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1. FORORD 
 
Myndighetene proklamerte for to år siden 2011 som «Frivillighetens år» i Norge. Her i kirken har 
vi «frivillighetsår» hvert eneste år – i likhet med mange andre organisasjoner og lag i bygda vår. 
Frivillig sektor i Asker er stor – kartlegging gjort av Asker kommune for 4 år siden viste at det er 
omtrent 300 registrerte organisasjoner og 40.000 medlemskap. Idretten er størst, men kirken 
generelt og Østenstad kirke spesielt er også viktig for mange mennesker i vårt område.  
 
Kirkens kjerneoppgaver handler om kristen forkynnelse og omsorg for andre, og innenfor denne 
rammen dekkes et bredt spektrum av aktiviteter for alle aldersgrupper, innen kultur, barne- og 
ungdomsarbeid, sosialt arbeid, internasjonalt engasjement, kor og mye annet. Det meste er 
beskrevet her i årsmeldingen, og jeg håper at du finner noe som er interessant. 
 
I 2012 ble det gjennomført to vesentlige endringer i vår virksomhet 
• Sammen med resten av den Norske Kirke innførte vi ny gudstjenesteordning/ ny liturgi fra 

kirkeårets start i november. Her var det i forkant lagt ned et grundig arbeid fra vårt 
gudstjenesteutvalg for å tilpasse dette til en form som passer i Østenstad. Vi kommer til å jobbe 
videre gjennom 2013 for å tilpasse det musikalske uttrykket 

• Vi gjennomførte nytt konfirmantopplegg der vi samlet konfirmasjonsgudstjenestene i 
september.  

 
Høsten 2011 hadde vi valg på menighetsråd, og 2012 har vært full av oppgaver for det nye rådet. 
Gjennom arbeidet med ny handlingsplan fant vi at noen av våre hovedutfordringer handler om å 
videreutvikle de arenaene vi har i kirken slik at de oppleves relevante og inkluderende for fler. Her 
er det mye å ta tak i framover - arbeidet med gudstjenestereformen er nevnt. En annen milepæl 
passerte vi i mars 2012 da vi gjorde vårt inntog på facebook. Ungdomsarbeidet hadde selvsagt vært 
der en god stund, men nå kan alle som ønsker å følge oss nærmere på pulsen bare melde seg på vår 
facebookgruppe. 
 
Så vil jeg gjerne rette en takk til alle i menigheten som har gjort en innsats i året som gikk. De 
frivillige er nevnt - våre mange synlige og «usynlige» støttespillere som bidrar med undervisning, 
forbønn, praktisk arbeid og mye annet – ikke minst økonomisk støtte. Vi har også en fantastisk 
stab med ansatte som er ledere og tilretteleggere for det meste av det som skjer. Jeg må også nevne 
kulturprogrammet vårt som hvert år planlegges og tilrettelegges av vår kantor Kristin Hesselberg 
Meland. Blant mange høydepunkter kan nevnes Mozarts Requiem som vår og høst ble fremført av 
vårt eget kor sammen med eksterne solister og Asker symfoniorkester. Helt fantastisk. 
 
Men opplever folk flest Østenstad menighet som «relevant» og «inkluderende»? Det er det sikkert 
ulike svar på avhengig av hvem du spør. Jeg er i alle fall overbevist om at Jesus Kristus er det. «Et 
nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske 
hverandre.» sier Jesus i Joh 13.34. Et slikt bud bør faktisk være nytt og ferskt for oss alle hver 
eneste morgen, og dette er mitt ønske for menigheten i 2013 
 
Per J. Helgebostad, Leder av Østenstad menighetsråd i 2012.  
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2. MENIGHETSRÅDET 

 

Sammensetning i 2012 
Per Johannes Helgebostad (leder til 21.11.12) (*) 
Per Trygve Normann (leder fra 21.11.12, nestleder frem til 
21.11.12, (*) 
Ingrid Raustøl Tellsgård (*) 
Anne Grete Handeland Westly  
Linn Kristin Gimmestad Stalheim 
Signe Margrethe Stensholt Jørgensen 
Jan Erik Wilhelmsen (nestleder fra 21.11.12) 
Anne Elisabeth Møgedal 
Nina Samuelsen  
Solveig Aarsland Bruun 
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) (*) 
Varamedlemmer: 
Sidsel Gaukstad Baardsen 
Oskar Erlandsen 
Ola Holst 
Klara Bondevik 
Olav Valen-Sendstad (personlig vara for sokneprest) 
 
 (*)  Representant i Arbeidsutvalget. I tillegg er daglig leder Magda Flatmo medlem av 

Arbeidsutvalget.  
 
Daglig leder Magda Flatmo er sekretær for Menighetsrådet. 

2.1.  Møter og saker 
Menighetsrådet i 2012 har hatt 10 møter og har etter møteprotokollene behandlet 91 saker. I 
samme periode har Arbeidsutvalget hatt 10 møter. 
Av viktige saker i menighetsrådet 2012 kan nevnes:  
• Vedtak av ny lokal grunnordning i forbindelse med gudstjenestereformen og menighetsmøte 

om samme sak i september 
• Overtakelse av lønnsansvaret for de 10 % av diakonstillingen som seniorarbeidet har hatt til nå. 
• Forlengelse av misjonsavtalen med nytt og ambisiøst innsamlingsmål. 
• Budsjett og regnskapsoppfølging gjennom året. 
 

2.2.  Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet 
 
Utvalg 
 

Medlemmer 

Økonomiutvag: Jan Erik Wilhelmsen (leder fra 21.11.12) 
Per J. Helgebostad (leder til 21.11.12, deretter fratrådt) 
Ove Vestersjø 
Magda Flatmo (daglig leder) 
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Eiendomsutvalget Oskar Erlandsen (leder fra 21.11.12) 

Per J. Helgebostad (leder til 21.11.12, deretter fratrådt) 
Knut Møgedal 
Bengt Gustafsson 
Kristen Grønfæt (kirketjener) 
Magda Flatmo (daglig leder) 

Offerutvalg: Eldbjørg Nåheim Eien 
Solveig Aarsland Bruun 
Anne Grete Westly  
Klara Bondevik  

Informasjonsutvalg:  
(sovende utvalg) 

Linn Gimmestad Stalheim  
Elin Oveland (menighetspedagog) 
 

Diakoniutvalg: Trond Pisani Danielsen (leder) 
Jarle Klungerhaug (diakon) 
Sidsel G. Baardsen 
Marianne Rønneberg 
Signe Jørgensen  
Solveig Bruun  

Misjonsutvalg 
(sammen med Heggedal 
menighet) 

Eldbjørg Nåheim Eien (leder) 
Karin Normann 
Geir Magne Merkesvik (fratrådte 21.11.12) 
Nina Samuelsen 
Helge Fink frem til 31.12.12. (Heggedal menighet) 

Trosopplæringsutvalg 
 

Inge Westly 
Elin Oveland 
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  
+ medvirkende prest 

Finansieringsutvalg Ove Vestersjø 
Per J. Helgebostad til 21.11.12 
Olav Valen-Sendstad (kapellan) 
Magda Flatmo (daglig leder) 
Frode Onarheim (konsultativt medlem) 
Ola Holst (konsultativt medlem) 

Kulturutvalg Max Eien 
Tove Solbu 
Tormod Wien 
Kristin Hesselberg Meland (kantor og leder) 
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Gudstjenesteutvalg 
 

Inge Westly (leder) 
Ragna Marie Haugland Nilsen 
Anne Elisabeth Møgedal 
Hans Andreas Fristad 
Ragnhild Nessheim 
Nina Samuelsen til 15.02.12. 
Einar Solbu fra 15.02.12 
Olav Valen-Sendstad (kapellan) 
Jarle Klungrehaug (diakon) 
Kristin Hesselberg Meland (kantor) 
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) 

 

2.3.  Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet 
 
Verv 
 

Navn 

Representant i Asker Kirkelige 
Fellesråd  

Ingrid Raustøl Tellsgård  
Jan Erik Wilhelmsen (vara) 

Representant i bygningsutvalget til 
Asker Kirkelige Fellesråd 

Knut Møgedal 

Kasserer for menighetens 
givertjeneste 

Kari Lohne 

Representant til samarbeidsutvalget 
for Østenstad barnehage 

Signe Margrethe Stensholt Jørgensen  

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

Jarle Klungrehaug (diakon) 

 

2.4.  Menighetens årsmøte 
Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 18. mars i etterkant av gudstjenesten. Det var 47 personer 
til stede under møtet. 

2.5.  Ekstraordinært menighetsmøte 
Den 26. august ble lokal grunnordning for hovedgudstjenesten lagt frem for menighetsmøtet etter 
gudstjenesten. Det var 18 personer til stede. Der fikk menighetsrådet råd på en del punkter i ny 
liturgi. Blant annet ville et flertall at man velger ny versjon av Fader vår. (Se for øvrig punkt 5.) 
 

3. INFORMASJONSARBEID 
Ansvarlige ledere: Magda Flatmo og Astrid Sætrang Morvik 
Menighetsbladet ”Godt nytt fra Østenstad menighet” har kommet ut med fem nummer i 2012. 
Staben utgjør redaksjonen. Bladet utkommer fem ganger i året med kultursider høst og vår. 
Layout- medarbeider er Karen Marie Lillesund som gjør jobben raskt og rimelig. Asker Print 
trykker bladet og Norpost distribuerer det. Budsjettet per år er på ca 75.000 kr. Foreløpig går det 
nesten butt i butt med inntektene fra annonsene fra lokalt næringsliv.  
Menighetens hjemmeside oppdateres hver uke. Vi håper den blir mye brukt som 
informasjonskanal! I år er det også opprettet en facebook-gruppe for menigheten. Den hadde 123 
medlemmer ved årets utløp og brukes mest som informasjonskanal. Den kan også brukes som 
debattside for dem som har noe på hjertet vedrørende menighetens liv. 
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4. BØNNETJENESTEN 

 
Ansvarlig leder: Elin Oveland  
Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. 
Antall deltakere: 11 
Arbeidsform: De som ber følger en fastlagt plan og bønn, hjemme eller i kirken.  
Særskilte utfordringer i året som har gått: Det er en stor utfordring å rekruttere nye forbedere 
og deltakere til bønnetjenesten. Men i 2011 mistet vi 3 medarbeidere, og i 2012 fikk vi 3 nye! 
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. 
 
 

5. GUDSTJENESTELIV 
 
Ansvarlige ledere: Sokneprest og kapellan. 
 
Østenstad menighet har et rikt gudstjenesteliv som i tillegg til den «vanlige» høymessen kl. 11 
også i stor grad er tilpasset ulike målgrupper. Det gjelder barn (5 barnegudstjenester i 2012 i tillegg 
til julaften,) gudstjenester for ungdom på konfirmantleir og i tilknytning til konfirmasjonstiden, og 
funksjonshemmede med gudstjenester i tilknytning til Lørdagsklubben. Det har også blitt holdt 6 
kveldsmesser i løpet av sist år med stort innslag av frivillig initiativ og engasjement. I motsetning 
til året før, har ikke kveldsmessen erstattet noen av gudstjenestene kl. 11, og oppmøtet har også 
vært en del lavere med i snitt 35 mot i fjor 60. Det kan stilles spørsmålet om det er verdt alt 
arbeidet når oppslutningen er såpass lav. 
Samarbeidet med skolene om skolegudstjenestene er kommet inn i et godt spor. Debatten om 
skolegudstjenester ser (foreløpig) ut til å være bilagt. Det ser ut til å være allment akseptert at 
tilbudet er berettiget og at valgfrihet er en forutsetning. Elevene deltar med stor entusiasme. 
Den store majoriteten av elevene velger å delta. En stor barnehagegudstjeneste ble også avholdt før 
jul tradisjonen tro.  
 
