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1. FORORD 
 
Vi har lagt enda et år til Østenstad menighets historie. Vi feiret 30 års jubileum sist år – stor stas og 
mye å være takknemlige for når det gjelder ting som skjer, mennesker som treffes og tar seg av 
hverandre, barn og unge som har det gøy, og samtidig kan oppleve kristent fellesskap med folk i 
alle aldre gjennom gudstjenester og andre samlinger. 
 
Årsrapporten som du nå holder i hånda gir en god, samlet oversikt over alt sammen, og jeg 
anbefaler at du kikker på innholdsfortegnelsen, blar gjennom, og hvis du er ny her at du merker 
deg ting som kan synes interessant.  
 
Det blir nedlagt mye godt og helhjertet arbeid av de ansatte og av en lang, lang rekke av frivillige 
medarbeidere på så mange områder. Jeg vil rette en varm takk til dere alle – flere har vært med helt 
siden før kirken ble påtenkt for over 50 år siden! En av våre medarbeidere fikk til og med Kongens 
fortjenestemedalje i 2010, bl.a. for sin trofaste innsats i vår menighet gjennom mange år. Spesielt 
gledelig er også den utviklingen vi opplever i barne- og ungdomsarbeidet med ”Dig Deeper” i 
vekst, godt besøk i Cafédralen samt det gode samarbeidet mellom Tensing og konfirmantarbeidet 
som gir sterke impulser til rekruttering og lederutvikling. 
 
Mye liv og røre var det på Østenstaddagen 5. september – et arrangement som gav en fin anledning 
til å synliggjøre alt vi holder på med for et bredere lag av menigheten. Da ble også klatreveggen 
vår åpnet – og små og store gutter og jenter kunne boltre seg på kirkeveggen. Østenstaddagen var 
så vellykket at vi håper det kan bli en ny, årlig tradisjon i menigheten vår. 
 
Det nye menighetsrådet hadde en bratt læringskurve sammen med staben de første månedene i 
2010 da vi skulle få på plass regnskap 2009 og budsjett for 2010. Vi fant til slutt gode løsninger, 
og har i 2010 gjennomført et opplegg med strammere regnskapsoppfølging enn tidligere. Et samlet 
råd kunne på slutten av året fornøyd konstatere at regnskapet gikk i balanse, at samarbeidet med 
staben har fungert bra, og at vi alt i alt har gjennomført et godt arbeidsår.  
 
Videre framover har vi en gudstjenestereform på trappene, og vi ser også at vi har en befolkning i 
vårt område som både i alder og bakgrunn blir stadig mer diversifisert med årene. I arbeidet med 
ny tiltaksplan har menighetsrådet derfor konstatert at vi har mange utfordringer å ta tak i videre 
framover. Blant de viktigste er: 
1. At vi kan lage og gjennomføre en trosopplæringsplan som favner hele aldersspennet 0 – 18 

år 
2. At vi kan i praksis kan gjennomføre gudstjenestereformen i vår menighet på en måte som gir 

reell fornyelse 
3. At vi i vårt diakonale arbeid kan favne større deler av det menneskelige mangfoldet som bor 

i vårt område 
4. At vi evner å rekruttere og beholde frivillige medarbeidere og ha tilstrekkelig økonomi til å 

gjennomføre arbeidet vårt 
Som en oppsummering kan vi si at vi har mye å glede oss over og mye å ta tak i – både for ansatte, 
frivillige medarbeidere og andre som kommer til våre mange møteplasser i ulike sammenhenger.  
Det er viktig at vi også tar oss tid til stillheten og ettertanken oppi alt dette – både at vi søker til 
gudstjenestefellesskapet og til den fantastiske naturen som vi har i vårt område med Vardåsen, 
skogen, turstiene og fjorden. Jeg avslutter med noen strofer fra en barnesang jeg har sunget mye 
det siste året: ”Himmel og jord, allting er hans,… Ånden, vår trøst bærer oss fram dag etter dag -  
Herren vår Gud vil vi takke!” 
 
Per J. Helgebostad, Leder av menighetsrådet 
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2. MENIGHETSRÅDET 

2.1. Sammensetning 
Per Johannes Helgebostad (leder 17.3 – 31.12) (*) 
Anne Grete Handeland Westly (nestleder 1.9 – 31.12) (*)  
Per Trygve Normann (nestleder 17.3 - 1.9) (*)(**) 
Øyvind Kvamme  
Tone Cecilie Møgedal Skjellestad   
Marit Brandt Lågøyr 
Nina Samuelsen  
Mette Elisabeth Bødtker Walstad 
Sidsel Gaukstad Baardsen 
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) (*) 
Solveig Aarsland Bruun 
Lars Christian Iversen (***)  
Varamedlemmer: 
Ove Johan Vestersjø  
Roald Sporild  
Gerd Stensrud Jensen 
Jan Johan Sandal 
 
(*)  Representant i Arbeidsutvalget. I tillegg er daglig leder Magda Flatmo medlem av 

Arbeidsutvalget.  
(**)  Østenstad menighets representant i Fellesrådet.  
(***)  Lars Christian Iversen var leder av menighetsrådet i perioden fram til 7.3, og har hatt 

permisjon fra menighetsrådet fra samme dato.  
Daglig leder Magda Flatmo har vært sekretær for Menighetsrådet. 

2.2. Møter 
Menighetsrådet i 2010 har hatt 11 møter og har etter møteprotokollene behandlet 108 saker. I 
samme periode har Arbeidsutvalget hatt 11 møter. 

2.3. Saker.  
Av viktige saker i menighetsrådet 2010 kan nevnes:  
• utarbeidelse av ny virksomhetsplan for menigheten,  
• vedtak om opprettelse av barnekor,  
• etablering et informasjonsutvalg som har arbeidet med tiltak for hvordan vi kan bedre vår 

eksponering i lokalsamfunnet, 
• etablering av et finansieringsutvalg som skal planlegge og gjennomføre tiltak som kan øke 

menighetens inntekter 
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2.4. Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet 
 
Utvalg 
 

Medlemmer 

Økonomiutvag: Lars Chr. Iversen (fram til 17.3) 
Per J. Helgebostad (fra 17.3) (leder) 
Henry Grindheim 
Ove Vestersjø 
Magda Flatmo (daglig leder) 

Eiendomsutvalget Per J. Helgebostad (leder) 
Knut Møgedal 
Bengt Gustafsson 
Kristen Grønfæt (kirketjener) 
Magda Flatmo (daglig leder)  

Offerutvalg: Eldbjørg Nåheim Eien 
Solveig Aarsland Bruun 

Informasjonsutvalg:  
 

Marit Brandt Lågøyr 
Tone C. Møgedal Skjellestad 
Magda Flatmo 

Diakoniutvalg: Trond Pisani Danielsen (leder) 
Jarle Klungerhaug (diakon) 
Sidsel G. Baardsen 
Mette E. Bødtker Walstad 

Misjonsutvalg 
(sammen med Heggedal menighet) 

Eldbjørg Nåheim Eien (leder) 
Karin Normann 
Geir Magne Merkesvik 
Nina Samuelsen 
Helge Fink (Heggedal menighet ) 

Trosopplæringsutvalg 
 

Øyvind Kvamme 
Inge Westly 
Elin Rasmussen (Menighetspedagog) 
Karianne Pettersen (kateket) 

Barneutvalg Eli Grønås 
Torill-Nina Slinning (kasserer) 
Elisabeth Bjørgo 
Karianne Pettersen (kateket) 

Barnegudstjenesteutvalg Anne Kristi Jønland 
Karianne Pettersen (kateket) 
Anne Kristine Merkesvik  

Finansieringsutvalg Ove Vestersjø 
Per J. Helgebostad 
Olav Valen-Sendstad (Kapellan) 
Magda Flatmo 

Kulturutvalg Max Eien 
Tove Solbu 
Maud Berntsen 
Roald Sporild  
Kristin Hesselberg Meland (kantor) 
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2.5. Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet 
 
Verv 
 

Navn 

Representant i Asker Kirkelige Fellesråd  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 

Marit Brandt Lågøyr 

Kontakt for Kirkens Nødhjelp Kari Lohne 
Kontakt for Lørdagsklubben (arbeidet rettet 
mot psykisk utviklingshemmede i Asker prosti) 

Jarle Klungrehaug (diakon) 

 

2.6. Menighetens årsmøte 
Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 21. mars i etterkant av gudstjenesten. Det var 48 personer 
til stede under møtet. 
 

