
  

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET  

2016 

 

    

 VÅR VISJON: 

 

Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom. 

Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet 
 

 

 

 

 

 
Foto: Jeanne Wikstrøm 

 

 

 

 

 

 



 2 

INNHOLD 
1. FORORD ................................................................................................................................4 

2. MENIGHETSRÅDET ............................................................................................................5 
 Møter og saker .................................................................................................................5 

 Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet ......................................................6 
 Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet ...........................................................................7 

 Menighetens årsmøte .......................................................................................................7 
3. INFORMASJONSARBEID ....................................................................................................7 

4. BØNNETJENESTEN .............................................................................................................7 
5. GUDSTJENESTELIV ............................................................................................................7 

 GUDSTJENESTEUTVALGET .......................................................................................9 
6. DIAKONI ............................................................................................................................. 10 

 Målsetting og rammevilkår ............................................................................................ 10 
 Seniorarbeidet ................................................................................................................ 10 

 Andre diakonale tiltak i Østenstad .................................................................................. 11 
 Diakonale utfordringer for 2017 i Østenstad menighet ................................................... 12 

 Fellestiltak for Asker og Bærum prosti ........................................................................... 12 
 Andre typer fellestilbud i regionen ................................................................................. 14 

7. KIRKEMUSIKK OG KULTUR ........................................................................................... 14 
 Østenstad sangeri ........................................................................................................... 15 

8.  TROSOPPLÆRING ............................................................................................................ 15 
  Barneutvalg .................................................................................................................. 15 

 Barnegudstjenesteutvalg ................................................................................................ 15 
 Søndagsskole ................................................................................................................. 15 

 Dåpssamtaler og tro i hjemmet ....................................................................................... 16 
 Babysang ....................................................................................................................... 16 

 Småbarnssang ................................................................................................................ 16 
 Minigospel ..................................................................................................................... 16 

 Østenstad kirkes barnekor .............................................................................................. 17 
 Tirsdagsmiddag ............................................................................................................. 17 

 Fortellerstund, Skattekistesamling. ............................................................................. 17 
 2-årsfasen: Teatergudstjeneste .................................................................................... 18 

 3-årsfasen: Forestillingen Lille Frø, ............................................................................ 18 
 4-årsfase med Kirkebok .............................................................................................. 18 

 6-årsfase med Kirkebok .............................................................................................. 18 
 Kirkerottene ............................................................................................................... 18 

 Tårnagenthelg ............................................................................................................ 19 
 Lys våken (samarbeid med Heggedal menighet) ......................................................... 19 

 Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer ......................................................................... 19 
 Cafédralen .................................................................................................................. 20 

 KRIK (Kristen idrettskontakt) .................................................................................... 20 
 Konfirmasjon ............................................................................................................. 20 

 Lederkurs InTro ......................................................................................................... 21 
 Minilederkurs ............................................................................................................. 21 

 Hybelkurs ................................................................................................................... 21 
 Lederkurs LIV ............................................................................................................ 21 

 Medarbeiderweekend ................................................................................................. 22 
 Østenstad Ten Sing – Pappas Barn ............................................................................. 22 

 Blakstadspeiderne....................................................................................................... 23 
9. ØSTENSTAD MENIGHETS BARNEHAGE ....................................................................... 23 

10. ØSTENSTAD MISJONSUTVALG .................................................................................. 24 
11. JULEMARKED ................................................................................................................ 25 

12. Y´S MEN INTERNATIONAL - ØSTENSTAD ................................................................ 25 
13. ØSTENSTAD MANNLIGE TURLAG ............................................................................. 26 



 3 

14. KIRKEAKADEMIET I ASKER ....................................................................................... 27 
15. PERSONAL, BYGG OG REGNSKAP ............................................................................. 28 

 Personal ..................................................................................................................... 28 
 Bygg .......................................................................................................................... 28 

 Regnskap.................................................................................................................... 29 
 

 

  



 4 

 

1. FORORD 
 

2016 var på mange måter et godt og spennende år for Østenstad menighet.  

• Det er åpenbart at det går gjetord blant ungdommen om et skikkelig konfirmantarbeid i 

Østenstad - vi hadde i alle fall 146 ungdommer som ønsket å stå til konfirmasjon hos oss i 2016. 

Dette er ikke bare Guds verk - vår kateket Karianne og teamet rundt henne har gjennom mange år 

systematisk har bygget dette arbeidet opp rundt kjerneaktiviteter i ungdomsarbeidet der 

konfirmantarbeidet også fungerer som en fin rekrutteringsarena.  

• Unge familier setter i økende grad pris på tilbudet om «tirsdagsmiddag». Menigheten 

inviterer til middag og opplegg for barna hver tirsdag gjennom hele skoleåret, og mot slutten av 

året var det opp mot 100 middagsgjester her! Barnekoret har fått rekordstor oppslutning, og det er 

mye å gjøre for våre frivillige kokker som også får skryt for maten, men de står på!  

• Menighetens to store dugnadsprosjekter, loppemarkedet og julemarkedet, hadde begge mye 

folk og rekordstor omsetning i 2016. Like viktig som økonomien er fellesskapet for oss som deltar 

på alt dette, her er det «åpen kirke» for hele lokalområdet.  

 

Ellers føler mange av oss at vi som kirke og samfunn er inne i en brytningstid. Stengte grenser og 

framvekst av radikale fraksjoner i mange land er brudd med tanker om internasjonal solidaritet og 

ansvar som har preget mye av etterkrigstiden. På toppen av dette kommer klimautfordringene som 

kan gjøre noen og enhver motløse med tanke på fremtiden. 

 

Hvordan skal vi som kirke og som kristne enkeltmennesker stille oss til alt dette? Her skal jeg ikke 

forsøke meg på enkle svar, annet enn at det i det langsiktige perspektivet handler om verdier og 

holdninger som skal prege enkeltmennesker uavhengig av politisk farge og religiøs tilknytning. 

Som «grønn menighet» og som kristne har vi likevel et spesielt ansvar både når det gjelder miljøet 

og i samfunnet forøvrig.   

 

Østenstad menighetsråd har forsøkt å svare opp for noe av dette med følgende visjon som vi 

vedtok i 2016: «Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom. Østenstad menighet skal være 

inkluderende og preget av nestekjærlighet».  Utfordringen er selvsagt at vi som enkeltmennesker 

og som menighet kan ta konsekvensen av dette -  både lokalt og i det store perspektivet. Her har vi 

en vei å gå, og så må vi alle jobbe for at vi konkret kan framstå på denne måten.  

 

Denne årsrapporten er fin å lese for deg som ønsker en oversikt over menigheten vår - også for deg 

som eventuelt er ny i Østenstad.  Og dere som vil be for menigheten: Årsrapporten er en fin 

bønnebok!  

 

Per J. Helgebostad 

Leder av Østenstad Menighetsråd  
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2. MENIGHETSRÅDET 
 

Medlemmer 

Per Johannes Helgebostad (leder)(*) 

Daniela Maass (nestleder)(*) 

Angeline E.S. Einarsen 

Geir Haugland 

Jan Erik Wilhelmsen (*)(**) 

Sidsel Gaukstad. Baardsen 

Ivar Oveland 

Kjell Gunnar Kvamme 

Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) 

Varamedlemmer:  

Anne Karin Setervang  

Øystein Teigen 

John Kristian Stranden 

Marianne G.L. Høifors 

Lina Engeland 

Sven I. Nilsen 

Olav Valen Sendstad (kapellan, personlig vara for sokneprest) 

 

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

(**) Østenstad menighetsråds Representant i Asker Kirkelige Fellesråd 

 

Daglig leder Liv Ruud er menighetsrådets sekretær  

 

  Møter og saker 

Menighetsrådet i 2016 har hatt 9 møter og har behandlet 100 saker. I samme periode har 

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

menighetsråd der Østenstad deltok.  

Menighetsråd og stab har hatt en felles strategisamling i juni 2016. 

 

Av viktige saker behandlet i 2016, kan nevnes: 

 Strategi for Østenstad menighet – dette er noe alle nye menighetsråd gjør i starten av sin 

virkeperiode. Vi valgte denne gang å lage en verdiorientert snarere enn en 

aktivitetsorientert strategi. Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av denne prosessen 

har vært tema på 8 menighetsrådsmøter og en fellessamling med staben. 