 
Særlige begivenheter:  
• Konsertgudstjenester ved Østenstad sangeri på Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag, 

denne gangen med Mozart Requiem som liturgisk musikk, noe som var en utfordring i og med 
at en dødsmesse ikke er en høymesse.  

• Østenstaddagen 2012 avholdt for tredje gang 10. juni. Denne gangen uten 
konfirmantpresentasjon, men med mye liv og røre likevel.  

• Alle konfirmansjonsgudstjenestene ble holdt i september på grunn av omleggingen av 
konfirmantopplegget. 

 
Frivillige medarbeidere: Med korfølge, mange trofaste kirkeverter og klokkere, samt 
kirkekaffekokere, er det frivillige innslaget stort og godt. Husgruppe og Barnegudstjenesteutvalg 
arrangerer også med jevne mellomrom gudstjenester til glede for mange.  
 
Særlige utfordringer: Gjennom hele 2012 arbeidet gudstjenesteutvalget under ledelse av Inge 
Westly, for å komme frem til en lokal grunnordning for Østenstad menighet. Det ble avholdt 7 
lange møter hvor det å bli kjent med ny liturgisk musikk tok mye tid. Utvalget konkluderte 
imidlertid med at det var for tidlig å velge liturgisk musikk. Forslag til lokal grunnordning (minus 
liturgisk musikk) ble lagt frem for menighetsmøte 26. august og vedtatt i menighetsrådet før den 
ble sendt til godkjenning av Oslo biskop. Vel godkjent av biskopen, ble den nye liturgien tatt i 
bruk første søndag i advent. Gudstjenesteutvalget fortsetter arbeidet med å prøve ut liturgisk 
musikk og skal trekke konklusjoner før sommeren. Deretter blir det nytt menighetsmøte og 
godkjenning hos biskopen. Det ser ut for at menigheten har vendt seg til de relativt små endringene 
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som er gjort i liturgien. Det store spørsmålet er om de endringene som gjøres vil føre til en 
vitalisering av gudstjenesten og et økt oppmøte. Et strategisk tiltak er å involvere langt flere 
frivillige, helst i form av mer forpliktende gudstjenesteteam rundt flere gudstjenester, på samme 
måte som vi i dag har et eget team som organiserer barnegudstjenester og andre spesielle 
gudstjenester i kirkeåret. Dette blir et arbeidsmål i året som kommer.  
 
Oppslutning om hovedgudstjenesten kl. 11: Det ble holdt 59 gudstjenester (kl. 11 på søn- og 
helligdager) med et snitt på 185 deltakere. Dette er en nedgang fra 2011 da snittet lå på 200 
deltakere per gudstjeneste. Det er særlig konfirmasjons- og julegudstjenestene som trekker ned, for 
trekker man fra disse (8 gudstjenester som til sammen trakk nesten 4234, en nedgang på nesten 
800 fra året før), ser vi at alminnelige gudstjenester i vårt sokn (51 stk søndag kl. 11) har en 
oppslutning på 131 i snitt, mot 136 året før.  
Generelt kan vi si at gudstjenester med spesielle målgrupper (4-åringer, konfirmanter, barn,) samt 
gudstjenester som er laget i samarbeid med spesielle grupper som misjonsutvalget og Østenstad 
sangeri, trekker flere folk enn andre. Dåp gir også et løft til gudstjenesten, også mht deltakelse.  
 
Oppslutning om nattverden: 
Ny gudstjenesteordning forutsetter nattverd på de fleste gudstjenestene. I 2012 ble det feiret 
nattverd på 42 gudstjenester kl. 11 foruten gudstjenester på leir og kveldsmesser. På vanlige 
høymesser har det vært et snitt på 72 nattverdsgjester, mot 74 året før. Det er et arbeidsmål å være 
fire til å dele ut nattverd hver gang, slik at utdelingen tar kortere tid. 
 
Oppslutning om dåpen: Det ble feiret dåp i 32 gudstjenester (26 året før), og 66 barn og unge ble 
døpt i Østenstad kirke mot 52 året før. Ytterligere 32 barn ble døpt i andre kirker mot 25 året før. 
Siden starten av 2010 er Østenstad kirke blitt markedsført som dåpskirke gjennom egenutviklet 
dåpsbrosjyre, og i utgangspunktet har vi åpent for dåp i de fleste gudstjenester, etter behov, med et 
tak på 3 per gudstjeneste. I 2009 var det 52 % som valgte å døpe barna sine i andre kirker. I 2012 
var det bare 30 % som gjorde det samme. Vi ser det som viktig i et menighetsbyggende perspektiv 
at flest mulig opplever Østenstad som sin kirke helt fra starten av.   
1 2011 meldte vi det som en liten bekymring at det ble døpt færre barn av årskullet enn året før. 
For 2012 ser vi imidlertid at det er døpt flere enn vi har mottatt fødselsmelding for. Vi mottok 
fødselsmelding for 84 barn, mens vi døpte 93. (I tillegg døpte vi 5 ungdommer) Dette skyldes dels 
at vi døpte noen fra andre sokn (6), men også at noen av 2011-kullet ble døpt i 2012. Tallene 
svinger slik fra år til år, og man må føre statistikk over tid for å finne en trend.  
 
 

6. DIAKONI  

6.1.  Målsetting og rammevilkår 
Arbeidet innen diakoni favner bredt både i forhold til fellesskapsbyggende aktiviteter og  
omsorgsarbeid rettet mot mennesker i ulike livssituasjoner. Noe 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 90 personer (som er aktive i flere funksjoner) er med som medarbeidere innen det 
organiserte diakonale arbeidet i Østenstad. I år ble det delt ut 110 blomster til jul til medarbeidere 
innen diakonien i Heggedal og Østenstad. Det er fortsatt mange uløste utfordringer som vi ikke får 
løst med bare 46 % stilling til diakon. Diakonen kombinerer denne stillingen med en stilling som 
rådgiver i Diakonforbundet. Det arbeides videre med å få økt diakonstillingen til hel stilling. Når 
det gjelder målsetting og målgruppe for de ulike arbeidsgreinene, henvises til vedtatte 
virksomhetsplan.     
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Diakoniutvalgets sammensetning og arbeid:  
Utvalget bestod i 2012 av Trond Pisani Danielsen - leder, Sidsel G. Baardsen, Marianne 
Rønneberg, samt menighetsrådets representanter Solveig Bruun og Signe Jørgensen, Marianne 
Rønneberg tok over som leder i desember. Diakon Jarle Klungrehaug er sekretær og 
stabsrepresentant i utvalget.   
Utvalget har hatt 4 møter og blant annet hatt fokus på å tanken om Østenstad menighet som 
«Grønn kirke», gått gjennom og revidert virksomhetsplanen og hatt dialog med menighetsrådet i 
forbindelse med arbeidet med å få overført ansvaret for avlønningen av 10 % av diakonstillingen 
fra seniorarbeidet til menigheten, noe som vil skje fra årsskiftet 2012/2013.  
 

6.2.  Seniorarbeidet  
Seniorarbeidets styre består av Anne Eimhjellen, Eva Jensen, Randi Fink, Kristine Florentz, Åse 
Mikkelsen, Solveig Bruun og Jarle Klungrehaug. De ulike komiteene driver de ulike aktivitetene 
og seniorarbeidet har en årlig omsetning på rundt kr 150.000. Østenstad menighet har et tett 
samarbeid med Heggedal menighet i dette arbeidet. Østenstad menighetsråd har tatt over ansvaret 
for 10 % av diakonistillingen som Seniorarbeidet tidligere har hatt ansvar for. En avtale om dette 
ble underskrevet i 2012 og gjelder fra 1.1.2013.  
 
Oppmøtet på kirkefrokosten varierer fra 8–20 personer. 4 ganger er vi på Gullhella sykehjem, og 
nytt av året er at vi har besøkt Bondi boligsenter en gang pr semester.  Det har resultert i litt økning 
i deltakelsen derfra, og samlingene på Bondi er kommet for å bli. Kirkens Feltarbeid deltar på siste 
samling før jul, og årets gave ble på kr 2.800. I tillegg overførte kirkefrokosten kr 3.000 til 
sykehjemmet – gave til beboerne der. 8 medarbeidere bidrar som sjåfører, ledere og på kjøkkenet. 
Vennegruppa og brukerrådet har også vært samlet til 2 møter og diakonen deltok på høstfesten på 
sykehjemmet 
 
Årets nyttårsfest hadde besøk av den gamle skøytekongen Hjalmar «Hjallis» Andersen som 
kåserte over temaet «På glattisen» - et tema som stod i stil til føreforholdene utendørs den dagen. 
Ca 90 personer møtte i glatta.  Det var også musikkavdeling med Ingvild Funderud på fiolin og 
pappa Per Øyvind på klaver. Ordfører Lene Conradi deltok og holdt en kort hilsen.   
 
Sommerturen gikk til Fredriksten festning i Halden, hvor vi fikk omvisning og orientering av 
stedet av en guide kledd i gallauniform fra 1800 tallet og muskedunder over skulderen. Det ble 
også en allsang ved grensen-avdeling ledet av Maria Arredondo med Toralf Dehli og Torbjørn 
Brennum som musikanter Før det hadde vi hatt en kort gudstjeneste i Vestby kirke med tilhørende 
orientering om kirken / menigheten der. Rundt 95 deltakere fikk oppleve fantastisk sommervær.  
 
Ved fredagstreffet i april på Heggetun fikk vi besøk av Arnfin Skaaheim som presenterte muntre 
historier fra sitt liv, mens høsttreffet ble en avskjed med Toralf som sokneprest.  
 
På årsmøtet ble Patricia Skogestad – Østenstad og Anne Sofie Peterson – Heggedal, utnevnt som 
nytt æresmedlemmer, mens Toralf og Erna Dehli fikk samme æresmedlemskap i forbindelse med 
Toralfs avskjedsmarkering i november 
 
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.    
 

6.3.   Fellesskapsbyggende tiltak 
Smågrupper er fortsatt en viktig del av menighetens arbeid. Smågruppene organiserer seg selv og 
velger selv hva de vil arbeide med. Det er kirkering, bibelgrupper, en vennegruppe og 
husfellesskapsgrupper. Ved årsskiftet er det 12 grupper i sving, samlet rundt 100 deltakere som 
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møtes i hjemmene regelmessig. Vi har også begynt å få en tradisjon med at en av gruppene tar 
ansvaret for en gudstjeneste i april. Kontaktperson for grupper er Ketil Hagen.   
    