2.7. Menighetens ”Takk og Pris”-pris 
”Takk og Pris”-prisen i 2009 ble tildelt Atle Eimhjellen.  
Prisen ble utdelt under Østenstaddagen 5. september. 
 

2.8. Informasjonsarbeid 
Menighetsbladet ”Godt nytt fra Østenstad menighet” har kommet ut med ett nummer i 2010. Dette 
skyldes dårlig tilgang på annonsører. 
Menighetens hjemmeside oppdateres hver uke. Vi håper den blir mye brukt som 
informasjonskanal! Alt liv i menigheten bør komme til syne på hjemmesiden. Dersom man 
opplever at noe mangler, ta kontakt med webredaktøren! 
 
Per J. Helgebostad, leder av menighetsrådet 
 
 

3. BØNNETJENESTEN 
 
Ansvarlig leder: Elin Rasmussen  
Formål: Forbønn for menigheten, aktivitetene og medlemmene. 
Antall deltakere: 9, 7 av dem er i seniorarbeidet. 
Arbeidsform: De som ber følger en fastlagt tekst og bønn, hjemme eller i kirken (Mariakapellet).  
Særskilte utfordringer i året som har gått: Det å rekruttere flere 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. 
 
Elin Rasmussen, menighetspedagog 
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4. GUDSTJENESTELIV 

 
Ansvarlige ledere: Sokneprest og kapellan. 
 
Østenstad menighet har et variert gudstjenesteliv. Sentralt står høymessen 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 
2010) og Ung Messe (to i 2010). Disse gudstjenestene er tilpasset målgruppen mht formidling og 
musikk, men Ung Messe er tung å dra siden ungdommene som bærer gudstjenesten (Ten Sing), 
har problemer med tidspunktet kl. 11. Kveldsmesse er nok mer på ungdommens premisser. 
Det har vært holdt kveldsmesse ca én gang per måned (10 ganger i 2010). Denne er ledet av 
Torbjørn Brennum, trosopplæringsmedarbeider i Heggedal menighet, i samarbeid med band, Kari 
Lohne i forbedertjeneste, og prestene. I år 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. 
Kveldsmessen var hovedgudstjeneste to ganger i 2010. 
Skolegudstjenester før jul ble holdt med god oppslutning. Denne gangen var Vollen u-skole også 
med etter en pause på to år. Det ble gode gudstjenester hvor elever og lærere tok mye ansvar. De 
fleste skolene øvde i kirkerommet sammen med presten på forhånd. Det ga gode resultater! Alle 
rektorene på barneskolene fikk julegave etter gudstjenesten; boka ”Kirkebesøk, skolegudstjenester 
og høytidsvandringer” fra IKO.  
En stor barnehagegudstjeneste ble også avholdt før jul med Kateket Karianne Pettersen som 
hovedansvarlig. Dramatisering av juleevangeliet hvor aktørene er stabsmedlemmer i fargerike 
kostymer, er populært blant barna, og tilbakemeldingene fra barnehanene er svært gode. 
 

Særlige begivenheter:  
• Konsertgudstjenester ved Østenstad Sangeri på Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag.  
• Jubileumsgudstjeneste 18. april for Østenstad kirke som fylte 30 år denne våren. Det ble en stor 

gudstjeneste hvor både Sangeriet, Ten Sing, barnekor og speidere medvirket. Etter 
gudstjenesten var det marsipankake og festtaler.  

• Østenstaddagen 2010 avholdt for første gang 5. september. Tanken var å samle alle 
arbeidsgrener i menigheten slik at man kunne vise seg frem for hverandre og nye deltakere. 
Høstens konfirmantkull ble også presentert, vår nye ungdomsarbeide Ole Mathis Lystad 
Grimstad ble bedt for, Kongens fortjenestemedalje i sølv ble tildelt  Ruth Malme, og takk og 
pris-prisen ble overrakt under kirkekaffen. Klatreveggen ble åpnet. Ute var det stand for mange 
av undergruppene i et nyinnkjøpt partytelt. Marit Brandt Lågøyr var ansvarlig leder for 
arrangementet. Vi hadde fullsatt kirke og strålende sol. 

• Felles minnesamling på Allehelgenskveld for dem som har mistet en av sine i året som gikk, et 
samarbeid mellom Heggedal og Østenstad menigheter.  For første gang ble denne 
tradisjonsrike samlingen holdt i Østenstad kirke i stedet for Heggedal kirke. Dette skjedde i 
forståelse med Heggedal menighet. Grunnen for å flytte minnesamlingen er at vi nå har 
kirkegård ved kirken, og mange pårørende finner det naturlig å gå hit for å minnes sine døde. 
Det ble også avduket et nytt monument ute på kirkegården denne kvelden (se bilde på 
forsiden). Asker Kirkelige Fellesråd ved Kirkegårdsetaten har stått for kontakten med 
kunstneren, montering og avduking. Etter avdukingsseremoni, gikk alle inn i kirken og deltok i 
en stemningsfull minnesamling som samlet mange mennesker. 

 
Frivillige medarbeidere: Østenstad sangeri med sine 45 deltakere deltok som helt kor 5 ganger og 
med korgruppe noen ganger gjennom året. I tillegg er det en gruppe på 12 kirkeverter og 6 
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klokkere/tekstlesere som har turnus på å gjøre tjeneste ved gudstjenestene. Denne gruppen håper vi 
flere vil være med i! Det var 19 frivillige som arrangerer kirkekaffe. Dette er et viktig sosialt 
møtepunkt etter gudstjenesten. I tillegg kommer gjengen på 8 som lager kveldsmesser. Det er altså 
88 frivillige som bidrar ved gudstjenestene gjennom åretbarnegudstjenesteutvalg og Tensing-
ungdommer som bidrar ved Barnegudstjenester og Ung messe. Stor takk til alle disse! 
 
Særlige utfordringer: Vi har i 2010 hatt mulighet til dåp på de fleste gudstjenestene. Dette har 
ført til en oppgang på 9 døpte i våre gudstjenester fra året før. Målet er at flest mulig av dåpsbarn i 
vårt sokn blir døpt i sin egen kirke. Når vi også har nattverd ved de fleste gudstjenestene, har vi en 
jobb å gjøre i å holde gudstjenestene innenfor 75 minutter.  Frekvensen mellom dåp og nattverd må 
kanskje justeres noe.  
Kirkemøtet i april 2011 skal vedta en gudstjenestereform for Den norske kirke. For vår menighet 
blir det en utfordring å arbeide fram en lokalt tilpasset hovedgudstjeneste. Denne skal etter planen 
tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011. 
 
Oppslutning: Det ble holdt 59 vanlige gudstjenester (kl. 11 på søn- og helligdager) med et snitt på 
191 deltakere. Dette er en oppgang fra 2009 da snittet lå på 175 deltakere per gudstjeneste. 
(Trekker man fra konfirmasjoner og julaften, ser vi at alminnelige gudstjenester i vårt sokn har en 
oppslutning på 140 i snitt.) Det ble også holdt 10 kveldsmesser med et snitt på omtrent det samme 
antall deltakere (37) som året før. I disse gudstjenestene er det alltid nattverd, og nær alle deltar. På 
11-gudstjenestene ble det feiret nattverd på 43 gudstjenester. Her var oppslutningen i gjennomsnitt 
på 82 - som året før.  
 
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest 
 
 

5. 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 / seniorarbeidet, 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. 
Rundt 100 personer (langt flere funksjoner) er med som medarbeidere innen det organiserte 
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 2010 av: Trond Pisani Danielsen - leder, Sidsel G. Baardsen og 
Mette E: Brødtker Walstad – menighetsrådetsrepresentanter og Marianne Rønneberg.  Diakon 
Jarle Klungrehaug er sekrtær og stabsrepresentant i utvalget.  
 