 Misjonsavtalen – menighetsrådet vedtok å videreføre støtten til sykehuset i Okhaldhunga 

som drives av Normisjon. Dette prosjektet har vi nå støttet de siste 7 årene. 

 Økte ressurser til ungdomsarbeidet – stillingen til Øyvind Kvamme ble økt fra 35% til 

50%. Vi har i tillegg ansatt Oscar Østvold i en deltidsstilling med ansvar for KRIK 

(KRisten IdrettsKontakt) som er blitt en del av konfirmantarbeidet. 

 Egenfinansiering av virksomheten (gaver, nettbasert betaling, nye inntekter) har vært 

tema på flere menighetsrådsmøter, og vi har ledet et samarbeidsprosjekt om dette med alle 

menighetene i prostiet. Veksten i ungdomsarbeidet og usikkerhet om framtidig 

kirkeøkonomi i «nye Asker kommune» (etter 2020) har aktualisert dette temaet. 

 Bruk av alterringen i Østenstad kirke – skal den være «lukket» eller skal vi åpne den? 

Dette er et tema som gudstjenesteutvalget (GU) og menighetsrådet har behandlet i flere 

runder som endte opp med at saken ble delegert til GU. GU arbeider nå med overordnede 

retningslinjer for dette. 
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 Belysning i ulike rom i kirken har vært en gjenganger i mange år – i 2016 kom vi endelig 

i mål med tilfredsstillende løsning på kirketorg og garderober. Øvrige rom arbeides det 

videre med i Eiendomsutvalget. 

 Kirken har fått et nytt bygg! Det rommer båretralle og redskaper. Det er bygget av 

medlemmer av vårt eget eiendomsutvalg - Øystein Teigen og Knut Møgedal la på plass den 

siste mursteinen i september!  

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

 

 

 

  Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet 

 

Utvalg 

 

Medlemmer 

Økonomiutvalget: 

 

Per Helgebostad (leder) 

Jon Kristian Stranden 

Liv Ruud (Daglig leder) 

Eiendomsutvalget: Øystein Teigen (Leder) 

Bengt Gustafsson 

Knut Møgedal  

Kristen Grønfæt (kirketjener) 

Liv Ruud (daglig leder)  

Offerutvalget: Solveig Aarsland Bruun 

Geir Haugland 

Diakoniutvalget: Marianne Rønneberg (leder) 

Jarle Klungerhaug (diakon) 

Lars Christian Iversen 

Sidsel G. Baardsen (Grønn menighet) 

Solveig Bruun (leder seniorutvalget) 

Misjonsutvalget: 

 

Else Marie Fonneløp 

Wenche Randgaard 

Marit Midbøe Hagen 

Barneutvalget: Karianne Pettersen (kateket) 

Anne Kristi Jønland 

Daniela Maass 

Barnegudstjenesteutvalget: Anne Kristi Jønland 

Karianne Pettersen (kateket) 

Anne Kristine Merkesvik  

+ medvirkende prest 

Finansieringsutvalget: Kjell G. Kvamme 

Anne Karin Setervang 

Olav Valen-Sendstad (kapellan) 

Gudstjenesteutvalget Tone Sæter Kvamme (leder) 

Tormod Wien 

Øystein Teigen 

Helen Bråtun Myra 

Andreas Falch Pettersen (Ungdomsrepresentant. 

/konsultativt medl.) 

Kantor, sokneprest og kapellan møter fast. 
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  Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet 

 

Verv 

 

Navn 

Representant i bygningsutvalget til Asker Kirkelige Fellesråd Knut Møgedal 

Kasserer for menighetens givertjeneste Kari Lohne 

Representant til samarbeidsutvalget for Østenstad barnehage Daniela Maass 

Kontakt for Kirkens Nødhjelp Kari Lohne 

 

  Menighetens årsmøte 

Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 13. mars i etterkant av gudstjenesten. Det var 41 personer 

til stede under møtet.  Protokollen ligger på menighetens hjemmeside. 

 

 

3. INFORMASJONSARBEID 
 

Ansvarlige leder: Astrid Sætrang Morvik 

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

i 2016. Målsettingen er at «postkassemenigheten» jevnlig skal få innblikk i menighetens aktiviteter 

og at de gjennom portrettintervjuene møter mennesker i nærmiljøet som har et forhold til kirken og 

kristen tro. Staben gir innspill og bidrag til innholdet. Layout- medarbeider er Karen Marie Eien 

Lillesund som gjør jobben raskt og rimelig. Asker Print trykker bladet og Norpost distribuerer det. 

Budsjettet for 2016 var på 91.000 kr. Gjennom annonsesalg kom det inn 47.700 kr. 52,4 % av 

utgiftene ble altså dekket gjennom annonsering. Etter intensivt arbeid med å få nye annonsører, ser 

2017 ut til å bli et bedre år mht annonseinntekter. Giro i bladet ble valgt bort, siden dette ikke har 

gitt særlig respons de siste årene. Menigheten har heldigvis økonomi til å sørge for fortsatt 

utgivelse av menighetsbladet.  

Menighetens hjemmeside redigeres og oppdateres jevnlig av noen av de ansatte. Vi venter spent 

på muligheten til å få ny lay out på hjemmesiden i 2017. 

Menighetens Facebookgruppe har 269 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 (i permisjon fra september) – Jarle Klungrehaug tok over 

Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. 

Antall deltakere: 11 ved årsskiftet – en av medarbeiderne døde i sommer.  

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

Særlige begivenheter: Vi har hatt 1 møte i 2016 hvor vi har fokusert på vitnesbyrd og bønn. Dette 

ble som vanlig en inspirerende og fornyende samling, og vi fikk flere bekreftelser på at det nytter å 

be. Flere av medarbeiderne deltok også på Kvinnenes internasjonale bønnedag i mars.  

 

 

5. GUDSTJENESTELIV 
 

Ansvarlige ledere: Sokneprest, kapellan og kantor. I 2016 har vi også fått på plass et eget 

gudstjenesteutvalg som leverer egen rapport. Se under.  

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 2016 i 

http://www.ostenstadkirke.no/doc/964/MR,%20referater%20og%20saker/Protokoll%20fra%20arsmotet%202016.pdf
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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. For å minke presset på 

barnehagegudstjenesten, valgte vi i 2016 å ha to slike gudstjenester samme dag. Dette satte 

barnehagepersonalet stor pris på.  

Særlige begivenheter:  
Hver gudstjeneste i Østenstad er en begivenhet, og gudstjenester uten spesielle innslag er nesten 

unntaket fra regelen. Misjonsgudstjenester, diakonigudstjenester, besøk fra Feltarbeidets prester, 

«konsertgudstjenester» ved Østenstad sangeri på Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag, 

bibelspill ved barnekoret, samt godt gjennomarbeidet barnegudstjenester preger gudstjenestelivet i 

Østenstad. Dette er vi stolte og glade for. I tillegg kan nevnes: 

 5. mai på Kristi Himmelfartsdag, var det igjen tur fra Gullhella stasjon til Vardåsen hvor de 

fremmøtte fikk med seg en andakt på toppen. God stemning og fint turvær for de 35 

fremmøtte.   

 Østenstaddagen 2016 avholdt for sjuende gang 29. mai. Alle Minigospel, barnekor og Tensing 

deltok under gudstjenesten hvor også Takk og pris-prisen ble delt ut, denne gangen til Anne 

Kristine Merkesvik. Etter gudstjenesten var det leker for barna og ballongslipp. Været var ikke 

helt optimalt. 

 Vandringsgudstjeneste/skaperverkets dag 12. juni ble holdt på Løkenes gård. I vakre 

omgivelser gikk de fremmøtte en runde fra post til post «i Jesu fotspor.» For de 42 fremmøtte 

ble dette en god opplevelse som frister til gjentakelse. 

 Julaften: På første gudstjeneste deltok Barnekoret og Minigospel med både tekstlesning og 

sang. På den neste gudstjenesten bidro Cathrine Gudesen Torp (sang) og Steffen Isaksen 

(flygel), 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. To ulike husgrupper har gjort tjeneste 

ved gudstjenester i høstsemesteret. Dette har vært en stor berikelse for menigheten, samt prest og 

kantor. 