Ellers er det kirkekaffe nesten hver søndag det er vanlige helger i skoleåret og privat 
kirkeskyssordning for de som trenger det. 5-6 ganger i halvåret er det også skysstilbud fra Bondi 
boligsenter. 3 sjåfører deler på kjøringen, og omkring 5 beboere har benyttet seg av tilbudet i 2012. 
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 55 mennesker på kirkekaffen hver søndag. Ansvarlig er diakonen.     
 
Årets diakonisøndag (avholdes i fastetiden) hadde fokus på Kamp for rettferdighet også knyttet 
opp til fasteaksjonen noen dager senere.     
 
Diakonen deltar ellers på noen fagsamlinger i bispedømmet og har regelmessige samarbeidsmøter 
med øvrige diakoner i Asker og Bærum.    
 

6.4.  Fellesarbeid på tvers av menighetsgrensene  
(Hvor ikke annet er nevnt, er diakonen kontaktperson for de ulike tilbud.)   
 
Kirkens Feltarbeid og deres arbeid for rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for kirkens diakoni 
i Asker. Har varmestue, Herberge, bruktbutikk og jobbtiltak. Kommenteres ikke nærmere her – de 
lager egen rapport.    
 
Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Det er en 50 % stilling 
knyttet til Asker med kontor ved Lenken. Samlivskurs ble gjennomført i februar med 4 
deltakerpar.  
 
Brudeparsamling: Hver vår arrangerer prestene i Asker prosti en samling for alle brudepar som 
har planlagt å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset finner sted en lørdag formiddag (kl. 10-16) og 
etter innføring i vigselsliturgi og lunsj, får parene et 3-timers kurs i samlivskunst ved 
samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter.         
 
Sorggrupper: Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeidet. Diakonen i Holmen driver en sorggruppe 
som er åpen slik at det har kommet til nye deltakere underveis.  Ellers starter det grupper hver vår 
og høst. I høst startet diakonen i Østenstad sammen med Evy Kjønigsen fra Heggedal en ny gruppe 
med 5 deltakere.  Mette Wahlstad har også vært medarbeider i en gruppe. 4 aktive grupper er i 
sving i tillegg til at 4 tidligere sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd.  Det finnes også 
tilbud i Bærum og Oslo om samtalegrupper for par som opplever skilsmisse – ”Sorgen det ikke 
sendes blomster til”, med oppstart vår og høst. Flere deltakere fra Asker deltar på slike kurs. 
Kontaktperson er diakonen i Haslum – Sigrid Hurum Flaata. 
 
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 20-35 deltakere), samt egen juletrefest (45 deltakere) og 
sommertur (25 deltakere).  Hvert semester deltar klubben ved en gudstjeneste i de lokale 
menigheter der deltakerne bidrar med vaffelsteking, prosesjon, lystenning, nattverdutdeling bønn 
og pianospill under lystenning. I år var vi innom i Holmen og Asker.  Nytt av året har vært at 
konfirmanter med utviklingshemming har fulgt Lørdagsklubben som en del av opplegget. 3 
ungdommer deltok i opplegget.  De avsluttet konfirmasjonstiden med egen 
konfirmasjonsgudstjeneste i juni der også Lørdagsklubben deltok. Det var også noen konfirmanter 
fra Asker og Holmen menigheter som hadde tjeneste i klubben, slik at vi har hatt mange nye 
deltakere dette året.  I september kom ordfører Lene på besøk, mens i oktober hadde vi besøk av 
Hanne Mathiassen fra Skien, ei jente med Downs som har gitt ut diktsamling og CD-plate.  
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Besøkstjeneste: 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 265 hjemmebesøk fordelt på ca 115 personer. Ved flere tilfeller ble 
det gitt nattverd (soknebud). 2 nye besøkere er rekruttert før jul i Østenstad.    
 
”Grønn kirke”: I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om ”Grønn 
kirke” i regi av en egen ”Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft.” Etter en felles temadag i 
Vardåsen i april 2011 ble det tatt initiativ til en prostigruppe som skal fungere som en 
ressursgruppe i Asker. Denne kom i gang i 2012 og Sidsel G. Baardsen er representant fra 
Østenstad.   
  

6.5.  Andre typer fellestilbud i regionen  
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Østenstads 
konfirmanter er bøssebærere.     
Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til  
kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene. 2 av medarbeiderne ved Oslokontoret er 
frivillige telefonvakter fra Østenstad menighet.   
Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, opplever 
stadig økende aktivitet og tilbyr terapeutiske samtaler og ulike samtalegrupper. ADAM er et nytt 
tilbud spesielt rettet mot menn som har opplevd overgrep.   
 

6.6.   Utfordringer for 2013    
Å opprettholde de tiltak/aktiviteter som er i sving. 
Å få fullført gjennomgang av målsetning for samtlige arbeidsgrupper i henhold til 
virksomhetsplan.   
Oslo biskop har utfordret menighetene å ha fokus på fattigdomsbekjempelse, og utvalget vil se på 
hvordan vi kan øke bevisstheten rundt disse utfordringene i vårt diakoniarbeid.   
 
 

7. 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. 
Også i 2012 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 
- kulturutvalg 
 

7.1.   Kulturvår og kulturhøst 2012 
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 
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billettinntekter. Det betyr at folk må vise interesse og stille opp på våre arrangementer og 
reklamere for det som skjer i kirken vår. 
 
Kulturvår 2012 
- «Asi es Bolivia» (Sånn er Bolivia), samarbeid mellom kulturskolene i Asker, Bærum og Røyken 
og bolivianske musikere 
- Babettes gjestebud med skuespiller Thea Stabell 
- Mozarts Requiem, Østenstad sangeri, Asker symfoniorkester, solister fra Barratt-Dues 
musikkinstitutt 
- Ragnhild Hemsing, fiolin og hardingfele 
- Norwegian Gospel Voices. Medvirkning fra Pappas barn 
- Sommerkonsert Østenstad sangeri, Carl Petter opsahl, klarinett 
Kulturhøst 2012 
- Musikalen «Brighter Day», Østenstad tensing og årets konfirmanter 
- Ludvig Mathias Lindemann, Pionér og nasjonsbygger. Prof Harald Herresthal, foredrag og orgel 
- Skruk 
- Mozarts Requiem på nytt; i gudstjenesten allehelgenssøndag 
- Julekonsert med Østenstad Sangeri, Østenstad kirkes barnekor og saksofonkvartett fra Rud 
videregående 
 

7.2.     Gudstjenestearbeidet 
Mange av våre gudstjenester har musikalske innslag. I barnegudstjenestene deltar barnekoret eller 
minigospel. Østenstad Sangeri, eller en korgruppe fra Østenstad sangeri, deltar på 3-4 
gudstjenester hvert semesteret. På høstens konfirmasjoner deltok trompetist. Messing-kvintetten 
”Brassistene” har i alle år deltatt på høstkonfirmasjonene. P.g.a. flytting av konfirmasjonstiden, har 
det blitt problematisk for ”Brassistene”  å delta – dessverre. Deres bidrag i over 10 år har betydd 
mye for at konfirmasjonsgudstjenestene har blitt så fantastiske. 
Julaften: På første gudstjeneste deltok barnekoret. Marte Bjørkmann sang på den andre 
gudstjenesten, og på den siste gudstjenesten var det ca 15 ungdommer som deltok i et sammensatt 
kor for anledningen. Det var tidligere pikekormedlemmer pluss en del andre; jenter i alderen 15 – 
25 år. Veldig bra! – og en flott tradisjon. 
 

7.3.    Østenstad sangeri 
43 medlemmer har øvelse i kirken hver mandag kveld. I tillegg til de faste korøvelsene, har vi 
øvingshelger 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 hadde vi Mozarts Requiem som vi framførte 
sammen med Asker symfoniorkester og solister. 
 
Hva gjorde Sangeriet i 2012? 
Våren 
- sang på Y`s men sin nyttårsfest 
- Mozarts Requiem, store konserter med intense forberedelser 
- Maria budskapsdag 
- Sommerkonsert i Østenstad kirke 3. juni 
Høsten 
- Kortur i september til Sunne i Sverige hvor vi sang på konsert og gudstjeneste 
- Sang på to konfirmasjonsgudstjenester og Allehelgenssøndag (Mozarts Requiem) 
- Julekonsert sammen med Østenstad kirkes barnekor 11/12 
- 1. juledagsgudstjenesten 
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8. TROSOPPLÆRING      

8.1.  Barneutvalg 
Medlemmer: Anne Kristi Jønland, Elisabeth Bjørgo, Karianne 
Pettersen, Eli Grønås, Torill Nina Slinning (kasserer) 
 
Formål: Barneutvalget skal være et koordinerende organ for 
menighetens arbeid for barn og familier. Vi vil opprettholde og styrke 
det eksisterende arbeidet og nå ut til nye grupper av barn og familier.  
 
Arrangement / enkelttiltak i 2012:  

- Juletrefest 
- 4-årssamlinger med påfølgende utdeling av min kirkebok på barnegudstjeneste 
- Oppfølging av menighetens arbeid for barn 
 

Særskilte utfordringer: Det er vanskelig å engasjere voksne, frivillige medarbeidere til en del av 
arbeidet for barn, 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.  
 

8.2.   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. 
 

8.3.  Søndagsskole 
Elin Oveland, menighetspedagog. 
Ansvarlig leder: Heather Solheim/ Elin Oveland 
Deltakere: ca 25-40 barn (varierende). 8 ledere.  
Målgruppe: Vi har tre grupper: knøttene (barnehagealder), bibelgjengen (1-3. trinn), tweens (4. 
trinn og oppover). Fra høsten hadde vi kun to grupper: knøttene og bibelgjengen. 
Formål: Gi barna en møteplass i kirken på søndager. Kjennskap til og erfaring med Jesus, bibelen 
og kristen tro. Møte med trygge voksne ledere.  
Arbeidsform: Samlinger i kirken under gudstjenesten. Fortelling, sang, samtale, aktiviteter. 
Søndagsskolen har i 2012 fulgt opplegg fra Norsk Søndagsskoleforbund: ”Sprell levende,” samt et 
selvlaget opplegg/ bibelstudieopplegg for tweens.  
Utfordringer: Vi var nær ved å legge ned søndagsskolen sommeren 2012 grunnet mangel på 
ledere. Vi trenger flere voksne ledere til søndagsskolen for å kunne videreføre og utvikle arbeidet.  
 

8.4.  Dåpssamtaler og tro i hjemmet 
Ansvarlige ledere: Sokneprest og kapellan 
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. Eget profileringsmateriell er i 
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bruk for å invitere til dåp, informere faddere og gi innspill til trosopplæring i hjemmet i forbindelse 
med 1, 2 og 3 årsdag for dåp. På grunn av mangel på kapasitet, er hilsen på årsdagene for dåp ikke 
sendt ut i 2012. 
 

8.5.  Babysang 
Ansvarlig leder: Elin Oveland (for barnesekretær) 
Deltakere: Det har i snitt vært 14-15 babyer med sine mødre/fedre på samlingene.  
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. Vi har deltatt på 1 
gudstjeneste, og vi har arrangert 1 førstehjelpskurs med Røde kors. 
Utfordringer: Fin gruppe. Viktig for videreføring at det er en ansatt som driver tiltaket. 
 