Det daglige arbeidet 
I forhold til eldrearbeidet handler mye om å holde hjulene i gang.  Menighetspleien skiftet ved 
årsmøtet i april navn til Heggedal / Østenstad menighets seniorarbeid.   Styret består av Anne 
Eimhjellen, Eva Jensen, Randi Fink, Kristine Florentz, Åse Mikkelsen og Jarle Klungrehaug.  De 
ulike komiteene driver de ulike aktivitetene og seniorarbeidet har en årlig omsetning på rundt kr 
130.000.  Oppmøtet på kirkefrokosten holder seg på rundt 17 i snitt, en liten nedgang fra fjoråret. 4 
ganger er vi på Gullhella sykehjem.  Kirkens Feltarbeidet deltar på siste samling før jul, og årets 



 9 

gave ble på kr 3.000. I tillegg overførte kirkefrokosten kr 4.000 til sykehjemmet – gave til 
beboerne der. 9 medarbeidere bidrar som sjåfører, ledere og på kjøkkenet.  Årets nyttårsfest hadde 
besøk av sangeren Sybil Richardson, som sang kjente sanger av Vera Lynn.  I underkant av 80 
deltakere møtte i sprengkulda. Sommerturen gikk til Drøbak kirke og Oscarsborg festning, hvor vi 
fikk spennende foredrag om festningens historie.  Rundt 95 fornøyde deltakere gledet seg i 
strålende sommerver.   Det ble holdt 2 fredagstreff med brukbart frammøte, litt over 20 hver gang, 
noe som var framgang fra fjoråret.  Ola Rypdal kåserte om Paulus og Berit Sagen Ramsfjell 
kåserte om Gabriels Scott ”Ved kilden”.  
Jubilanter får nå tilsendt kort på runde dager. Sigrun Linnerud bidrar med å skrive kort.  For 
nærmere detaljer om seniorarbeidet vises til egen årsmelding som legges ut etter påske.   
 

5.1.  Det daglige arbeidet 
I eldrearbeidet handler mye om å holde hjulene i gang. menighetspleien skiftet ved årsmøtet i 
april navn til Heggedal/Østenstad menighets seniorarbeid. Styret består av Anne Eimhjellen, Eva 
Jensen, Randi Fink, Kristine Florentz, Åse Mikkelsen og Jarle Klungrehaug.  De ulike komiteene 
driver de ulike aktivitetene og seniorarbeidet har en årlig omsetning på rundt kr 130.000.  
Oppmøtet på kirkefrokosten holder seg på rundt 17 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 3.000. I tillegg overførte kirkefrokosten kr 4.000 til sykehjemmet – gave til beboerne der. 9 
medarbeidere bidrar som sjåfører, ledere og på kjøkkenet. Årets nyttårsfest hadde besøk av 
sangeren Sybil Richardson, som sang kjente sanger av Vera Lynn. I underkant av 80 deltakere 
møtte i sprengkulda. Sommerturen gikk til Drøbak kirke og Oscarsborg festning, hvor vi fikk 
spennende foredrag om festningens historie.  Rundt 95 fornøyde deltakere gledet seg i strålende 
sommervær.  Det ble holdt 2 fredagstreff med brukbart frammøte, litt over 20 hver gang, noe som 
var framgang fra fjoråret. Ola Rypdal kåserte om Paulus og Berit Sagen Ramsfjell kåserte om 
Gabriels Scott ”Ved kilden”.  
Jubilanter får nå tilsendt kort på runde dager. Sigrun Linnerud bidrar med å skrive kort.  For 
nærmere detaljer om seniorarbeidet vises til egen årsmelding som legges ut etter påske.   
 
Smågrupper er fortsatt en viktig del av menighetens arbeid. Ved årsskiftet er det 12 grupper i 
sving, samlet rundt 95 deltakere (som fjoråret 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. I 2010 kom det i gang regelmessig skysstilbud fra Bondi boligsenter.  3 
sjåfører deler på kjøringen, og mellom 5-10 beboere har benyttet seg av tilbudet i 2010.  6 øvrige 
brukere er foreløpig koblet til kirkeskyss-ordningen.  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.  Ansvarlig er diakonen  
 

5.2.  Fellesarbeid på tvers av menighetsgrensene 
(Hvor ikke annet er nevnt, er diakonen kontaktperson for de ulike tilbud.)  
 
Besøksgruppa på Ila fengsel har medarbeidere fra menigheter i Asker og Bærum.  Gruppa deltar 
på gudstjenester sammen med fengselspresten den 1. søndag i måneden. Annenhver fredag har det 
vært bibelundervisning i tillegg. I 2010 gikk de gjennom et opplegg om Johannesevangeliet. Det er 
et snitt på 40 frammøtte til gudstjenester og en håndfull som deltar på bibelgrupper.    
Kontaktperson: Arne Synnes – Høvik   
(Diakonen i Østenstad har tatt en liten pause fra dette arbeidet i 2010 i forbindelse med at han ble 
valgt inn i bispedømmerådet / Kirkemøtet.)   
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Kirkens Feltarbeid og deres arbeid for rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for kirkens diakoni 
i Asker. Kommenteres ikke nærmere her – de har egen rapport.   
 
Kirkens Familievern har mer enn 600 henvendelser pr år.  Kontorene i Osloregionen ble i 2010 
omorganisert og koordineres nå fra Oslo. Det er en 50 % stilling knyttet til Asker.   
 
Samlivskurs har vært arrangert annethvert år, men blir fra 2011 arrangert hver høst. Det ble ikke 
avholdt kurs i 2010. Det arrangeres en samling for alle brudepar på våren i Asker kirke, og der blir 
parene også informert om samlivskurset. I 2010 ble denne brudeparsamlingen for første gang lagt 
til en lørdag formiddag (kl. 10-16) og parene fikk et 4-timers kurs i samlivskunst ved en 
familieterapeut. Dette var suksess og blir gjentatt i 2011.       
 
Felles diakonidag for alle prestegjeldene ble ikke avholdt i 2010.  
 
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, 4 personer deltok i årets vårgruppe. På høsten 
startet Synnøve Johansen fra Asker og Marianne Rønneberg fra Østenstad med en ny gruppe, 6 
deltakere.  Ved årsskiftet er det 3 sorggrupper i sving samt 3 ”vennegrupper” – tidligere 
sorggrupper som fortsatt har kontakt.    
 
Lørdagsklubben er et tilbud for psykisk utviklingshemmede i Asker. Diakonen i Østenstad har 
spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Vi har månedlige lørdagssamlinger 
som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra 15-25 deltakere), samt egen juletrefest (40 deltakere) og 
sommertur (30 deltakere).    
Hvert semester deltar klubben ved 1gudstjeneste i de lokale menigheter der deltakerne bidro med 
vaffelsteking, prosesjon, lystenning, bønn og pianospill under lystenning, i mars i Asker og i 
oktober i Vardåsen.  
Vi har lykkes i å få med en del nye deltakere dette året og kontakten med personalet ved boligene 
blir stadig bedre.   
 
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 ble det utført rundt 335 hjemmebesøk fordelt på ca 115 
personer. Ved flere tilfeller ble det gitt 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. Kontakt: Diakonen i Haslum Sigrid Hurum Flaata   
Psykodramakurs i Holmen, inviterer til helgekurs ca 1 – 2 helger pr år.     
Samtalegrupper for pårørende med langvarig sykdom – drives fra Holmen, kontakt diakon 
Anne-Grete Aamodt.   
Familieklubb – tilbud til familier / pårørende til rusavhengige er under planlegging – drives ut fra 
Holmen, og har representanter fra hver menighet i styringsgruppe.      
I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om ”Grønn kirke” i regi av 
en egen ”Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft.”  
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5.3.  Andre typer fellestilbud i regionen  
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon. I 2010 kom det inn rundt 29 
millioner kroner, og årets tema var forsoning.  I Østenstad deltok som vanlig konfirmantene. I alt 
80 bøssebærere samlet inn litt over kr 39.000 fra vår menighet.   
Det kan videre nevnes at Østenstad kirke var base for Blakstad distrikt ved årets TV-aksjon, og 
bøssebærerne ble traktert med kaffe og vafler.  
    
Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise.  I tillegg til 
kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene. På landsbasis mottar senteret årlig over 
165.000 telefonsamtaler, og samlet er ca 1.000 frivillige med som telefonvakt. 2 av medarbeiderne 
ved Oslokontoret er fra Østenstad menighet.  
 
Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, opplever stadig 
økende aktivitet.  Siste år har rundt 90 personer benyttet seg av tilbudet om enkeltsamtaler, nesten 
500 av de over 650 samtalene hadde sjelesørgerisk karakter, de øvrige terapeutisk.  Ellers tilbys 
ulike samtalegrupper, det arrangeres egne gudstjenester, turer og julebord m.m. ADAM er et nytt 
tilbud spesielt rettet mot menn som har opplevd overgrep.  Senteret kurser også mange ansatte i 
øvrige kirkelige sammenhenger, mer enn 700 personer har deltatt på kurs i regi av senteret siste år. 
(Tall fra 2009) 
 

5.4.  Spesielt fokus i 2010 – Planer for 2011   
Kirkemøtet 2007 vedtok ny Plan for diakoni.  I 2009 ble det gjennomført en prostisamling for alle 
ansatte der denne ble gjennomgått, g i mars 2010 ble den gjennomgått med 
menighetsrådsmedlemmer samt et par 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 2009. 
Implementeringen av dette opplegget har pågått i 2010, og vi er vel ikke helt i mål enda. Skal 
følges opp videre i 2011, som jo er Frivillighetsåret. Her må vi også nevne at Ruth Malme i 
forbindelse med Østenstaddagen 5. september til stående applaus fikk overrakt Kongens 
fortjenestemedalje i sølv under gudstjenesten, for mangeårig innsats i menighetspleien og i 
misjonens tjeneste, og besøkstjenesten særlig. Atle Eimhjellen fikk årets ”Takk og pris” som 
frivillig medarbeider.   
 
