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1. FORORD 
 

Vi har lagt bak oss et år med kirkevalg.  Et nytt, motivert menighetsråd kom på plass 

1.november, og vi takker menigheten for alle avgitte stemmer. Mange benyttet anledningen til 

å kumulere, og det gjorde jo opptellingen ekstra spennende. Takk også til det gamle 

menighetsrådet som gikk av i høst.  

 

Generelt sett kan vi si at kirken fortsatt står svært sterkt i vårt sokn.  Spesielt gledelig er det 

som skjer blant barna der både babysang, barnekor, og minigospel har tatt skikkelig av. Ellers 

ryktes det blant ungdom i bygda at konfirmantarbeidet i Østenstad er skikkelig kult, vi har fått 

formidabel økning i ungdom som ønsker å stille til konfirmasjon i 2016. 

 

Vi er glade for at vi fikk på plass Liv Ruud som ny, permanent daglig leder fra juli – etter lang 

tid med midlertidige ordninger. Liv har glidd fint inn i teamet, både hos staben og hos 

menighetsrådet. 

 

Ellers var høydepunkter loppemarkedet på våren og julemarkedet på høsten. Her er det 

frivillige som tar eierskap og ansvar, mobiliserer til dugnad, og inviterer bygda til samvær i 

kirka vår. Og folk kom – ryktet om julemarkedet spredde seg i hele Asker. Vi hadde fullt hus, 

hyggelig fellesskap, masse hjemmeproduksjon og rekordomsetning. En stor takk både til Ys 

men for organisering av loppemarked, og til en driftig julemarkedskomite for mye innsats og 

god organisering av julemarked.  

 

Vi har endelig fått bedret parkeringskapasiteten – på bekostning av pyntebusker og 

beplantning som egentlig bare sto i veien. Vi er rett nok en «grønn menighet» med stående 

oppfordring til alle om å bruke sykkel eller kollektivtrafikk når de ikke går til kirken, men her 

handler det om å kunne håndtere store arrangementer, mange gjester og sikre «universell 

tilgang» til kirken på en trafikksikker måte. 

 

Hele Norge ble konfrontert med flyktningkrisen i høst. Fra kirkens side deltar prosten i Asker 

kommunes koordineringsteam for hjelpetiltak mot asylmotakene, og Østenstad menighet 

deltar sammen med de andre Askermenighetene. Både diakonen og mange enkeltmennesker i 

vårt område har engasjert seg sterkt, noe vi herved vil takke dem for.  Behovet for vår innsats 

som enkeltmennesker vil fortsatt være stort i 2016.  

 

Og da er vi inne på noe av det som er kjernen i det vi holder på med – en mobilisering av 

«folkekirken» i Østenstad – at vi alle kan være med og ønske mennesker i vårt område 

velkommen, uansett hvem de er, hvor de bor (en nabo?) eller hvor de kommer fra. 
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Begrepet «folkekirke» verserte hyppig i debatten om kirkens framtid som gikk før 

kirkevalget, og var innbakt i navn på minst 3 ulike grupperinger som sto mot hverandre i 

bispedømmevalgets store fanesak: Kirkens praksis for vigsel av homofile par.  «Folkekirken» 

har vært navnet på vår danske søsterkirke siden midt på 1800-tallet. Som menighetsrådsleder 

liker jeg begrepet veldig godt. Det representerer noe jeg mener Østenstad menighet skal være 

– ha en klar, kristen profil som kirke, men at vi er der «for folket» - åpen og inkluderende, for 

alle mennesker og alle slags mennesker. Da handler det om at Kristi kjærlighet preger oss 

vanlige mennesker i forholdet til hverandre enten vi er askerbøringer, innflyttere eller 

innvandrere. «Det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere også mot meg» sier 

Jesus kort og godt. 

 

Jeg vil avslutningsvis takke stab og alle frivillige for innsatsen i året som gikk. Denne 

årsrapporten gir en god oversikt over arbeidet - også for deg som eventuelt er ny i Østenstad.  

Og dere som vil be for menigheten: Årsmeldingen er en fin bønnebok  

 

Per J. Helgebostad 

Leder av Østenstad Menighetsråd  

 

 

2. MENIGHETSRÅDET 
 

Sammensetning 1.1 – 1.11.2015 Sammensetning 1.11 – 31.12 2015 

Jan Erik Wilhelmsen (leder **) (*) Per Johannes Helgebostad (leder)(*) 

Per Trygve Normann (Nestleder**, leder***) Daniela Maass (nestleder)(*) 

Per Johannes Helgebostad (nestleder ***) Angeline E.S. Einarsen 

Ingrid Raustøl Tellsgård (*) Geir Haugland 

Anne Grete Handeland Westly  Jan Erik Wilhelmsen (*) 

Anne Elisabeth (Betten) Møgedal Sidsel Gaukstad. Baardsen 

Signe Margrethe Stensholt Jørgensen,  Ivar Oveland 

Nina Samuelsen  Kjell Gunnar Kvamme 

Solveig Aarsland Bruun  

Sidsel Gaukstad Baardsen   

Linn Kristin Gimmestad (permisjon)  

Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) (*)(****) 

- i studiepermisjon fra 21.9 

Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) – i 

studiepermisjon ut året. 

Olav Valen-Sendstad (personlig vara for 

sokneprest – fungert for soknepresten i hennes 

studiepermisjon fra 21.9) (*) 

Olav Valen-Sendstad (fungert for 

soknepresten i hennes studiepermisjon) (*) 

Varamedlemmer: 1.1 – 1.11.2015 Varamedlemmer: 1.11 – 31.12.2015 

Oskar Erlandsen Anne Karin Setervang  

Ola Holst Øystein Teigen 

Klara Bondevik John Kristian Stranden 

Olav Valen-Sendstad (kapellan, personlig vara 

for sokneprest) 

Marianne G.L. Høifors 

 Lina Engeland 

 Sven I. Nilsen 

 Olav Valen-Sendstad (kapellan, personlig 

vara for sokneprest) 
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 (*)  Representant i Arbeidsutvalget. I tillegg har daglig leder møtt i AU. 

(**) I perioden 1.1.2015 – 25.8.2015 

(***) I perioden 25.8.2015 – konstituering av nytt menighetsråd 27.10.2015 

(****) Sokneprest Astrid Sætrang Morvik har fungert som daglig leder/ sekretær for 

menighetsrådet i perioden 1.1.2015 til 21.9.2015.  

 

Daglig leder Liv Ruud har vært menighetsrådets sekretær fra hun startet i jobben 20. juli 

2015. 

Arne Eggen har fungert for daglig leder som regnskapsansvarlig fram til august.  

 

  Møter og saker 2.1.

Menighetsrådet i 2015 har hatt 8 møter og har behandlet 105 saker. I samme periode har 

Arbeidsutvalget hatt 9 møter. Fellesrådet har i tillegg hatt et drøftingsmøte med prostiets 

menighetsrådsledere der Østenstad deltok. 

Menighetsrådet har i egenskap av valgstyre for kirkevalget hatt ett møte for å godkjenne 

valgresultat. Utover dette har saker for valgstyret vært behandlet som egne poster i ordinære 

menighetsrådsmøter. 

 

Av viktige saker behandlet i 2015, kan nevnes: 

 Belysningssaken har vært aktuell hele året (behandlet i 5 møter). Problemstillingene har 

vært knyttet til balansen mellom kostnadene knyttet til arkitektenes løsningsforslag og 

menighetens opplevelse av faktiske behov. 

 Fornyet diskusjon om frivillighetsarbeidet. Menighetsrådet nedsatte i 2014 en 

arbeidsgruppe som skulle lage et opplegg for rekruttering, opplæring og oppfølging av 

frivillige i menigheten – gitt at vi siden 2014 har fått ekstra tilskudd fra kommunen for å 

styrke arbeidet blant de frivillige. Dette har vært tema i 5 av rådets møter. 

 Daglig ledelse av menigheten – På grunn av sykmeldinger og andre forhold har vi i lange 

perioder vært uten noen permanent daglig leder siden slutten av 2013, noe som har vært 

jevnlig tema i menighetsrådet. I mangel av sykefraværsordninger i Fellesrådet har 

soknepresten fungert som menighetsrådets sekretær, og pensjonert kirkesjef Arne Eggen 

har stått for økonomirapporteringen til menighetsrådet gjennom deler av 2015. Dette har 

fungert i en overgangsperiode, men vi var glade for å ønske vår nye daglige leder Liv 

Ruud velkommen i august 

 Vedtak om omorganisering av de ansatte i Fellesrådet kom som informasjon på det 

nye menighetsrådets bord på årets siste møte – nedgangen i oljerelatert økonomi i Asker 

kommune førte til at det ble varslet kutt i kirkebevilgningene – også for Østenstad. I 

praksis har det bl.a  ført til at vi nå må dele vår nye daglige leder med Heggedal menighet 

fra 1. februar 2016. Saken vakte naturlig nok en viss oppstandelse i rådet, og vi er ved 

årsslutt inne i avklaringsrunder med Fellesrådet om praktiske og prinsipielle konsekvenser 

av endringene. 

 «Faste poster» som budsjett og regnskap følges opp av menighetsrådet 4 ganger i året 

 Kirkevalget var en viktig sak gjennom hele 2015. Menighetsrådet oppnevnte desember 

2014 seg selv som valgstyre med Per Trygve Norman som leder, og holdt tak i prosessen 

til valget og opptellingen gjennomført 14. september. Det nye menighetsrådet hadde 

konstituerende møte 27. oktober.  
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  Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet 2.2.

 

Utvalg 

 

Medlemmer  

 1.1.2015-31.10.2015 1.11.2015-31-12-2015 

Økonomiutvalget: 

 

Per Helgebostad (leder) 

Jan Erik Wilhelmsen 

Ove Vestersjø (i permisjon) 

Arne Eggen (for daglig leder, 

våren) 

Liv Ruud (Daglig leder fra 20.7) 

Per Helgebostad (leder) 

Jon Kristian Stranden 

Ove Vestersjø (i permisjon) 

Liv Ruud (Daglig leder) 

Eiendomsutvalget: Knut Møgedal(Leder) 

Bengt Gustafsson 

Øystein Teigen 

Kristen Grønfæt (kirketjener) 

Arne Eggen (for daglig leder, 

våren) 

Liv Ruud (Daglig leder fra 20.7) 

Oskar Erlandsen (i permisjon)  

 

Øystein Teigen (Leder) 

Knut Møgedal 

Bengt Gustafsson 

Kristen Grønfæt (kirketjener) 

Liv Rud (daglig leder)  

Oskar Erlandsen (i permisjon) 

Offerutvalget: Eldbjørg Nåheim Eien 

Solveig Aarsland Bruun 

Anne Grete Westly  

Klara Bondevik  

Solveig Aarsland Bruun 

Geir Haugland 

Diakoniutvalget: Marianne Rønneberg (leder) 

Jarle Klungerhaug (diakon) 

Sidsel G. Baardsen (Grønn 

menighet) 

Signe Jørgensen  

Solveig Bruun  

Trond Pisani Pladsen ble 

erstattet av Lars Christian 

Iversen i løpet av 2015 

Marianne Rønneberg (leder) 

Jarle Klungerhaug (diakon) 

Lars Christian Iversen 

Sidsel G. Baardsen (Grønn 

menighet) 

Solveig Bruun (leder seniorutvalget) 

Misjonsutvalget: 

 

Eldbjørg Nåheim Eien (leder) 

Karin Normann 

Nina Samuelsen 

Else Marie Fonneløp 

Wenche Randgaard 

Marit Midbøe Hagen 

Barneutvalget: Karianne Pettersen (kateket) 

Anne Kristi Jønland 

Karianne Pettersen (kateket) 

Anne Kristi Jønland 

Barnegudstjeneste-

utvalget: 

Anne Kristi Jønland 

Karianne Pettersen (kateket) 

Anne Kristine Merkesvik  

+ medvirkende prest 

Anne Kristi Jønland 

Karianne Pettersen (kateket) 

Anne Kristine Merkesvik  

+ medvirkende prest 
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Finansierings- 

utvalget: 

Jan Erik Wilhelmsen  

Ove Vestersjø (i permisjon) 

Olav Valen-Sendstad (kapellan) 

Per Helgebostad (i permisjon) 

Frode Onarheim (konsultativt 

medlem) 

Ola Holst (konsultativt medlem) 

Kjell G. Kvamme 

Anne Karin Setervang 

Ove Vestersjø (i permisjon) 

Olav Valen-Sendstad (kapellan) 

 

Kulturutvalget: 

(Sovende utvalg) 

Max Eien 

Tove Solbu 

Tormod Wien 

Kristin Hesselberg Meland 

(kantor og leder) 

Max Eien 

Tove Solbu 

Tormod Wien 

Kristin Hesselberg Meland (kantor 

og leder) 

 

  Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet 2.3.