8.6.  Småbarnsang 
Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan. Ledere er Jon Kippenes og Linda Moen 
Deltakere: Våren var 16 barn påmeldt. Høsten var !4 barn påmeldt. . Foreldre er med inn. 
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 og såpebobler. Sistnevnte er 
veldig populært. Avslutter med saft og kjeks. 
 

8.7.  Minigospel 
Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan. Ledere: Nanna Sofie Vikjord og Susanne Nilsen  
Deltakere: I løpet av høsten 2012 var vi 26 medlemmer.  
Målgruppe: Alder 3 – 6 år 
Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger og bibelfortellinger 
Arbeidsform: Sang og lek. I løpet av høsten 2012 har også Elin Oveland hatt egne øvelser med 5 
åringene. I løpet av høsten har et foreldrepar laget en formingsavdeling for de barna som ønsker 
det. Her har det vært ca 5 barn og 2 voksne. Begge gruppene avsluttes med saft og kjeks.  
Opptreden med Minigospel på Barnegudstjenesten 21.oktober.  
 

8.8.  Østenstad kirkes barnekor 
Samarbeidet med Vettre skole har fortsatt. Kantor drar til skolen onsdag ettermiddag og har 
korøvelser i SFO-tiden. Våren 2012 sang de ved 2 gudstjenester i kirken og de framførte 
bibelspillet «Tårnet i Babel». Der gjorde de strålende innsats både som kor og skuespillere. 
Høsten 2012 var det færre barn som meldte seg på. Et nytt SFO-tilbud med Fotball har nok tatt en 
del av barna som tidligere sang i koret. 
Barnekoret sang på gudstjenester, skolegudstjenesten til Vettre skole, julekonserten og julaften. 
Ansvarlig leder: Kristin Hesselberg Meland 
Antall deltakere: 18 på vårsemesteret og 17 på høstsemesteret 
Målgruppe: Alder 6-10 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: Se over 
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8.9.  Tirsdagsmiddag 

Ansvarlig leder: Ingrid Tellsgård. 
Deltakere: Mellom 40– 60 deltakere, barn og voksne. 8 - 10 frivillige lager middag på omgang, 3 
hver gang. 
Formål: Fellesskap og miljø i kirken, knyttet til barnegruppene på tirsdager.  
Arbeidsform: Servering og salg av rimelig, sunn og variert middagsmat og frukt til dessert. Felles 
måltid, mulighet til lek og samtale.  
Økonomi: Middagen går med noe overskudd. 
Utfordring: Finne gode, sunne og enkle oppskrifter! Og selvsagt beregning slik at det ikke blir 
mye rester eller for lite. Målet er å lage og servere miljøvennlig og ikke kaste rester. 
 

8.10. Lys våken (samarbeid med Heggedal menighet) 
Ansvarlig leder: Elin Oveland 
Antall deltakere: 33 (9 færre enn i fjor) 
Antall ledere: 3 ansatte, 6 frivillige ungdommer/ voksne. 
Formål for tiltaket: 

- Samle menighetenes 11 og 12 åringer 
- Trosopplæring; frelseshistorien, kirkekunnskap 

Arbeidsform: Overnattingstur i kirken. Felles måltider, seminarer, gudstjenesteforberedelse og 
deltakelse, vandring i kirkerommet. 
Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap, og deles 
mellom Østenstad og Heggedal. 
 

8.11.  Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer   
Ansvarlig leder: Elin Oveland 
Antall deltakere: 25 medlemmer. 6 voksne ledere (foreldre) og 3 miniledere (13-14åringer). 
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. Barna skal få praktiske 
kunnskaper og ferdigheter gjennom aktivitetene vi holder på med. 

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. Vi spiser 
kveldsmat sammen.  
Særskilte utfordringer i året som gikk: Disiplinære tiltak for å få barna til å tilpasse seg gruppen 
og opplegget. Vi ønsker å ivareta de barna som er særskilt urolige, uten at dette går utover trivsel 
til de mer stille og rolige barna. 
Økonomisk tilstand: Se trosopplæringens budsjett og regnskap. 
Særlige utfordringer/ mål fremover: Drive og videreutvikle klubben, få i gang et band på fast 
basis, og kunne tilby kursing i spilling.  
 

8.12. Cafédralen 
Ansvarlig leder: Elin Oveland 
Styremedlemmer: Johannes Kvamme, Bjørnar Holmen, Ola Aksnes, Emil Stenstad, Nora 
Blakstad Øxseth, Jonas Tronrud, Eirin Eiken.  
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Antall deltakere: Ca 40-60 innom hver torsdag. Det har opparbeidet seg en egen cafégruppe på 
cirka 15-20 ungdommer som er faste. 
Formål for tiltaket: 

- 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: halvkvelder i Cafédralen- hvor tensing er i caféen halve kvelden med 
leker og mingling som program. 
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. 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. 

 

8.13. KRIK (Kristen idrettskontakt) 
Ansvarlig leder: Vibeke Solheim 
Styremedlemmer: Eirin Eiken, Hanna Jønland, Ingrid Kvamme, Kjetil Paulsen, Elin Oveland. 
Styreskifte etter sommeren: Ingrid Kvamme leder, styremedlemmer: Johannes Kvamme, Odd 
Martin Løkken, Andreas Falch Pettersen.  
Antall deltakere: Ca 10 faste, men opptil 29 har vært innom.  
Formål for tiltaket: 

- Treningsfellesskap i kirka/ for kristne 
- Et tiltak i tillegg til ten-sing på torsdagene. 
- Trosopplæring 

Arbeidsform: Trening og ball-lek, saftpause og andaktsbolk. Aktiv bruk av kristen musikk. 
Særskilte begivenheter: Skitur til Aronsløypa i februar! 2 konfirmantundervisningskvelder på 
våren! 
Særskilte utfordringer i året som gikk:  

- PR – nå ut til flere!  
- Opparbeide en fast gjeng. 

Økonomisk tilstand: Tiltaket har til nå går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap. Vi 
har registrert oss i Brønnøysundregisteret og vil ha egen økonomi fra januar 2013. 
Særlige utfordringer/ mål fremover:  

- Drive og videreutvikle tiltaket.  
- Dra på tur i nærområdet. 
- Bygge kontakter med KRIK Asker. 
- Få til en KRIK konfirmantgruppe. 
- Invitere alle 8klassinger per brev om å bli med. 
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8.14. Konfirmasjon 

Antall: 110 konfirmanter i 2012, 27 på undervisningsgruppe, 81 på musikalprosjekt og 2 
utenlandskonfirmanter (nett-konfirmasjon).  
 
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)  
 
Konfirmantarbeidet ble lagt om i 2012. Vi har nå alle våre konfirmanter i undervisning fra januar 
til september, med konfirmasjon i september.  Musikalprosjektet har forestillinger i forkant av 
konfirmasjonen. 
Vi har fortsatt et todelt – linjedelt – opplegg: 1) Sommerleir og musikal 2) Weekend og 
temasamlinger.  
 
 
Arbeidsform: Undervisning og gruppesamtaler. Gudstjenester. Konfirmasjonsleir eller weekend. 
Deltakelse i KNs Fasteaksjon  
Musikalprosjekt i samarbeid med Pappas Barn. Andaktsliv / kveldsgudstjenester, med forkynnelse 
ved unge medarbeidere.  
Temasamlinger. Samarbeid med KRIK: sport og forkynnelse!  
30 voksne er engasjert i en egen bønnetjeneste for konfirmantene.  
 
 
Særskilte begivenheter: To konfirmasjonsleire på Brennabu leirsted, Vaset i Valdres, sommerleir 
for tensingkonfirmantene og weekend for undervisningsgruppen.  
Musikalprosjekt: BRIGHTER DAY. Oppsetning med 3 forestillinger i Østenstad kirke. Tema for 
musikalen: Bevegelse fra ensomhet til fellesskap – fra mørke til lys. Et fellesskap med hverandre 
og med Gud.  
 
Utfordringer framover: Arbeidet er helt avhengig av unge medarbeidere, spesielt gjelder dette 
musikalprosjektet. Dette opplegget har fått noen nye utfordringer med omlegging, samtidig som vi 
har mistet erfarne ledere. 2012 var derfor krevende på mange områder, og vi håper å finne gode 
rutiner og arbeidsformer i det nye opplegget som kan fungere godt både for konfirmanter og 
medarbeidere. Dagens ledermiljø er lite, etter et generasjonsskifte i lederteamet, men det er 
engasjerte ungdommer. De må tas vare på, få mulighet til egen utvikling og ikke overbelastes med 
oppgaver. En god og aktiv voksenledergruppe har vært bærende i arbeidet også i 2012!   
 

8.15. Lederkurs InTro 
Ansvarlig leder: Karianne Pettersen 
Deltakere: 13 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. Weekend. Undervisning, samtale og øvelser / aktiviteter. 
Praksisoppgave på konfirmantleir, med veiledning. 
 
 

8.16. Lederkurs LIV 
Ansvarlig ledere: LiV (Ledere i vekst) hører under ungdomsarbeiderens arbeidsområde, men er 
delegert til Siv Mari Gabrielsen og Janicke Fausko.  
Formål: Gi ledertrening til ungdom i Ten Sing. 
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Arbeidsform: LiV er et toårig lederkurs for 16-17-åringer i Ten Sing i regi av Asker og Bærum 
krets av KFUK/M. 
 

8.17. Medarbeiderweekend 
Vi gjennomførte en medarbeiderhelg i Karlskoga, Sverige 
30 ungdommer var en helg på BodaBorg senteret i Karlskoga, til fellesskap, aktiviteter & øvelser 
og bibelgrupper. For første gang inkluderte vi introdeltakere som nettopp var konfirmert, for å 
samle ledermiljøet og kickstarte ledertreningen. Tema for turen var teambygging og tro. Turer og 
samlinger der ungdommene får tid til eget fellesskap og kan være deltakere, ikke ansvarlige ledere, 
er svært verdifullt og viktig i ungdomsarbeidet! Vi har som mål å kunne gjennomføre 
medarbeiderweekend årlig / jevnlig framover.  
 

8.18. Østenstad Tensing – Pappas Barn  
Styresammensetning 
Styreleder: Stine Holm Gundersen 17 år 
Nestleder: Andreas Falch Pettersen 16 år 
Styremedlem: Hanna Jønland 17 år 
Styremedlem: Johannes Kvamme 16 år 
Styremedlem: Nanna Sofie Vikjord 16 år 
Vara: Henrik Sætrang Haakonsen 17 år 
Vara: Sara Fredrikke Skogli Wiik 17 år 
Ungdomsarbeider: Ole Mathis Lystad Grimstad 27 år 
 
Antall deltakere: 53 (inkludert 5 voksenledere) 
 
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 2012 er det flere 
arrangementer som burde trekkes frem. Den største var at vi dette året la om konfirmantopplegget i 
Østenstad, som resulterte i at vi allerede i februar startet vi med musikalforberedelsene. Dette 
resulterte i musikalen ”Brighter day” i midten av september. Videre vil vi trekke frem Ten Sings 
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 mai fikk vi besøk av 
Norwegian gospel voices(NGV), som hadde korseminar med oss, etterfulgt av en konsert som vi 
deltok på. I desember satte vi opp en julekonsert med dans, drama, kor og solistinnslag.     
 
