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Hannah (5) og Sella (3) Apelthun går i Østenstad menighetsbarnehage og vil gjerne ha flere å leke med! I desember 
vedtok menighetsrådet å utvide åpningstidene for barnehagen (07.30-17.00) for å gjøre den mer attraktiv for travle 
småbarnsfamilier. Foto: Astrid Sætrang Morvik 
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1. FORORD 
 
 
Året som gikk har vært preget av store, kirkelige milepæler – det har vært Lutherjubileum, avvikling av 
statskirken, vigsling av Oslos første kvinnelige biskop, og høringsrunder på ny kirkelov som setter vide 
rammer for hvordan kirken organiserer seg – lovvedtak forutsettes gjort i 2019. 
 
På den lokale fronten her i Østenstad har vi i 2017 fortsatt virksomheten langs linjer vi har trukket opp 
tidligere, og det har ikke manglet på ting å glede seg over: 
• Oppslutning om menighetens gudstjenenester er jevn og god, og flere gudstjenesteteam 
medvirker ved gjennomføring 
• Oppgang i deltakelse på babysang høsten 2017 
• Flere deltakende på søndagsskolen! Opplevelse av større stabilitet! 
• Noen barn i menigheten ønsker å starte band som kan akkompagnere ved gudstjenester?! 
Spennende. 
• Suksess og glede med å jobbe med babyteater! Samarbeid mellom fire menigheters ansatte! 
• Menigheten har fått nye nettsider! 
• Vi har fremdeles god oppslutning om konfirmantarbeidet 
 
Menighetsrådet vedtok i oktober 2016 noen kjerneverdier som vi ønsker skal prege arbeidet vårt i alle 
enheter. «Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom. Østenstad menighet skal være inkluderende og 
preget av nestekjærlighet».  
 
Dette er ikke bare vår egen visjon, men Jesu, Kristi sterke ønske eller visjon for sin menighet: «Det dere vil 
at andre mennesker skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem..», sier han. Paulus sier det slik: «Så 
blir da disse tre stående – tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten» 
 
Og hva så? Er disse verdiene noe som har preget Østenstad menighet i 2017, eller har vi lagt dem i 
skuffen? Egentlig et dristig spørsmål å stille i en årsmelding, for de fleste av oss som er ærlige med oss selv 
finner fort ut hvor lett vi kommer til kort her.  
 
Sokneprest Astrid Sætrang Morvik ga oss denne utfordringen når vi skriver årsrapporten i år: Hva har vi 
egentlig gjort i 2017 for å realisere Jesu visjon om nestekjærlighet, åpenhet og inkludering i vår menighet? 
Du får lese gjennom det som står, og så er håpet at dette er noe som vi kan snakke mere om sammen alle 
sammen. Kanskje kan tersklene inn i felleskapet vårt bli litt lavere, kanskje kan vi få oppmerksomheten litt 
mer bort fra oss selv og vår egen (eller andres) «vellykkethet», og se hverandre slik Jesus ser oss – 
likeverdige og verdifulle så forskjellige vi måtte framstå i alder, utrustning eller modenhet. Og ikke minst 
se ansvaret vi har for å vise nestekjærlighet og være med å lindre nød der det virkelig trengs. 
 
Per J. Helgebostad 
Leder av Østenstad Menighetsråd  
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2. MENIGHETSRÅDET 
 

Medlemmer 

Per Johannes Helgebostad (leder)(*) 

Daniela Maass (nestleder)(*) 

Geir Haugland(*)(**) 

Jan Erik Wilhelmsen  

Sidsel Gaukstad. Baardsen (***) 

Ivar Oveland 

Kjell Gunnar Kvamme 

Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) 

Anne Karin Setervang 

Varamedlemmer:  

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 
(***) Østenstad menighetsråds vararepresentant i Asker Kirkelige Fellesråd 
Angeline E.S. Einarsen har permisjon fra menighetsrådet for resten av menighetsrådsperioden fra 
5.6.2017, 1. vara Anne Karin Setervang ble fast medlem av rådet fra samme dato. 
Daglig leder Liv Ruud er menighetsrådets sekretær  
 

  Møter og saker 

Menighetsrådet i 2017 har hatt 10 møter og har behandlet 121 saker. I samme periode har 
Arbeidsutvalget hatt 9 møter. Fellesrådet har i tillegg hatt et drøftingsmøte med prostiets menighetsråd 
der Østenstad deltok.  
 