I 2010 ble det også etablert en Vennegruppe ved Gullhella Sykehjem.  Representanter fra 
menigheten har sammen med representanter fra Asker Røde kors gått sammen med Brukerrådet 
ved hjemmet.  
Ellers er det et mål å opprettholde det mangfoldige arbeidet som pågår.  Nyrekruttering er 
nødvendig etter hvert som medarbeidere slutter.   
 
Trond Pisani Danielsen      Jarle Klungrehaug 
Leder i dakoniutvalget      Diakon    
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6. KIRKEMUSIKK OG KULTUR 
 
Ansvarlig leder: Kantor Kristin Hesselberg Meland 
Kantors oppgaver består av: 
- spilling og planlegging av gudstjenester i Østenstad kirke 
- spilling ved begravelser i Asker kapell en fast dag i uken. 
  Høsten 2010 var kantor fritatt fra begravelsesspilling siden hun startet opp barnekor i   
  menigheten 
- spilling ved sykehjemsandakter en dag i uken  
- spilling ved vigsler 
- ledelse av Østenstad Sangeri og Østenstad kirkes barnekor (se over) 
- kulturutvalg 
 

6.1. Kulturvår og kulturhøst 2010 
Tiltaket med kulturarrangementer startet høsten 2008. Dette er et stort og tidkrevende – og 
morsomt arbeid. Vi arrangerer flotte konserter og temakvelder med kjente og lokale musikere og 
temaholdere. Blandet oppslutning mht publikum. Stor økonomisk støtte fra Asker Kommune. Uten 
den støtten, hadde det blitt stort underskudd. Vi ønsker at disse kulturkveldene må gi større 
billettinntekter. Det betyr at folk må vise interesse og stille opp på våre arrangementer og 
reklamere for det som skjer i kirken vår. 
 
Kulturvår 2010 
- ”Bibelen fortalt”. Helga Samset, fortelle og Torbjørn Dyrud, musiker 
- ”Evensong”. Østenstad Sangeri. Roar Meland, liturg og Marilyn Brattskar, orgel 
- ”Kunsten i kirkerommet”. Birgitte Solbu, kunsthistoriker og Grethe Laugerud, orgel 
- Kammerkoret Ensemble 96 
- Jazz-bandet Gumbo 
- Sommerkonsert med Østenstad Sangeri og Brassistene 
 
 Kulturhøst 2010 
- Konsert med The Brazz Brothers og tre lokale kor 
- Wolfgang Plagge. ”Romantikken i folkemusikken og folkemusikken i romantikken 
- Allehelgensgudstjeneste, messe av Hummel med Østenstad Sangeri og sammensatt orkester 
- ”Godspell”. Musikal med Pappas Barn 
- Kammerkoret Vox Humana og Oslo Gitarensemble 
- Julekonsert med Østenstad Sangeri og Kampen Janitsjar 

6.2. Gudstjenestearbeidet  
Mange av våre gudstjenester har musikalske innslag.  
Når vi har ”Ung messe” er alltid ”Pappas barn,” tensing-koret, med. I barnegudstjenestene deltar 
barnekoret eller minigospel. Østenstad Sangeri deltar på 3-4 gudstjenester hvert semesteret. På 
vårens konfirmasjoner deltok trompetist. Messing-kvintetten ”Brassistene” deltok på høst-
konfirmasjonene. ”Brassistene” har deltatt på nesten alle konfirmasjonene i Østenstad kirken de 
siste 10 årene!! Stor takk til dem. Deres bidrag har betydd mye for at konfirmasjonsgudstjenestene 
har blitt så fantastiske. 
Julaften: På første gudstjeneste deltok barnekoret. Roar Meland sang på den andre gudstjenesten, 
og på den siste gudstjenesten var det ca 20 ungdommer som svarte ja på invitasjon om å være 
pikekor julaften. Det var tidligere pikekormedlemmer pluss en del andre; jenter i alderen 15 – 25 
år. Veldig bra! – og en flott tradisjon. 
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6.3. Østenstad Sangeri 
45 medlemmer har øvelse i kirken hver mandag kveld. I tillegg til de faste korøvelsene, har vi 
øvingshelger hvert semester og ekstraøvelser i forbindelse med konserter. Vår hovedoppgave er å 
delta i den vanlige høymessen. To søndager i året har blitt faste ”Østenstad-Sangeri-gudstjenester”: 
Maria Budskapsdag i mars og Allehelgenssøndag i november. Allehelgenssøndag har vi en 
tradisjon med klassisk messe. I år, som i fjor, hadde vi Messe av Hummel som vi framførte 
sammen med sammensatt orkester. Et krevende verk for både kor og musikere. Det er 
imponerende at Østenstad Sangeri greier dette. Menigheten kan være stolt av å ha et så godt 
kirkekor!  
Det hadde vært ønskelig med større oppslutning fra menigheten når koret har konserter og 
Evensong. 
 
Hva gjorde Sangeriet i 2010?  
Våren 
- Sang på følgende gudstjenester i Østenstad kirke: 21/3 og 18/4 (jubileumsgudstjeneste) 
- Evensong 14. februar 
- Konsert i Østenstad kirke sammen med Brassistene 30. mai 
- Kortur 11.-13. juni til Trondheim. Sang på konsert i Vår Frue kirke sammen med 

saksofonisten John Pål Inderberg og Evensong i Nidarosdomen 
 
Høsten 
- Sang på gudstjeneste i Østenstad kirke 17/10, 7/11 (allehelgensmesse) og 25/12 
- Konsert 12/9 sammen med Brazz Brothers og kirkekorene i Østerås og Heggedal 
- Sang på menighetens julemarked 
- Julekonsert sammen med Kampen Janitsjar 11. desember i Kampen kirke 
- Julekonsert sammen med Kampen Janitsjar 12. desember i Østenstad kirke 
 
På noen av årets gudstjeneste sang en korgruppe fra Østenstad Sangeri 
 
Les også om Østenstad kirkes barnekor under pkt 7.8. 
 
Kristin Hesselberg Meland, kantor 

 
 
7. TROSOPPLÆRING      

7.1. Barneutvalg 
Medlemmer: Anne Kristi Jønland, Elisabeth Bjørgo, Karianne 
Pettersen, Eli Grønås, Torill Nina Slinning (kasserer) 
 
Formål: 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 2010:  

- Juletrefest 
- 4-årssamlinger med påfølgende utdeling av min kirkebok på barnegudstjeneste 
- Inspirasjonssamling / temakveld for småbarnsforeldre i samarbeid med 

menighetsbarnehagen 
- Barnearrangement – kirkens burdagsfeiring 
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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.  

7.2. Barnegudstjenesteutvalg 
Medlemmer: Anne Kristi Jønland, Karianne Pettersen, Anne Kristine Merkesvik. Ansvarlig prest 
(for den enkelte gudstjeneste) deltar.  
Formål: 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. 
  
Karianne Pettersen, kateket 

7.3. Søndagsskole 
Ansvarlig leder: Heather Solheim 
Deltakere: 25 barn. 8 ledere.  
Målgruppe: Vi har 3 grupper for barn i alder 3 år og oppover til ca. 13år. 
Formål: Gi barna en møteplass på deres premisser i kirken på søndager. Kjennskap til bibelen og 
kristen tro. Møte med trygge voksne ledere.  
Arbeidsform: Samlinger i kirken under gudstjenesten.  Fortelling, sang, samtale, aktiviteter. 
Søndagsskolen har i 2010 fulgt opplegg fra Norsk Søndagsskoleforbund: ”Sprell levende”.  
Utfordringer: Vi trenger flere voksne ledere til søndagsskolen for å kunne videreføre og utvikle 
arbeidet.  
 