Økonomisk tilstand: Den økonomiske tilstanden har i 2012 vært litt bedre enn foregående år. Vi 
var i 2011 ferdig med en stor nedbetaling av lysutstyr, og pilen peker oppover. Besøket, og dermed 
også overskuddet, etter årets musikal ble mindre enn forventet, men vi har ikke hatt større utgifter 
dette året. Dessverre takket lysmiksepulten for seg, og innkjøp av en ny vil være en stor utgift for 
oss. Alternativet er å leie inn lysmikser hver gang vi skal bruke lysriggen vår, men dette vil 
selfølgelig bli mye dyrere på sikt. 
 
Mål for tiden fremover: I slutten av januar i 2013 kom årets konfirmanter for første gang, og 
andre helgen i februar skal vi ha "kick-off" for musikalarbeidet. Vi har som vanlig planer om 
påskeleir til Nordmarkskapellet, samt at vi også i år skal ha en felles gospelnight med andre 
tensing-kor i Asker i april. 
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Særskilte utfordringer: I 2013 er konfirmantkullet, som i fjor, veldig stort. Vi er naturligvis 
spente på hvordan de er som enkeltpersoner og som gruppe, og håper på å kunne møte dem på en 
best mulig måte. Det siste året har vi i Pappas barn fokusert på å rekruttere nye ledere og 
tensingere, og på å lage et så godt og innbydende miljø som mulig. Medlemstallet stiger, men vi 
har likevel en utfordring i å rekruttere så mange av årets konfirmanter som vi vil. Det er en stadig 
balansegang mellom å ha et godt og trygt miljø og samtidig åpne opp for og inkludere nye og 
ukjente personer i fellesskapet. 
 

8.19. Blakstadspeiderne  
Ansvarlige ledere: Marte Walmsness, troppsleder, og Ole Marius Bay og Terje Berntsen 
troppsassistenter. 
Medlemmer: 
Speiderne har arbeid for tre aldersklasser   

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

Ved utgangen av 2012 var vi totalt 30 medlemmer, en nedgang på ca 5 fra i fjor. Av disse er 16 
Rovere og ledere og 14 Vandrere.  
 
Nedgangen i medlemstall skyldes i hovedsak at vi i 2012 fremdeles ikke har hatt noe aktivt tilbud 
til de yngste aldersklassene – stifinnerne, grunnet mangel på ledere. 
 
Aktiviteter 
Speideråret består av ukentlige møter og jevnlige turer. Ukemøtene holdes vekselvis i Østenstad 
kirke og “ute i felten”.  Etter at det er blitt ryddet opp og vi har fått satt vårt særpreg på 
“kirkekjelleren” fungerer denne bedre til innemøtene. På tursiden nevner vi vårskitur fra Finse til 
Hallingskeid, kanotur på Hurumlandet, rafting i Dagali, Lavvo- og bivuakkturer i nærområdet, 
hytteturer - samt sommerleir i Holsetbro i Danmark i juli som årets høydepunkt – 25 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 jevnlig, men kunne vært enda 
mer i bruk av patruljene. Det har vært lagt ned et betydelig dugnadsarbeide i form av nytt tak, nytt 
inngangsparti og nytt vedskjul de siste årene. Dessverre er selve tømmeret (hytta er laftet) 
feilbehandlet med alt for tett maling tidligere slik at det er en del råte i veggene. Det medfører at i 
løpet av en 5-10 års periode må det gjøres et omfattende arbeid om ikke hytta skal ødelegges.  
 
Ledere 
Speideren er en foreldre- og ungdomsdrevet aktivitet, kun basert på frivillige medarbeidere. I 2012 
har Marte Walmsness troppsleder, og Ole Marius Bay og Terje Berntsen har vært troppsassistenter. 
Marte avslutter nå studiet og vi trenger sårt nye stabile ledere som kan ta ansvaret for den daglige 
driften, særlig i form av gjenoppstart av arbeid for de yngste (stifinnerne). Uten dette mister vi 
rekrutteringen, og over tid er dette ikke bærekraftig. Vi håper dette arbeidet kan appellere til noen 
foreldre, meningsfullt barne- og ungdomsarbeid med mye frisk luft! 
Speidergruppen har relativt god og ordnet økonomi, mye bra utstyr i form av telt, annet tur- og 
leirutstyr og ikke minst egen speiderhytte slik at det ligger godt til rette for å kunne drive et aktivt 
og meningsfylt arbeid for motiverte foreldre/ledere.  
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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.  
 

8.20. Østenstad menighets barnehage 
Barnehagens styrer: Anne Davidsen 
Førskolelærer i 50 % stilling: Berit Funderud. 
Assistenter: Helén Kramer, Jeanne Wickstrøm 
Styrkingsressurs fra kommunen på enkeltbarn: Førskolelærer: Anette Thomassen 
 
Barnehagen hadde fra januar til juni 16 barn, 3 av disse var under 3 år og 2 hadde delt plass. Fra 
august har vi hatt 15 barn og 2 av dem var under 3 år. Fra oktober hadde vi 16 barn og 
barnegruppen var fylt opp. Førskolegruppen teller i år 6 barn. Disse har et eget skoleforberedende 
opplegg og det er fint å ha en såpass stor gruppe.  
 
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.   
Den 12.12.-12 var det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født og vi har i tillegg til mye annen 
aktivitet hatt fokus på hans fortellinger og sanger. 
 
Barnehagens økonomi har endret seg etter at statstilskuddet ble borte og kommunen har overtatt 
fordeling av midlene, men vi har fortsatt brukbar økonomi. 
 
Barnehagens utfordring har vært/er å fylle opp plassene.   
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. Det har ikke skjedd mye med den saken i 
året som har gått. Ellers bare fryd og gammen å melde fra Østenstad menighets barnehage! 
 
 

9. HEGGEDAL OG ØSTENSTAD MISJONSUTVALG 
 
Leder: Eldbjørg Nåheim Eien 
 
Medlemmer: Østenstad: Geir Magne Merkesvik (til medio november), Karin Normann, Nina 
Samuelsen. Heggedal: Helge Fink (til mars). 
 
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 informere om misjon / prosjektet til andre grupper i menighet 
som ønsker det, f. eks. konfirmantene. 
 
’Begivenheter’ i 2012: Dette var det tredje året med prosjektet: Barnehelse/ ernæring ved 
sykehuset i Okhaldhunga, Nepal, i regi av Normisjon. 29. januar arrangerte vi misjonssøndag i 
Østenstad. Lege Eivind Kaare Osnes deltok. Han var vikar i Okhaldhunga sommeren 2011.  
27. mai arrangerte vi igjen misjonsgudstjeneste i Østenstad. Denne gang med besøk av Kristin og 
Erik Bøhler. 
Ved alle ofringene til prosjektet (bortsett fra julaften) er det blitt informert under kunngjøringene 
av en av utvalgets medlemmer. 
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Både Eldbjørg og Geir Magne har informert om prosjektet i enkelte andre sammenhenger. 
Artikkel om prosjektet i menighetsbladet for Østenstad i juni. 
25. april var Geir Magne og Eldbjørg i Heggedal menighetsråd. 
21. november var Geir Magne, Eldbjørg og Nina (i MR) i Østenstad menighetsråd. 
Østenstad fornyer avtalen med Normisjon for 3 år, ut 2015. 
Heggedal fornyer ikke avtalen. 
 
Utfordringer i 2012: Utfordringen er fortsatt å gjøre prosjektet kjent og å skape engasjement for 
det i menighetene. Dette ser ut til å gå fint. Dette vurdert etter giverglede og interesse for 
prosjektet. Responsen på babyteppe-utfordringen ble 71 tepper sendt i løpet av året. 
Besøk av Kristin og Erik Bøhler er også viktig. 
 
Økonomi: Vårt innsamlingsmål er kr 40.000 til prosjektet pr år. I 2012 overførte vi kr 75.000!  
 
Utfordringer fremover: Å fortsette å gjøre prosjektet kjent – og skape engasjement for det i 
menigheten. Vi må få et nytt medlem inn i utvalget. 
 
 

10.   JULEMARKED 
 
Som denne årsmeldingen viser, drives det et stort og aktivt arbeid i Østenstad, og ikke minst et 
omfattende barne- og ungdomsarbeid. Dette koster penger, og mye av dette arbeidet er basert på 
frivillige gaver. 
En av de gode og nødvendige inntektskildene er det årlige julemarkedet som går av stabelen andre 
lørdag i november. Det er menighetens store dugnadsdag som samler både unge og eldre til en stor 
og trivelig felles innsats. 
  
Menigheten har i alle år møtt stor velvilje og forståelse hos forretningsstanden i Asker når vi 
kommer og ber om gaver til det store lotteriet som er en viktig del av julemarkedet.  
Dette er vi svært takknemlig for!  
 
I tillegg til lotteriet med gevinster fra firmaer og private, har vi også et hjemmebakeri, bokmarked, 
salg av håndarbeider, delikatessedisk, dagens trekning og kafeteria. 
Menighetens forskjellige kor opptrer. 
Julemarkedet har også i år vært drevet frem av en særdeles driftig og effektiv komite, bestående av 
Gerd S. Jensen, Brynhild V. Grindheim, Eldbjørg Nåheim Eien, Gro Ringstad Akselsen, Else 
Marie Fonneløp og daglig leder. 
 
 

11.   Y´S MEN INTERNATIONAL - ØSTENSTAD    
 
Arbeidsåret i Y’s Men’s Club går fra 1. juli – 30. juni. 
Det var valg på nåværende presidium 28. mars 2012 
 
Presidiet:  (Fra 1.juli 2012)   Øystein Teigen, president 
                                                 Sigrid Ryg Helgebostad, visepresident 
                                                 Ruth Malme, past president                                                
                                                Atle Eimhjellen, sekretær 
                                                 Max Eien, kasserer 
 
 
Antall medlemmer: Totalt 51 - 34 menn og 17 kvinner. 
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Arbeidsform: Østenstad YMC er en klubb med møter annen hver onsdag i Peisestuen/Cafedralen. 
I 2012 hadde vi 13 temamøter, 2 arbeidsmøter og årsmøte. Det har vært 9 presidiemøter. 
Temamøtene er åpne for alle. Vi har mange faste gjester som kommer på temamøtene. Flere av 
våre medlemmer har vært foredragsholdere, men vi har også hentet foredragsholdere utenfra. 
9. januar holdt klubben nyttårsfest, der klubbene i Asker, Holmen og Drammen var gjester. 
Festtaler var Toralf Dehli. 
15. januar hadde klubben ansvar for kirkekaffen på Y’s Men’s internasjonale kirkedag, og vi fikk 
tildelt kirkeofringen til Time of Fast 
11. og 12. mai hadde klubben loppemarked i samarbeid med andre grupper i menigheten. 
Klubben støtter menighetens julemarked med gave. Klubbens medlemmer deltar i konferanser 
internasjonalt og i Region Norge.  
 
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 resurser, og 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. Det er en god inntektskilde, men ikke minst verdifullt rent sosialt. Ulike grupper i 
menigheten arbeider sammen i fellesskap for et godt resultat, arbeidskrevende, men givende. Vi 
hadde også en veldig fin sommeravslutning på Løkenes. Knut Møgedal var guide på Løkenes gård, 
og Margaret og Michael Rustad var flott vertskap. Michael fortalte om deler av slekten til Løkenes.  
 
