånn sett godt rustet til å videreføre de nye som kommer over fra stifinner. 
 
Forholdet til Østenstad menighet 

I 2009 gjennomførte vi friluftsgudstjenesten på speiderhytta for tredje år på rad som et 
samarbeidsprosjekt med menigheten, og vi har meddelt menigheten at vi ønsker dette som et 
årvisst arrangement. Imidlertid er oppslutningen om arrangementet meget lav fra menighetens 
side, og det kreves trolig mer markedsføring for å øke deltakelsen til et nivå som synes i 
terrenget. 
Vi har fått negative svar på så vel søknad om kontingentrefusjon for ledere som støtte til 
oppussigen på speiderhytta. Selv om menigheten i utgangspunktet har dårlig økonomi, er vi 
likevel overrasket over dette utfallet. 
Som et frivillig barne- og ungdomsarbeid innen Østenstad menighet er Blakstadspeiderne 
fortsatt interessert i et tettere samarbeid med menigheten; vi mener fortsatt at samhandlingen 
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mellom menigheten og oss som et frivillig arbeidslag langt fra er optimal i forhold til 
utfordringene som finnes! 
 

Økonomisk tilstand 
Driftsregnskapet for 2009 viser et underskudd på 42.270,02 kr, mot et budsjettert underskudd 
på 49.000 kr. Et så vidt stort underskudd tærer nødvendigvis kraftig på våre likvide midler, 
men fortsatt har vi tilstrekkelig frihet til å drive et aktivt speiderarbeid  
 
Særlige utfordringer/ mål for 2010 

- Rekruttering og skolering av nye ledere, særlig innen stifinner 
- Rekruttere og utvikle patruljeførere 
- Ferdigstille nytt inngangsparti på speiderhytta 
- Reetablere familiespeiding som en del av speidergruppa 

 

 
Asker, januar 2010 
Knut Støle Hanssen 
gruppeleder 

(Forkortet årsrapport. Se fullstendig rapport på 
http://ostenstadkirke.no/index.cfm?id=271864) 
 
 
HEGGEDAL OG ØSTENSTAD MISJONSUTVALG 
 
Leder: Eldbjørg Nåheim Eien 
Medlemmer: Østenstad: Geir Magne Merkesvik, Tormod Wien (til 1.3.) Karin Normann (fra 
1.3.), Astrid Erlandsen . Heggedal: Helge Fink. 
 
Formål 
Utvalget skal arbeide for et aktivt misjonsengasjement i menighetene. Dette gjøres ved å 
arbeide frem nye misjonsprosjekt når det er tid for å skifte og ha ansvaret for ’driften’  av 
prosjektet. Arrangere menighetene misjonssøndag . Informere om prosjektet på de 
gudstjenestene der det er ofring til prosjektet. Ellers informere om misjon / prosjektet til andre 
grupper i menighet som ønsker det, f. eks. konfirmantene. 
 
’Begiventer’ i 2009 
25.januar arrangerte vi misjonssøndag i Østenstad. Merete Hallen fra NMS deltok både i 
gudstjenesten og på kirkekaffen. 
Ved alle ofringer til prosjektet er det blitt informert under kunngjøringene av en av utvalgets 
medlemmer. 
 
Utfordringer i 2009 
Hovedutfordringen har vært å finne frem til et nytt misjonsprosjekt som menighetene skal  
engasjere seg i fra 1.1.2010. Dette tar mye tid. Til slutt var det full enighet om 
’Barnehelse/ernæring i Okhaldhunga, Nepal’, ved Normisjon. 
 
Økonomi 
Vår forpliktelse er å samle inn kr 40.000 til prosjektet. Dette har vi klart vi med meget god 
margin. 
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Utfordringer fremover 
Å gjøre det nye prosjektet kjent – og skape engasjement for det i menighetene. 
 
Asker, 24.01.2010 
Eldbjørg Nåheim Eien  

 
 
Y's MEN INTERNATIONAL • REGION NORGE 
Østenstad Y´s Men´s Club    
 
 
Arbeidsåret i Y`s Men`s Club går fra 1.juli – 30.juni. Det var valg på nåværende presidium 
25.mars.  
 
Presidiet: (fra 1.juli 2009) Klara Bondevik, president 
                                           Knut Møgedal, visepresident 
                                           Tormod Kollevold, past president 
                                           Atle Eimhjellen, sekretær 
                                           Max Eien, kasserer 
 
Antall medlemmer: 45. 32 menn og 13 kvinner. 
 