Elin Rasmussen, menighetspedagog 
 

7.4. Dåpssamtaler og tro i hjemmet 
Det første møtet med menigheten skjer gjennom dåpssamtalen. Prestene møter foreldre/barn i 
hjemmene eller i kirken til en samtale om barn, familie og tro. Dette er et viktig møte hvor 
menighetens tilbud til barn og familier presenteres for første gang. I løpet av høsten har sokneprest 
og kommunikasjonsutvalg jobbet med tekst til et sett brosjyrer som skal brukes før og etter 
dåpssamtalen: Invitasjon til dåp, fadderhilsen og hilsen på 1, 2 og 3 årsdag. Disse vil formidle en 
Østenstad-profil og gi foreldre og faddere innspill til trosopplæring i hjemmet. Trykking vil skje i 
2011, og brosjyrene tas i bruk i løpet av våren. 
 

7.5. Babysang 
Ansvarlig ledere: Linn Gimmestad Stalheim og Cecilie Waage (vår),Kathrine Alstad, Monica 
Thomsen (høst) Lederne fikk kursing gjennom IKO. Kathrine deltok også på kurs i regi av 
Frelsesarmeen. Hun driver kurset videre i 2011 og får hjelp av sin mor 
Deltakere: 10 babyer+foreldre (vår), 22 babyer+foreldre (høst) 
Målgruppe: Babyer og foreldre. Alle døpte barn innen et visst tidsrom ble invitert gjennom brev 
og informasjon i dåpssamtalen. 
Formål: Skape en sosial møteplass for foreldre som er hjemme i fødselspermisjon. Lære kristne 
sanger som også kan brukes hjemme. 
Arbeidsform: Sang og bevegelse på matter. Matpakkelunsj i peisestuen etterpå. 
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest 
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7.6. Småbarnssang 
Ansvarlig leder: Mona Nybø. Ledere er Jon Kippenes og Martin Skottene 
Deltakere: 17 barn + foreldre. 
Målgruppe: Alder 1 -3 år 
Formål: 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. 
 

7.7. Minigospel  
Ansvarlig leder: Mona Nybø 
Deltakere: 12 barn 
Målgruppe: Alder 3 – 5 år 
Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger og bibelfortellinger 
Arbeidsform: Sang og lek. Fortelling.  
 
Mona Nybø, barnesekretær 

7.8. Østenstad kirkes barnekor 
Etter at barnearbeider Anne Kristine Birting Merkesvik sluttet i sin stilling, ble det også slutt på 
barnegospel. Det betydde at vi ikke hadde noe kortilbud for barn i skolealder. Kantor ønsket å 
gjøre noe med det. En menighet som Østenstad kan ikke være uten kortilbud til barn.  
Det ble startet opp barnekor for skolebarn fra 2. – 5. klasse høsten 2010. Det kom 5 stykker, men 
økte utover høsten til 11 medlemmer.  
Ansvarlig leder: Kristin Hesselberg Meland 
Antall deltakere: 11 i høstsemesteret.  
Målgruppe: Alder 7-10 år 
Mål: Å gi barna sangglede og mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk og bibelspill. Gi 
kjennskap til kristen tro gjennom sangtekster, bibelfortelling og arbeid med gudstjenester. 
Særskilte begivenheter: Deltakelse i gudstjenester 2. søndag i advent og julaften. 
 
Kristin Hesselberg Meland, kantor 

7.9. Tirsdagsmiddag 
Ansvarlig leder: Ingrid Tellsgård. 
Deltakere: Mellom 30– 60 deltakere, barn og voksne.  
Formål: 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.  
 
Mona Nybø, barnesekretær 

7.10. Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer 
Ansvarlig leder: Elin Rasmussen 
Antall deltakere: 30 innom, 25 faste. 6 voksne ledere (foreldre). 
Formål: Barneklubb for 10-13 åringer.  
Barna skal få kunnskap om treenigheten, om det å tro og tvile, om det å være en kristen. Barna skal 
få ferdigheter i å diskutere tema som har med tro og tvil og kristendom å gjøre, samt gjøre seg opp 
egne meninger. Barna skal få ferdigheter i kristen praksis og tradisjon: lystenning, bønn, sanger, 
gudstjeneste, advent, jul. Barna skal bli kjent med ulike menneskers tro. 
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Arbeidsform: Aktivitetsklubb med andakt og kafé. Av aktiviteter har vi drevet med band, sang, 
teater, spill og lek, sport, konkurranser, søm av klær, mekking av olabiler og klatring. Under 
andakten har vi holdt på med temaene tro og tvil, og trosbekjennelsens 1 og 2 artikkel, samt Guds 
kjærlighet. Vi har sett små filmsnutter, gjort intervjuer, hatt samtaler, lystenning, drevet med 
dramatisering av bibeltekster og hatt ulike leker og kreative tilnærminger til temaene. Annenhver 
uke har det vært klubb (med det faste opplegget) og jentekveld (kun jenter til stede, fokus på 
identitet og klær, samt mye drama, dans og kor. Vi spiser kveldsmat sammen. )Vi har startet et 
tilbud om å være minileder for 13-åringene (6stk,) i høst. 
Særskilte utfordringer i året som gikk:  
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) 

7.11. Cafédralen 
Ansvarlig leder: Elin Rasmussen 
Styremedlemmer: Charlotte Victoria Mackinnon (16 år), Silje M. Børresen (16 år), Magnus T. 
Thorkildsen (16 år), Johannes Kvamme (14 år), Emil Stenstad (21 år). I tillegg hadde vi en 
praksiselev fra Internasjonal Baccaloreat. 
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 ten-sing begynner. 
- Et tiltak i tillegg til ten-sing 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: Helkvelder i Cafédralen- hvor tensing er i caféen hele kvelden med 
konserter og leker som program. 
Før jul har det vært innom rundt 20 nye, yngre ungdommer fra caféen åpner dørene! 
Vi har fått rekruttert 2 voksenledere! 
Vi fikk klatrevegg i september! 
Særskilte utfordringer i året som gikk:  

- Stabilitet i ledergjengen/ cafévertene.  
- PR – nå ut til flere enn dem som går på tensing. 
- Å samkjøre tensing og cafédriften/ den nye gruppen ungdommer som har begynt å komme. 

Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap. Vi avsluttet 
året med overskudd. Håper på positiv fortsettelse, og muligheter til å utvide tilbudet. 
Særlige utfordringer/ mål fremover:  

- Drive og videreutvikle kafeen.  
- Legge til rette for flere aktiviteter i og rundt kafeen. (f.eks ymse musikalske grupper?) samt 

happenings tilrettelagt for den nye yngre gruppen(ungdomsskole ) 
- Rekruttere flere kaffeverter. 
- Forbedre PR’en og PR materialet (plaktater og brandmaking/ logo) 
- 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. 

 
Elin Rasmussen, menighetspedagog 
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7.12. Konfirmasjon 
Antall: 120 konfirmanter i 2010, 74 vårkonfirmanter og 46 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: Undervisning og gruppesamtaler. Deltakelse i gudstjenester (til sammen 5 
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 gjennom ett semester og deltar i gruppeøvelser med kor, dans, drama / skuespill, 
teknikk (lys/lyd). Andaktsliv / kveldsgudstjenester, med forkynnelse ved unge medarbeidere.  
30 voksne er engasjert i en egen bønnetjeneste for konfirmantene.  
 
Særskilte begivenheter: To konfirmasjonsleire på Brennabu leirsted, Vaset i Valdres, vinterferie 
og sommerferie.  
Musikalprosjekt: GODSPELL – i samarbeid mellom høstkonfirmanter og Pappas Barn. 
Oppsetning med 3 forestillinger i Østenstad kirke. Tema for musikalen: Jesu liv og lære. Vi møter 
Jesus og disiplene fra han kaller dem, til avslutningen i påsken der Jesus dør og står opp igjen.  
 
Utfordringer framover: Arbeidet er helt avhengig av unge medarbeidere. Vi opplever et 
generasjonsskille i ungdomsarbeidet, der vi har mistet mange eldre ungdommer, samtidig som 
miljøet mistet en ungdomsarbeider som har vært hovedleder gjennom mange år. Dagens ledermiljø 
(vår 2011) er lite, men til gjengjeld svært engasjerte og positive ungdommer. De må tas vare på, få 
mulighet til egen utvikling og ikke overbelastes med oppgaver. En svært solid og aktiv 
voksenledergruppe har vært bærende i arbeidet i 2010!   
 