 

Særlige utfordringer: Arbeidet med å involvere enda flere husgrupper vil bli prioritert 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, mot 176 året før, altså en god oppgang. Trekker man ut 

konfirmasjons- og julaftensgudstjenester, ser vi at alminnelige gudstjenester i vårt sokn (48 stk. 

søndag kl. 11) har en oppslutning på 127, det samme som året før. De tre julaftensgudstjenestene 

hadde til sammen en nedgang på 154 fra året før. Konfirmasjonsgudstjenestene hadde en oppgang 

på hele 533 personer fordelt på seks gudstjenester. Dette skyldes nok at konfirmantkullet var 

vesentlig større enn året før. Gudstjenester for små og store bli stadig mer populære og trakk i snitt 

228, en oppgang på 23 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 2016 ble det feiret nattverd på 41gudstjenester kl. 11, foruten på gudstjenester på konfirmantleir. 

I tillegg ble det feiret nattverd på egne gudstjenester på Blakstad sykehus (23). På vanlige 

høymesser har det vært et snitt på 79 nattverdsgjester, mot 70 året før, vi er dermed tilbake på 

nivået fra 2014. Vi ser altså en oppgang i oppslutningen om nattverden. Kirkevertene hjelper ofte 

til med utdelingen av nattverden, slik at det ofte er to par som deler ut. 
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Oppslutning om dåpen: 

Det ble feiret dåp i 27 gudstjenester (omtrent som i fjor), og 56 barn og unge (7 konfirmanter) ble 

døpt i Østenstad kirke, mot 47 året før (vi er dermed tilbake til 2014-nivå). Av disse bodde 48 i 

soknet. Ytterligere 21 soknebarn ble døpt i andre kirker, det samme som året før. 69 personer fra 

Østenstad menighet ble altså døpt i 2016, 7 av disse var konfirmanter. Samtidig ble det meldt 80 

fødsler til menigheten. Det gir en dåpsprosent på 77,5 % av «babykullet», mot 73 % året før. 

(Dette tallet gir ikke et eksakt bilde av oppslutningen av barnedåpen, siden det er vanlig at barn 

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 at det er en oppadgående tendens i Østenstad menighet. I tillegg 

ble det døpt 7 ungdommer (konfirmanter) i menighetens hovedgudstjeneste på forsommeren – en 

festdag for menigheten! To større barn ble døpte i en egen gudstjeneste. 

 

Oppslutning om konfirmasjonen: 

Konfirmasjonen blir stadig mer populært! I 2016 ble det konfirmert 146 ungdommer i vår 

menighet, hvilket utgjør 98 % av de døpte i årskullet.  Noen av disse kom riktignok fra Heggedal 

siden en del ungdommer som sokner til Heggedal kirke går på samme skole som mange fra 

Østenstad sokn (Vollen ungdomsskole), og noen kom fra Asker.  

 

  GUDSTJENESTEUTVALGET 

Medlemmer: Øystein Teigen, Helen Bråtun Myra, Tormod Wien, Kristin H. Meland, Olav Valen- 

Sendstad, Astrid Sætrang Morvik (sekretær) og Tone Sæther Kvamme (leder). 

 

Utvalget ble opprettet våren 2016 og hadde fire møter dette året. Utvalget er utnevnt av 

menighetsrådet og har følgende mandat:  

 
Gudstjenesteutvalget skal arbeide for et rikt og levende gudstjenesteliv og for å gjøre søndagen til kirkedag 

i Østenstad menighet. 
Utvalget skal regelmessig evaluere gudstjenestene med sikte på dette. 

Utvalget skal arbeide for å involvere frivillige til forpliktende arbeid med enkeltgudstjenester. 

Utvalget skal utrede enkeltsaker som gjelder gudstjenesten, så som bruk av liturgisk utstyr og inventar i 
kirkerommet, og legge fram forslag til vedtak for menighetsrådet. 

Ved eventuell søknad om ny gudstjenesteordning, skal gudstjenesteutvalget saksforberede dette for 

menighetsrådet. 
Fungeringsperiode er to år av gangen med mulighet for forlengelse. 

 

Gudstjenesteutvalget har i hovedsak arbeidet med tre hovedområder. Det er Innholdet i 

gudstjenesten, Organisering av gudstjenesten og Inventar i kirkerommet. 

 

Når det gjelder Innholdet i gudstjenesten har utvalget blant annet drøftet hva som kjennetegner 

gode gudstjenester og ulike former for evaluering av gudstjenestene. Utvalget har hatt samme 

tilnærming til prekener, altså: hva som kjennetegner gode prekener og former for evaluering av 

prekener. 

I tillegg har utvalget drøftet Sang/musikk og liturgi i gudstjenesten samt eventuelle tiltak for å 

informere og inkludere kirkefremmede bedre. 

 

Konkrete forslag som utvalget jobber videre med er: evalueringsskjema, referansegruppe for 

evaluering av gudstjenesten og brosjyre med enkel forklaring av gudstjenestens innhold. 

 

Med hensyn til Organisering av gudstjenesten, har utvalget drøftet form og innhold for ordning 

med gudstjenesteteam, og har evaluert gudstjenester med slike team. Utvalget er positive til denne 

formen for samarbeid om gudstjenestene og vil arbeide for at flere gudstjenester blir organisert 

slik. Utvalget har også drøftet ulike former for samarbeid om prekener, blant annet medvirkning til 

innhold fra gudstjenesteteamene ved at den aktuelle prekentekst gjennomgås av teamet sammen 
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med presten og tilbakemelding på enkelte prekenmanus fra gudstjeneste-utvalgsmedlemmer før 

prekenen holdes.  

 

Når det gjelder det siste punktet Inventar i kirkerommet har utvalget brukt tid på saken om 

midlertidig fjerning av deler av alterringen. Saken har vært innom menighetsrådet og det har vært 

undersøkt med kirkerådet om det er behov for biskopens godkjennelse. Slike godkjennelse er ikke 

nødvendig og gudstjenesteutvalget er derfor bedt om å utforme en overordnet strategi for bruk av 

alterringen. 

 

6. DIAKONI  

   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 145 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 mennesker med utviklingshemming i hele Asker. 

 

Diakoniutvalgets sammensetning og arbeid:  

Utvalget bestod i 2016 av Marianne Rønneberg – leder til november, Sidsel G. Baardsen – 

representant fra menighetsrådet, Lars Christian Iversen – ny leder fra november og Solveig Bruun, 

representant for seniorarbeidet. Diakon Jarle Klungrehaug er sekretær og stabsrepresentant i 

utvalget.   

 

Utvalget har hatt 4 møter og behandlet 22 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 som er videresendt menighetsrådet.   

 

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  

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

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

(hun døde i august) -Åse Mikkelsen - nyttårsfest og Jarle Klungrehaug – besøk- og diakon. Grethe 

L. Gunnes tok over som vara etter Kristine.  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 8 

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!  
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Oppmøtet på kirkefrokosten varierer fra 10–20 personer. 4 ganger er vi på Gullhella sykehjem og 2 

ganger på Bondi boligsenter. Et eget kjøreteam til Bondi boligsenter der 4 sjåfører deler på å hente 

beboere derfra, frigjør 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 2.950. 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.  

 

Årets nyttårsfest hadde besøk av losjedamer fra Kongsvinger som formidlet et tilbakeblikk på 

Norgeshistorien siden 1950 gjennom tekster, sang og sketsjer, sett fra et kvinneperspektiv.  Det 

gav fin stemning.  For første gang på flere år gikk vi også rundt juletreet på festen, det var 

populært. Som vanlig var det servering, åresalg og andakt, i år ved diakonen.   Rundt 100 personer 

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

 

Sommerturen gikk til Holmenkollen kapell og Tryvannsstua i Nordmarka, hvor vi begge steder 

fikk orientering om stedet.  For mange avdeltakerne var det et kjært gjensyn med marka, og noen 

benytta anledninga til en spasertur i naturskjønne omgivelser. Vi var 105 deltakere, derav 20 som 

medhjelpere. Det er mange år siden vi har vært over 100, og vi måtte ty til en privatbil i tillegg til 

de to bussene.  