Arbeidsform: Østenstad YMC er en klubb med møter hver 2. og 4.onsdag  
                        i måneden i Peisestuen/ Rødstua. 
                        I 2009 hadde vi 10 temamøter, 3 arbeidsmøter og årsmøte. Det  
                        har vært 6 presidiemøter, avholdt i møterommet. Temamøtene 
                        er åpne for alle. 
                        Flere av medlemmene er foredragsholdere, det hentes 
                        også foredragsholdere utenfra. Bl.a. har vår egen prest Olav  
                       Valen-Sendstad  hatt temaet ”Israels utvelgelse og vår frelse”.                          
                       5. januar holdt klubben nyttårsfest der klubbene i Asker, Holmen 
                        og Drammen var gjester. 18. januar hadde klubben ansvar 
                        for kirkekaffen på Y`s Men`s internasjonale kirkedag.  
                        24. og 25.april hadde klubben loppemarked i samarbeid med  
                        andre grupper i menigheten.  
                        Klubben støtter menighetens julemarked med gaver, i 2009 
                        en håndlaget trebolle. 
                        Klubbens medlemmer deltar på Y`s Men`s konferanser  
                        internasjonalt og i Region Norge. 
                        Klubbens medlemmer deltar i dugnad på leirstedet Strandheim 
                        2 ganger i året. 
                                         
Formål : Klubben er en del av en internasjonal bevegelse med kristen basis med 
                stor vekt på å skape vennskap og forståelse mellom mennesker  
                i hele verden. Vi ønsker forpliktende medlemsskap der  
                utfordringer er tilpasset den enkeltes ressurser, og at hver enkelt 
                opplever tilhørighet.  
                Klubben har engasjert seg, via Regionen, nasjonalt og internasjonalt,  
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                ved å støtte flere prosjekter, noen av dem sammen med 
                KFUM/KFUK.  
                Lokalt ønsker klubben å være en hjelp og støtte for menighetens 
                arbeid både praktisk og økonomisk. 
                 
Særskilte begivenheter/satsningsområder: 
                Loppemarkedet er en viktig begivenhet i klubben hvert år. På grunn av 
                at det er en god inntektskilde, men ikke minst verdifullt rent sosialt. 
                Ulike grupper i menigheten arbeider sammen i fellesskap for 
                et godt resultat, arbeidskrevene, men sosialt.  
 
Økonomisk tilstand:  
                  Innsamling på årets møter i fastetiden: kr. 6.180. Dette gikk i sin  
                  helhet til et av Regionsprosjektene, Malariaprosjektet. Beløpet som 
                  kom inn på kirkedagen i januar gikk også til dette prosjektet. 
                  Det er gitt kr. 5000 til vedlikehold på Strandheim. Loppemarkedet 
                  april ga netto 67.790. Dette ble fordelt mellom Y`s Men, Frivillige, 
                  Speiderforeldre, Pappas Barn, MR + Stab. 
 
Særskilte utfordringer: 
                 Det er en utfordring at medlemmenes gjennomsnittsalder er så høy. 
                 Klubben må jobbe for å få inn nye yngre medlemmer. 
                 Et annet problem er å finne en inntektskilde når loppemarkedet 
                 svikter. De mange loppemarkeder i Asker gjør det vanskelig. 
 
Regionens motto for året: La oss vandre i lyset slik Han er lys 
                   
 
14. januar 2010. 
Klara Bondevik 
President 
 
 
Forklaring til åratistikken 2009: 
 
2,2: Ikke feil i medlemsregisteret som blir rettet opp. 
 
3.3: Vår- og høstkonfirmanter. 
 
4A1: Vanlige gudstjenester på søn- og helligdager, kveldsmesser og 
konfirmasjonsgudstjenester på lørdager. 
4A2: Skolegudstjenester, barnehagegudstjenester, andakter og gudstjenester på institusjon 
4B2: Andakter og gudstjenester på institusjon, de vi selv har holdt. Toralf Dehli teller de han 
har holdt i Heggedal-statistikken. 
 
5C6: Blakstad, Bondi, Arnestad, Vettre, Risenga (Vollen) 
 
6A2: Gjelder bibler/NT som er delt ut i tillegg til de som deles ut til konfirmanter. 
6B3: Her telles søndagsskole, småbarnssang og minigospel 
6C1: Her telles bare 4-årssamling. Resten føres i 6B3 
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6C2. Her telles ikke kor, bare klubb og speider. (Kor telles i 7A1) 
6F4: Her registreres antall hjemme- og sykebesøk, samt soknebud. 
 
7A1: 2009: Barnegospel (15), SFO-kor (17), Småbarnssang (20), Minigospel (25), TenSing 
(52) 
7A1: Østenstad Sangeri 
7B1: 2009: 5 kveldsmesser, 2 musikkandakter, 3 musikaler (1000) og 5 konserter. 
 
8A1: 2009: Barnegudstjenesteutvalg m/ medarbeidere, kirkeverter og klokkere (20) 
8A2: Karianne og Elin rapporterer 
8A3: Jarle rapporterer 
8A5: Menighetsbladutdelere, kirkekaffelagere, tirsdagsmiddag,…? 
8B1: 2009: Kirkevert/klokker-samling 
Til 8. Her bør det spesifiseres på det enkelte punkt hva vi har telt. 
 
10A1: Heggedal (Skjærtorsdag og allehelgen) og Asker (dåpsgudstjenester) 
 
 

 
 