 

Verv 

 

Navn Navn 

 1.1.-31.10.2015 1.11.-31.12.2015 

Representant i 

bygningsutvalget til Asker 

Kirkelige Fellesråd 

Knut Møgedal og Oscar 

Erlandsen (permisjon) 

Knut Møgedal 

Kasserer for menighetens 

givertjeneste 

Kari Lohne Kari Lohne 

Representant til 

samarbeidsutvalget for 

Østenstad barnehage 

Signe Margrethe Stensholt 

Jørgensen  

Daniela Maass 

Kontakt for Kirkens 

Nødhjelp 

Kari Lohne Kari Lohne 

Kontakt for Lørdagsklubben 

(arbeidet rettet mot psykisk 

utviklingshemmede i Asker 

prosti) 

Jarle Klungrehaug 

(diakon) 

Jarle Klungrehaug (diakon) 

 

  Menighetens årsmøte 2.4.

Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 8. mars i etterkant av gudstjenesten. Det var 36 

personer til stede under møtet.  Protokollen ligger på menighetens hjemmeside. 

 

 

3. INFORMASJONSARBEID 
Ansvarlige leder: Astrid Sætrang Morvik 

Menighetsbladet ”Godt nytt fra Østenstad menighet” har kommet ut med fem nummer i 

2015. Staben utgjør redaksjonen. Layout- medarbeider er Karen Marie Lillesund som gjør 

jobben raskt og rimelig. Asker Print trykker bladet og Norpost distribuerer det. Budsjettet for 

2015 var på 85.500 kr. Gjennom annonsesalg kom det inn 54.909 kr. 64 % av utgiftene ble 

altså dekket gjennom annonsering. I tillegg gikk det ut en giro i siste nummer med invitasjon 

om å gi en gave til menighetsbladet. Denne ga ikke stor respons, men menigheten har 
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heldigvis økonomi til å dekke underskuddet og sørge for at «postkassemenigheten» jevnlig får 

et innblikk i menighetens aktiviteter.  

Menighetens hjemmeside redigeres og oppdateres jevnlig av noen av de ansatte. 

Menighetens facebookgruppe har 251 medlemmer så langt og øker stadig. Alle menighetens 

facebookbrukere oppfordres til å melde seg inn i gruppa og delta i den daglige flyten av 

informasjon og oppdateringer. 

Utfordring: Å få inn mer annonseinntekter til menighetsbladet. 

 

 

 

4. BØNNETJENESTEN 
 

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. 

Antall deltakere: 12 

Arbeidsform: De som ber følger en fastlagt plan og bønn, hjemme eller i kirken.  

Tiltak:  
Særlige begivenheter: Vi har hatt 2 møter i 2015 hvor vi har fokusert på vitnesbyrd og bønn. 

Dette har vært veldig fine samlinger, og vi kommer til å fortsette med dem. 

Vi prøvde også å ha med bønnepermens bønneemner på onsdagsbønnen i Mariakapellet. 

Særlige utfordringer som man vil arbeide med fremover: Skaffe flere deltakere/ 

medarbeidere. Fremme større fokus på bønn og bønnetjeneste i menigheten. 

 

 

 

 

5. GUDSTJENESTELIV 
 

Ansvarlige ledere: Sokneprest, kapellan og kantor. 

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 (fem barnegudstjenester i 2015 

i tillegg til julaften), gudstjenester for ungdom på konfirmantleir og i tilknytning til 

konfirmasjonstiden, og funksjonshemmede med gudstjenester i tilknytning til 

Lørdagsklubben.  

Samarbeidet med skolene om skolegudstjenestene resulterer i seks elevstyrte gudstjenester i 

siste uke før juleferien. Den store majoriteten av elevene velger å delta. En stor 

barnehagegudstjeneste ble også avholdt før jul. Dette er et så populært tilbud at vi vurderer å 

øke til to gudstjenester for barnehagebarn før jul.  

 

Særlige begivenheter:  
Hver gudstjeneste i Østenstad er en begivenhet, og det er ikke mange helt «vanlige» 

gudstjenester. Spesielt i år kan nevnes: 

 Konsertgudstjenester ved Østenstad sangeri på Maria budskapsdag og Allehelgensøndag,  

 Husgruppegudstjeneste 26. april 

 Utegudstjeneste på Vardåsen Kristi Himmelfartsdag. (Det er nok riktigere å kalle dette en 

musikkandakt.) Antallet deltakere øker i takt med fint vær!  

 Østenstaddagen 2015 avholdt for sjette gang 31. mai med leker for barna og god stemning 

etter gudstjenesten. Takk og pris-prisen ble delt ut til Øystein Teigen og Martin Johansen. 
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 Vandringsgudstjeneste/skaperverkets dag 14. juni ble holdt på Løkenes gård. I vakre 

omgivelser gikk de fremmøtte en runde fra post til post «i Jesu fotspor.» For de 35 

fremmøtte ble dette en god opplevelse som frister til gjentakelse. 

 Julaften: På første gudstjeneste deltok et sammensatt barnekor for anledningen. Nils 

Georg Haugland Nilsen sang på den andre gudstjenesten, og på den siste gudstjenesten var 

det satt sammen et prosjektkor for anledningen.  

 

Frivillige medarbeidere: Med korfølge, mange trofaste kirkeverter og klokkere, samt 

kirkekaffekokere, er det frivillige innslaget stort og godt. Det er likevel behov for flere 

kirkeverter og klokkere. 

 

Særlige utfordringer: Menigheten søkte i 2015 biskopen om å videreføre en noe forenklet 

dåps- og nattverdliturgi som var blitt prøvd ut i 2014. Dette fikk vi avslag på. Dåpsliturgien 

fra 2011 er imidlertid under revisjon på landsbasis, og vi imøteser en kortere versjon etter 

hvert. Menighetsrådet ønsker påny å opprette et gudstjenesteutvalg, og arbeidet med dette blir 

iverksatt i 2016. 

 

Oppslutning om hovedgudstjenesten kl. 11: Det ble holdt 60 gudstjenester kl. 11 på søn- og 

helligdager, med et snitt på 176 deltakere. Dette er en nedgang på 9 fra året før. Trekker man 

ut konfirmasjons- og julaftensgudstjenester, ser vi at alminnelige gudstjenester i vårt sokn (47 

stk søndag kl. 11) har en oppslutning på 127 i snitt, ned tre fra året før. De tre 

julaftensgudstjenestene hadde til sammen en nedgang på 107 fra året før hvor det var svært 

fulle hus. Kan nedgangen skyldes negative erfaringer med overfylt kirke året før? 

Konfirmasjonsgudstjenestene hadde en oppgang på 128 fordelt på seks gudstjenester. Dette 

skyldes nok et større konfirmantkull enn året før. Gudstjenester for små og store bli stadig 

mer populære og trakk i snitt 205, en oppgang på 22 fra året før. Skolegudstjenestene en 

fortsatt like populære.  

 

Oppslutning om nattverden: 

Nattverd er en fast ordning i hovedgudstjenesten. Av ulike grunner hender det at det ikke 

feires nattverd likevel. Flere og flere blir fortrolig med at nattverdfeiringen er en selvfølgelig 

del av gudstjenesten, og barn og unge stiller ingen spørsmålstegn ved det. Særlig på 

gudstjenester for ungdom, ser vi at nattverddeltakelsen er høy. I Østenstad har man hatt en litt 

konservativ holdning til det å dele ut nattverden med intinksjon (dypping). Dette er den 

vanlige formen i svært mange andre menigheter, og det vil nok også bli hyppigere brukt hos 

oss i fremtiden. Man har registrert at dette er en måte å gjøre nattverden mer tilgjengelig for 

flere. 

 

I 2015 ble det feiret nattverd på 36 gudstjenester kl. 11, foruten på gudstjenester på leir og på 

ungdomsgudstjeneste (prostigospel). I tillegg ble det feiret nattverd på egne gudstjenester på 

Blakstad sykehus (17). På vanlige høymesser har det vært et snitt på 78 nattverdsgjester, mot 

81 året før. Kirkevertene hjelper ofte til med utdelingen av nattverden, slik at det ofte er to par 

som deler ut. 

 

Oppslutning om dåpen: 

Det ble feiret dåp i 28 gudstjenester (sju færre enn i fjor), og 47 barn ble døpt i Østenstad 

kirke, mot 58 året før. Av disse bodde 38 i soknet. Ytterligere 25 soknebarn ble døpt i andre 

kirker, mot 23 året før. 63 barn fra Østenstad menighet ble altså døpt i 2015. Samtidig ble det 

meldt 86 fødsler til menigheten. Det gir en dåpsprosent på 73 av kullet, mot 75 % året før. 

Dette tallet gir ikke et eksakt bilde av oppslutningen av barnedåpen, siden det er vanlig at barn 
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blir døpt 5-6 måneder etter at de er født. Mange blir derfor døpt året etter. Over tid kan man 

imidlertid se en tendens, og vi ser også i Østenstad en svakt nedadgående tendens. 

 

Oppslutning om konfirmasjonen: 

Da er det desto mer interessant at konfirmasjonen blir stadig mer populær. I 2015 ble det 

konfirmert 110 ungdommer i vår menighet. Noen av disse kom fra Heggedal siden en del 

ungdommer som sokner til Heggedal kirke går på samme skole som mange fra Østenstad 

sokn (Vollen ungdomsskole). Et godt konfirmanttilbud gjør sitt til at mange søker til vårt sokn 

for å konfirmeres, og av 129 døpte ungdommer i fjorårets kull, valgte 85 % å bli konfirmert i 

kirken. 

 

 

 

6. DIAKONI  

   Målsetting og rammevilkår 6.1.

 

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 95 personer (som er aktive i flere funksjoner) er med som 

medarbeidere innen det organiserte diakonale arbeidet i Østenstad. I år ble det delt ut 143 

blomster til jul til medarbeidere innen diakoni og gudstjenesteliv i Heggedal og Østenstad.  

 

Diakon Jarle Klungrehaug er ansatt som diakon i 50 % stilling i Østenstad menighet, 

kombinert med 50 % stilling som prostidiakon med ansvar for mennesker med 

utviklingshemming i hele Asker. 

 

Diakoniutvalgets sammensetning og arbeid:  

Utvalget bestod i 2015 av Marianne Rønneberg - leder, Sidsel G. Baardsen, Lars Christian 

Iversen (ny), samt menighetsrådets representanter Solveig Bruun og Signe Jørgensen. Solveig 

Bruun representerer også seniorarbeidet i utvalget. Diakon Jarle Klungrehaug er sekretær og 

stabsrepresentant i utvalget.  Signe Jørgensen sluttet i utvalget i november i forbindelse med 

at hennes verv i menighetsrådet gikk ut, mens Solveig Bruun fortsetter som representant for 

Seniorarbeidet.  

 

Utvalget har hatt tre møter og behandlet 19 saker. I tillegg til å følge opp vanlig drift med 

rapporteringer og planarbeid og budsjett, har vi i år arbeidet med et notat om hvordan 

menigheten skal møte utfordringer knyttet til møte med fattigdom.Vi fikk avklart at det ikke 

lå til rette for noe samarbeid med feltarbeidet rundt trygdeboligene i Gudolf Blakstads vei.  

 

Det har videre vært fokus på frivillighet i menigheten, og en arbeidsgruppe bestående av 

Ingrid Tellsgård, Tone M. Skjellestad, Jarle Klungrehaug og Liv Ruud (fra høsten) har lagt 

fram en skisse til hvordan dette skal følges opp, noe menighetsrådet gav sin tilslutning til.  