 

Ved fredagstreffet i april på Heggetun fikk vi besøk av diakon Petter Skauen fra kirkens Nødhjelp 

som fortalte fra fredsarbeidet i Mellom-Amerika. Inntektene fra åresalget gikk denne gang til KN, 

og det kom inn kr 5.654,-.  På høsttreffet i oktober kom seniorprest fra Holmen, Trond Arne 

Hauge, som talte over temaet: «Hans Nielsen Hauges liv og virke» 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 april hadde vi årsmøte på Heggetun i tilknytning til kirkekaffen etter gudstjenesten. Vi var ca 20 

deltakere.  

 

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 290 hjemmebesøk fordelt på ca 80 personer – 6 personer deltar som 

besøkere. Noen ganger ble besøket kombinert med utdeling av nattverd ved diakonen. (41 

nattverdgjester)    

  Andre diakonale tiltak i Østenstad  

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 12 grupper i sving, (én mindre enn i fjor) som samler 

rundt 100 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.  Det planlagte fellestiltaket for hele prostiet med alpha-kurs ut fra Vardåsen menighet, ble 

dessverre ikke startet på våren da hovedleder ble syk. Han døde i juni.   

 

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

det. Ved årsskiftet er fem brukere koblet til kirkeskyss-ordningen fordelt på 8 sjåfører.  Rundt 20 
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medarbeidere i tillegg til noen utvalg/grupper, bidrar til at vi får 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 flyktningenes situasjon, hvor vi hadde 

litt info på kirkekaffen. Prost Berit Øksnes deltok denne dagen og hadde en prekentekst som vinkla 

fokuset godt.   

 

Diakonen deltar ellers på noen fagsamlinger i bispedømmet og har regelmessige samarbeidsmøter 

med øvrige diakoner i Asker og Bærum.    

 

 

  Diakonale utfordringer for 2017 i Østenstad menighet    

Det vil være viktig å følge opp noen av de sakene som vi satte i gang i 2016: Hvordan menighetens 

ulike arbeidsgrener kan ta seg av de fattige, 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 Østenstad må revideres.  Videre 

forventer vi at det i forbindelse med nytt menighetsråd vil bli utarbeidet revidert virksomhetsplaner 

for perioden 2017-19, også innen diakonifeltet.  Utfordringene står i kø.    

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

 

  Fellestiltak for Asker og Bærum prosti  

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 årsrapport/nevnt i virksomhetsplan.     

 

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

lokalmenighetene. I løpet av 2016 har trykket på mottakene i Norge minket betydelig. Samtidig vet 

vi at behovene i verden ute fortsatt er store. I Asker ble det gjort strukturelle grep på prostiplan. 

Diakonen i prostiet er sammen med globalt utvalg i Asker menighet, ansvarlige for å koordinere og 

drifte kirkens arbeid lokalt overfor denne målgruppa. Tiltak i menighetene defineres som 

fellestiltak.  

 

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

årsskiftet huser ca 120 flyktninger, mot 300 i fjor. Det er fordelt slik at Holmen menighet, med 

diakon Anne Grete Aamodt i spissen, har 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 og i menighetene. (Det drives for tiden sy-gruppe 

på Hvalstad, språkkafé for kvinnegrupper i Vardåsen menighet, blant annet fra Dikemark.  Det ble 

ikke behov for noen julegaveaksjon i 2016 slik vi hadde året før. Behovet ble dekket av andre 

aktører.  

 

Inga Mari Ramsfjell-Kind – diakonen i Asker og Jarle Klungrehaug diakonen i Østenstad, er 

koordinatorer for kirkelige aktiviteter i forhold til flyktninger som skal bosettes i Asker. I 2016 ble 

det tatt imot over 85 flyktninger. I år har vi fått til et gjennombrudd med samarbeidet med 

flyktningeteamet, og i desember hadde vi et felles møte hvor menighetene ble tildelt ansvar for en 

ordning med nabokontakt overfor en utvalgt gruppe (11 husstander – noen enslige og noen 

familier) av de som nettopp er bosatt i Asker. I Asker menighet har de også fått til samarbeid med 

Folkeuniversitetet med oppfølging og språktrening for noen elever som lærer seg norsk. Alle 

aktivitetene viser at folk i menighetene har et engasjement og hjerte for flyktningesaken.   
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I Østenstad fikk beboere ved Dikemark mottak tilbud om å delta på julekonserten til 

Sangeriet i desember, hvor 11 kom.  Flere medarbeidere fra Østenstad er engasjert i 

fellestiltaket i Vardåsen. To av husstandene som er koblet til nabokontakt-opplegget, ligger i 

Østenstad. 

 

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. Før jul arrangeres gudstjeneste med julebord.    

 

Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester per år og julebordet. Gateprestene har en gudstjeneste 

i Østenstad kirke hvert år og besøker Kirkefrokosten i desember.   

For øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. 

 

Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Stillingen i Asker er nå 

overført dit. Kommunen driver fortsatt et felles familievernkontor for Asker og Bærum i 

Løkketangen i Sandvika.    

 

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 2016 ble det startet ny gruppe ut fra Østenstad menighet, mens Asker menighet tok 

ansvar for gruppe som begynte i høst. Gruppa fra Vardåsen som begynte høsten 2015, avslutta sitt 

opplegg sommeren 16. Fire aktive grupper har vært i sving i tillegg til at tre tidligere sorggrupper 

fortsatt har samlinger på egenhånd.  (To medarbeidere fra Østenstad er med som gruppeledere i 

sorgarbeidet.)  

 

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 Holmen og 

Østenstad.  I mai var klubben på sommertur til Fredrikstad sammen med ei gruppe fra Holmen Y’s 

Men, som startet klubben i sin tid.  

 

I år var det ingen konfirmanter med utviklingshemming som hadde tilrettelagt opplegg, vi gjorde et 

grep der vi gir tilbud om fellesopplegg annethvert år. Videre drives en samtalegruppe om Liv og 

tro hvor deltakeren samles hjemme hos hverandre. 

 

I løpet av 2016 har det også vært ei arbeidsgruppe i sving som utarbeidet forslag til varig 

organisasjonsmodell rundt prostistillingen og dette arbeidet. Det har resultert i at det er blitt 

etablert ei ressursgruppe bestående av Liv Ruud – fellesrådet, post Berit Øksnes og prostidiakon 

Jarle Klungrehaug.   

 

Det er med to medarbeidere fra Østenstad i dette arbeidet, og i menigheten er det to boliger 

for mennesker med utviklingshemming. Novembersamlinga i Lørdagsklubben ble holdt i 

Østenstad kirke.     
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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.” Alle menigheter i Asker er 

nå blitt godkjent som grønne menigheter. I Asker har vi tidligere hatt en egen prostigruppe hvor 

Sidsel Baardsen var 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 

2016.  

 

  Andre typer fellestilbud i regionen  

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

konfirmanter er bøssebærere. I år ble det samlet inn kr 83087 under Fasteaksjonen i Østenstad.  

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 og i Haslum 

kirke.   

 

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 2016 var kantor fritatt fra begravelsesspilling siden hun driver barnekor i kirken 
- spilling ved sykehjemsandakter annenhver uke. 
- spilling ved vigsler i Østenstad kirke 
- ledelse av Østenstad sangeri og Østenstad kirkes barnekor 
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  Østenstad sangeri 

Deltakere: 42 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 gjentok vi Missa Brevis i D-moll av Mozart, som vi hadde i 2015, og vi 

framførte den sammen med tre profesjonelle musikere (to fioliner og cello) og organist. 

 

Hva gjorde Østenstad Sangeriet i 2016?  

- sang på Y`s mens nyttårsfest 11.januar 

- sang på følgende gudstjenester: 

31/1, 13/3 (Maria Budskapsdag) jazz-messe 24/4 (sammen med Østerås Vocalis og trad-

jazz-band), 11/9, 5/11 (allehelgenssøndag) og 1. juledag 

- jazz-konsert 24/4 i Østerås kirke sammen med Østerås Vocalis og trad-jazz-band 

- sommerkonsert 5. juni sammen med Stian Carstensen 

- øvelseshelg 2. – 4 september på Tyrifjord hotell 

- Mozarts Requiem i Asker kirke 30. oktober sammen med kirkekorene i Asker og Holmen, Oslo 

symfoniorkester og 4 solister 

-  julekonsert 11. desember sammen med Asker-bandet Blended Horns 

 

 

8.  TROSOPPLÆRING      

  Barneutvalg 

Medlemmer: Daniela Maass, 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, men det er en glede at Daniela Maass er 

blitt med! 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. Vellykket juletrefest (Hellige tre kongers fest) ble arrangert i januar.  