Vi planlegger en omorganisering av menighetens konfirmantarbeid, med virkning fra 2012.   
Vi ønsker å legge om tidsrammene, slik at alle konfirmanter har et felles tidsløp, med 
undervisningssamlinger / øvelser gjennom vårsemesteret, og konfirmasjon i september. Så lenge 
tensing har ressurser og lyst til å gjennomføre musikalprosjekter med konfirmanter, ønsker vi å 
bevare den muligheten, derfor vil vi tilby to typer – linjedelt – konfirmasjonstid: Ett tilbud fra 
januar til september basert på temasamlinger og med weekend i løpet av våren, og ett tilbud fra 
februar / mars til september med sommerleir og musikalprosjekt.  
 

7.13. Lederkurs InTro 
Ansvarlig leder: Karianne Pettersen 
Deltakere: 5 deltakere 
Formål: Rekruttere fjorårskonfirmanter 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. Undervisning, samtale og øvelser / aktiviteter. Praksisoppgave på 
konfirmantleir, med veiledning. 
 

7.14. Lederkurs LIV 
Ansvarlig ledere: LIV hører under ungdomsarbeiderens arbeidsområde, men er delegert til Siv 
Mari Gabrielsen og Janicke Fausko. I vårhalvåret var også Inger Espedal med som leder.  
Formål: Gi ledertrening til ungdom i tensing. 
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Arbeidsform: LIV er et toårig lederkurs for tensingere i regi av Asker og Bærum krets av 
KFUK/M  
Deltakere: 6 deltakere fra Østenstad (Pappas barn) 
 

7.15. Medarbeiderweekend 
Ble utsatt til mars 2011.  
 
Karianne Pettersen, Kateket 

 

7.16. Styret i Østenstad Tensing – Pappas Barn 2010 
Styreleder: Siv-Mari Gabrielsson, 26 år 
Ungdomsarbeider: Magnus Pettersen Kjellin, 28 år / Ole Mathis Lystad Grimstad 25år  
Styremedlem: Heidi Waale, 26 år 
Styremedlem: Nina Jacobsen, 19 år 
Styremedlem: Øyvind Kvamme 19 år 
Styremedlem: Charlotte Victoria Mackinnon 17år 
Styremedlem: Sondre Sandvik, 18 år 
Styremedlem: Vibeke Solheim 19år t.o.m. august 
 
Formål: Styrets primære formål er å utarbeide semesterplaner, styre økonomi og styrke miljøet i 
tensing. Pappas barns visjon er:  
Vi ønsker at alle som kommer til Pappas Barn skal oppleve trygghet, et inkluderende felleskap og 
at man kan utvikle troen sin. 
 
Arbeidsform: Kor, drama, dans, band og teknikk 
 
Særskilte begivenheter/satsningsområder: Av særskilte begivenheter fra 2010 er det flere 
arrangementer som burde trekkes frem. Den første er tensings årlige påskeleir, som fant sted i 
palmesøndaghelgen i Nordmarkskapellet. Dette er en miljøtur hvor hygge, felleskap og det sosiale 
står i fokus. I april hadde vi sammen med de andre tensing-korene i Asker en felles gospelnight 
etterfulgt av en gudstjeneste i Østenstad kirke. I august startet vi med musikalforberedelsene med 
høstens konfirmanter som resulterte i musikalen ”Godspel”.    
 
Økonomisk tilstand: Den økonomiske tilstanden i 2010 har i likhet med 2009 vært en utfordring 
for tensing. Grunnen til dette er primært at vi i 2009 gikk til innkjøp av lysutstyr for å opprettholde 
musikalarbeidet og for at det ikke skulle bli solgt ut av menigheten. Dette betyr at vi fortsatt sitter 
med gjeld, og vi har et stort håp om at vi i 2011 skal få betalt ned det resterende av den.  
 
Mål for tiden fremover: Medarbeiderne i tensing har alt hatt et møte i år hvor vi har diskutert 
ønsker for våren. En påskeleir er allerede planlagt til Nordmarkskapellet, samt at vi også i år skal 
ha en felles gospelnight med andre tensing-kor i Asker i april. Tensing skal også synge på en 
kveldsgudstjeneste i mars. Et annet mål for våren er å få til en vårkonsert for å tjene inn penger til 
tensing, da økonomien er sparsom. Det skal også jobbes for å få til en medarbeiderhelg for å styrke 
miljøet og fellesskapet i tensing, noe vi på nåværende tidspunkt ser på som veldig viktig. Til 
høsten blir det på ny en utfordring å sette opp en ny musikal sammen med nye konfirmanter.        
 
Særskilte utfordringer: Tensing fikk i 2010 ny ungdomsarbeider etter at den gamle, Magnus 
Pettersen Kjellin, ble ferdig utdannet prest og fikk jobb i Drammen etter 8 år som 
ungdomsarbeider i Pappas Barn. Dette vil gi det nye styret i tensing utfordringer i form av å ha god 
oversikt over tensing; over økonomien, sosiale ting som skjer og over eksterne arrangementer. 
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Tensing har også som utfordring å styrke miljøet slik at folk trives og har det bra og ønsker å 
fortsette.     
 
Siv- Mari Gabrielsson, Styreleder for 2010 
 

7.17. Årsrapport for Blakstadspeiderne  
Medlemmer: 
Speiderne har arbeid for tre aldersklasser   

Stifinnere (4.-5.-klasse) 
Vandrere (6.-9. klasse)  
Rovere (10. klasse->) 
 

Ved utgangen av 2010 var vi totalt ca 40 medlemmer, en nedgang på ca 15 fra i fjor. Av disse er ca 
10 Rovere og 30 Vandrere.  
 
Nedgangen i medlemstall skyldes i hovedsak at vi høsten 2010 ikke har hatt noe aktivt tilbud til de 
yngste aldersklassene – stifinnerne, grunnet mangel på ledere. Vi håper og tror vi får startet opp 
denne gruppen fra høsten 2011, og jobber fremover med å rekruttere ledere. Vi har jevnlige 
henvendelser fra barn i aktuell aldersgruppe, så vi tror at behovet fortsatt er til stede 
 
Aktiviteter 
Speideråret består av ukentlige møter og jevnlige turer. Ukemøtene holdes vekselvis i Østenstad 
kirke og “ute i felten”.  Vi synes det fungerer bra å kunne bruke “kirkekjelleren” til innemøtene.  
 
På tursiden nevner vi skitur langs Hallingskarvet, kanotur på Vemunden, Lavvo-turer i 
nærområdet, hytteturer - samt landsleir på Lista som årets høydepunkt – 41 deltagere fra 
Blakstadspeiderne. Turer er en viktig del av speiderarbeidet – ungdommene lærer å ta ansvar, blir 
godt kjent og får mange praktiske utfordringer.  
 
Speiderhytta 
Vår drøyt 50-årgamle speiderhytte ved Fløyta i Vestmarka brukes flittig, en hytte uten innlagt vann 
og strøm er et eksotisk gode i disse dager… Vi valgte i år ikke å arrangere friluftsgudstjeneste på 
speiderhytta sammen med menigheten, men i stedet delta på menighetens “Østenstaddagen 2010” i 
september, og vise oss frem sammen med de andre virkegrenene. 
 
Ledere 
Speideren er en foreldredrevet aktivitet, kun basert på frivillige medarbeidere. Vi har vært heldige 
med stabile og gode lederkrefter, men ser at vi i året som kommer trenger å rekruttere flere nye. Vi 
håper dette arbeidet kan appellere til noen foreldre, meningsfullt barne- og ungdomsarbeid med 
mye frisk luft! 
 
Vi håper og tror på fortsatt godt samarbeid med Østenstad kirke. Vi jobber jo i det samme 
nærmiljøet, med de samme menneskene.  Selv om vi ikke alltid synes så godt i kirken – vi er jo 
mye ute – regner vi oss som en del av menigheten og håper vi kan fylle en plass her.  
 
Jon-Gunnar Pettersen 
Gruppeleder Blakstadspeiderne 
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7.18. Østenstad menighets barnehage 
Barnehagens styrer: Anne Davidsen 
Førskolelærer i 50 % stilling:  Berit Funderud. 
Assistenter: Helén Kramer, Jeanne Wickstrøm 
Ekstrahjelp: Wenke Bøe 
Antall barn: Barnehagen hadde ved oppstart i august 18 barn, 4 av disse har vært under 3 år 
Målet for Østenstad menighets barnehage er i det store og hele å gi barn et godt pedagogisk 
tilbud innenfor en kristen ramme, være en del av menighetens trosopplæring, og gi foreldrene en 
visshet om at barnehagen er et godt og trygt sted å være.. 
 
Barnehagens satsningsområde er FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET.  Vi er ute hver dag 
og har 1 turdag i uka vår og høst. 
 
Økonomisk tilstand: Barnehagen har god økonomi. 
 