Det ble arrangert en samling for lederne av de ulike arbeidsgreinene i november.   
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Alle har blitt berørt av den store flyktningestrømmen som har veltet inn over Europa.  Dette er 

en utfordring som også påvirker oss lokalt. Dette er blitt grepet fatt i på prostiplan her i Asker, 

så vi henviser derfor til punkt 6.5.    

   Seniorarbeidet  6.2.

Seniorarbeidets styre består av Solveig Bruun – leder, Fra komiteene: Anne Eimhjellen – 

kirkefrokost, Eva Jensen - sommertur, Randi Fink – Heggedal, Kristine Florentz – Heggedal-

vara, Åse Mikkelsen - nyttårsfest og Jarle Klungrehaug – besøk- og diakon. De ulike 

komiteene driver de ulike aktivitetene og seniorarbeidet har en årlig omsetning på rundt kr 

95.000. Østenstad menighet har et tett samarbeid med Heggedal menighet i dette arbeidet.  

 

En besøksgruppe på Risenga bo- og omsorgssenter sørger for servering av kirkekaffe i forkant 

av andaktene som prest og organist holder annenhver torsdag. Solveig Bruun har organisert 

åtte frivillige som stiller opp 3-4 ganger hvert semester i team på to og to. I samarbeid med 

ansatte på Risenga, tar disse ansvar for kirkekaffen. Dette har resultert i at frammøtet på disse 

andaktene har blitt mer enn firdoblet etter at «kirkekaffegruppa» begynte!  

 

Oppmøtet på kirkefrokosten varierer fra 8–20 personer. Fire ganger er vi på Gullhella 

sykehjem og to ganger på Bondi boligsenter. Nytt fra høsten var at vi fikk et eget kjøreteam til 

Bondi boligsenter der fire sjåfører deler på å hente beboere derfra. Det frigjorde diakonen til å 

kunne hente deltakere fra Asker sentrum.  Det har resultert i litt økning i deltakelsen fra 

Bondi. Kirkens Feltarbeid deltar på siste samling før jul, og årets gave ble på kr 5.400. Hvert 

semester får vi også besøk fra Østenstad menighetsbarnehage, der barna synger og noen 

ganger har skuespill. Det er alltid et populært innslag. Kirkefrokosten er videre venneforening 

for Gullhella sykehjem, hvor Ruth Malme er kontaktperson. Siste samling før jul hadde vi 

også et lite allmøte blant deltakerne. I år diskuterte vi om vi skulle gi kirkefrokosttilbud også 

til Risenga sykehjem, men flertallet sa foreløpig nei til det. 13 medarbeidere bidrar som 

sjåfører, ledere, pianist/musikant, kasserer og kjøkkenhjelp.  

 

Årets nyttårsfest hadde besøk av Elin Prøysen og ektemann Egil Johansson som framførte 

«Prøysen for to».  Det gav fin stemning. Men det ble sangavdelingen etter pausen som 

bergtok forsamlingen da de fire barna i Haugland Nilsen-familien framførte sanger av ulikt 

repertoar. Som vanlig var det servering, åresalg og andakt. Rundt 100 personer opplevde en 

hyggelig kveld, og rundt 25 personer var involvert som medhjelpere.  

 

Sommerturen gikk til Stavern kirke og Fredtun Folkehøyskole i Stavern, hvor vi begge steder 

fikk orientering om stedet. I tillegg fikk vi en ekstra rundtur i Stavern sentrum sammen med 

vår muntre guide. Rundt 95 deltakere fikk oppleve en fin tur, derav 20 personer som var 

medhjelpere.  

 

Ved fredagstreffet i april på Heggetun fikk vi besøk av Nora Fjose som fortalte fra 

misjonsarbeidet i Madagaskar. Inntektene fra åresalget gikk denne gang til NMS, og det kom 

inn kr 4.320,-.  På høsttreffet i oktober kom sokneprest i Lommedalen, Knut Grønvik som 

talte over temaet: «Alt kan bli en andakt – når liv og bibeltekster møtes.» Det kom rundt 40 

deltakere på hvert av treffene, flere av disse fra Østenstad. På treffene er det også servering, 

allsang, åresalg og andakter og som oftest sanginnslag, i år ved Marianne Solheim, Anne 

Kristine Merkesvik og Solveig Høiland.  

 

I mars hadde vi årsmøte i tilknytning til Diakonisøndagen i Østenstad kirke parallelt med 

kirkekaffen etter gudstjenesten. Det ble informert om Seniorarbeidet på kirkekaffen i forkant 



12 

 

av møtet. Vi ble nesten dobbelt så mange som året før, så grepet med å flytte årsmøtet til en 

søndag ble vellykket.    

 

Jubilanter får nå tilsendt kort på runde dager. Sigrun Linnerud bidrar med å skrive kort. Vi 

lager egenproduserte kort med bilder av kirken.   

  

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 350 hjemmebesøk fordelt på ca 80 personer – 

8 personer deltar som besøkere. Noen ganger ble besøket kombinert med utdeling av nattverd 

ved diakonen. (25 nattverdgjester)    

 

Nytt i 2015 var at fire elever fra Risenga Ungdomsskole fikk skolepraksis i faget «Innsats for 

andre» ved å gjennomføre fire hjemmebesøk til ei dame i Vollen, kombinert med at de 

besøkte menighetsbarnehagen. (To på hvert sted x 4)   

 

  Andre diakonale tiltak i Østenstad  6.3.

Smågrupper er en viktig del av menighetens arbeid. Smågruppene organiserer seg selv og 

velger selv hva de vil arbeide med. Det er en kirkering, en unge hjem-gruppe, bibelgrupper og 

husfellesskapsgrupper. Ved årsskiftet var det 13 grupper i sving (én mer enn i fjor) som 

samler rundt 105 deltakere som 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.  Diakonen i Østenstad har også vært med i ei arbeidsgruppe innen 

prostiet med tanke på å få til felles Alpha-kurs innen prostiet. Vardåsen menighet vil starte et 

tilbud våren 2016 som alle kan henge seg på.         

 

Det er kirkekaffe nesten hver søndag i skoleåret og privat kirkeskyssordning for de som 

trenger det. Seks brukere er koblet til kirkeskyss-ordningen fordelt på 14 sjåfører. 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 seniorarbeidet, hvor vi hadde en 

info på kirkekaffen. Seniorarbeidets årsmøte ble avholdt samme dag parallelt med 

kirkekaffen.   

 

Diakonen deltar ellers på noen fagsamlinger i bispedømmet og har regelmessige 

samarbeidsmøter med øvrige diakoner i Asker og Bærum.    

 

  Utfordringer for 2016 i Østenstad menighet    6.4.

Det vil være viktig å følge opp noen av de sakene som vi satte i gang i 2015.  Både hvordan 

fattigdomsnotatet skal implementeres i arbeidsgreinene i menigheten, utfordringer knyttet til 

flyktninger og videre oppfølging av frivillighetsarbeidet i menigheten. Siden prostigruppa 

innen Grønn kirke ligger nede, bør vi se på om handlingsplanen for grønn menighet i 
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Østenstad må revideres. Videre forventer vi at det i forbindelse med nytt menighetsråd vil bli 

utarbeidet revidert virksomhetsplaner for perioden 2016-19, også innen diakonifeltet.  

Det er også planer om å ta opp spørsmålet om Østenstad burde få seg en vennskapsmenighet, 

men det kan tenkes at det bør avventes til 2017. Utfordringene står i kø.    

For øvrig er det en målsetting å opprettholde det eksisterende arbeidet innen diakonifeltet.   

 

  Fellestiltak for Asker og Bærum prosti  6.5.

Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi 

målgrupper som vi ellers ikke hadde nådd om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt 

menighet. Disse er derfor tatt med i menighetens årsmelding/nevnt i virksomhetsplan.     

 

Flyktningearbeid.  Den store strømmen av flyktninger inn over Europa utfordrer oss alle, 

også lokalmenighetene. I Asker ble det gjort strukturelle grep på prostiplan.  Det oppstod en 

facebook-gruppe i Østenstad som innkalte hverandre til et møte i høst. Elin Oveland fra stab 

ble involvert i denne. Parallelt med dette ble prost Berit Øksnes som representant for kirken 

invitert inn i kommunens koordineringsgruppe, siden kirken representerer mange frivillige.  

På prostidagen i november var kirkesjefen veldig tydelig på at kirken burde engasjere seg i 

saken, og diakonene tok utfordringen og etablerte en styringsgruppe i prostiet med oppgave å 

koordinere de kirkelige tiltakene og engasjementet i Asker – med kirkesjefens og prostens 

velsignelse.   

 

Asker kommune huser to statlige flyktningmottak, på Hvalstad og Dikemark, som til sammen 

huser tre hundre flyktninger. Vi fordelte det slik at Holmen menighet, med diakon Anne Grete 

Aamodt i spissen, fikk hovedansvar for kontakten med og tiltak overfor flyktningmottaket på 

Hvalstad. Vardåsen menighet, med diakon Helena Bjurulf som koordinator, tar tilsvarende 

ansvar for mottaket på Dikemark.  Begge disse to menighetene er i gang med flere typer 

aktiviteter i forhold til disse to mottakene. (Det drives for tiden sy-gruppe på Hvalstad, 

kvinnegrupper og mannsgrupper i Vardåsen menighet som også kombineres med språktrening 

for de fra Dikemark.)  En fra Østenstad er blitt med i kvinnegruppa i Vardåsen på mandager, 

siden alle disse tiltakene blir definert som prostisamarbeid. Da det ble meldt behov for sykler 

og leksehjelp på Dikemark, grep facebook-gruppa i Østenstad fatt i dette, og innen en uke 

hadde de skaffet 11 sykler!  Flere har meldt seg som leksehjelp på Dikemark, men de sliter 

med å få det i system.   

 

Inga Mari Ramsfjell-Kind – diakonen i Asker og diakonen i Østenstad, blir koordinatorer for 

kirkelige aktiviteter i forhold til flyktninger som skal bosettes i Asker. I 2015 er det tatt imot 

over 90 flyktninger, og enda flere kommer i 2016.  Foreløpig sliter vi litt med 

kommunikasjonen med kommunen og koordineringsgruppa som Berit er en del av.  De 

ansatte har så mye å gjøre at de ikke rekker å komme i kontakt med alle de frivillige.  Men 

dette er forhåpentlig bare startvansker.   

 

Da vi i forbindelse med frivillighetsdagen i Asker kommune i begynnelse av desember ble 

gjort oppmerksomme på at det var opprettet et tredje flyktningmottak i Asker, kalt Vardåsen, 

diskuterte vi i styringsgruppa hva vi skulle gjøre.  Holmen og Vardåsen menigheter hadde 

allerede startet en julegaveaksjon overfor Hvalstad og Dikemark-mottakene, så da ble vi enige 

om å utfordre Heggedal og Østenstad menigheter til en julegaveaksjon overfor dette tredje 

mottaket. I løpet av siste uka før jul, fikk vi samlet inn 295 gaver!  En kjempefin respons som 

bare viser at folk i menigheten har et engasjement og hjerte for flyktningesaken. Vardåsen-
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mottaket ble avviklet 7. januar 2016 etter bare to måneders drift, så dermed er det fortsatt to 

mottak å forholde oss til slik at den avtalte strukturen / fordelingen står fast.    

 

Kirkens Feltarbeid og deres arbeid overfor rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for 

kirkens diakoni i Asker. Det er varmestue, overnattingstilbud, bruktbutikk og jobbtiltak, 

gatekapell, arrangerer gudstjenester annenhver torsdag, lysfabrikken i Heggedal. Elveplassen 

har overtatt etter Kraglund som overnattingssted.  Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester per år 

og julebordet. Gateprestene har en gudstjeneste i Østenstad kirke hvert år.  

For øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. 

 

Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Det er en 50 % 

stilling knyttet til Asker med kontor ved Lenken.   

 

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. Våren 2015 ble det startet ny gruppe ut fra Asker menighet, mens 

gruppa som begynte høsten 2014 i Østenstad fortsatte fram til sommeren -15. I høst startet 

Vardåsen opp en gruppe. Fire aktive grupper har vært i sving i tillegg til at tre tidligere 

sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd.   