 

  Barnegudstjenesteutvalg 

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 

Ansvarlig leder: Elin Oveland/ Karoline Wadseth Aase 

Deltakere: ca. 190 barn innom i løpet av året. Kjerne på 10-15 barn. 
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Målgruppe: Barn som deltar i gudstjenester. Særlig fokus på aldersgruppen 3-8 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 2016 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 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 

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 

Ansvarlig leder: Elin Oveland/ Karoline Wadseth Aase 

Deltakere: Det har vært til sammen 37 barn på babysang, hvor vi har vært i gjennomsnitt ca. 4 – 6 

barn på hver babysang. 

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 lysgloben. 

Arbeidsform: Sang og bevegelse på babysang teppet. Matpakkelunsj i peisestuen etterpå  

 

 Småbarnssang  

Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan/ Karoline Wadseth Aase. Ivar Oveland,  

Deltakere: Det har vært en fast gjeng på 16 barn pluss forelde på øvelsene. 

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 

Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan/Karoline Wadseth Aase. Linda Moen og Jon 

Kippenes. Knut Moen. Linda ble sykemeldt i vinter og var det helt frem til Jul. Karoline Wadseth 

Aase steppet inn fra høsten da Linda fortsatt var sykemeldt.  

Deltakere: Det var vært en fast gjeng på ca. 16 barn. Sent på høsten så vi en liten stigning hvor vi 

nå er opp imot 18 barn på øvelsene. 

Målgruppe: Alder 4-6 år. 

Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger. 

Arbeidsform: Sang og lek. Avslutter med saft og kjeks. 
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Begivenheter: Opptreden med Minigospel på gudstjenester: 14.feb, 29.mai, 23.okt, 12.nov, 24.des  

 

  Østenstad kirkes barnekor 

Ansvarlige ledere: Kristin Hesselberg Meland og Anne Kristine Merkesvik. 

Barnekoret har øvelse tirsdager kl. 17 – 18. 

Målgruppe og deltakere: barn fra 1. til 5. klasse.  

Omorganiseringen vi gjorde i 2015, har vært vellykket. Våren 2016: 26 medlemmer og høsten 27 

medlemmer. Det har vært en stor medlemsøkning fra 2015 til 2016. 

Vi deler opp øvelsen slik at vi starter opp med at 1.-2. klasse øver sammen med Anne Kristine, og 

3.-5 klasse øver sammen med Kristin. Så har vi en økt med alle samlet. Etter pausen får de minste 

fri, mens de største øver fram til kl. 18.15  

 

Hva gjorde barnekoret i 2016? 

Sang på følgende gudstjenester i Østenstad: 

- 7/2, 17/4 (bibelspill: Daniel i løvehulen), 29/5, 13/11 og 24/12 kl. 12.00 

- Sang på Gullhella sykehjem tirsdag 15. mars  

- Kortur til Fredrikstad 21. – 22. mai for de største. Vi bodde i Fredrikstad domkirke og sang    ved 

gudstjenesten der. Etter det dro vi til Tusenfryd hvor vi møtte de yngste (1.-2.klasse)   

- Lørdag 12. november sang barnekoret på julemarkedet  

- Tirsdag 6. desember: førjulskonsert med barnekoret, minigospel og småbarnsang 

 

  Tirsdagsmiddag 

Ansvarlig leder: Ingrid Tellsgård. 

Deltakere: Mellom 60 og 106 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.  

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: 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. Utfordring nå er også kjøkkenets og vår 

kapasitet i forhold til antall gjester. 

 

   Fortellerstund, Skattekistesamling. 

Ansvarlig leder: Elin Oveland, Astrid Sætrang Morvik, Karianne Pettersen, Karoline Wadseth 

Aase..  

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, samles foran alteret i 

kirkerommet, synger, og hører en bibelfortelling, som oftest ved hjelp av skattekisten vår, der vi 

finner nye fortellinger hver uke. Vi har fortalt fra det Gamle Testamente i høstsemesteret og fra det 

Nye Testamente i vårsemesteret, og lagt vekt på at barna skal få med seg de lange linjene i 

bibelhistorien i løpet av et år. Utfordring: Vi har 10 minutter til samling, og det går svært raskt. 

Det er ikke tid til samtaler med barna, og det er fort gjort å gå over tiden og stjele tid fra 

korøvelsene. Samtidig opplever vi at det er en viktig oppgave å dele bibelfortelling med barna.  
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  2-årsfasen: Teatergudstjeneste  

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

Ikke gjennomført i 2016. 

  3-årsfasen: Forestillingen Lille Frø,  

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

og Asker menigheter) 

Ikke gjennomført i 2016 

 4-årsfase med Kirkebok  

Ansvarlig leder: kateket Karianne Pettersen 

Deltakere: 49 barn fikk utdelt kirkebok i gudstjenesten og 29 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, og når ofte familier som ellers ikke går fast i 

kirken. Noe av det unike ved kirkeboken er borte, da det i dag er kirkebokutdeling ved flere 

årstrinn, og vi tenker å kanskje erstatte kirkebok for 6åringer med en barnebibel. 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 i forkant.  

 

   6-årsfase med Kirkebok  

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: Karoline Wadseth Aase 

Deltakere: 11 barn deltok i gudstjeneste med utdeling av kirkebok. 

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 hvor prekenen er lagt veldig ned på barnas nivå. Vi 

fortalte, spilte og sang fortellingen om den barmhjertige samaritan. Barna fikk under gudstjenesten 

utdelt 6-års boken. 

Utfordring: PR/ invitasjoner. Det kommer veldig få barn. Det kolliderte med en fotball turnering. 

Neste år flytter vi gudstjenesten til helgen etter.  

 

 Kirkerottene 

Ansvarlig leder: Karoline Wadseth Aase/ Karianne Pettersen 

Deltakere: 15 barn fra Østenstad med følge. Én ansatt deltok. Fra Hele Asker kom det ca 187 5- 

åringer. 

Målgruppe: 5-åringer 

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

Utfordring: Lav deltakelse på arrangementet fra vår menighet. Vi var nok for sent ute med å få 

sendt ut invitasjonene. Selve forestillingen er faglig sett for dårlig, det var vanskelig å finne en rød 
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tråd. Vi opplever at det er svært varierende kvalitet på teaterforestillingene fra år til år, og dette er 

vanskelig å forutse når man leier inn eksterne krefter. Men så ut til at barna syns det var gøy.  

Utfordring: Lav deltakelse på arrangementet,  

 

 Tårnagenthelg 

Samarbeid med Heggedal menighet i Heggedal kirke i februar. 

Målgruppe: 7-8-åringer. 

Deltakere: 33 barn fra Østenstad, 45 til sammen.  

Opplegg: Bli kjent med kirken og kirkerommets symboler samt kirketårnet. Barna møter gåter og 

mysterier hele dagen, knyttet til symbolikk, kirkerom og liturgi. Gudstjeneste på søndag, der barna 

deltar aktivt. 

Utfordringer: Vi som arrangerer opplever at dette er et innholdsmessig godt tiltak, med mye 

trosformidling og med god stemning blant de barna som deltar, men det har vært vanskelig å få 

med barn. I år flyttet vi arrangementet til februar, og vi fikk kraftig økning i deltakertall slik at 

søndagens gudstjeneste måtte flyttes fra Heggedal til Østenstad.  

 

  Lys våken (samarbeid med Heggedal menighet) 

Ansvarlig leder: kateket og trosopplærer / menighetspedagog 

Antall deltakere: 16 deltakere fra Østenstad (til sammen 27 barn fra begge menighetene.) 

Antall ledere: 2 ansatte fra Østenstad og 11 frivillige ungdommer/ voksne, fra vår menighet (til 

sammen for menighetene) I tillegg deltok ansatte og frivillige fra Heggedal.  

Formål for tiltaket: 

- Samle menighetenes 11- og 12-åringer. Skape fellesskap og gode erfaringer i kirken.  

- Trosopplæring: Bibelhistorie, med fokus på Jesu liv og Jesus i møte med mennesker.  