Særlige utfordringer: Barnehagens utfordring har vært å fylle opp plassene.  De siste plassene ble 
fylt opp uken før barnehagen startet i august.  2 barn har sluttet i løpet av høsten og 2 barn sluttet 
ved årsskiftet.  Disse barna var 2 søskenpar og sluttet p.g.a. flytting til annen kommune.  Vi har fått 
inn 2 barn som erstatning for disse, men p.g.a. at pedagognormen ble endret fra og med 2011, er 
allikevel alle plassene fylt opp. 
En annen utfordring barnehagen har, er å få til trygge trafikkforhold med den økende trafikken 
som er blitt rundt barnehagen etter at det ble kirkegård her. 
Ellers bare fryd og gammen å melde fra Østenstad menighets barnehage! 
 
Anne Davidsen, styrer 
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8.  HEGGEDAL OG ØSTENSTAD MISJONSUTVALG 
 
Leder: Eldbjørg Nåheim Eien 
Medlemmer: Østenstad: Geir Magne Merkesvik, Karin Normann, Nina Samuelsen.  
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 menighetenes misjonssøndag. Informere om prosjektet på de gudstjenestene der det er 
ofring til prosjektet. Ellers å informere om misjon/ prosjektet til andre grupper i menighet som 
ønsker det, f. eks. konfirmantene. 
 
Begivenheter i 2010: 1. januar startet vi opp med nytt prosjekt: Barnehelse/ ernæring ved 
sykehuset i Okhaldhunga, Nepal, i regi av Normisjon. 31. januar arrangerte vi misjonssøndag i 
Østenstad. Marit Rypdal fra NMS takket for innsatsen i det gamle prosjektet. Jan Tore Anthonisen 
fra Normisjon informerte om prosjektet under gudstjenesten og på kirkekaffen. 
14. februar arrangerte vi misjonsgudstjeneste i Heggedal. Terje Holmedahl fra Normisjon deltok 
både under gudstjenesten og på kirkekaffen. 22.august arrangerte vi igjen misjonsgudstjeneste i 
Østenstad. Denne gang med besøk av Kristin Bøhler som arbeider i Okhaldhunga. Hun hadde 
prekenen den dagen, og hun viste bilder på kirkekaffen.  
5. september deltok vi med egen stand på Østenstaddagen.  
 
Ved alle ofringer til prosjektet er det blitt informert under kunngjøringene av en av utvalgets 
medlemmer. 
 
Utfordringer i 2010: Hovedutfordringen har vært å implementere det nye prosjektet i 
menighetene. Dette ser ut til å ha gått veldig greit denne gangen. Dette vurdert etter giverglede og 
interesse for prosjektet, blant annet ved respons på babyteppe-utfordringen. 
Besøket av Kristin Bøhler har også spilt en stor rolle. 
 
Økonomi: Vår forpliktelse er å samle inn kr 40.000 til prosjektet. Gode offer og en del gaver har 
gjort at vi har vi klart dette med meget god margin. 1/3 av julaftens offer innbrakte kr 22000. 
 
Utfordringer fremover: Å fortsette å gjøre prosjektet kjent – og skape engasjement for det i 
menighetene. 
 
Eldbjørg Nåheim Eien  
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9. Y´S MEN INTERNATIONAL - ØSTENSTAD    
 
Arbeidsåret i Y’s Men’s Club går fra 1. juli – 30. juni. Det var valg på nåværende presidium  
24. mars.  
 
Presidiet: (Fra 1.juli 2010), Knut Møgedal, president 

Ruth Malme , visepresident 
                                            Klara Bondevik, past president 
                                            Atle Eimhjellen, sekretær 
                                            Max Eien, kasserer 
 
Antall medlemmer: 50. 34 menn og 16 kvinner. 
 
Arbeidsform: Østenstad YMC er en klubb med møter annen hver  onsdag i Peisestuen/ Rødstua. I 
2010 hadde vi 12  temamøter, 3 arbeidsmøter og årsmøte. Det har vært 5 presidiemøter. 
Temamøtene er åpne for alle. Flere av medlemmene er foredragsholdere, det hentes også 
foredragsholdere utenfra.  
11. januar holdt klubben nyttårsfest der klubbene i Asker, Holmen og Drammen var gjester.  
17. januar hadde klubben ansvar for kirkekaffen på Y`s Men`s internasjonale kirkedag.  
16. og 17.april hadde klubben loppemarked i samarbeid med andre grupper i menigheten.  
Klubben støtter menighetens julemarked med gave. 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 
medlemskap der  utfordringer er tilpasset den enkeltes ressurser, og at hver enkelt opplever 
tilhørighet. Klubben har engasjert seg, via Regionen, nasjonalt og internasjonalt, 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: Totale inntekter var på kr.142 309 i regnskapet for 2009 -2010. Totale 
utgifter var på kr.139 532. Av dette gikk kr.28 724 til internasjonale støtteprosjekter og kr.58 705 
til lokale støtteprosjekter. Loppemarkedet i april ga netto  ca kr. 95 000.  
 
Særskilte utfordringer: Det er en fortsatt utfordring at medlemmenes gjennomsnittsalder er så 
høy, men vi er glad for at vi har det høyeste antall medlemmer siden klubben ble startet i 1976. 
Klubben må jobbe for å få inn nye yngre medlemmer.  
 
Regionens motto for året: La oss vandre i lyset slik Han er lys 
                   
Knut Møgedal, President 
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10.   PERSONAL OG REGNSKAP 

10.1. Personal 
Ny ungdomsarbeider, Ole Mathis Grimstad ble ansatt 1. august. Ny sekretær, Mona Nybø ble 
ansatt 1. oktober 2010. Hun skal også arbeide som barnearbeider en dag i uken. 
 

Ansatte pr. 31.12.2010 Stillings 
prosent 

Finansiert av: 

Sokneprest Astrid Sætrang Morvik 100% Oslo bispedømmeråd 

Kapellan Olav Valen-Sendstad 100 % Oslo bispedømmeråd 

Kirketjener Kristen Grønfæt 100 % Asker kirkelige fellesråd 

Renholder  60 % Asker kirkelige fellesråd 

Kantor Kristin Hesselberg Meland 100 % Asker kirkelige fellesråd 

Kateket Karianne Pettersen 100 % Asker kirkelige fellesråd  

Daglig leder Magda Flatmo 100 % Asker kirkelige fellesråd  

Sekretær Mona Nybø 
 

 60 % 
 

44 % av Asker kirkelige fellesråd  
16 % av Østenstad menighet 

Barnearbeider Mona Nybø  20 % Østenstad menighet 

Menighetspedagog Elin Rasmussen 100 % Asker kirkelige fellesråd 

Ungdomsarbeider Ole Mathis Lystad 
Grimstad 

 40 % Østenstad menighet 

Diakon Jarle Klungrehaug  46 %  36 % av Asker kirkelige fellesråd  
10 % av Heggedal og Østenstad 
menighets seniorarbeid 

Styrer Anne Davidsen 100 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent Jeanne Wickstrøm 35 t/ uken Østenstad menighets barnehage 

Assistent Helén Kramer 35 t/ uken Østenstad menighets barnehage 

Førskolelærer Berit Funderud  45 % Østenstad menighets barnehage 

 

10.2. Årsrapport regnskap 
For detaljert regnskap: Se eget dokument. 
Driftsregnskapet for Østenstad Menighet inneholder inntekter og utgifter som menighetsrådet har 
ansvar for. Regnskapet inkluderer barnerådets inntekter og utgifter. Barnerådet er et utvalg under 
menighetsrådet og har eget disposisjonsfond i balansen. 
 
I tillegg til menighetsrådets regnskap fører følgende aktiviteter i menigheten egne regnskap: 
Østenstad menighetsbarnehage – eget styre med representanter fra Menighetsrådet 
Heggedal / Østenstad Menighets Seniorarbeid 
Heggedal og Østenstad misjonsutvalg 
Østenstad Sangeri 
Barnerådet 
Pappas barn – tensingkor som er medlem av KFUM/KFUK 
Østenstad barnegospel – medlem av KFUM/KFUK 
Blakstadspeideren – medlem av KFUM/KFUK speideren 
Østenstad Y’s Men – medlem av YCM 
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Balanse  pr.  31.12.10.    