 

Lørdagsklubben er et tilbud for mennesker med utviklingshemming i Asker. Prostidiakonen 

har hatt spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Det er månedlige 

lørdagssamlinger som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra 20-35 deltakere), samt egen 

juletrefest (45 deltakere). I juni deltar noen på Dissimilis-festivalen i Oslo. 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 Heggedal og Asker. I år var det ingen konfirmanter med utviklingshemming 

som fulgte Lørdagsklubben 

 

Årets store begivenhet var en uke feriereise til Spania. Kirkens inkluderingsarbeid inviterte til 

tur, og 14 fra Asker reiste, sju deltakere og sju ledsagere. Vi klarte å få til reisestøtte til 

ledsagerne slik at deltakerne kun behøvde å betale for seg selv. I alt var 130 norske deltakere 

med på turen. Fellesskapet ble styrket og vi sitter igjen med mange flotte minner.  

 

I april tok vi initiativ til en fellessamling på bispedømmekontoret der vi møtte tilsvarende 

grupper fra andre menigheter i bispedømmet. Der fikk vi mange gode tips og ideer, noe som 

resulterte i at det ble satt i gang en Samtalegruppe om liv og tro i høst. Fem personer er blitt 

med og vi møtes hjemme hos hverandre. Det ble ellers et spesielt år ved at tre av 

medarbeiderne i klubben gikk bort, og vi deltok i bisettelsene/minnesamværene etter disse.  

På tampen av 2015 ble det også etablert en midlertidig ressursgruppe som skal se på framtidig 

organisasjonsmodell for dette arbeidet innen prostiet og for hvilke satsingsområder det er 

naturlig å bruke prostistillingen til.  Marianne Rønneberg fra Østenstad er blitt med i denne 

gruppa.    
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Besøksgruppe på Ila fengsel: En besøksgruppe fra menigheter i Asker og Bærum deltar på 

en søndag i måneden på kveldstid. I tillegg besøker de enkeltinnsatte og har noe oppfølging 

av noen personer i etterkant av løslatelse. Det har ikke vært bibelgruppeaktivitet siste året. 

Grunnet ombygginger i fengslet og et pågående presteskifte har en avventet dette.  Gruppa har 

også tilknytning til Prison Fellowship Norge. Kontaktperson er Arne Synnes – Høvik. Det er 

fem medlemmer i gruppa. For tiden er ingen i Østenstad med i dette arbeidet.  

 

”Grønn kirke”: I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om 

”Grønn kirke” i regi av en egen ”Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft.” I Asker har vi 

tidligere hatt en egen prostigruppe hvor Sidsel Baardsen er Østenstads representant.. 

Arbeidsgruppa har nå en pause i påvente av nytt mandat. Jens Måge fra Asker menighet er for 

tiden prostikontakt.     

 

HjerteRom er en ressursgruppe på bispedømmeplan som bistår med arbeid overfor fattige 

tilreisende fra Europa. I Bærum har de etablert egen prostigruppe, og i Asker henviser vi folk 

dit. Ellers tilbyr Kirkens Feltarbeid dusj og mulighet til klesvask og måltider til denne 

målgruppa. De menigheter som ikke har eget arbeid, oppfordres til å støtte Kirkens Bymisjons 

arbeid Rom for fattige, som har flere typer tilbud. En søndag i måneden holdes kveldsbønn i 

Gamlebyen kirke for overnattingsgjestene der. Diakonen i Østenstad har medvirket på to av 

disse samlingene i 2015.   

 

  Andre typer fellestilbud i regionen  6.6.

Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Østenstads 

konfirmanter er bøssebærere. Siden alle konfirmantene nå tas opp på våren, ble 

innsamlingsresultatet i Østenstad nesten doblet siden flere roder nå ble dekket. TV-aksjonen i 

høst hadde også i år Østenstad kirke som base for bøssebærere i vår region.     

 

Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til 

kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene. To 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.   

 

Sorgen det ikke sendes blomster til er nå gått over til å bli et tilbud for hele bispedømmet og 

er et tilbud for mennesker som opplever samlivsbrudd. Kursene holdes på Diakonhjemmet.   

 

Vi kjenner til at flere av innbyggerne i Asker benytter seg av disse tilbudene, derfor er det 

også viktig å gjøre dem kjent.  

 

 

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 2015 var kantor fritatt fra begravelsesspilling siden hun startet opp barnekor i kirken 
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- spilling ved sykehjemsandakter én dag annenhver uke. 
- spilling ved vigsler i Østenstad kirke 
- ledelse av Østenstad sangeri og Østenstad kirkes barnekor 
- kulturutvalg (sovende utvalg siden 2013) 

 

  Østenstad sangeri 7.1.

Deltakere: 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 en ny 

messe, Missa Brevis i D-moll av Mozart, som vi framførte sammen med tre profesjonelle 

musikere (to fioliner og cello) og organist. 
 

Hva gjorde Østenstad Sangeri i 2015?  

- sang på Y`s mens nyttårsfest 5/1koret hadde 4 øvelser i februar/mars med Ingrid Hanken 

- 4 søndager sang grupper fra koret på gudstjenesten: 8/3, 19/4, 31/5, 25/12 

- foruten Maria Budskapsdag (22/3) og Allehelgenssøndag (1/11) sang hele koret på  

  gudstjenestene 3/5 og 11/10 

- sommerkonsert 7. juni sammen med Asker kammerkor og Asker Bel Canto 

- 5. – 8. november: Kortur til Budapest hvor vi deltok på en korfestival sammen med to kor 

fra Sverige. Vi sang på to konserter: Mozarts Requiem og konsert hvor alle korene sang sitt 

eget repertoar. 

-  julekonsert sammen med barnekoret og Myrbostad trio13. desember 

 
 

 

8.  TROSOPPLÆRING      

  Barneutvalg 8.1.

Medlemmer: Anne Kristi Jønland, kateket Karianne Pettersen 

 

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, og 

fungerer som et styre for barnearbeidet, blant annet i forhold til 

kommunen.   

 

Særskilte utfordringer: Finne nye medlemmer i utvalget! Generelt: Det er vanskelig å 

engasjere voksne, frivillige medarbeidere til en del av arbeidet for barn. Vi trenger å styrke 

rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere på barnesiden. I 2015 ble juletrefesten 

avlyst, pga mangel på frivillige medarbeidere som kunne delta. Flere reagerte med å love 

deltakelse til neste år, derfor ble det planlagt juletrefest januar 2016.  
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  Barnegudstjenesteutvalg 8.2.

Medlemmer: Anne Kristi Jønland, kateket 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 / gudstjenester for 

små og store i samarbeid med prest og kantor. 

 

  Søndagsskole 8.3.

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Deltakere: ca. 75 besøkende (unike brukere) på årsbasis. Kjerne på 10-15 barn. 

Målgruppe: Barn som deltar i gudstjenester. Særlig fokus på aldersgruppen 3-12 år. 

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 eget rom under gudstjenesten. Fortelling, sang, samtale, aktiviteter. 

Søndagsskolen har i 2015 for det meste laget opplegg rundt temaene i søndagsskolebladet/ 

Sprell levende opplegget til søndagsskolen sentralt. 

Gleder: Vi er en god og stabil ledergjeng. Vi har også fått til å dele barna i barnehagealder og 

skolealder et par ganger i 2015, og kommer til å prøve å få det til enda mer i 2016. 

Utfordringer: Det er vanskelig å vite hvem som kommer på søndagsskolen og hvem man 

egentlig skal forberede seg å undervise. Noen ganger kommer to, andre ganger 15 og det er 

spredning i alder- og i kirketilhørighet! Det er også utfordrende å ikke vite hvor lenge 

gudstjenesten varer og dermed hvor lenge man skal ha et opplegg for barna. 

 

  Dåpssamtaler og tro i hjemmet 8.4.

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 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.  

 

  Babysang 8.5.

Ansvarlig leder: Elin Oveland (for barnesekretær). 

Deltakere: Det har vært til sammen 40 barn på babysang, Det betyr en økning på neste 50 

prosent fra foregående år! 

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, bli kjent med kirkens rom, døpefont og lysglobe. 

Arbeidsform: Sang og bevegelse på matter. Matpakkelunsj i peisestuen etterpå. Vi har ikke 

deltatt på gudstjenester i 2015. Vi har prøvd ut babyteaterforestilling, da kom det 18 deltakere, 

derav noen som ikke hadde vært her før. 
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  Småbarnssang 8.6.

Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan. Leder: Linda Moen, Ivar Oveland, Jon 

Kippenes. F.o.m. uke 41 var det kun Ivar Oveland som var leder. De andre gikk over til 

Minigospel, siden daværende leder sluttet. 

Deltakere: Våren var 13 barn innmeldt, og høsten var 14 barn innmeldt. 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. Såpebobler. Avslutte med saft og kjeks.  

 

  Minigospel 8.7.

Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan. Leder: Maren Røed Larsen. Maren sluttet som 

leder i minigospel i uke 40, og Linda Moen og Jon Kippenes gikk inn som ledere der. I tillegg 

har Ann Mari Nygjerde blitt med som pianospiller. 

Deltakere: Våren var 9 stk. påmeldt og høsten var 15 stk. påmeldt. 

Målgruppe: Alder 4-6 år. 

Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger. 

Arbeidsform: Sang og lek. Avslutter med saft og kjeks. 

Begivenheter: Opptreden med Minigospel på gudstjenester: 8. februar. 

 31.mai, 18. okt. og julaften kl.12.00. Minigospel sang og på julemarkedet 14.nov. 

 

  Østenstad kirkes barnekor 8.8.

Ansvarlige ledere: Kristin Hesselberg Meland og Anne Kristine Merkesvik. 

Barnekoret har øvelse tirsdager kl. 17 – 18. 

Målgruppe og deltakere: Frem til høsten har tilbudet vært fra 2. – 4. trinn på skolen. 

Vårsemesteret var det 12 medlemmer i koret. Da vi startet opp på høsten, var det bare 6 

medlemmer. Halve koret hadde sluttet pga andre aktiviteter, og de var kommet i 5. klasse. 

Foreldrene til de som var igjen i koret gjorde nå en ekstra innsats i forhold til skolene og fikk 

reklamert og informert om barnekoret. Vi gjorde også en endring i forhold til opplegget. Det 

ble lagt opp til at koret kunne synge mer populær-musikk i tillegg til sangene vi bruker i 

gudstjenesten. Kortilbudet ble endret fra 2.-4. trinn til 1.-4.trinn, og Anne Kristine Merkesvik 

ble med som medleder slik at vi kunne dele koret opp i mindre grupper med hver sin leder på 

deler av øvelsene: 1.-2. trinn alene og 3.-4. trinn alene.  

Det kom flere og flere med i koret, og i desember var det 20 medlemmer i barnekoret! 
Våren 2015 sang koret på gudstjenestene 8/2 og12/4.  

Høsten 2015 sang koret på gudstjenesten 18/10, Risenga sykehjem 10/11, julemarkedet i 

kirken 14/11, julekonserten sammen med Østenstad sangeri 13/12 og gudstjenesten julaften 

kl. 12. 
 

  Tirsdagsmiddag 8.9.

Ansvarlig leder: Ingrid Tellsgård. 

Deltakere: Mellom 40 og 60 deltakere, barn og voksne. 12-13 frivillige lager middag på 

omgang, 3 hver gang. 

Formål: Fellesskap og miljø i kirken, knyttet til barnegruppene på tirsdager.  
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Arbeidsform: Servering og salg av rimelig, sunn og variert middagsmat og frukt til dessert. 

Felles måltid, mulighet til lek og samtale. Gruppa som lager middag har høsten 2015 hatt en 

inspirasjonssamling. Kokk Anette Hetland snakka litt om laging av mat til så mange og ga oss 

noen oppskrifter og ideer. 

Økonomi: Middagen går med noe overskudd. 

Utfordring: Finne gode, sunne og enkle oppskrifter. Det er en utfordring med beregning slik 

at det ikke blir mye rester, eller for lite. Målet er å lage og servere miljøvennlig og ikke kaste 

rester. 