Økonomisk tilstand: Totale inntekter var kr. 141.764 i regnskapet for 2011-12. Totale utgifter var 
kr. 187.935. Av dette gikk kr. 33 482 til internasjonale støtteprosjekter og kr. 86 234 til lokale 
støtteprosjekter. Fordelt på Pappas barn kr 10 000, Blakstad speiderne kr 10 000, Østenstad 
menighet kr 49 234, Sangeriet kr 7000, div støtteprosjekter kr 10 000. Loppemarkedet i mai ga 
netto kr. 86 053. 
 
Særskilte utfordringer: Det er en fortsatt utfordring at medlemmenes gjennomsnittsalder er så 
høy.. Klubben må jobbe for å få inn nye yngre medlemmer. 
Det har vært mange fine kveldstanker på våre klubbmøter av våre medlemmer, der vårt kristne 
fellesskap har blitt forkynt. Presidiets motto for klubben er: La oss vandre i lyset slik Han er lys. 
 
 

12.    ØSTENSTAD MANNLIGE TURLAG  
 
ØMT- Østenstad Mannlige Turlag - ble stiftet 6. mars 1992 på Daggrø turisthytte.  
 
Turlaget har som formål å fremme turglede og godt kameratskap blant menn med tilknytning til 
Østenstad menighet i Asker. 
  
I 2012 feiret ØMT sitt 20 års jubileum. Dette ble markert med en jubileumstur 17-18.mars tilbake 
til Daggrø turisthytte på Søndre Hardangervidda ( det var her ØMT ble stiftet i 1992).  
  
2012 ble et godt turår for ØMT der det ble gjennomført tre turer.  

• Jubileumsturen var til Daggrø turisthytte på Søndre Hardangervidda i mars ( Tur 43).  6 
personer deltok på denne turen.  Selv om skiføret var blandet, så ble det en flott tur der 
stiftelsesturen ble minnet og markert på en fin måte..  
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• Sommerturen: I juni dro 6 deltagere på tur til Nordmarka, der vi har vært flere ganger før.  

Nordmarka har en sentral plass i ØMT’s hjerte. Denne gangen gikk turen til 
Svarttjernshøgda (717 m.o.h), Lamannshaugen og Kollern (Tur 44). 

• Høstturen. I oktober dro ØMT med totalt 10 deltagere på sin andre utenlandstur gjennom 
tidene.  Denne gangen dro turlaget helt til Italia og Sardinia, der vi fikk låne leilighetene til 
Jan Duvaland.  Vi hadde en kjempefin tur til en flott øy.  Vi var heldige med været og koste 
oss med fotturer, bading, god mat og godt selskap.(Tur 45)  

Normalt arrangerer turlaget 2-3 turer i året. I januar avholdes årsmøte med tilbakeblikk på avholdte 
turer og planlegging av nye.   Årsmøtet avholdes normalt siste tirsdag i Januar i Rødstua i 
underetasjen i Østenstad kirke.  
   
Hvis noen menn i menigheten savner turfølge, så er de hjertelig velkommen til å delta på turene 
våre! 
    
Kontaktpersoner ØMT: Helge Næs, Tlf: 48269844 og Knut Edvard Akselsen: Tlf: 48273190 
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13.   PERSONAL OG REGNSKAP 

13.1. Personal 
 

Ansatte pr. 31.12.2012 Stillings 
prosent 

Finansiert av: 

Sokneprest Astrid Sætrang Morvik 100 % Oslo bispedømmeråd 

Kapellan Olav Valen-Sendstad 100 % Oslo bispedømmeråd 

Kirketjener Kristen Grønfæt   80 % Asker kirkelige fellesråd 

Renholder   48 % 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 frem til 31.3.12 
Sekretær Kari Bergan fra 1.6.12 i vikariat 
for Mona Nybø 

 60 % 
 

44 % av Asker kirkelige fellesråd  
16 % av Østenstad menighet 

Barnesekretær Mona Nybø frem til 31.3.12 
Kari Bergan i vikariat fra 1.6.12 

 20 % Østenstad menighet 

Menighetspedagog Elin Rasmussen 100 % Asker kirkelige fellesråd 

Regnskapsfører Siri Bakke   20 % 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   86,24 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent Helén Kramer   86,24 % Østenstad menighets barnehage 

Førskolelærer Berit Funderud   50 % Østenstad menighets barnehage 

 

13.2. 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. Barneutvalget er et utvalg 
under menighetsrådet og har eget disposisjonsfond i balansen. 
 
I tillegg til menighetsrådets regnskap, fører følgende aktiviteter i menigheten egne regnskap: 
Østenstad menighets barnehage – eget styre med representanter fra Menighetsrådet 
Heggedal / Østenstad Menighets Seniorarbeid 
Heggedal og Østenstad misjonsutvalg 
Østenstad sangeri 
Barneutvalget 
Pappas barn – tensingkor som er medlem av KFUK/KFUM 
KRIK 
Blakstadspeideren – medlem av KFUK/KFUM- speideren 
Østenstad Y’s Men – Medlem av YMC International 
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Årsregnskapet for Østenstad Menighet viser et netto driftsresultat for 2012 med et underskudd på 
kr. 29.847. Etter finansielle disposisjoner og avsetninger blir regnskapsmessig resultat et 
overskudd på kr. 93.761. 
 
Overskuddet skyldes stort sett at menighetsrådet i 2012 vedtok å avsette ca. kr 96.000 til innkjøp 
av møbler som ikke ble iverksatt i dette året. 
 
Menighetsrådet har ansvar for å skaffe midler til dekning av lønn til følgende stillinger: 
Barnesekretær 20 % 
Ungdomsarbeider 40 % 
Sekretær 16 % 
Kjøp av organist tilsvarende ca. 20% stilling for begravelser  (Østenstad menighetsråd har vedtatt å 
la kirkens kantor arbeide med menighetens barnekor på skolene i SFO-tiden i soknet). 
 
Stillingsprosentene er pr. 31.12.12 og danner grunnlaget for budsjettert lønn i 2013.   
Disse lønnskostnadene utgjorde i 2012 kr. 427.515,-.  
 
Det arbeides kontinuerlig med å øke givertjenesten i menigheten, samt finne andre inntektskilder 
for å kunne opprettholde de mange gode tilbud i menigheten. Det er derfor gledelig å se ca. 20% 
økning i givertjenesten i 2012 
 
Magda Flatmo      Per Trygve Normann 
Daglig leder      Leder, Østenstad menighetsråd 
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13.3. Balanse 2012 
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13.4. Driftsregnskap  

  

Regnskap  
2012 

Regulert 
budsjett          

2012 
Budsjett 

2012 
 

Regnskap  
2011 

 
Inntekter 

      

 

Brukerbetaling, salg, avg., 
leieinntekter -852 121 -861 650 -830 150 2 -880 599 

 

 
Refusjoner  -294 979 -160 000 -160 000 3 -250 663 

 

 
Tilskudd fra Asker kommune -63 581 -120 000 -120 000 

 
-94 734 

 

 
Tilskudd fra fellesrådet -559 324 -553 000 -527 500 1 -500 922 

 

 

Andre tilskudd, gaver, innsaml. 
Midler -774 143 -758 200 -758 200 4 -730 251 

 
Sum driftsinntekter -2 544 147 -2 452 850 -2 395 850 

 
-2 457 169 

 
Utgifter 

      

 
Kjøp av varer og tjenester 1 490 119 1 706 458 1 631 850 5 1 381 695 

 

 
Refusjon lønn til fellesrådet 550 240 533 500 533 500 

 
535 338 

 

 
Andre refusjoner 21 551 

   
33 156 

 

 
Moms av varer og tjenester 221 272 160 000 160 000 3 199 681 

 

 
Tilskudd til Fellesrådet 28 517 15 000 15 000   35 163 

 

 
Tilskudd og gaver 276 888 201 500 201 500 6 229 843 

 
        Sum driftsutgifter 2 588 587 2 616 458 2 541 850 

 
2 414 876 

 Brutto driftsresultat 44 441 163 608 146 000 
 

-42 292 
 

 
Renteinntekter -14 863 

   
-18 386 

 
 

Renteutgifter 269 
   

177 
 

 
Netto finansinntekter/-utgifter -14 594 

   
-18 209 

 
 

Avskrivninger 0 
   

6 955 
 

 
Motpost avskrivninger 0 

   
-6 955 

 

        
Netto driftsresultat 29 847 163 608 146 000 0 -60 501 

 

        
 

Bruk av udisponert fra tidl. År -41 488 -41 488 
 

8 -102 102 
 

 
Bruk av ubundne fond -106 000 -106 000 -146 000 8 

  
 

Bruk av bundne fond -17 607 -57 608 0 8 -987 
 Sum bruk av avsetninger -165 095 -205 096 -146 000 

 
-103 089 

 

 
Avsetning til ubundne fond 41 487 41 488 

 
8 102 102 

 
 

Avsetning til bundne fond 0 
  

8 20 000 
 Sum avsetninger 41 487 41 488 0 

 
122 102 

 
Regnskapsmessig resultat -93 761 0 0 

 
-41 488 

 
        Årsregnskapet for Østenstad Menighet viser et netto driftsresultat for 2012 med et  
underskudd på kr. 29.847 Etter finansielle disposisjoner og avsetninger blir regnskaps-
messig resultat  et overskudd på kr. 93.761. 
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13.5. Noter til regnskap 2012. 
Note 1: 

Tilskudd fra fellesråd 
Fellesrådet i Asker gir driftstilskudd til menighetene for å dekke administrasjon, inventar og vedlikehold  
(lovpålagte oppgaver etter Kirkeloven). Dette blir fordelt mellom menighetene på følgende måte: 
 
50% likt og resten etter antall medlemmer i Den norske kirke i soknet.  
Tilskuddet for 2012 beløp seg til kr. 220 474,-. 

I tillegg har Østenstad menighet fått overført lønnsmidler til renhold med kr. 160 922 ,- (inkl. sosiale utg.) 
Menighetens Trosopplæringsprosjekt har fått overført kr. 153 609,- fra Kirkerådet via Fellesrådet, 
samt kr. 14 319,- til  felles trosopplæringstiltak i prostiet. 

I tillegg er det mottatt kr. 10 000,- til  fornyelse av trådløse mikrofoner. 

Fellesrådsfinansiert lønn, og større drifts- og vedlikeholdsoppgaver føres over fellesrådets regnskap. 