2017 har båret preg av at vi står inne i en brytningstid, både kirkemessig og kommunemessig: 

 Menighetsrådet har gitt høringssvar på utkast til ny kirkelov («lov for Norske kirke og andre tros- 
og livssynsamfunn») som kom fra kulturdepartementet høsten 2017. Den nye loven forventes å 
tre i kraft i 2020. 

 Menighetsrådet gjennomførte før sommerferien sin stemmegivning ifm utnevnelse av ny 
Oslobiskop 

 Menighetsrådet har gitt høringssvar til bispedømmerådet om fremtidig bispedømmetilknytning 
i tilknytning til at nye Asker kommune (Asker, Hurum og Røyken) vil bestå av menigheter som i dag 
er tilknyttet to bispedømmer. Vi gikk inn for fortsatt tilknytning til Oslo bispedømme.  

 
Av viktige saker behandlet i 2017, kan nevnes: 

 Overgang til nytt giversystem med opplegg for automatisk skatteinnberetning av gaver. 

 Definisjon av en prosjektmodell for organisering av frivillig arbeid i menigheten. 

 Revisjon av menighetens trosopplæringsplan 

 Revisjon av menighetenes plan for arbeidet med grønn menighet 

 Revisjon av mandatet for barnerådet – med tanke på å få et mer helhetlig syn på tvers av grenene 
i barnearbeidet 

 Tiltaksplan mot fattigdom – lokalt og globalt 

 Vedtak om fleksibel bruk av frontdelene i alterring. Menighetsrådet har i etterkant av årsmøtet 
2016 i tillegg gjort en evaluering av sitt arbeid med alterringsaken, og funnet på generelt grunnlag 
at vi trenger å bli flinkere på kommunikasjon rundt enkeltsaker som vi behandler. 
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 Utvidelse av åpningstider i menighetsbarnehagen 

 Oppfølging av bibelgruppearbeidet. Bibelgruppene er menighetens største arbeidsgren med over 
90 deltakere. Disse gruppene er lavterskel vennetilbud i menigheten, der menighetens 
kjerneverdier om åpenhet, inkludering og nestekjærlighet er spesielt viktige. Utfordringen i flere 
grupper er at de er lukkede for nye medlemmer.  

 «Faste poster» som budsjett og regnskap følges opp av menighetsrådet 4 ganger i året 
 
Østenstad MR har ikke gjort noen formell vurdering av i hvilket omfang vi har levet opp til våre egne 
kjerneverdier i 2017, men de synes i noe omfang i vedtakene våre. Eksempler er tiltaksplan mot fattigdom, 
og vår støtte til humanitært arbeid i inn- og utland gjennom ofringer, fasteaksjon og misjonsprosjekt. 
Dette er imidlertid et tema vi aldri blir ferdige med og som vil kreve oppmerksomhet og oppfølging i 2018. 

 

  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: Lars Christian Iversen (leder) 
Marianne Rønneberg  
Jarle Petter Klungrehaug (diakon) 
Sidsel G. Baardsen (Grønn menighet) 
Solveig Bruun (leder seniorutvalget) 

Misjonsutvalget: 
 

Else Marie Fonneløp 
Wenche Randgaard 
Marit Midbøe Hagen 
Marianne Giske Lid Høifors 

Barneutvalget: Karianne Pettersen (kateket) 
Anne Kristi Jønland 
Daniela Maass 

Barnegudstjenesteutvalget: Anne Kristi Jønland 
Karianne Pettersen (kateket) 
Anne Kristine Merkesvik  
+ medvirkende prest 

Gudstjenesteutvalget Tone Sæter Kvamme (leder) 
Helen Bråtun Myra 
Ivar Oveland 
Tormod Wien (frem til 30.11)  
Øystein Teigen (frem til 9.2.) 
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 12. mars i etterkant av gudstjenesten. Det var 37 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 2017. 
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 Distribusjon AS distribuerer det. Budsjettet 
for 2017 var på 91.600 kr. Gjennom annonsesalg kom det inn 54900 kr. Dette er en økning fra 2016 på ca 
6000 kr. 60 % av utgiftene ble altså dekket gjennom annonsering. Menigheten har heldigvis økonomi til å 
sørge for fortsatt utgivelse av menighetsbladet.  
Menighetens hjemmeside redigeres og oppdateres jevnlig av noen av de ansatte. Ny hjemmeside driftet 
av Kirkepartner, ble lansert tidlig på høsten. Det var et stort arbeid å overføre all relevant informasjon fra 
gammel til ny side, og det har også vært klager på at det må flere klikk til for å finne informasjonen. 
Layouten er imidlertid mer moderne, og det er lettere å holde siden oppdatert på hva som skjer. Gjennom 
siden kommer kan man også melde dåp.  
Menighetens Facebookgruppe hadde 313 medlemmer ved årets utløp og øker stadig. Siden brukes 
hovedsakelig til å promotere ulike arrangementer i kirken og gi kjappe beskjeder til ulike målgrupper ved 
behov. 
Utfordring: Å få inn mer annonseinntekter til menighetsbladet. 