  

  Fortellerstund, Skattekistesamling. 8.10.

Ansvarlig leder: Elin Oveland, Astrid Sætrang Morvik, Karianne Pettersen, Kari Bergan.  

Målgruppe: Barn og familier som kommer på tirsdagsarrangementene. 

Formål: å gi deltakerne kjennskap til og kunnskap om bibelens fortellinger, velsignelsen og 

kirkerommet. 

Arbeidsform: Vi samles inne i kirkerommet etter middagen, 16.55, starter med sangen «Vi 

tar hverandres hender». Så finner fortelleren en gjenstand eller flere oppi skattekisten og 

forteller en fortelling fra Bibelen med denne. Fortellingen tolkes ikke, men får leve i hver 

tilhørers hjerte og tanke. 
Utfordring: Det er litt lite tid med 10 minutter, men det er vanskelig å ta tiden fra 

sangoppleggene eller middagen også! 

 

  2-årsfasen: Teatergudstjeneste  8.11.

Ansvarlig leder: Elin Oveland og Liv-Iren Westnes (samarbeid med Asker menighet) 

Deltakere: 3 

Målgruppe: Østenstads 2-åringer, og Askers 1-3 år. 

Formål: En gudstjeneste spesielt tilrettelagt for de minste. 

Arbeidsform: Bruk av teaterfigurer, og prekenen var en egen forestilling om Sennepsfrøet.  

Utfordring: Tiltaket var populært blant Asker menighets barn, men vår deltakelse var heller 

liten. Dersom vi skal invitere til dette igjen, bør vi gjøre det i egen kirke. Dessverre falt datoen 

sammen med utdeling av 4-årsboka i Østenstad. Det kan jo selvsagt ha gjort en del med 

oppmøtetallet. 

 

  3-årsfasen: Forestillingen Lille Frø,  8.12.

Ansvarlig leder: Elin Oveland, Marianne Solheim og Liv-Iren Westnes (samarbeid med 

Heggedal og Asker menigheter) 

Deltakere: 7 fra Østenstad, men 30-40 barn i ulik alder til sammen. 

Målgruppe: Østenstads og Heggedals 3-åringer. 

Formål: Invitere til en spesiell stund i kirken for de minste. Formidle en bibelfortelling. 

Invitere til tirsdagsmiddag og de ulike tilbudene for barn på tirsdager. 

Arbeidsform: Forestillingen «Lille Frø», utarbeidet av Elin, Marianne og Liv-Iren.  

Utfordring: Det kom få barn i den spesielle målgruppen, men de som kom fikk en opplevelse 

av å være mange barn i kirken, og det ser vi på som viktig.  
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  4-årsfase med Kirkebok  8.13.

Ansvarlig leder: kateket Karianne Pettersen 

Deltakere: 36 barn deltok i gudstjeneste med utdeling av kirkebok og 23 barn deltok i 

samling på forhånd.  

Målgruppe: 4-åringer 

Formål: Gi foreldre og barn en opplevelse av tilhørighet til kirken og trygghet hos Gud. 

Kjennskap til bibelfortelling med fokus på Guds omsorg for oss. En gudstjeneste-opplevelse 

med opplevelse av aktiv deltakelse og positiv oppmerksomhet. Kirkebok som oppfordring og 

hjelp til trosopplæring i hjemmet.  

Arbeidsform: Felles middag på samling. Bibelfortelling. Skuespill. Sang og lek. Gudstjeneste 

der 4-åringene blir presentert og får kirkebok. 

Utfordring: 4-årsbok er en innarbeidet tradisjon, men får i dag selskap av kirkebokutdelinger 

ved andre alderstrinn. Det er vanskelig å nå alle med invitasjon, bla på grunn av flytting hos 

småbarnsfamilier. Vi har positiv erfaring med felles middag og med samling på forhånd, 

barna blir tryggere i kirken og det skaper forventning til gudstjeneste og utdeling når vi 

samles noen dager på forkant.  

 

 

   6-årsfase med Kirkebok  8.14.

Tiltaket med å invitere skolestarterne til «Skolestartgudstjeneste» har eksistert siden 2012 i 

Østenstad menighet. I 2014 hadde vi for første gang en samling knyttet til utdelingen. Den 

skjedde etter gudstjenesten. 

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Deltakere: 9 barn deltok i gudstjeneste med utdeling av kirkebok og 3 barn deltok i samling 

etterpå. 

Målgruppe: 6-åringer/skolestartere 

Formål: Gi barna kjennskap til og tilhørighet til kirkehuset. Kontaktskapende. Markere 

skolestart som begivenhet i barnets liv. Kirkebok som oppfordring og hjelp til trosopplæring i 

hjemmet.  

Arbeidsform: Invitasjon til gudstjeneste og samling under kirkekaffen. Astrid samlet de 

foresatte og samtalte med dem om det å ha barn, og det å være kristen familie. Elin hadde 

med seg 6-åringene og introduserte dem for arbeidsboken de fikk sammen med kirkeboken. 

Utfordring: PR/ invitasjoner. Vi sendte invitasjonsbrevene før sommeren, det har nok 

resultert i at mange hadde glemt det da høsten kom. Det var utfordrende å ha en samling 

etterpå med kun 3 barn, som i tillegg var nokså urolige. 

 

 Kirkerottene 8.15.

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Deltakere: 16 barn fra Østenstad med følge. I tillegg hadde vi 7 andre barn i alderen 4-7 år 

fra vår menighet. Én ansatt deltok. Fra Hele Asker kom det 55 5- åringer. 

Målgruppe: 5-åringer 

Formål: Breddetiltak for 5-åringer med teaterforestillingen. I år var vi i Østenstad kirke. Vi 

hadde ikke en samling i forkant av forestillingen i år, men vi sendte ut en reklame-dvd 

sammen med invitasjonen.   

Utfordring: Lav deltakelse på arrangementet, og bekjentgjøring arrangementet på en tjenlig  

måte. 
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 Tårnagenthelg 8.16.

Samarbeid med Heggedal menighet i Heggedal kirke i mai. 

Målgruppe: 7-8-åringer. 

Deltakere: 12 (6 fra Østenstad) 

Opplegg: Bli kjent med kirken og kirkerommets symboler samt kirketårnet. Gudstjeneste med 

oppdrag søndagen. 

Utfordringer: Få deltakere. Vi prøver oss på ny dato i februar for 2016 

 

  Lys våken (samarbeid med Heggedal menighet) 8.17.

Ansvarlig leder: Elin Oveland (trosopplæring)  

Antall deltakere: 16 jenter og 2 gutter (tilsammen 31 barn fra begge menighetene.) 

Antall ledere: Fem ansatte, 10 frivillige ungdommer/ voksne. (til sammen for menighetene) 

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. 

Utfordringer: Lavt deltakerantall. Vi har gått sterkt ned fra i fjor. Dersom vi ikke 

samarbeidet med Heggedal, ville tiltaket ikke være mulig.  

 

 Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer   8.18.

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Antall deltakere: 42 barn har vært innom klubben i løpet av året. 

Målgruppe: 5 kl. (10 åringer): 16 stk. 

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. Aktiviteter har vi drevet med er klatring, 

lek, små filmer, andakt, samtalegrupper. Under andakten har vi holdt på med temaene tro og 

tvil, og trosbekjennelsens første og andre artikkel, samt Guds kjærlighet.  

Gleder: Vi har fått foreldre med som hjelpeledere, samt på høsten fikk vi fem flotte 

ungdommer som ledere! 

Særlige utfordringer/ mål fremover: Fortsette minilederarbeidet og gjøre det attraktivt å 

være med for de eldste barna. 

 

 Cafédralen 8.19.

Ansvarlig leder: Elin Oveland og Silja Aasland (høsten 15) 

Cafédralvakter: Tre voksne, mange ungdommer 

Antall deltakere: Godt og vel 100 innom på årsbasis. Kjerne på 20 stk. 

Formål for tiltaket: 
- Salg av pizzaboller og annet etter skoletid og før Ten Sing begynner. 

- Et tiltak i tillegg til Ten Sing på torsdagene. 
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- Ledertrening for de som driver kafeen. 

- Trosopplæring i diakonal form. 

Arbeidsform: Salg og ”kundebehandling”, middagslaging, musikk, mulighet for aktiviteter 

som spill og Quiz (lite brukt) Bevisst bruk av samtaler som arbeidsform for trosopplæring og 

diakoni. Mange innom før konfirmasjon. Kunne være 60-70 i Ten Sing-pausene. 

Særskilte begivenheter i året som gikk/ tanker om fremtiden:  
Driften av cafedralen ble høsten 2015 lagt inn under tensingstyret. Det har fungert veldig fint. 

Tiltaket er gjort om til kun kiosk og samlingssted i sammenheng med tensing sitt opplegg. 

Tensingmedlemmene rullerer på å ha vakter i cafeen, mens to voksne bytter på å være 

voksenvakter der. 

 

  KRIK (Kristen idrettskontakt) 8.20.

Ansvarlig leder: Oscar Østvold og Elin Oveland  

KRIK ble startet opp igjen etter sommeren 2015, og fikk et styre: Mari Bjor Hognestad, Lise 

Kolden, Ingvild Halbo Aspelund, Karsten Bakke og Tobias Nicander. Vi arrangerte tre 

happenings «KRIK –Fredag». Det var labert oppmøte blant årets konfirmanter, så vi håper 

dermed å få med oss flere fra neste års kull i og med at vi er tidligere på banen i forhold til 

relasjonsbygging med dem. Flere tensingere har likevel støttet opp om kveldene, og vi har 

vært en 15-20 stk samlet. 

 

  Konfirmasjon 8.21.

Antall: 110 konfirmanter i 2015, 62 Ten Sing-konfirmanter og 48 KRIK-konfirmanter. 

 

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)  

 

Vi har alle våre konfirmanter i undervisning fra januar til september, med konfirmasjon i 

september.  Tensing-konfirmantene har forestillinger i forkant av konfirmasjonen. 

Vi har fortsatt et todelt – linjedelt – opplegg, men i år er begge for første gang basert på 

sommerleir.  1) Tensing-konfirmanter 2) KRIK-konfirmanter  

 

Arbeidsform: Undervisning og gruppesamtaler. Gudstjenester. Konfirmasjonsleir på 

sommeren. Deltakelse i KNs Fasteaksjon  

Andaktsliv / kveldsgudstjeneste med forkynnelse ved unge medarbeidere.  

Temasamlinger. Samarbeid med Østenstad tensing og med KRIK Norge.  

35 voksne er engasjert i en egen bønnetjeneste for konfirmantene.  

 

Særskilte begivenheter: Vi hadde for første gang to helt parallelle, linjedelte tilbud med hver 

sin sommerleir.  

1) Ten Sing-konfirmanter: Denne gruppen er en videreføring av det tradisjonelle 

musikal-prosjektet, der konfirmantene er sammen med Ten Sing på alle samlinger, 

forbereder og setter opp en forestilling, og reiser på sommerleir sammen med 

menighetens ungdomsledere til Gulsrud leirsted en uke i august. Denne leiren er blitt 

en kombinasjon av konfirmantleir og øvelsesleir til forestilling. Årets forestilling het: 

«Jesus Krist Superkar!». Forestillingen var egenprodusert, alt drama var skrevet av 

våre egne ungdomsledere.  
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2) KRIK-konfirmanter: Denne gruppen har temasamlinger med kateket og prest, + litt 

sportsaktiviteter med ungdomsledere. De reiser på sommerleir i regi av KRIK Norge: 

Action! Dette er en landsleir som KRIK Norge arrangerer i Bø i Telemark, med 1000 

deltakere i alderen 14 – 17 år.  

 

Utfordringer framover: Arbeidet er helt avhengig av frivillige medarbeidere!  

Musikalprosjektet har fått nye utfordringer med omleggingen, blant annet har vi fått 

betraktelig større konfirmantgrupper inn i Ten Sing. Dette er særdeles hyggelig, men 

krevende. Vi har unge og engasjerte ledere som må tas vare på. Et stabilt og svært aktivt 

voksenlederteam har vært bærende i arbeidet også i 2015, men dette trenger nå fornying.  