Note 2: 

Brukerbetaling/salg/leieinntekter: 2012 2011 
 Betaling fra deltakere 9 550 5 000 

Medlemskontigent  11 000 17 900 

Konfirmantavgift 53 000 62 500 

Deltakeravgift for leir/turer 277 100 322 050 

Lederbetaling 0 3 000 

Egenandel ved kurs/ledertrening 9 600 4 800 

Salgsinntekter -annonser 78 900 39 750 

Inntekt salgsmesse 85 281 106 506 

Inntekter vedr. arrangement 22 802 21 922 

Billettinntekter   110 250 94 000 
Salgsinntekter - 
tirsd.middag/Cafèdralen 58 072 62 521 

Andre salgsinntekter 13 500 

Utleieinntekter  123 066 140 651 

Sum 852 121 880 599 
 

 Note 3: 

Refusjoner/overføringer: 2012 2011 
  Momskompensasjon 221 272 199 681 

Refusjon fra Fellesrådet 33 787 3 758 

Refusjon fra menighetsråd/andre  18 370 14 067 

Intern overføring 21 551 33 156 

294 979 250 663 
        

Note 4: 

Tilskudd/gaver fra andre: 2012 2011 
  Offer til egen virksomhet 193 174 186 917 

Innsamlet til egen virksomhet   

Givertjenesten 271 000 226 000 

Offer til andre *) 125 961 105 383 

Misjonsprosjekt 58 531 67 910 

Fasteaksjon  63 834 33 697 

Tilskudd fra andre/mottatte gaver  **) 61 644 110 344 

Sum 774 143 730 251 
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*) Offer til andre: 

Det Norske Bibelselskap 7 547 

Norsk Gideon 7 400 

Misjonsalliansen 4 832 

Østenstad Y's Men "Time of Fast" 6 595 

Institutt for Sjelesorg 3 635 

Kirkens Nødhjelp 13 701 

Barnehjem i Tallinn 10 311 

KRIK 3 743 

Kirkens Feltarbeid 13 753 

Blåkors 5 105 

Blakstadspeiderne 3 768 

Kirkens Ressurssenter 3 238 

Kirkens Bymisjon 18 565 

Heggedal-/Østenstad menighetspleie 5 142 

IKO 6 262 

KFUK/M-speiderne 4 606 

Stefanusalliansen 3 403 

Menighetsfakultetet 4 357 

Sum offer til andre 125 961 

**)Tilskudd fra andre/mottatte gaver: 

Y's Men - loppemarked 16 500 

Y's Men - innkjøp partytelt 6 830 

Asker Røyrin 1 000 

Telenor 5 000 

Frifond - søndagsskoleforbundet  7 970 

Minnegaver 3 250 

Mottatte gaver   21 094 
Sum tilskudd fra andre/mottatte 
gaver 61 644 

Note 5: 

Kjøp av varer og tjenester: 2012 2011 
  Kontorhold 51 948 38 612 

Tur og leirutgifter 406 490 361 845 

Aktivitetsorientert forbruksmateriell 307 671 298 832 

Annet forbruksmateriell 76 270 94 617 

Telefon/porto/banktjenester 72 608 63 734 

Annonser, representasjon (gaver) 145 550 114 158 

Opplæring/kurs 41 293 19 588 

Forsikring/avgifter 5 996 6 861 

Inventar og utstyr 112 722 98 975 

Vedlikehold og byggetjenester   118 973 125 071 

Kjøp av tjenester 150 599 159 403 

Sum kjøp av varer og tjenester 1 490 119 1 381 695 
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Note 6: 

Tilskudd og gaver til andre: 

Overføring innsamlede midler 248 038 
Pappas Barn - driftstilskudd Asker 
kommune. 13 000 

Andel loddsalg julemarked- til selger 300 

Tap på krav 15 550 
Sum tilsk. og gaver/overf. inns. 
midler 276 888 

Note 7: 

Anleggsmidler/kapitalkonto Østenstad menighet: 

Inngående balanse 6 955 

Avskrivninger 2011 -6 955 

Utgående balanse 0 

Note 7: 

Kortsiktige fordringer: 

Mva-kompensasjon 221 270 

Andre kortsiktige fordringer 119 172 

Forskuddsbetalte kostnader 3 000 

Fordringer fra reskontro 157 401 

Sum kortsiktige fordringer 500 843 

Note 8: 

Fond. Saldo pr. Bruk av Saldo pr. 

Avsetninger og bruk av avsetninger: 01.01.12 avsetning  Avsetning 31.12.12 

Bundne fond: 

Trosopplæringsprosjektet 10 594 -10 594 0 

Tilskudd samlivskurs 7 013 -7 013 0 

Kirketorget - gave til møbler 40 000 40 000 

Sum bundne fond 57 607 -17 607 0 40 000 

Disposisjonsfond: 

Disp. fond Østenstad menighet 307 959 -93 547 41 488 255 900 

Avsetning møbler 12 453 -12 453 0 

Ubundne fond - arv mottatt 2003 287 092 287 092 

Fond Mini-gospel 2 177 2 177 

Disp. fond Barneutvalget 10 462 10 462 

Sum disposisjonsfond 620 143 -106 000 41 488 555 631 

Overskudd 2011 41 488 -41 488 0 

Overskudd 2012 93 761 

Sum disp. egenkapital 719 238 -165 095 41 488 689 392 

Note 9: 

Pensjonsforpliktelser: 

Østenstad menighetsråd har overført arbeidsgiveransvaret for egne ansatte til fellesrådet. Østenstad menighet 

har derfor ingen pensjonsforpliktelser utover de som er bokført i regnskapet.   
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14.  Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 

1 Opplysninger om soknet 

1.1 
Kommunenummer  

0220
 

Fellesrådets navn  
ASKER KIRKELIGE FELLE

 
 

1.2 
Soknets navn  

ØSTENSTAD SOKN
 

Organisasjonsnummer  
97698645

 
 

1.3 
Soknets adresse  

G. BLAKSTADS VEI 40
 

Postnummer  
1392

 

Poststed  
VETTRE

 

1.4 
Navn skjemaansvarlig  

Astrid Sætrang Morvik
 

E-post skjemaansvarlig  
astrid.morvik@asker.kirk

 

Telefonnummer  
6679996

 
 

2 Innmeldinger og utmeldinger 

 
Antall 

2.1 Hvor mange innmeldinger ble 
registrert? 

3
 

2.2 Hvor mange utmeldinger ble registrert? 18
 

 

3 Kirkelige handlinger 
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra 
danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet. 

 
Antall 

3.1 Hvor mange dåpshandlinger, barn og voksne, ble utført i soknet? 66
 

3.2 Hvor mange av disse døpte hadde bostedsadresse i soknet? 57
 

3.3 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 110
 

3.4 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? 4
 

3.5 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? 1
 

3.6 Hvor mange kirkelige gravferder/jordpåkastelser ble utført i soknet? 73
 

 

4 Gudstjenester 
 

4.A Antall gudstjenester og deltakere 

 
Antall gudstjenester Antall deltakere 

4.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 68
 

11354
 

4.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 28
 

2883
 

4.A.3 Totalt (sumfelt) 96
 

14237
 

 

4.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk 

 
Antall gudstjenester 

4.B.1 .... i soknets kirke(r)? 75
 

4.B.2 .... på institusjon i soknet? 19
 

4.B.3 .... på et annet sted enn i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet? 2
 

4.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 4.A.3) 96
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4.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført? 
(Skriv tallet 0 når data er manglende) 

 
Antall 
gudstjenester 

Totalt antall til 
nattverd 

Totalt antall til 
skriftemål 

Totalt antall 
deltakere 

4.C.1 Gudstjenester med nattverd 52
 

3452
   

4.C.2 Gudstjenester med 
skriftemål 

1
  

2
  

4.C.3 Familie- og 
barnegudstjenester 

5
   

1199
 

4.C.4 Gudstjenester for ungdom 4
   

808
 

4.C.5 Gudstjenester for 
barnehagebarn 

1
   

350
 

4.C.6 Gudstjenester for 
skoleelever 

6
   

2140
 

4.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester 5
   

2750
 

4.C.8 Julaftensgudstjenester 4
   

1484
 

4.C.9 1. påskedagsgudstjenester 1
   

165
 

4.C.10 Allehelgensgudstjenester 2
   

212
 

4.C.11 Økumeniske gudstjenester 0
    

 

5 Kontakt med barnehage og skole 
 

5.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste? 

  
Antall besøk (ikke personer) 

 

5.A.1 Av barnehage Ja Nei 
 

2
 

Antall avdelinger  
4

 

5.A.2 Av skoleklasse Ja Nei 
 

 
Antall klasser  

 
 

5.B Besøk av prest, kateket eller annen menighetsarbeider? 

  
Antall besøk (ikke personer) 

 

5.B.1 I barnehage Ja Nei 
 

 
Antall avdelinger  

 

5.B.2 I skoleklasse Ja Nei 
 

 
Antall klasser  

 
 

5.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi? 
Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten ved menighetsrådet driver, eller hvor 
menigheten er inne som eier, sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som ”sin 
barnehage”. 

  
Antall barnehager Totalt antall barn 

5.C.1 Ja Nei 
 

1
 

16
 

 

6 Opplæring og diakoni 
I delene (6-10) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller 
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prestene har ansvar for, og som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn 
samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor 
aktiviteten fant sted. Antall medvirkende sokn føres opp under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.2 

Har menigheten vedtatt lokal plan for trosopplæring? Ja Nei 
 

Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? Ja Nei 
 

 

6.A Opplæring og diakoni - barn 0-12 år 

  
Antall som 
mottok bok 

Antall 
deltakere 

Antall 
tilbud 

6.A.1 Arrangerte 
menigheten babysang eller småbarnsang for barn 0-5 år? Ja Nei 

 

 
31

  

6.A.2 Ble det utdelt 4-årsbok? 
Ja Nei 

 

49
   

6.A.3 Ble det utdelt bibel/Det nye testamentet til barn og 
unge? Utenom konfirmanter. Ja Nei 

 

   

6.A.4 Arrangerte menigheten dåpsskole/bibelkurs for 6-
åringer? Ja Nei 

 

   

6.A.5 Arrangerte menigheten dåpsskole/bibelkurs for andre 
aldersgrupper mellom 4-12 år? Ja Nei 

 

   

6.A.6 Drev menigheten søndagsskole? 
Ja Nei 

 

 
60

  

6.A.7 Drev menigheten klubb eller forening for barn 0-5 år? 
Ja Nei 

 

   

6.A.8 Drev menigheten ulike verksted for barn 0-5 år? 
Ja Nei 

 

  

Antall 
tilbud  

 

6.A.9 *Arrangerte menigheten Tårnagenthelg? 
Ja Nei 

 

 
14

  

6.A.10 Arrangerte menigheten Lys Våken? 
Ja Nei 

 

 
25

  

6.A.11 Drev menigheten klubb eller forening for barn 6-12 
år? Ja Nei 

 

 
45

  

6.A.12 Drev menigheten ulike verksted, leirer o.l. for barn 
6- 12 år? Ja Nei 

 

  

Antall 
tilbud  

 
 

6.B Opplæring og diakoni - unge 13-15 år 
Her føres opplæringstilbud og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-15 år. Unntatt konfirmanter. Siden 
oppmøtet kan variere fra gang til gang skal det gis et anslag på hvor mange barn (unike personer) som 
benyttet seg av tilbudene i løpet av året. 