 
 

4. BØNNETJENESTEN 
 
Ansvarlig leder: Elin Oveland  
Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. 
Antall deltakere: 10 medarbeidere  
Arbeidsform: De som ber følger en fastlagt plan og bønn, hjemme eller i kirken (Mariakapellet).  
Særlige begivenheter: Vi har hatt to møter i 2017, ett på våren og ett på høsten, hvor vi har fokusert på 
vitnesbyrd og felles bønn. Dette ble som vanlig en inspirerende og fornyende samling, og vi fikk flere 
bekreftelser på at det nytter å be.  
Kvinnenes internasjonale bønnedag ble avlyst i 2017, i mangel på noen som tok ansvar. Dette er rettet opp 
til 2018. 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/menigheter/ostenstad-menighet/dokumenter/mr-protokoller/protokoll-fra-arsmotet-2017.pdf
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Bønnetjenesten er en gruppe som i utgangspunktet jobber alene. Derfor satt vi for noen år siden i gang 
samlinger der vi møtes og deler utfordringer og gleder, og bønneemner. Det er vi enige om at er veldig 
positivt! 
Når det gjelder verdiene åpenhet, inkludering og nestekjærlighet så tenker vi nok at det er det vi utfører 
gjennom tjenesten- ved å be for andre og være i forbønn for dem. Samtidig er bønnetjenesten en åpen 
gruppe der vi har mulighet til å inkludere dem som ikke har mulighet til å bidra til fellesskapet på så mange 
andre måter, grunnet helse, livssituasjon eller annet. Bønnetjenesten er mulig å utføre så lenge man har 
hode og hjerte med seg! 
Vi har stabilt ligget på ca. 10 deltakere, noe som gjør at vi klarer å ha forbønnstjeneste minst to dager hver 
uke. Hele året! I tillegg har vi ved flere anledninger sendt ut SMS ved akutt behov for forbønn. Det 
oppleves som meningsfullt.  
 
 

5. GUDSTJENESTELIV 
 
Ansvarlige ledere: Sokneprest, kapellan og kantor. Siden 2016 har vi hatt 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: Barnegudstjenester på søndager, gudstjenester for ungdom på 
konfirmantleir og i tilknytning til konfirmasjonstiden, og funksjonshemmede med gudstjenester i 
tilknytning til Lørdagsklubben. Egne gudstjenester arrangeres før jul for skolebarn og barnehagene. 
Oppslutningen om disse spesialgudstjenestene er høy og stabil.  
Kvalitet, variasjon og medvirkning 
Menighetens ansatte og frivillige legger stor vekt på kvalitet. Kantor skal ha mye av æren for den gode 
salmesangen som jevnlig støttes av korgrupper fra Østenstad sangeri. De to spesielle gudstjenestene på 
Allehelgensdag og Maria budskapsdag oppleves som kulturelle høydepunkt både for de medvirkende og 
gudstjenestedeltakerne.  
Gudstjenesteutvalget har arbeidet med evaluering (se under) med tanke på å gjøre gudstjenestene i 
Østenstad enda bedre. 
To ganger i året som gikk ble menigheten tatt med på tur; Kristi himmelfartsdag på Vardåsen og 
pilegrimsgudstjeneste på Løkenes i juni. Disse gudstjenestene trekker ikke de store massene, men bidrar 
likevel til å gi menigheten en annerledes opplevelse rundt gudstjenesten. De anbefales, ikke minst fordi de 
gir anledning til å bli bedre kjent med andre, og oppleves derfor både åpne og inkluderende. 
En særlig glede var det å involvere hele fire forskjellige husgrupper i gudstjenestearbeidet i 2017. Samtale 
om teksten, valg av salmer og fordeling av oppgaver skjer i møte mellom prest/kantor og gruppe i det 
hjemmet hvor gruppen samles. Gjennomføringen er høydepunktet, og gruppedeltakerne melder om 
større innsikt i og interesse for gudstjenestene generelt etter selv å ha vært med å lage gudstjeneste. Vi 
ønsker å fortsette dette arbeidet i årene som kommer.  
 