KRIK-tilbud har vist seg å være svært populært blant konfirmanter, men vi manglet en lokal 

KRIK-gruppe. Vår målsetting ved omlegging var å bygge opp en liten lokal KRIK gruppe i 

menigheten som konfirmantene kunne ha fellesskap med i konfirmasjonstiden og rekrutteres 

over i etterpå, på samme måten som med Ten Sing. Vi manglet leder til gruppen, og ansatte 

en ungdom rett før leiren, samtidig som vi har brukt ungdommer fra Ten Sing. Høsten 2015 

har det blitt etablert et styre for Østenstad KRIK, og vi håper at neste års konfirmantkull kan 

bli en del av dette arbeidet.  

  Lederkurs InTro 8.22.

Ansvarlig leder: Karianne Pettersen, i samarbeid med Øyvind Kvamme 

Deltakere: 11 deltakere i 2015. 

Formål: Rekruttere fjorårskonfirmanter til aktive deltakere og 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. Weekendtur på fjellet. Undervisning, samtale og øvelser / 

aktiviteter. Praksisoppgave på konfirmantleir og i ungdomsarbeidet eller barnearbeidet, med 

veiledning. 

Utfordringer: Kurset er en bro fra konfirmantarbeidet over i menighetens ungdomsarbeid. Vi 

jobber med utvikling, både personlig og åndelig, samtidig vil det være slik at noen ønsker å 

fortsette i et miljø de har trivdes i gjennom sin konfirmasjonstid, men er kanskje ikke klare for 

lederrolle ennå.   

 

  Minilederkurs 8.23.

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Antall deltakere: 6 

Formål for tiltaket: Enkel lederopplæring i tilknytning til Dig Deeper. Tema: Jeg- en leder, å 

ta ansvar, jeg og de andre. 

Arbeidsform: Undervisning, refleksjonssamtaler og praksis med tilbakemelding. 

Dette kurset ble gjennomført på våren og var et tilbud til alle 6.-klassingene. 

 

  Lederkurs LIV 8.24.

Ansvarlig leder: Øyvind Kvamme.  

Arbeidsform: LIV er et toårig lederkurs for ungdommer i regi av Asker og Bærum krets av 

KFUK-KFUM. Kurset består av fire kurshelger felles med ungdom fra kretsen, pluss 

temasamlinger med lokal gruppe for hver menighet. Kretsen har ansvar for helgene, mens 

lokal ansvarlig leder har ansvar for temasamlingene med sin gruppe, samt individuell 
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veiledning og oppfølging. Andre kursår har deltakerne praksisoppgave med veiledning i sin 

lokalmenighet, pluss en (frivillig) utenlandstur / seminar, i kretsregi. 

  

Formål: Kurset fokuserer på kristen tro, personlighetsutvikling og lederfag. Målet er å gi 

ballast, kunnskap og erfaring med lederoppgaver i barne- og ungdomsarbeid i 

menighetene. Kurset skal være til vekst for deltakerne selv, og sette dem i stand til å bidra 

positivt med sineegenskaper og gaver som leder i et miljø. Kurset er basert på Norges KFUK-

KFUMs ideologi og helhetstenkning. 

  

Antall deltakere fra Østenstad menighet: 8 deltakere våren 2015, 10 deltakere høsten 2015.  

  

Utfordringer: LIV er et godt kurskonsept med lange tradisjoner og godt omdømme i 

ungdomsmiljøet! Vi har gjennom mange år sett gode resultater fra LIV, både individuelt for 

deltakerne og i miljøet. Det er imidlertid et ressurskrevende kurs, både økonomisk og med 

tanke på anvendt tid. Det kan være vanskelig for noen å delta av den grunn.  Det er også en 

plassbegrensning for hver menighet, og utvelgelse av deltakere kan være en krevende prosess 

som kan oppleves svært urettferdig for ungdommer som ikke får plass.  

 

  Medarbeiderweekend 8.25.

Vi gjennomførte en ny medarbeiderhelg i Karlskoga, Sverige 

30 ungdommer var en helg på BodaBorg senteret i Karlskoga, til fellesskap, aktiviteter og 

øvelser og bibelgrupper. Tema for turen var teambygging og: «Tro og tvil». Turer og 

samlinger der ungdommene får tid til eget fellesskap og kan være deltakere, ikke ansvarlige 

ledere, er svært verdifullt og viktig i ungdomsarbeidet! Disse turene til BodaBorg har vært 

spesielt verdifulle for å jobbe med både sosialt og åndelig fellesskap, vi har hatt et helt 

spesielt kristent fellesskap og åpenhet på disse turene over svenskegrensen! Vi har som mål å 

kunne gjennomføre medarbeiderweekend årlig / jevnlig framover.  

 

 

  Østenstad Ten Sing – Pappas Barn  8.26.

Styresammensetning  
Styreleder: Martine Lindberget (18 år)      

Nestleder: Kjetil Aarskog (17 år) 

Styremedlem: Vegard Gundersen (17) 

Styremedlem: Silja Aasland (16 år) 

Styremedlem: Karsten Bakke (16 år) 

Styremedlem: Kristin Haakonsen (17 år) 

Styremedlem: Ungdomsarbeider: Øyvind Kvamme 24 år 

Antall deltakere: 50 (inkludert 4 voksenledere). Vi har hatt en nedgang i antall medlemmer, 

men de 50 vi har, er alle med på jevnlig basis.  

Formål: Styrets formål er å utarbeide semesterplaner, styre økonomi og styrke miljøet i Ten 

Sing. Pappas Barns visjon er: «Vi ønsker at alle som kommer til Pappas Barn skal oppleve 

trygghet, et inkluderende fellesskap og at man kan utvikle troen sin.»  

Arbeidsform: Kor, drama, dans, band, teknikk, foto, andaktsgruppe og cafe-drift.  

Særskilte begivenheter/ satsingsområder: Av særskilte begivenheter fra 2015 er det flere 

arrangementer som bør trekkes fram. Konfirmantopplegget begynte i februar og resulterte i 

forestillingen «Jesus Krist, superkar» i september. Vi hadde også Ten Sings årlige påskeleir, 
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en tur til Nordmarkskapellet der det sosiale står i fokus. I april var det Gospelnight i kirken 

sammen med andre Ten Sing- kor fra Asker.  

Mål for tiden fremover: Årets konfirmanter kommer i midten av februar 2016 og vi skal ha 

kick- off med dem 1.-3. april. Sammen vil vi sette opp en forestilling i september. Det er i år 

også planer om påskeleir og Gospelnight med andre kirker i Asker. Vi planlegger også å 

arrangere ulike kvelder og turer som vil øke trivselen i gruppen. Vi ønsker fortsatt å være et 

sted med et godt felleskap hvor alle er velkommen og hvor alle skal trives.  

Særskilte utfordringer: Vi har fått en veldig stor ledergruppe noe som medfører at ikke alle 

får like mange arbeidsoppgaver. Det fører også til at vi må bruke mer penger på å sende 

ledere ut på kurs (f.eks. direksjon til koret) dette fører til at det går litt dårligere økonomisk.  

Vi vil at alle skal få den samme oppfølgingen og at alle lederne skal føle at de gjør en viktig 

jobb. 

 

Ved Styreleder Martine Lindberget 

   Hybelkurs 8.27.

Ansvarlig leder: Undervisningsforum i Asker prosti/ Elin Oveland  

Sted 2015: Østenstad kirke  

Antall deltakere: 14 stk til sammen fra hele prostiet og 8 fra Østenstad (dobling for 

Østenstad). 

Målgruppe: 17- og 18-åringer: 2 deltakere 

Formål for tiltaket: 
- Samle dem som snart skal «ut i verden» 

- Kurs i økonomiforvaltning, matlaging og «hvordan ta med seg troen videre i livet som 

student» 

- Gudstjeneste med fokus på tiden fremover og velsignelse av deltakerne. 

Arbeidsform: Felles måltid, 3 seminarer og en kveldsgudstjeneste. 

Særskilte utfordringer i året som gikk/ tanker om fremtiden: få opp deltakelsen på 

arrangementet. Nå må vi også vurdere om vi i det hele tatt kan fortsette med tiltaket, vi har 

altfor lav deltakelse til å fortsette slik. 

Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap og deles 

på av prostiets 5 menigheter. 

 

  

  Blakstadspeiderne  8.28.

Medlemmer: 

Speiderne har arbeid for tre aldersklasser   

Stifinnere (4.-5.-klasse) 

Vandrere (6.-9. klasse)  

Rovere (10. klasse->) 

 

Ved utgangen av 2015 var vi totalt 23 medlemmer, det samme som i fjor. Av disse er 9 

Rovere og ledere og 11 Vandrere, og 3 er stifinnere. Særlig gledelig er det at antallet vandrere 

og stifinnere holder seg stabilt.  

 

Aktiviteter 

Speideråret består av ukentlige møter og jevnlige turer. Ukemøtene holdes vekselvis i 

Østenstad kirke og “ute i felten”, da først og fremst i skogen inn fra Erlands vei.  Til 
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innemøtene bruker vi speiderrommet i “kirkekjelleren”. Dette fungerer stort sett bra, men som 

tidligere er det viktig at dette rommet ikke plutselig er brukt til andre ting som f.eks. lager. På 

tursiden nevner vi hyttetur til Holmenspeidernes hytte på Rallarn, kanotur til Fjorda, 

kretskonkurranse på Skogsborg, stifinnerleir på Strandheim og rafting i Dagali. Sommerleiren 

er på mange måter årets høydepunkt. Dette året var det tid for troppsleir, denne gangen en litt 

kort uke på fjellet i Hol kommune ved Maud og Terjes hytte. Det må også nevnes at flere av 

våre eldste jenter har vært på patruljeførerkurs i år, noen sågar på 2 kurs. Det er flott, og har 

gjort at vi har fått i gang patruljearbeidet på jentesiden. Turer er en viktig del av 

speiderarbeidet – ungdommene lærer å ta ansvar, blir godt kjent og får mange praktiske 

utfordringer.  

 

Speiderhytta 

Med speiderhytta har det ikke skjedd noe av betydning siste år, det som har vært skrevet 

tidligere gjelder stadig: Vår drøyt 50-år gamle speiderhytte ved Fløyta i Vestmarka brukes 

jevnlig, men kunne gjerne bli brukt mer. 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 

2015 har Terje Berntsen med Marte Walmsness, Ole Marius Bay og Linnea Bostad som 

troppsassistenter. Trude Mørk har vært kasserer.  

Anders Østeby fra Blakstadspeiderne er fortsatt landssjef i Norges KFUK-KFUM speidere. 

 

 

9. ØSTENSTAD MENIGHETS BARNEHAGE 
 

Barnehagens styrer: Anne Davidsen 

Styret: For de ansatte sitter: Jeanne Wickstrøm og Anne Davidsen For foreldrene sitter: 

Håvard Alstad og Theo Thorkildsen Fra menighetsrådet sitter Daniela Maass 

Barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling fram til 1. august: May Lill Tørnblom 

Pedagogisk leder på dispensasjon i 50 % stilling: Jessica Gomez Rios (Fungerte fra 1. 

august, ansatt fra 1. januar 2016) 

Assistenter: Helén Kramer, Jeanne Wickstrøm, Jessica Gomez Rios (Ekstraressurs fra Asker 

kommune)  

Renholder: Jessica Gomez Rios 

Barnehagen hadde fra januar til juni 13 barn, 5 av disse var under 3 år. Fra august har vi hatt 

15 barn og 3 av dem var under 3 år. Førskolegruppen teller i år 4 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 en turdag i uka vår og høst.  Med så mange små barn har vi valgt at de som er 

under 3 år har utedag i barnehagen i stedet for å gå på tur i høsthalvåret. 

Gjennomgangstemaet var for våren Nyere norsk barnelitteratur, der vi tar for oss litt mer enn 

bare de tradisjonelle barnebøkene vi kjenner best.  For å fremme forståelse for forskjellige 
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kulturer, har vi på høsten jobbet med forskjellige land.  Vi har tatt for oss Norge og 

Skandinavia og ellers land vi har barn fra.  Vi har også fortsatt hatt fokus på «Drømmen om 

det gode», et opplegg som hjelper barna til å «roe ned» i en stressende hverdag. 