  
Antall tilbud Antall deltakere
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6.B.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, 
nattkafe etc? Ja Nei 

 

1
 

60
 

6.B.2 Drev menigheten andre grupper/foreninger/tiltak for 
ungdom? Ja Nei 

 

1
 

15
 

 

6.C Opplæring og diakoni - unge etter konfirmasjonsalder - 16 - 25 år 

  
Antall 
tilbud 

Antall 
deltakere 

6.C.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe 
etc. ? Ja Nei 

 

1
 

100
 

6.C.2 Drev menigheten KRIK? 
Ja Nei 

 

1
 

30
 

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l.? 
Ja Nei 

 

2
 

21
 

6.C.4 Drev menigheten ALPHAkurs for ungdom? 
Ja Nei 

 

  

6.C.5 Drev menigheten andre grupper/foreninger/tiltak for 
ungdom? Ja Nei 

 

1
 

10
 

 

6.D Opplæring og diakoni - ulike tilbud til voksne 

  
Antall 
grupper/tilbud 

Antall personer 
som benyttet 
tilbudene 

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper, 
bibelringer, samtalegrupper eller husfellesskap for 
voksne? Ja Nei 

 

12
  

6.D.2 Organiserte menigheten ALPHAkurs ? 
Ja Nei 

 

  

6.D.3 Organiserte menigheten bibelkurs? 
Ja Nei 

 

1
 

8
 

6.D.4 Hadde meningheten andre opplæringstilbud? 
Ja Nei 

 

  

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om 
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper? Ja Nei 

 

2
  

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper? 
Ja Nei 

 

4
  

6.D.7 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder? 
Ja Nei 

 

3
  

6.D.8 Holdt soknet/menigheten andakter på institusjon 
eller aldershjem? Ja Nei 

 

Antall andakter  
58

  

6.D.9 Hadde menigheten besøkstjeneste? 
Antall besøk  

265
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Ja Nei 
 

6.D.10 Ble det arrangert turer for menighten? 
Ja Nei 

 

Antall turer  
2

  

6.D.11 *Hadde menigheten tilbud i forbindelse med 
integreringsarbeid? Ja Nei 

 

Antall tilbud  
1

  

6.D.12 Hadde menigheten andre diakonale tilbud? 
Ja Nei 

 

Andre diakonale 
tilbud  

6
 

 
 

7 Kirkemusikk og kulturarbeid 

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk? Ja Nei 
 

 

7.A Kor og korgrupper 
Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi? 
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett 
sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. Alle medvirkende sokn føres opp 
under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.3. I pkt 7a føres antall kor og antall medlemmer i korene. Antall 
medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent eller går i koret noenlunde fast. 

 
Antall kor/korgrupper Antall medlemmer 

7.A.1 *Kor for barne og unge 3
 

85
 

7.A.2 *Kor for voksne/familiekor 1
 

43
 

 

7.B Konserter, musikkandakter o.l. 

 
Antall konserter og 
musikkandakter 

Antall personer som benyttet 
seg av tilbudene 

7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble 
avholdt i regi av menigheten? 

11
 

1610
 

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble 
avholdt i regi av andre? 

12
 

1800
 

 

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt? 

 
Antall 
kulturarrangementer 

Antall personer som 
benyttet seg av tilbudene 

Spesifiser tilbud/arrangement 

7.C.1 ... I regi av 
menigheten 

3
 

175
 

7.C.2 ... I regi av 
andre 

0
  

 

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet? 

  
Antall dager/kvelder åpent i løpet av året 

7.D.1 Åpen kirke Ja Nei 
 

 

7.D.2 Veikirke Ja Nei 
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8 Frivillige medarbeidere 
 

8.A Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var tilknyttet: 

 
Antall frivillige 

8.A.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 73
 

8.A.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 42
 

8.A.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13-25 år)? 33
 

8.A.4 ...menighetens diakonale arbeid? 85
 

8.A.5 ...komité- og utvalgsarbeid? 49
 

8.A.6 ...annet arbeid, f.eks. bladbærertjeneste, dugnads- og annet menighetsarbeid? 133
 

 

8.B Opplæring og samlinger 

  
Antall 
samlinger/tilbud 

Antall personer som 
benyttet tilbudene 

8.B.1 Gav menigheten tilbud om opplærings- eller 
motivasjonssamlinger for frivillige voksne 
medarbeidere? Ja Nei 

 

1
 

8
 

8.B.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, 
medarbeiderfest o.l.? Ja Nei 

 

2
 

105
 

 

9 Misjons- og solidaritetsarbeid 

  
Antall 
prosjekt 

9.1 Var menigheten engasjert i misjons- og solidaritetsprosjekt i andre 
land? Ja Nei 

 

1
 

 

10 Felles virksomhet med andre sokn 
 

10.1 Hadde soknet fellestiltak med andre sokn på noen av følgende 
virksomhetsområder? 

  
Antall sokn 

10.1.1 Gudstjenester? Ja Nei 
 

                          
2

 

10.1.2 Opplæring og diakoni? Ja Nei 
 

                          
4

 

10.1.3 Kirkemusikk/kor/kulturarbeid? Ja Nei 
 

                          
4

 

10.1.4 Misjons- og solidaritetsarbeid? Ja Nei 
 

                          
1

 

10.1.5 Andre fellestiltak? Ja Nei 
 

                          
4

 
 

11 Ofringer, innsamlinger og gaver 

 
Totalt beløp, 
hele kroner 

Hvor stor del av beløpet var til 
egen virksomhet? Hele kroner 

11.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i 
kirken? 

398009
 

201024
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11.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens 
givertjeneste? 

271000
 

271000
 

11.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av menigheten ved 
andre innsamlinger, ved gaver, basarer, messer og 
lignende? 

197695
 

133861
 

 

12 Merknader: 

Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig 
fra året før. Det bør også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn. 

 

 
 

 

 

14.1.  Forklaring til årsstatistikken 2012  
 
Kirkelige handlinger  
3.1. Dåp som skjedde i Østenstad kirke. Ytterligere 32 soknebarn ble døpt i andre kirker. Det ble 
meldt 84 fødsler til menigheten. 5 av dåpene var konfirmanter.  
3.3. Oppslutningen var på 68 % av døpte og tilhørende.  
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 bisatt fra Østenstad kirke.  
 
Gudstjenester  
4.A.1. Inkludert konfirmasjonsgudstjenester på lørdag, sykehjemsgudstjeneste julaften, 1 
gudstjeneste på konfirmantweekend, prostigospel (210 deltakere) og kveldsmesser (6) med et snitt 
på 35 deltakere på kveldsmessene. (Hvis man regner med prostigospel som kveldsmesse, blir 
snittet på 60 deltakere.) 
4.A.2. 18 gudstjenester på Risenga ved sykehjemsprest, 6 skolegudstjenester, 1 
barnehagegudstjeneste, 1 gudstjeneste på konfirmantleir, 2 gudstjenester for lørdagsklubben  
4.B.3.  På annet sted: Konfirmantleir på Brennabu   
4.C.1. Inkludert 2 gudstjenester på konfirmantleir  
4.C.4.  Gudstjenester for ungdom: Gospelnight 29/4, konfirmantpresentasjon, gudstjenester på 
konfirmantleir.  
4.C.8. Inkludert gudstjeneste på Risenga sykehjem  
 
Opplæring og diakoni  
6.A.1. Babysang vår og høst utgjorde omtrent 19  forskjellige babyer + foreldre. Småbarnssang 
utgjorde 12 barn gjennom hele året.  
6.A.2. Oppslutningen var på 33 % av døpte og tilhørende.  
6.A.6: Antallet er usikkert. Mange barn er innom bare én gang hvis de f.eks er med i et dåpsfølge.  
6.A.9. Avholdt i Heggedal med 14 deltakere fra Østenstad og 8 fra Heggedal. 
6.A.10: Lys våken arrangeres i samarbeid med Heggedal menighet. (25 barn fra Ø, 8 fra H). 
6.A.11: Dig Deeper  
6.B.1. Cafedralen for 13-15-åringer  
6.B.2: Speider, antall deltakere under 15 år  
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6.C.1. Cafédralen på torsdager før og under TenSing for 15-18-åringer.  
6.C.3. Lederkurs: In Tro (14), LIV (7).  
6.C.5: Speider, antall deltakere over 15 år  
6.D.3. Bibelkurs på Ila fengsel, felles for prostiet   
6.D.5. PREP-kurs i menigheten i februar og mini-PREP kurs med brudeparsamling felles for 
prostiet en lørdag i mars.   
6.D.6. Sorggrupper er et samarbeid med hele prostiet.  
6.D.7. Eldretreff/-kvelder: Nyttårsfest, Kirkefrokost på mandager, 35 samlinger, Fredagstreffet.  
6.D.8. Risenga (20), Gullhella og Bondi (38). Det er prest fra Heggedal som besøker Gullhella og 
Bondi.  
6.D.9. Inkludert 40 blomsterbesøk før jul. 
6.D.10: Sommertur for pensjonister og sommertur for Lørdagsklubben   
6.D.11: Lørdagsklubben i Holmen for mennesker med psykisk utviklingshemninger, felles i 
prostiet.  
6.D.12: Kirkeskyss til gudstjenester og kirkefrokost, kirkekaffe, bønnetjenesten, hjemmebesøk 
med soknebud, jubileumshilsen til eldre, blomsterbesøk før jul til medarbeidere. 
 
Kor og korgrupper  
7.A.1. Minigospel (14), Østenstad kirkes barnekor (18) Ten Sing (53), Østenstad Sangeri (43).  
7.B.1. Arrangementene i kulturvår og kulturhøst (7), 3 forestillinger med Ten Sings musikal med 
809 gjester, samt Ten Sings julekonsert. 
7.B.2.  Januar: Kulturskolen, Februar: Johann Sigurd Ruud m.fl, Juni: Nils Georg Haugland 
Nilsen, Oktober: Føyka storband?, Desember: Hanne og tre tenorer, Asker Musikkorps, Heggedal 
og Blakstad skolekorps, Arnestad skolekorps, Vettre og Bondi skolekorps, ToneArt, To konserter 
med Sølvguttene og Ole Edvard Antonsen. Samlet antall vites ikke, da det ikke er telt, men vi 
anslår ca 1800. 
 
Frivillige medarbeidere  
8.A.1. Kirkeverter (14), klokkere (7), Kor og korgrupper fra Østenstad Sangeri (43), 
Kveldsmessefolk (7), barnegudstjenesteutvalg (2).   
8.A.2. Tensingledere, tirsdagsmiddagslagere, søndagsskoleledere, Dig Deeper-ledere, 
Cafedralledere, Barnearbeidsledere, OIK-ledere etc.  
8.A.4. Kirkeskyss, kirkekaffekokere (20) kirkefrokost, sommertur, nyttårsfest, lørdagsklubb, Ila 
fengsel, sorgarbeid, bønnetjeneste, mm 
8.A.5. Menighetsråd og utvalgene nedsatt av menighetsrådet (33), samt komiteer i det diakonale 
arbeidet (16)  
8.A.6. Frivillige til loppemarked (85), julemarked (48) 
8.B.1. Samling for kirkefrokostgjengen (8)  
8.B.2. Medarbeiderfest med 85 voksne og fest for ungdomsledere (20).  
 
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 
lørdagsklubb og brudeparsamling.  
10.1.3. Asker, Holmen, Vardåsen og Heggedal: Gospelnight 29/4.  
10.1.4. Heggedal  
10.1.5. Barnefestival i Vardåsen, felles med prostiet. Overnatting i kirken – OIK/ Lys våken (2012 
i Østenstad) og Tårnagenthelg sammen med Heggedal, Hybelkurs i Asker sammen med resten av 
prostiet.  