For øvrig vises til forrige års årsmelding når det gjelder ulike typer gudstjenester. Østenstad menighet er 
sterkt preget av tradisjon i ordets beste forstand, og gode ordninger videreføres år for år - med små 
variasjoner og forsøk på forbedringer hvert år. 
Gravferd som gudstjeneste 
I 2017 økte antall begravelser som ble forrettet fra Østenstad kirke med over 100 %, 28 mot 12 året før. 
Begravelser regnes som gudstjenestelige handlinger, og det kan derfor være på sin plass å nevne dem i 
denne sammenheng. Dette er en handling som på en spesiell måte favner enkeltpersoner i en utfordrende 
livssituasjon, og de har jevnt over en høy oppslutning. Hvor mange som får høre kirkens forkynnelse og 
oppleve kirkens diakonale funksjon gjennom gravferder, har vi imidlertid ikke tall på. Medvirkningen fra de 
pårørende er svært stor ved at de både preger det som sies, valg av musikk og symbolhandlinger. Dette er 
gudstjenester hvor forkynnelsen kan «skreddersys» ut fra de pårørendes tro og liv, slik at evangeliet i 
størst mulig grad når frem. 
 
Oppslutning om hovedgudstjenesten kl. 11: Det ble holdt 59 gudstjenester kl. 11 på søn- og helligdager, 
med et snitt på 161 deltakere, mot 185 året før, altså en sterk nedgang. Trekker man ut konfirmasjons- og 
julaftensgudstjenester, ser vi at alminnelige gudstjenester i vårt sokn (50 stk. søndag kl. 11) har en 
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oppslutning på 110, en nedgang på 17 fra året før. Det store avviket kan antakelig forklares med en 
nedgang i antall gudstjenester med dåp: 3 færre gudstjenester og et antall deltakere på 1120 færre. 
Fordelt på 50 gudstjenester, gir dette et tall på 22 færre deltakere per gudstjeneste i snitt. Det var også 
langt færre som ble døpt i Østenstad kirke. Se under. 
De tre julaftensgudstjenestene hadde til sammen en oppgang på 98 fra året før. 
Konfirmasjonsgudstjenestene hadde en nedgang på hele 961 personer fordelt på fem gudstjenester. Dette 
skyldes at konfirmantkullet var vesentlig mindre enn året før. I snitt ser vi at hver konfirmant hadde med 
seg 34 pårørende i 2017 mot 22 året før. 
Gudstjenester for små og store opplevde en nedgang på 77 færre per gudstjeneste.  
 
Oppslutning om nattverden: 
Nattverd er en fast ordning i hovedgudstjenesten. Av ulike grunner hender det at det ikke feires nattverd 
likevel. I 2017 ble det feiret nattverd på 34 gudstjenester kl. 11, foruten på gudstjenester på 
konfirmantleir. I tillegg ble det feiret nattverd på egne gudstjenester på Blakstad sykehus (23) og Risenga 
sykehjem (2). På vanlige høymesser har det vært et snitt på 73 nattverdsgjester, mot 79 året før. Når vi ser 
at det i snitt har vært 110 gudstjenestedeltakere på vanlige gudstjenester, betyr det at oppslutningen om 
nattverden er på ca 66 %, en oppgang på ca 4 %. 
 
Oppslutning om dåpen: 
Det ble feiret dåp i 24 gudstjenester (mot 27 året før), og 32 barn ble døpt i Østenstad kirke, mot 56 året 
før. Av disse bodde 28 i soknet. Ytterligere 23 soknebarn ble døpt i andre kirker, omtrent det samme som 
året før. 51 personer fra Østenstad menighet ble altså døpt i 2017 mot 69 året før. Samtidig ble det sendt 
invitasjon dåp til 78 barn i menigheten. Det gir en dåpsprosent på 67 % av babykullet,mot 77,5 % 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.) Dette er tankevekkende i et år da 
kirken både sentralt og lokalt har satset på oppmerksomhet rundt dåpen. Det ble også arrangert to «drop 
in»- dåpsgudstjenester i Asker kirke. Ved den første i mai, ble åtte personer døpt, blant annet en 
Østenstad-konfirmant. Ved den neste i november var det to personer som ble døpt. 
 

 
Oppslutning om konfirmasjonen: Konfirmasjonen holder stand. I 2017 ble 98 konfirmert i Østenstad. 
Dette var en stor nedgang fra året før da vi nok trakk mange fra både Heggedal og Asker. Likevel utgjør 
dette tallet 76 % av det døpte årskullet som var på 127. 