 

Barnehagens økonomi har endret seg etter at statstilskuddet ble borte og kommunen har 

overtatt fordeling av midlene. Vi har satt opp foreldrebetalingen fra august 2015, men mener 

fortsatt at vi har forholdsvis god 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. Mange kjører alt for 

fort!  Ellers bare fryd og gammen å melde fra Østenstad menighets barnehage! 

 

 

10.  ØSTENSTAD MISJONSUTVALG 
 

Leder til 16.09.2015: Eldbjørg Nåheim Eien. 

Medlemmer til 16.09.2015: Karin Normann og Nina Samuelsen.  

Leder fra 16.09.2015: Else Marie Fonneløp. 

Medlemmer fra 16.09.2015: Marit Midbøe Hagen og Wenche Randgaard.  

 

Formål: Misjonsutvalget skal arbeide for et aktivt misjonsengasjement i menigheten ved å ha 

ansvar for ’driften’ av menighetens misjonsprosjekt, arrangere misjonssøndager, informere 

om misjonsprosjektet på de gudstjenestene der det er ofring til prosjektet og fortelle om 

misjon og prosjektet vårt til grupper i menigheten som ønsker det, f. eks. konfirmantene, 

søndagsskolen etc. 

Når det er tid for å skifte til nytt misjonsprosjekt, er det MU som undersøker alternativer og 

foreslår nytt prosjekt for Menighetsrådet.  

 

’Begivenheter’ i 2015  
1. februar arrangerte vi misjonsgudstjeneste hvor Kristina Reberg og Live Samdal viste bilder 

på kirkekaffen og fortalte fra sitt studieopphold i Okhaldhunga. 7. juni var det igjen 

misjonsgudstjeneste. Denne gang med besøk av Kristin og Erik Bøhler. De formidlet ferske 

og sterke inntrykk fra jordskjelvkatastrofen i Nepal. 

Det har vært 5 gudstjenesteofringer til prosjektet. Ved disse gudstjenestene har det blitt 

orientert om arbeidet ved sykehuset i Okhaldhunga av en av utvalgets medlemmer. 

MR vedtok 01.12.2015 at prosjektet: Barnehelse/ ernæring ved sykehuset i Okhaldhunga, 

Nepal i regi av Normisjon, skal videreføres i 4 år, til 31.12.2019. 

 

Utfordringer i 2015: Utfordringen er fortsatt å gjøre prosjektet kjent og å skape engasjement 

for det i menigheten. Dette ser ut til å gå fint vurdert etter giverglede og interesse for 

prosjektet. Besøk av Kristin og Erik Bøhler og den gode e-post-kommunikasjonen vi har med 

dem er også viktig i denne sammenheng. 

Oppfordringen om å strikke babytepper ble fint fulgt opp i 2015. Totalt ble det sendt 203 

tepper (men ikke alle var strikket av Østenstad-folk). 

 

Økonomi: Vårt innsamlingsmål er kr 50.000 til prosjektet pr år. I 2015 overførte vi kr 50.000. 

Det sto ca. kr 10.000 på konto ved årsskiftet 2015/16.  
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Utfordringer fremover: Å fortsette å gjøre prosjektet kjent og skape engasjement for det i 

menigheten. Misjonsutvalget søker å finne nye måter å profilere misjonsprosjektet på, f. eks. 

gjennom brosjyrer på kirketorget og «barometer» som viser hvor mye vi har samlet inn. Vi 

ønsker også et tettere samarbeid med søndagsskole og øvrig barnearbeid.  

 

11.  JULEMARKED 
 

Årets julemarked ble avholdt lørdag 14. november, kl. 11 til 15. Til sammen deltok over 90 

frivillige og ansatte fra Østenstad menighet. Årets aktiviteter var; juleverksted, auksjon, 

hovedlotteri, årelotteri, kakelotteri, salg av bakevarer, håndarbeid, kafeteria, salg av sveler, 

bøker, pepperkaker og gløgg og julegodterier. Nytt av året var dartkonkurranse og eget bord 

med finere lopper. Ten-Sing og to barnekor fra menigheten deltok med sang. Trosopplærer 

holdt andakt. Markedet var godt besøkt både av kirkegjengere og folk utenfra.  

 

Julemarkedet innbrakte nærmere kr 150.000,-. Julemarkedskomiteen bestod av Signe 

Jørgensen, Helen Myra, Vigdis Pettersen, Tone Skjellestad, Liv Ruud og Jarle Klungrehaug. I 

tillegg til disse, hadde flere personer tatt på seg vesentlig mer ansvar enn året før slik at det 

ble mindre arbeid for komiteen.  

 

12.   Y´S MEN INTERNATIONAL - ØSTENSTAD 
 

Østenstad Y`s Men's Club er tilsluttet The International Association of Y’s Men’s Clubs med 

totalt ca 30.000 medlemmer. Bokstaven Y er hentet fra YMCA/YWCA som er den engelske 

betegnelsen på KFUM/KFUK. Klubben har både mannlige og kvinnelige medlemmer. 

Arbeidsåret i Y’s Men’s Club går fra 1. juli – 30. juni. 

 

Presidiet fra 1.7.14- 30.6.15 

Klara Bondevik, President       

Per Trygve Normann, Visepresident     

Sigrid Ryg Helgebostad, Past president 

Knut Møgedal, Sekretær 

Max Eien, Kasserer  

 

Presidiet fra 1.7 2015- 30.6.16  

Per Trygve Normann, President 

Eldrid Aa Gynnild, Visepresident  

Klara Bondevik, Past president    

Knut Møgedal, Sekretær       

Max Eien, Kasserer 

Antall medlemmer pr. 31.12.14: Totalt 45 - 30 menn og 15 kvinner. 

Arbeidsform: Østenstad Y's Men's Club har møte annen hver onsdag i peisestuen i Østenstad 

kirke. Møtene begynner kl 19 og slutter ca. kl 21. I 2015 hadde vi 12 temamøter, 2 klubbmøter og 

årsmøte. Temamøtene er åpne for alle. Vi har mange faste gjester som kommer på temamøtene. 

Foredragsholdere er både klubbens egne medlemmer og eksterne foredragsholdere. I tillegg består 

programmet av bespisning, organisasjonsnytt og kveldstanker. Kveldstankene formidles av egne 

medlemmer. Fast tradisjon er sang og lyrikkveld i vårsemesteret.  Det holdes medlemsmøte i 

vårsemesteret med valg på nye medlemmer til presidiet, og i høstsemesteret avholdes årsmøte. 

 

Fast arrangement: Nyttårsfesten i begynnelsen av januar der naboklubbene inviteres, er en fast 

tradisjon. Festtaler på nyttårsfesten 5. januar 2015 var ordfører Lene Conradi. Det var avslutning i 

kirken, Sangeriet deltok. Det var ca 80 medlemmer og gjester med på denne festen. 18. januar 

hadde klubben ansvar for kirkekaffen på Y’s Men's internasjonale kirkedag, med kirkeofring til 

Time of Fast - den internasjonale Y`s Men's bevegelsens hjelpeprosjekt i flere verdensdeler og 

land. Prosjektene retter seg mot barn og unge og gir hjelp til utdannelse og helse.  Klubben 

arrangerte 24. og 25. april loppemarked i samarbeid med andre grupper i menigheten. Nytt i 2015 
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var at Heggedal menighet hjalp til ved loppemarkedet. I juni deltok 6 av klubbens medlemmer på 

regionkonferanse i Arendal og 3 medlemmer deltok på Europa Area Conventet samme sted. 

Grøtkvelden 2. desember med rømmegrøtservering hadde god oppslutning.  

Klubben støtter menighetens julemarked med gave og praktisk innsats. 

 

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. Klubbmedlem Henry Grindheim var medlem i 

Internasjonalt Council fram til 30. juni og har deretter fortsatt som kasserer for Area Europa og 

som mentor for Region Russland. 

 

Særskilte begivenheter: 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 gård. Margaret og Michael Rustad var flott vertskap, og vi fikk et 

fint foredrag om kirkelivet i Skottland. 

 

Økonomisk tilstand: For regnskapsåret 2014-2015 var de totale inntektene kr 151.789.-. De  

totale utgifter var kr. 146.112.-. Av dette gikk kr 29.171.- til internasjonale støtteprosjekter og kr  

56.567.- til lokale støtteprosjekter. De lokale støtteprosjektene er fordelt slik: Pappas barn kr 

10.700.-, Blakstad speiderne kr 5.900.-, Østenstad menighet kr 12.067.-, Heggedal menighet kr 

19.000 og Østenstad sangeri kr 6.900,-. Loppemarkedet i april 2015 ga netto overskudd på kr 

108.841.-. 

 

Særskilte utfordringer: Det er en fortsatt utfordring at medlemmenes gjennomsnittsalder er høy.  

Klubben må jobbe for å få inn nye yngre medlemmer. Klubben ønsker å være en viktig bidragsyter 

som voksenarbeid i menigheten og håper på denne måten å trekke flere med i klubben.  

 

13.    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. Det er ca 30 personer på listen over turkamerater. 

  

2015 ble et godt tur år for ØMT der det ble gjennomført tre turer hvor deltakerantallet varierte fra 

3 til 10.   

Vinterturen på ski (tur 52) gikk til Vikerfjell (Høgfjell), sommerturen (tur 53) til Farrisvannet og 

bøkeskogen ved Larvik, mens høstturen ( tur 54) gikk til Storsteinsfjell og Eggekollene i 

Finnemarka ( Nord for Drammen ).  Det var kjempefine turer alle tre, der vi fikk mulighet til 

friluftsaktivitet og godt kameratskap. 

Normalt arrangerer turlaget 2-3 turer i året. I januar avholdes årsmøte med tilbakeblikk på avholdte 

turer og planlegging av nye. I 2017 vil ØMT feire 25 år. 

Hvis noen menn i Østenstad menighet savner turfølge, så er de hjertelig velkommen til å delta på 

turene våre! Bare ta kontakt! 

Kontaktpersoner ØMT: Helge Næs, Tlf: 48269844 og Knut Edvard Akselsen: Tlf: 48273190 
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14.   PERSONAL, BYGG OG REGNSKAP 

 Personal 14.1.

 

 

Ansatte i 2015 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 

Kantor Kristin Hesselberg Meland 100 % Asker kirkelige fellesråd 

Kateket Karianne Pettersen 100 % Asker kirkelige fellesråd  

Daglig leder Astrid Morvik til 20. juli.  

Liv Ruud fra 20. juli. 

100 % Asker kirkelige fellesråd  

Sekretær Kari Bergan  60 % 

 

44 % av Asker kirkelige fellesråd  

16 % av Østenstad menighet 

Barnekoordinator Kari Bergan.  20 % Østenstad menighet 

Menighetspedagog Elin Oveland  100 % Asker kirkelige fellesråd 

Regnskapsfører Siri Bakke 20 % Asker kirkelige fellesråd 

Øyvind Kvamme på timebasis. Antall 

timer i 2015 tilsvarer ca 35 % 

Ca 35 % Østenstad menighet 

Oscar Østvold, KRIK-arbeider på 

timebasis 

 Østenstad menighet 

Diakon Jarle Klungrehaug  50 % 40 % av Asker kirkelige fellesråd  

10 % av Østenstad menighetsråd 

(Prostidiakon i Asker for mennesker med 

utviklingshemming i 50 % stilling betalt av 

Asker kirkelige fellesråd.)  

50 % 50 % av Asker kirkelige fellesråd  
 

Styrer Anne Davidsen 100 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent Jeanne Wickstrøm 86,24 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent Helén Kramer 86,24 % Østenstad menighets barnehage 

Barne- og ungdomsarbeider Jessica Gomez 

Rios (på dispensasjon)  

50 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent/renholder Jessica Gomez Rios 50 % Østenstad menighets 

barnehage/Asker kommune 

 

 Bygg 14.2.