Arbeidsform: Overnatting 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. Dette er et ressurskrevende tiltak, siden det går over 

en helg, inkluderer en overnatting og innebærer mye aktivitet og undervisning. I et tiltak for to 

menigheter og to årsklasser burde vi fått med flere barn, og vi er usikre på hvordan vi skal nå ut 

bredere.  

 

 

 

  Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer   

Ansvarlig leder: Elin Oveland/ Karoline Wadseth Aase 

Antall deltakere: våren var vi 14 stk inkludert 5 miniledere og 5 ungledere. Høsten har vi vært 9 

stk inkludert 2 miniledere. 

Målgruppe: 5 kl. (10 åringer) 

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 

Kristus kransen 

Gleder: Vi har vært en fast gjeng som har kommer hver gang nå i høst. De har også blitt trygge på 

oss ledere og er ikke redde for å stille spørsmål ang tro og liv.  
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Særlige utfordringer/ mål fremover: Vi har gått ned på antall deltakere i høst. En av grunnene 

kan være at det kolliderer med fotballtrening. Målet er å bli flere slik at vi ikke blir så sårbare. 

Denne gjengen som går her nå, er en gjeng, og om typisk en av dem bestemmer at de ikke vil på 

klubben, så kan det hende at de andre heller ikke kommer.  

 

 Cafédralen 

Cafedralen er fra høsten 2015 lagt inn under Ten Sing og vil for fremtiden ikke ha eget punkt i 

årsrapporten. 

 

  KRIK (Kristen idrettskontakt) 

Ansvarlig leder: Oscar Østvold  

KRIK beholdt styret fra forrige semester, de følgende er: Mari Bjor Hognestad, Lise Kolden, 

Ingvild Halbo Aspelund, Karsten Bakke og Tobias Nicander. Antall medlemmer har vært ca. 15. 

Vi arrangerte flere KRIK –Fredager i løpet av våren og gikk på høsten over til å prøve onsdager 

for å legge oss på samme dag som KRIK konfirmantene er vant til. Det var bedre oppmøte blant 

årets konfirmanter enn i fjor, så vi håper at denne økningen fortsetter til neste kull. Deltagelsen var 

veldig god i våres og vi hadde til og med besøk fra KRIK Norge. På høsten ble det litt mindre 

deltagelse men vi holdt oss fortsatt på et akseptabelt antall. Vellykket samarbeid mellom KRIKere 

og konfirmasjonsopplegget førte til 4 deltakere på MILK som vi ser oss fornøyde med. Alt i alt har 

2016 vært ett godt år for KRIK Østenstad.  

 

  Konfirmasjon 

Antall: 148 konfirmanter i 2016, 89 Ten Sing-konfirmanter og 59 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.  Ten Sing-konfirmantene har forestillinger i forkant av konfirmasjonen. 

Vi har et todelt – linjedelt – opplegg, 1) Ten Sing-konfirmanter 2) KRIK-konfirmanter.  

Arbeidsform: Undervisning og gruppesamtaler. Gudstjenester. Konfirmasjonsleir på sommeren. 

Deltakelse i KNs Fasteaksjon  

Ten Sing: Andaktsliv / kveldsgudstjeneste med forkynnelse ved unge medarbeidere.  

Temasamlinger. Samarbeid med Østenstad Ten Sing og med KRIK Norge.  

40 voksne var engasjert i en bønnetjeneste for konfirmantene.  

 

Særskilte begivenheter: Begge gruppene har sommerleir, med ulik profil. 

 

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 en uke i august. Denne leiren er blitt en kombinasjon av konfirmantleir og 

øvelsesleir til forestilling. Årets forestilling het: «Hallelu-tja!», og handlet om tro og tvil. 

Forestillingen var egenprodusert, alt drama var skrevet av våre egne ungdomsledere.  

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

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

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

deltakere i alderen 14 – 17 år.  
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Utfordringer framover: I 2016 hadde vi flere konfirmanter enn noen gang tidligere, og vi hadde 

98 % av de døpte ungdommene i årskullet til kirkelig konfirmasjon. Det er helt unikt, og veldig 

hyggelig! Men store konfirmantkull er også ressurskrevende, og kan være krevende for unge, 

frivillige medarbeidere. Konfirmantarbeidet er avhengig av frivillige medarbeidere. Ten Sing får 

store grupper konfirmanter inn i arbeidet sitt store deler av året etter at vi la om konfirmantarbeidet 

og de trenger støtte i dette.  

Et engasjert voksenlederteam har vært bærende i arbeidet også i 2016, og vi har fått inn to nye 

voksne som gjør en viktig jobb, blant annet med miljøtiltak og medarbeidersamtaler med ungdom.  

KRIK-tilbudet: Vi mangler for tiden en stabil, 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. Så 

langt har frivillige medarbeidere her vært ungdommer som også er aktive i Ten Sing, og som 

derfor ikke kan engasjere seg fullt ut i KRIK. For inneværende år har KRIK gruppen vært sovende, 

bare med enkeltstående, sosiale kvelder. Det har også vært vanskelig å rekruttere KRIK-

konfirmanter til å bli med videre, slik som tilfellet er med Ten Sing. Vi tenker vi må prøve dette 

tiltaket minst ett år til, og så evaluere det.  

 

 Lederkurs InTro 

Ansvarlig leder: Karianne Pettersen, i samarbeid med Øyvind Kvamme 

Deltakere: 11 deltakere i 2016. 

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 

Ansvarlig leder: Elin Oveland 

Antall deltakere: 3 gutter 

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. 

 

  Hybelkurs 

Hybelkurs for 17 og 18-åringer var et prostitiltak som ikke ble gjennomført i 2016 fordi det var for 

ressurskrevende i forhold til det antall ungdommer som benyttet seg av tilbudet. 

 

 Lederkurs LIV 

Ansvarlig for innhold i kurset: ABK krets og OAK krets av Norges KFUK-KFUM 

Ansvarlig leder lokalt: Øyvind Kvamme.  

Arbeidsform: Ledere i Vekst Basic (LiV Basic) er et ettårig lederutviklingskurs for ungdom i 

alderen 16-19 år. KFUK-KFUM har en lang og stolt tradisjon med lederutviklingskonsepter for 

ungdom. Ungdom er ikke bare fremtidens ledere, slik mange hevder, de kan også være ledere i 
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dag. At ungdom kan være vel så kloke og effektive ledere og talspersoner som voksne har vi mer 

enn nok av eksempler på gjennom KFUK-KFUMs historie.  

LIV Basic skal utruste unge mennesker til å være synlige og troverdige 

ledere i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg 

som hele mennesker. 

LiV Basic er en videreutvikling av KFUK-KFUMs tradisjonsrike Ledere i Vekst-kurs. Kurset er 

oppdatert i forhold til KFUK-KFUMs langtidsstrategi 2025, det tar opp sentrale temaer innen barn 

og ungdoms levekår og oppvekstsvilkår, og er faglig oppdatert i forhold til hva forskningen sier 

fungerer innen lederutviklingsfeltet.  

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 sine egenskaper og 

gaver som leder i et miljø. Kurset er basert på Norges KFUK-KFUMs ideologi og helhetstenkning. 

Antall deltakere fra Østenstad menighet: 9 deltakere i skoleåret 2016/2017.  

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 

Vi gjennomførte en ny medarbeiderhelg i Karlskoga, Sverige 

31 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  

Styresammensetning  

Styreleder: Ingvild Halbo Aspelund (17 år)      

Nestleder: Sunniva Aukan Stenersen (16 år) 

Styremedlem: Mariell Øberg(17) 

Styremedlem (vara): Silja Aasland (17 år) 

Styremedlem: Karsten Bakke (17 år) 

Styremedlem: Sondre Frium Laurendz(16 år) 

Styremedlem (vara): Frida Gaarde (16 år)  

Styremedlem: Ungdomsarbeider: Øyvind Kvamme 25 år 

Antall deltakere: 67 (inkludert 4 voksenledere). Vi har hatt en liten nedgang i antall medlemmer i 

år.  