  31.12.2010  31.12.2009 Endring 

Eiendeler     
Anleggsmidler     

 Inventar og utstyr 6 955 7 15 784 -8 829 
 Sum anleggsmidler 6 955  15 784 -8 829 

Omløpsmidler     

 Utestående moms 182 550  219 379 -36 829 

 Andre kortsiktige fordringer 223 125  90 902 132 223 

 Sum fordringer 405 676 8 310 281 95 394 
      

 Kasse og bank 527 071  529 654 -2 583 

 Sum kasse og bank 527 071  529 654 -2 583 
      

Sum eiendeler 939 702  855 719 83 982 

Egenkapital og gjeld     

Egenkapital     

 Disp. fond - Østenstad m.h. -205 857 9 -200 666 -5 191 

 Avsetning til møbler -12 453 9 -12 453 0 

 
Ubundne fond - arv mottatt 
2003 -287 092 9 -287 092 0 

 Fond Mini-gospel -2 177 9 -2 177 0 

 Disp. fond - barneutvalget -10 462 9 -10 462 0 

 Trosopplæringsprosjektet -10 594 9 0 -10 594 

 Tilskudd samlivskurs -8 000 9  -8 000 

 Kirketorget -20 000 9  -20 000 

 Regnskapsmessig overskudd -102 102 9 23 809 -125 911 

 Sum disp. egenkapital -658 737  -489 041 -169 696 

 Kapitalkonto -6 955 7 -15 784 8 829 

Gjeld     

 Kortsiktig gjeld -274 010  -350 893 76 883 

 Sum gjeld -274 010  -350 893 76 883 
      

Sum egenkapital og gjeld -939 702  -855 719 -83 982 
 
Dato: 17. februar 2011, 

   
 

 Per J. Helgebostad   Magda Flatmo  

   leder, Østenstad menighetsråd   daglig leder  
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Årsregnskapet for Østenstad Menighet viser et netto driftsresultat for 2010 med et overskudd på  
kr. 169 696. Etter finansielle disposisjoner og avsetninger blir regnskapsmessig resultat et 
overskudd på kr. 102 102. 
 
Menighetsrådet har ansvar for å skaffe midler til dekning av lønn til følgende stillinger: 
 
Barnearbeider 20 % 
Ungdomsarbeider 40 % 
Sekretær 16 % 
Frikjøp av kantor 20 % (for arbeid med menighetens barnekor) 
 
Stillingsprosentene er pr. 31.12.10 og danner grunnlaget for budsjettert lønn i 2011.  
Lønnskostnadene for 2010 var på kr. 495 053.  
 
Det arbeides kontinuerlig med å øke givertjenesten i menigheten, samt finne andre inntektskilder 
for å kunne opprettholde de mange gode tilbud i menigheten. 
 
Magda Flatmo     Per Johannes Helgebostad 
Daglig leder      Leder, Østenstad menighetsråd 
 
 

11.  FORKLARING TIL ÅRSSTATISTIKKEN 2010 
 
Årsstatistikken er et eget dokument som leveres online til Statistisk Sentralbyrå. For at man skal kunne se 
utvikling fra år til år, må man sikre at telling skjer på samme grunnlag hvert år. Derfor denne 
forklaringen.  
Inn og utmeldinger 
2.2: Her telles bare reelle utmeldinger og innmeldinger, ikke feil i medlemsregisteret som blir 
rettet opp. 
 
Kirkelige handlinger 
3.1. Dåp som skjedde i Østenstad kirke 
Av disse bodde 50 i soknet. Ytterligere 40 med bostedsadresse i soknet ble døpt i andre kirker. 
3.3. Antall potensielle konfirmanter, dvs. tilhørende og døpte i Dnk var 163 (139 døpte). 
3.6. Her er telt alle som er døde i Østenstad sokn, også de som er gravlagt andre steder.  
Her er ikke telt de som hører til andre sokn og som er gravlagt på Østenstad kirkegård. 
 
Gudstjenester 
4.A.1. Inkludert konfirmasjonsgudstjenester på lørdag, gospelnight med gudstjeneste og 
kveldsmesser (10) med et snitt på 37 deltakere på kveldsmessene. 
4.A.2. 6 skolegudstjenester, 1 barnehagegudstjeneste, 1 gudstjeneste på konfirmantleir,  

2 sykehjemsgudstjenester, gudstjeneste på menighetspleiens sommertur. 
4.B.3.  På annet sted: Konfirmantleir på Brennabu og en skolegudstjeneste i Vardåsen kirke, i 
Drøbak kirke med Menighetspleiens sommertur. 
4.C.1. Inkludert to sykehjemsgudstjenester og gudstjeneste på konfirmantleir 
4.C.4.  Gudstjenester for ungdom: Gospelmesse 7/2, 2xUng messe (konfirmantpresentasjon vår og 
høst), gudstjeneste på konfirmantleir. 
 
Opplæring og diakoni 
6.A.1. Antall potensielle mottakere av 4-årsbok, dvs. tilhørende og døpte i Dnk, var 142 
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6.A.6. Babysang vår og høst utgjorde 32 forskjellige babyer + foreldre. Småbarnssang utgjorde 17 
barn gjennom hele året. 
6.A.10: Dig Deeper 
6.B.2. Cafedral for 13-15-åringer 
6.C.1. Cafedralen på torsdager før og under TenSing for 15-18-åringer. 
6.C.3. Lederkurs: In Tro (4), LIV (6). 
6.D.3. Bibelkurs:  
6.D.4. Andre opplæringstilbud: 
6.D.5. Eget tilbud om PREP-kurs, men ingen påmeldte. Derimot rundt 40 deltakere på 
brudeparsamling, et felles tilbud for hele prostiet. 
6.D.6. Sorggrupper er et samarbeid med hele prostiet. 35 deltakere 
6.D.7. Eldretreff/-kvelder: Kirkefrokost på mandager, 35 samlinger med i snitt 18 deltakere. 
6.D.8. Risenga (25), Gullhella og Bondi (32). Det er Toralf Dehli som besøker Gullhella og Bondi. 
6.D.10: Sommertur for pensjonister. I tillegg kommer 3 turer med Østenstad mannlige turlag. 
6.D.11: Kirkeskyss og kjøring til kirkefrokost, Bønnetjenesten, Hjemmebesøk med soknebud,  
Nyttårsfest for eldre. 
 
Kor og korgrupper 
7.A.1. Østenstad Sangeri (45), Ten Sing (40), Østenstad kirkes barnekor (11), Minigospel (12).  
 
Konserter, musikkandakter og lignende  
7.B.1. Alle arrangementene i kulturvår og kulturhøst. (12 unike arr + 2 ekstra konserter med Ten 
Sing.) Alle hadde elementer av konsert i seg, selv om noen hadde annen type formidling i tillegg. 
7.B.2. Nyttårskonsert med Musikk i Slemmestad (360, Gospelnight 7/2 (300), Asker Musikkorps 
(?), Arnestad Musikkorps (?), Bleiker v.g.s. (98), Bondi &Vettre korps (90), Sissel Heibæk (?), 
Røyken v.g.s. (?) Stille Natt (?) Samlet antall vites ikke, da det ikke er telt opp hver gang, men vi 
anslår ca 1200. 
 

Kulturarrangementer 
Alle konsertene kunne vært regnet som kulturarrangementer, men vi velger å kalle dem konserter. 
 
Frivillige medarbeidere 
8.A.1. Kirkeverter (12), klokkere (6), Kirkekaffekokere (19) Kor og korgrupper fra Østenstad 
Sangeri (45), Kveldsmessefolk (8).  
8.a.2. Tensingledere, tirsdagsmiddagslagere, søndagsskoleledere, Dig Deeper-ledere, Cafedral-
ledere, Barnearbeidsledere, OIK-ledere etc. 
8.A.4. Utvalgene nedsatt av menighetsrådet. 
8.A.5. Frivillige til loppemarked, julemesse og ombæring av menighetsbladet 
8.B.1. 1 samling for kirkefrokostgjengen, bønnetjenesten, ungdomsarbeidet…  
8.B.2  Fest for ungdomsledere, Middag for Cafedralledere, Medarbeiderhelg med ungdomsledere, 
Østenstaddagen. 
 
Felles virksomhet med andre sokn 
10.1.1. Heggedal på Skjærtorsdag, dåpsgudstjenester i Asker kirke 
10.1.2. Asker, Holmen, Vardåsen og Heggedal: Undervisningsforum, diakonale tiltak, blant annet 
brudeparsamling. 
10.1.3. Asker, Holmen, Vardåsen og Heggedal: Gospeldag 7/2. 
10.1.4. Heggedal 
10.1.5. Asker, Holmen, Vardåsen og Heggedal: Barnefestival i Holmen (alle), Overnatting i kirken 
- OIK (Heggedal) 
 
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest 