Det har vært arbeidet en del med vedlikehold av kirken i 2015. Det arbeides fremdeles med ny 

belysning på kirketorget. Menighetsrådet bestemte seg for å fokusere kun på kirketorget og ikke ta 

med kirkestuen i første omgang. Arkitekt Torbjørn Berntsen har blitt brukt til å komme med 

forslag til belysning. Anbyderne (Asker elektriske, Vettre elektriske) vil komme med et pristilbud. 

Det er FR som skal stå for finansieringen på kirketorget. Eiendomsutvalget har engasjert seg i 

saken om belysning på Kirketorget, men det har vært vanskelig å komme med i prosessen om valg 

av eventuell ny belysning. Når tilbudene foreligger fra anbyderne, skal eiendomsutvalget og 



 

31 

 

31 

driftssjef møtes og se på tilbudene, drøfte disse og legge frem for menighetsrådet 

forslaget/forslagene som eiendomsutvalget fremmer. 

 

Det har vært to møter mellom daglig leder og Eiendomsutvalget.  

Befaring med Arne Eggen og arkitekt i og rundt kirkebygget. 

 

Av saker som er utført av eiendomsutvalget kan nevnes 

- Forbedret isolasjonen i taket i heisrommet og lagt ny plast.  

- Tettet taket over kjøkken og festet snøfangerne med større skruer. 

- Montert list og festet takbeslaget mot teglveggen (bygget) 

- Hevet hjørnestolpen for taket ved inngangspartiet 

- Rettet opp og forsterket opplegget for mattene ved inngangspartiet. 

- Støpt i sprekk og lagt nye fliser mellom kirketorg og menighetssal. 

- Montert prøver av belysning i et av garderoberommene. 

I august/ september ble gulvene i kirkerommet, menighetssalen, Mariakapellet, kjøkken, kontordel, 

kirketorg, kirkestuen, møterommet, søndagsskolerommet vasket ned og bonet. september/oktober 

begynte arbeidene med å utvide parkeringsplassene foran kirken. Dette har lenge vært et stort 

ønske fra menigheten. Midtrabatter ble fjernet, trær hugget ned.  Resultatet ble en økning på ca. 30 

parkeringsplasser. Kostnadene er tatt av FR. 

 

 Regnskap 14.3.

For detaljert regnskap: Se eget dokument med balanse, driftsregnskap og noter til regnskapet. 

Driftsregnskapet for Østenstad menighet inneholder inntekter og utgifter som menighetsrådet har 

ansvar for. Det var opprinnelig budsjettert med kr 2 308 865 i utgifter, og resultatet er tilnærmet 

det samme.  Inntektene ble imidlertid høyere enn opprinnelig budsjettert. Brutto viser 

driftsresultatet et overskudd på kr. 44714, og det regnskapsmessige overskuddet er på kr. 47504.  

 

Menighetsrådet har ansvar for å skaffe midler til dekning av lønn til følgende løpende stillinger: 

Barnesekretær 20 % 

Sekretær 16 % 

Diakon 10 % 

Lønn til disse stillingene utgjorde i 2015 kr. 243.662. 

I tillegg ble det engasjert på tidsavgrensete kontrakter ungdomsarbeider inntil 40 %, 

musikaldirigent og musikalsk leder for Ten Sing med en total kostnad på kr 226.981. 

Fra juni ble det engasjert en ungdomsarbeider på timebasis for å drive KRIK. 

Både giverjentesten og offer til egen menighet viser en nedgang fra året før.  

 

I tillegg til menighetsrådets regnskap, fører følgende aktiviteter i menigheten egne regnskap som 

ikke er en del av menighetens regnskap: 

Østenstad menighets barnehage – eget styre med representanter fra Menighetsrådet 

Heggedal / Østenstad Menighets Seniorarbeid 

Østenstad misjonsutvalg 

Østenstad sangeri 

Pappas barn – tensingkor som er medlem av KFUK-KFUM 

KRIK 

Blakstadspeideren – medlem av KFUK-KFUM- speideren 

Østenstad Y’s Men – Medlem av YMC International 

 

Liv Ruud        Per Johannes Helgebostad 

Daglig leder        Leder, Østenstad menighetsråd 
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   14.4.   14.5.   14.6.   14.7.
 
 

 

 

15.  ÅRSSTATISTIKK FOR ØSTENSTAD SOKN 2015 

Se eget dokument  

 Forklaring til årsstatistikken 2015  15.1.

 

Kirkelige handlinger  

3.1. Dåp som skjedde i Østenstad sokn. Av disse bodde 38 i soknet. Ytterligere 25 soknebarn ble 

døpt i andre sokn. 63 barn fra Østenstad menighet ble altså døpt i 2015. Samtidig ble det meldt 86 

fødsler til menigheten. Det gir en dåpsprosent på 73. 

3.3. Oppslutningen var på 85 % av129 døpte i kullet. Dette er en stor oppgang fra 69 % i 2014. 

3.4. Vigsler som skjedde i Østenstad kirke eller utendørs i soknet. 

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 utegudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag på Vardåsen (32 deltakere) og 

vandregudstjeneste på Løkenes (35), konfirmasjonsgudstjenester på lørdag, dåpsgudstjeneste en 

lørdag (34), sykehjemsgudstjeneste på julaften (20) og prostigospel (ca 230 deltakere).  

4.A.2. 31 gudstjenester på Risenga ved sykehjemsprest (inkl. allehelgenssamling), 18 gudstjenester 

på Blakstad sykehus ved sykehusprest, 6 skolegudstjenester, 1 barnehagegudstjeneste, gudstjeneste 

på konfirmantleir, gudstjeneste for lørdagsklubben, gudstjeneste ved hybelkurs. 

4.B.2. 32 på Risenga, 18 på Blakstad. 

4.B.3.  På annet sted: Konfirmantleir på Gulsrud, på Vardåsen (Kristi himmelfart) og på Løkenes.  

4.C.1. Her er ikke tatt med gudstjenester på institusjon.  

4.C.4.  Gudstjenester for ungdom: Gospelnight 26/4, konfirmantpresentasjon, gudstjeneste på 

konfirmantleir.  

4.C.9 og 4.C.14. Inkludert gudstjenester på Risenga sykehjem  

 

Opplæring og diakoni  

0-12 år 

6.A.1. Babysang vår og høst utgjorde 40 forskjellige babyer + foreldre. Småbarnssang utgjorde 16 

barn gjennom hele året.  

6.A.2. Mange av barna var innom bare én gang, da de var en del av et dåpsfølge. 

6.A.3. Tirsdagsmiddag med fortellerstund i kirkerommet. Tallet gjelder antall barn og baserer seg 

på hvor mange barn som pleier å møte i de ulike korgruppene. Tallet er derfor usikkert. Voksne 

kommer i tillegg. 

6.A.4. Babyteater i januar og desember, Kirkerottene, forestilling for 5-åringer, Påskeverksted 

påskedag, juleverksted på juleverkstedet, leker for barna på Østenstaddagen, hverdagsarrangement 

i forbindelse med utdeling av 4-årsbok 

10-13 år 
6.A.5. «Dig Deeper», barneklubb for 10-13-åringer, 16 deltakere, Speidere 10-13 år: 15 deltakere. 

6.A.6. Verksted for 6-åringene etter skolestartgudstjeneste, leker for barna på Østenstaddagen, Lys 

våken med 18 barn fra Østenstad og 13 fra Heggedal. (I tillegg arrangerer Østenstad og Heggedal 

menigheter Tårnagenthelg i Heggedal for 7-8-åringer.) 

13-15 år 

6.B.1. Cafedralen for 13-15-åringer  

6.B.2: Minilederkurs for 12-13-åringer (6) Speider, antall deltakere under 15 år (0) 
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16-25 

6.C.1. Cafédralen på torsdager før og under TenSing for 15-18-åringer.  

6.C.2. KRIK 

6.C.3. Lederkurs: In Tro (13 deltakere) og LIV (8 deltakere).  

6.C.4. Hybelkurs for 18-åringer i Østenstad (8 deltakere fra Østenstad, 6 fra Asker) 

6.C.5: Sommerleir for tensing (og konfirmanter) (37 ledere), sommerleir KRIK action 

(konfirmanter) (4 ledere), Lederhelg i Bodaborg (28 deltakere), Påskeleir tensing (27 deltakere), 

Ledertur til Hjartdal (14 deltakere) 

6.C.6: Speidere; rovere. 

6.D.4. Samarbeid med resten av prostiet om et mini-PREP kurs med brudeparsamling en lørdag i 

mars i Asker. Føres ikke i Østenstad. 

6.D.5. Sorggrupper er et samarbeid med hele prostiet 

6.D.6. Eldretreff/-kvelder: Nyttårsfest og Kirkefrokost på mandager. I tillegg samarbeider 

Østenstad om fredagstreffet i Heggedal.  

6.D.7. Risenga (24), Gullhella (19) og Bondi (18). Det er prest og musikere fra Heggedal som 

besøker Gullhella og Bondi.  

6.D.9: Sommertur for pensjonister og Sydentur for Lørdagsklubben.   

6.D.10: Lørdagsklubben i Holmen for mennesker med psykisk utviklingshemninger, felles i 

prostiet.  

6.D.11: Kirkeskyss til gudstjenester, kirkekaffe, bønnetjenesten, hjemmebesøk med nattverd, 

jubilanthilsen til eldre, blomsterbesøk før jul til medarbeidere, kirkekaffe ved institusjonsandakt. 

 

Kor og korgrupper  

7.A.1. Minigospel (21), Barnekor (20), Ten Sing (50). 

7.A.2. Østenstad Sangeri (42) 

7.B.1. Østenstad Sangeris sommerkonsert (150), 3 forestillinger med Ten Sings musikal (430 

publikummere), Østenstad sangeri og barnekorets julekonsert (150), Haugtussa (15). (I antall som 

benyttet seg av tilbudet er ikke utøverne regnet med.)  

7.B.2.  Asker symfoniorkester x 2, Asker Musikkorps, Arnestad skolekorps, Vettre og Bondi 

skolekorps, Asker og Bærum musikkorps, Ole Edvard Antonsen og venner. (Antall deltakere er 

ikke registrert av menigheten). 

 

Frivillige medarbeidere  

8A. Totalt antall frivillige er et anslag. Når vi har på plass et medarbeiderregister, vil vi få dette 

tallet nøyaktig. 

8.B.1. Kirkeverter (12), klokkere (6), Kor og korgrupper fra Østenstad Sangeri (42), 

barnegudstjenesteutvalg (2).   

8.B.2. Barne- og trosopplæringsledere 0-12 år: Tirsdagsmiddagsmedarbeidere  

Småbarnssangledere, (Minigospelledere, søndagsskoleledere, Dig Deeper-ledere, Lys våken-

medarbeidere, Kirkerottene.  

8.B.2. Ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak 13-25 år: Ten Sing-ledere, Cafedralledere, Liv-kurs, 

Blakstadspeiderne , Intro. 

8.B.4. Medarbeidere i kirkeskyss, kirkekaffe (20) kirkefrokost, sommertur, nyttårsfest, 

lørdagsklubb, sorgarbeid, bønnetjeneste (10), arrangementskomiteer, styre seniorarbeidet. 

8.B.5. Medlemmer av Østenstad sangeri, Tensingere og foreldre (ca 100). 

8.B.6. Utvalgene nedsatt av menighetsrådet og oppnevninger fra menighetsrådet. 

8.B.6. Medlemmer og varamedlemmer i MR: 14 (+ to prester) 

8.B.7. Frivillige til loppemarked (110) og julemarked (90). 

8. C.1. Samling for kirkefrokostgjengen (19), Samling for søndagsskolelærerne (8)  

8.C.2. Inspirasjonssamling for lederne for de ulike frivillige arbeidsgrenene 
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Felles virksomhet med andre sokn  

10.1.1. Asker, Holmen, Vardåsen og Heggedal: Gospelnight 26/4.  

10.1.2. Kirkemusikk, kor, kulturarbeid: Samarbeid om sommerkonsert med Asker Bel Canto. 

10.1.3. Andre fellestiltak med Asker, Heggedal, Vardåsen og Holmen sokn: Sorggrupper, 

Lørdagsklubben, brudeparsamling, barnefestival, Lys våken (2015 i Østenstad) og Tårnagenthelg 

sammen med Heggedal i Heggedal. 