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 2016 er det flere 

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

forestillingen «Hallelu-tja» i september. Pappas barn var også med på julemarked med 

minikonsert. Vi har også jobbet og forberedt oss til Pysjcup og vant der årets Showpris.  
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Mål for tiden fremover: Årets konfirmanter kommer i midten av februar 2017 og Tensing skal ha 

kick- off med dem 4.-5. Mars. Sammen vil vi sette opp en forestilling i september. Det er i år også 

planer om påskeleir. 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 Ingvild Halbo Aspelund 

 

  

 Blakstadspeiderne  

Medlemmer: 

Speiderne har arbeid for tre aldersklasser   

Stifinnere (4.-5.-klasse) 

Vandrere (6.-9. klasse)  

Rovere (10. klasse->) 

 

Ved utgangen av 2016 var vi totalt 28 medlemmer, det samme som i fjor. Av disse er 7 Rovere og 

ledere, 14 er vandrere, og 7 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 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 Furuåsen, 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 kretsleir, denne gangen ble den i Sverige, rett syd for Strømstad. 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 sjeldent da vi 

frykter for sikkerheten til brukerne. Dessverre er selve tømmeret (hytta er laftet) feilbehandlet med 

alt for tett maling tidligere, slik at det er en del råte i veggene. Vi arbeider med å legge en ny plan 

for hvordan vi skal redde den eksisterende hytta eller om vi skal føre opp en ny hytta. 

 

Ledere 

Speideren er en foreldre- og ungdomsdrevet aktivitet, kun basert på frivillige medarbeidere. I 2016 

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 
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Ansatte: 

Barnehagens styrer: Anne Davidsen 

Pedagogisk leder på dispensasjon i 50 % stilling: Jessica Gomez Rios Assistenter: Helén Kramer, 

Jeanne Wickstrøm, Jessica Gomez Rios og Wenke Bøe (Ekstraressurs fra Asker kommune)  

Renholder: Amalie Robsahm og Lill Clarholm Jensen 

Antall barn: Barnehagen hadde fra januar til juni 13 barn, 3 av disse var under 3 år. Fra august har 

vi hatt 12 barn og 2 av dem var under 3 år. Fra desember var i 13 barn og 2 av dem var under 3 år. 

Førskolegruppen teller i år 3 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.  I år har vi hatt med alle på tur. 

Gjennomgangstemaet var for våren: Forskjellige land.  I løpet av høsten har vi jobbet med 

Kroppen.  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. Barnehagen har et barn med spesielle behov og samarbeidsutvalget har 

derfor vedtatt at vi bruker litt mer ressurser på bemanning enn det kommunen gir oss. 

 

Barnehagens utfordring har vært/er å fylle opp plassene.  Vi har fortsatt ledige plasser i 

desember. 

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: Else Marie Fonneløp. 

Medlemmer: Marit Midbøe Hagen, Wenche Randgaard og Angeline Einarsen (MR).  

 

Formål: Misjonsutvalget skal arbeide for et aktivt engasjement i menigheten i forhold til et 

konkret misjonsprosjekt som er valgt av menighetsrådet. 

Dette gjøres ved å arrangere misjonssøndager, informere om misjonsprosjektet på gudstjenester 

der det er ofring til prosjektet og fortelle om prosjektet til grupper i menigheten som ønsker det. 

Fra 2010 har menighetens misjonsprosjekt vært knyttet til Barnehelse/ernæring ved sykehuset i 

Okhaldhunga, Nepal. Sykehuset drives av United Mission to Nepal der Normisjon er en sentral 

bidragsyter. 

Vårt innsamlingsmål til prosjektet er kr 50 000 pr år. 

 

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

foreslår nytt prosjekt for Menighetsrådet.  

 

Arbeidet i 2016:  
24. januar: Misjonsgudstjeneste. Under kirkekaffen ble det vist bilder fra Okhaldhunga og holdt 

åresalg med gevinster fra Nepal.  

4. juni: Misjonsgudstjeneste med besøk av Kristin og Erik Bøhler. De fortalte og viste bilder/film 

fra livet i Okhaldhunga og sykehusdriften der. 
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Ved denne gudstjenesten lanserte vi en folder som presenterer misjonsprosjektet vårt. 

 

Det har vært ofring til prosjektet ved 4 gudstjenester i tillegg til de to Misjonsgudstjenestene. 

 

Alle barn som fødes ved Okhaldhunga sykehus får et hjemmestrikket babyteppe i gave. I Østenstad 

nådde strikking av babytepper nye høyder i 2016: Vi sendte totalt 283 tepper. (Dette inkluderer 

også tepper vi videresendte fra «strikkere» utenfor Østenstad menighet.) 

 

Misjonsutvalget fokuserer på å gjøre misjonsprosjektet kjent og å skape engasjement for det i 

menigheten. Prosjektet profileres på infotavla på kirketorget og i egen brosjyre.   

Brev fra ekteparet Bøhler, Okhaldhunga Times, legges hver måned ut på kirkens hjemmeside.  

Det er gledelig å se menighetens entusiasme for prosjektet. Dette merkes på flere måter, blant 

annet ved stor giverglede gjennom gudstjenesteofringene.  

Årlig besøk av Kristin og Erik Bøhler er viktig for menighetens eierskap til prosjektet. 

 

Økonomi: I 2016 overførte vi kr 98.000 til prosjektet. Dette beløpet var summen av: 
- Gudstjenesteoffer: 62 589 kr. 

- Gaver direkte til Misjonsutvalgets konto + åresalg ved kirkekaffe etter 

misjonsgudstjenesten i januar: 10 465 kr.  

- Gave fra minnesamvær på Sørlandet i juni kr. 14 200.  

- Ca. 10 700 som sto på konto ved årsskiftet 2015/16.   

 

Planer fremover: Menighetsrådet har besluttet at vi skal fortsette å støtte prosjektet i 

Okhaldhunga ut 2019. 

I mars 2017 arrangerer vi «Teppefest» for å feire at vi da vil ha sendt 1000 babytepper til 

Okhaldhunga sykehus. 

For øvrig vil Misjonsutvalget i hovedsak fortsette sitt arbeid slik det drives nå. 

 

11.  JULEMARKED 
 

Årets julemarked ble avholdt lørdag 12. november, kl. 11 til 15. Til sammen deltok over 90 

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

årelotteri, kakelotteri, salg av bakevarer, håndarbeid, kafeteria, salg av sveler, bøker, pepperkaker, 

gløgg og julepynt. Vi hadde dartkonkurranse, salg av hjemmelaget eplesaft og finere lopper. Nytt 

av året var at speiderne deltok med lavvo og salg av fuglekasser og såper, vi hadde 

vedgjettekonkurranse, julekortfotografering og ansiktsmaling. Ten-Sing og to barnekor fra 

menigheten deltok med sang. Husets kateket holdt andakt. Markedet var godt besøkt både av 

kirkegjengere og folk utenfra.  
  
Julemarkedet innbrakte i overkant av kr 150.000,-. Julemarkedskomiteen bestod av Signe 

Jørgensen, Vigdis Falck Pettersen og Tone Møgedal Skjellestad. I tillegg til disse hadde flere 

personer tatt på seg et vesentlig ansvar slik at det ble mindre arbeid enn tidligere 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. Klubben hadde pr. 31.12.16 49 medlemmer. 

 

Formål: Klubben er en del av en internasjonal bevegelse med kristen basis med 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.  
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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  

Presidiet fra 1.7 2016 - 30.6.17 

Eldrid Aa Gynnild, President 

Per Trygve Normann, Past president   

Øystein Teigen, Visepresident  

Knut Møgedal, Sekretær       

Max Eien, Kasserer 

 

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 2016 hadde vi 11 temamøter, nyttårsfest for 

alle klubbmedlemmer i distriktet og 4 klubbmøter. 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 arrangement: På nyttårsfesten 11. januar 2016 møtte ca. 80 medlemmer og festtaler var 

generalsekretær i Norges KFUK/KFUM Øystein Magelssen. Festen ble avsluttet i kirken med 

bidrag fra Sangeriet. På Y’s Men's internasjonale kirkedag 17. januar deltok klubbens medlemmer 

i de fleste av gudstjenestens funksjoner og klubben hadde ansvar for kirkekaffen. Kirkeofring gikk 

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 16. og 17. april loppemarked i samarbeid med andre grupper i menigheten. 