 GUDSTJENESTEUTVALGET 

Medlemmer: Øystein Teigen (t.o.m. 9.2), Helén Myra, Tormod Wien (til 30.11), Ivar Oveland (fra 20.4) 
Kristin H. Meland, Olav V. Sendstad, Astrid S. Morvik(sekretær) og Tone S. Kvamme (leder). 
 
Gudstjenesteutvalget hadde seks møter i 2017. Utvalget har i hovedsak arbeidet med følgende saker: 
menighetens visjon, evaluering av gudstjenester, guide til gudstjenesten, gudstjenester med spesielt tema 
eller fokus, samtalegruppe etter prekenen, inventar i kirkerommet-alterringen. 
 
1. Hvordan kan menighetens visjon, de verdier som vi ønsker å forplikte oss på, inkludering, 
nestekjærlighet og åpenhet gjenspeiles i gudstjenestene våre?   
Gudstjenesteutvalget mener at inkludering i gudstjenesten blant annet kan bety at flere er med å lage 
gudstjeneste, at man deltar i liturgien, at man har gudstjenesteark som hjelper alle til å følge med, at ulike 
grupper kan medvirke med praktiske tjenester. 
Åpenhet i gudstjenesten kan bety at man er åpen for at folk er forskjellig og at vi ønsker mangfoldet 
velkommen, at man er åpen for nye ideer, nye måter å gjøre ting på, ny liturgi, nye salmer, nytt tidspunkt, 
at folk skal kunne kjenne seg igjen i liturgien, i hvert fall i ett ledd, 
At de som ikke har vært der før, kan få en brosjyre som kan gi en enkel forklaring til hva som skjer i 
gudstjenesten.   
Nestekjærlighet i gudstjenesten kan bety at man blir sett, fredshilsen med håndttrykk, forbønn hvor man 
ber mer konkret for enkeltpersoner, legge ut en hilsen/kort på alle plassene med invitasjon til videre 
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fellesskap: Er du ny her? Ta kontakt på sms/mail til…eks. sjef for smågruppene, og kirkekaffen er en viktig 
arena for å se hverandre.  
 
2. Gudstjenesteutvalget har utformet et skjema som er tenkt brukt i evaluering av noen gudstjenester. 
 
3. Guide til gudstjenesten. Gudstjenesteutvalget har utformet brosjyre med enkel forklaring av 
gudstjenestens innhold. Teksten ligger på menighetens nettsider og brosjyren skal trykkes til bruk for 
dåpsfamilier, konfirmanter og andre som vil vite mer om gudstjenesten.  
 
4. Gudstjenester med spesielt tema eller fokus. Utvalget går inn for at det arrangeres 
forbønnsgudstjeneste for å gi et tilbud til alle som ønsker forbønn for noe i sitt liv. Det er også en 
målsetting å skape bevissthet om at forbønn er noe man kan komme til kirken/ presten for, enten det 
gjelder sykdom eller andre ting. Forbønnsgudstjeneste arrangeres 14. mars 2018. 
 
Utvalget ønsker samisk innslag på gudstjenesten nærmeste søndag til Samefolkets dag 6.2. 
Gudstjenesteutvalget mener at samisk innslag vil være med på å anerkjenne den samiske befolkningen 
som antakelig også finnes i vår menighet. Den samiske kulturen kan berike våre gudstjenester på lik linje 
med kulturuttrykk fra den verdensvide kirke. 
Gudstjenesteutvalget støtter ideen om et tilbud om gudstjeneste i Mariakapellet i forbindelse med 
tirsdagsmiddag og vurderer liturgi til formålet. 
 
5. Samtalegruppe etter prekenen. Man setter av tid til samtale etter gudstjenesten. Samtalen ledes av en 
som har tatt på seg det, og som også sørger for at alle som kommer, blir inkludert.  
 
6. Gudstjenesteutvalget har utformet følgende plan for bruk av alterringen: Alterringen i Østenstad kirke 
beholdes hel (med frontparti) når det er spesifikt behov for den, f.eks. ved vigsler og konfirmasjoner. Ellers 
i året når det er behov for større bevegelsesfrihet og plass, plasseres frontpartiet av alterringen ved 
nordveggen i kirkerommet. 
 