Sommeravslutning var på Løkenes gård, der Margaret og Michael Rustad var flott vertskap. Dette 

arrangementet markerte også at Østenstad Y’s Men Club ble stiftet 21.5.1976. Leder for Region 

Norge, Svein Håvåg, var hovedtaler. I juni deltok 6 av klubbens medlemmer på regionkonferansen 

i Haugesund.  

  

Internasjonalt engasjement. 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. Vårt medlem Henry 

Grindheim ble fra 1.7.2016 valgt til visepresident i Y’s Mens internasjonale råd og fra 1.72017 blir 

han president for Y’s Men International.  

  

Økonomisk tilstand: For regnskapsåret 2015-2016 var de totale inntektene kr 233.764 og de 

totale utgifter kr 196327. Av dette gikk kr 96.801 til lokale grupper fordelte seg slik: Pappas barn 

kr 22.500, Blakstad speiderne kr 8.500, Østenstad menighet kr 23.801, Heggedal menighet kr 

35.500 og Østenstad sangeri kr 6.500. Loppemarkedet ga netto overskudd på ca. kr 166.00. 

  

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

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. 
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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. 

2016 ble et godt tur år for ØMT der det ble gjennomført tre turer hvor deltakerantallet varierte fra 

6 til 10. Vinterturen på ski (tur 55) gikk til området ved Ringkollen i Nordmarka, mens 

sommerturen (tur 56) var på sykkel i Finnemarka med besøk til Svarvestolen turisthytte ved vannet 

Glitre. Høstturen (tur 57) med 10 deltagere ble en flott tur til Alta med besøk på 

Nordlyskatedralen, Alta-Kautokeino vassdraget, Hadde Nordlysobservatorium og Helleristningene 

ved Alta Museum.  Det var kjempefine turer alle tre, der vi fikk mulighet til friluftsopplevelser, 

aktivitet og godt kameratskap. 

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 

 

14.  KIRKEAKADEMIET I ASKER  

Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen 

kultur og tradisjon. KIAs arbeid retter seg mot kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte mennesker i 

Asker-bygda. KIA er tilknyttet Norske Kirkeakademier. 

I 2016 var det 50 år siden KIA ble stiftet. I tillegg til en åpen jubileumsfest arrangerte KIA fem 

ordinære åpne møter og var medarrangør for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel i Asker.  

Vårens møter hadde hovedtema Det hellige trenger kunsten – trenger kunsten det hellige? 

Professorene Gunnar Danbolt og Olav Anton Thommessen og litteraturviter Marta Norheim 

drøftet det grenseoverskridende og sublime i henholdsvis visuell kunst, musikk og litteratur.  

Jubileumsfesten bød på tilbakeblikk på KIAs historie og tanker rundt fremtidens raskt skiftende 

kirkelandskap. Teaterkunstner Morten Jostad og forfatter Inge Eidsvåg viste sin forestilling «Når et 

øye ser et annet øye» – om læreren og lærergjerningen.  

På høstens møter var temaet Utfordringer i folkekirken: forsker Margunn Sandal drøftet den 

estetiske erfarings betydning i en levende kirke, og professor Sturla Stålsett folkekirkens rolle i et 

livssynsåpent norsk samfunn. 

Vårens møter ble holdt på Askertun og høstmøtene i Holmen kirke. Oppslutningen om møtene er 

god – gjennomsnittlig 70 personer. På jubileumsfesten deltok 110 personer. Møtedeltakerne 

kommer fra alle deler av Asker-bygda. 

KIA ledes av et selvsupplerende styre som hadde slik sammensetning: Einar Solbu, leder, Inge 

Westly, kasserer, og styremedlemmene Mette Blom (fra 1.9.16), Knut Brakstad, Ann Helen 

Frivold (til 1.9.16), Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Walstad. 

Styret gleder seg over at Askers menigheter synes å se KIAs virksomhet som en viktig del av det 

kirkelige arbeidet. Med kirkeakademibevegelsens økumeniske perspektiv arbeider styret for å 

styrke kontakten med andre trossamfunn i Asker. Først og fremst gleder styret seg over den store 

interessen for refleksjon rundt temaer som ligger i det store grenselandet mellom tro, kunst, kultur 

og samfunn. 

Einar Solbu 
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15.   PERSONAL, BYGG OG REGNSKAP 

 Personal 

 

 

Ansatte i 2016 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 Liv Ruud (50 % fra 1.2.16, 

delt daglig leder med Heggedal menighet)  

50 % Asker kirkelige fellesråd  

Sekretær Kari Bergan  60 % 

 

44 % av Asker kirkelige fellesråd  

16 % av Østenstad menighet 

Barnekoordinator Kari Bergan. (Permisjon 

fra 1.10.16-1.6.17) 

Karoline Wadseth Aase vikar i 20 % fra 

1.10.16-1.6.17) 

20 % Østenstad menighet 

Menighetspedagog Elin Oveland 

(Permisjon i 100 % fra 1.8.2016) 

Karoline Wadseth Aase vikar i 50 % fra 

1.8.2016 

100 % Asker kirkelige fellesråd 

 

Regnskapsfører Siri Bakke 20 % Asker kirkelige fellesråd 

Øyvind Kvamme, ansatt på timebasis fram 

til november, tilsvarende 40 % stilling. Fra 

november 2016 er han tilsatt i 50 %. 

50 %* 

 

Østenstad menighet 

Oscar Østvold, KRIK ungdomsarbeider 20 % Østenstad menighet 

Diakon Jarle Klungrehaug  

Fungerer i tillegg som prostidiakon i 50 % 

stilling 

50 % 40 % av Asker kirkelige fellesråd  

10 % av Østenstad menighetsråd 

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 

Det har vært arbeidet endel med vedlikehold av kirken i 2016. Ny belysning på kirketorg og 

garderober ble endelig ferdigstilt i 2016. Det er FR som har stått for finansieringen på kirketorget. 

Eiendomsutvalget har engasjert seg i saken om belysning på Kirketorget, og det er gledelig at dette 

nå endelig er på plass. Belysning i øvrige rom arbeides det videre med i Eiendomsutvalget. 
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Av saker som er utført av eiendomsutvalget kan nevnes 

- Belysning på kirketorg og garderober 

- Bygging av hus for båretrallen og redskaper. 

- Oppslagstavlen ved innkjørselen ble vasket og malt 

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

kirketorg, kirkestuen, møterommet, søndagsskolerommet vasket ned og bonet. Det er fellesrådet 

som finansierer kirkerommet og menighetssalen, og menighetsrådet finansierer resten. Utvalgets 

største prosjekt i 2016 var bygging av hus for båretrallen og redskaper. Bygget er tegnet av Knut 

Møgedal og godkjent av arkitekt Tore Wigen som tegnet kirken. Bygget er bygget i 2 deler, først 

en vanlig isolert trekonstruksjon som så er kledd med teglstein. Bygget er oppsatt av Øystein 

Teigen og Knut Møgedal, og det er brukt ca. 550 arbeidstimer. 

 Regnskap 

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. I revidert budsjett hadde vi kr 2 484 900 i utgifter, og resultatet er tilnærmet det samme.  

Inntektene ble imidlertid høyere enn i revidert budsjett. Brutto viser driftsresultatet et overskudd på 

kr. 61817, og det regnskapsmessige overskuddet er på kr. 62855,-  

 

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 2016 kr. 248.102,- 

 

Ungdomsarbeiderstilling 40 % på tidsavgrenset kontrakt, ble fra november 2016 fast 50 %. 

I tillegg ble det engasjert på tidsavgrensete kontrakter KRIK- ungdomsarbeider 20 %,  

musikaldirigent og musikals leder for Ten Sing, total kostnad på kr. 260.750,- 

 

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

 

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

Østenstad menighets barnehage – eget styre med representant fra Menighetsrådet 

Heggedal / Østenstad Menighets Seniorarbeid 

Østenstad misjonsutvalg 

Østenstad sangeri 

Pappas barn – tensingkor som er medlem av Norges KFUK-KFUM 

KRIK - Kristen Idrettskontakt 

Blakstadspeideren – medlem av Norges KFUK-KFUM-speiderne 

Østenstad Y’s Men – Medlem av Y's Men International 

 

 

Liv Ruud        Per Johannes Helgebostad 

Daglig leder        Leder, Østenstad menighetsråd 

         
 

 

 

 