 

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 utgjør frivillige 
en veldig viktig ressurs i arbeidet, og diakoniutvalgets primæroppgave blir å koordinere arbeidet og å stake 
ut satsingsområder hvor det er mangelfull dekning av behov. Rundt 80 personer (som er aktive i flere 
funksjoner) er med som medarbeidere innen det organiserte diakonale arbeidet i Østenstad. I år ble det 
delt ut 139 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 2017 av Lars Christian Iversen – leder, Sidsel G. Baardsen – representant fra 
menighetsrådet, Marianne Auten Rønneberg og Solveig Bruun, representant for seniorarbeidet. Diakon 
Jarle Klungrehaug er sekretær og stabsrepresentant i utvalget.   
 
Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 19 saker.  I tillegg til å følge opp vanlig drift med rapporteringer og 
planarbeid og budsjett, har vi i år fullført arbeidet med et notat om hvordan menigheten skal møte 
utfordringer knyttet til møte med fattigdom som er videresendt menighetsrådet. Videre har vi oversendt 
justert handlingsplan for grønn menighet, siden noen av punktene i planen ikke lenger var aktuelle.  
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   Seniorarbeidet  

Seniorarbeidets styre består av Solveig Bruun – leder og nyttårsfestkomite, Fra komiteene: Anne 
Eimhjellen – kirkefrokost, Eva Jensen - sommertur, Randi Fink – Heggedal – sluttet i juni, Grethe L. Gunnes, 
Heggedal-vara og Jarle Klungrehaug – besøk- og diakon. Siden vi ikke har greid å skaffe erstatter for Randi i 
Heggedal, vil nyttårsfestkomiteen i Østenstad i praksis også ta hovedansvaret for det innholdsmessige i 
festen i Heggedal og fredagstreffene, mens Eva J. tar ansvar for kjøkkengjengen.  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!  
 
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 2.000. 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 Geir Heljesen som fortalte om mennesker han har møtt gjennom sitt 
lange virke i NRK. Vi hørte en engasjert journalist med mange spennende historier. Som vanlig var det 
servering, åresalg, gang rundt juletreet og andakt, i år ved Toralf Dehli.  Rundt 90 personer opplevde en 
hyggelig kveld, og rundt 20 personer var involvert som medhjelpere.  
 
Sommerturen gikk til Hole kirke og eventyrslottet Villa Fridheim ved Noresund, hvor vi begge steder fikk 
orientering om stedet.  Det ble et morsomt besøk, og ca 60 av deltakerne benytta seg av utstillingen over 
folkeeventyr, selv om det var mange trapper. Vi var 89 deltakere, derav 20 som medhjelpere.  Magnus 
Pettersen Kjellin, den nye soknepresten i Heggedal hadde andakten i kirken, hvor dvelte litt rundt 
nådebegrepet i forbindelse med årets Luther-jubileum.  
 
Ved fredagstreffet i april på Heggetun fikk vi besøk av Willy Ludvigsen fra MAF (Mission Aviation 
Fellowship, en organisasjon som flyr ut nødhjelp og mennesker til utsatte områder verden over. Det var 
gripende å høre fra arbeidet.  Inntektene fra åresalget gikk til MAF, og det kom inn kr 5.308,-.  På 
høsttreffet i oktober kom lokalhistoriker Ola Holst og fortalte om Heggedals historie, slik han så det.  Som 
vanlig ble det et flott foredrag med morsomme sidespark. Det kom rundt 45 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 Østenstad i tilknytning til kirkekaffen etter en gudstjeneste. Vi var 8 personer til 
stede.  Anne Eimhjellen ble utnevnt til æresmedlem.    
 
Jubilanter får 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 
270 hjemmebesøk fordelt på ca 90 personer – 9 personer deltar som besøkere. Noen ganger ble besøket 
kombinert med utdeling av nattverd ved diakonen. (32 nattverdgjester)    
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  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 unge hjem-gruppe, bibelgrupper og husfellesskapsgrupper. Ved årsskiftet var 
det 11 grupper i sving, (én mindre enn i fjor) som samler rundt 100 deltakere som møtes i hjemmene 
regelmessig. Flere av gruppene har nå blitt med og utgjør et team av medhjelpere i gudstjenestene. 
Kontaktperson for grupper er Ketil Hagen.   
 
Det er kirkekaffe nesten hver søndag i skoleåret og privat kirkeskyssordning for de som trenger det. Ved 
årsskiftet er fire brukere koblet til kirkeskyss-ordningen fordelt på 6 sjåfører.  Rundt 20 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 Kirkens Nødhjelp, hvor vi hadde litt info på 
kirkekaffen.  
 
Vandringsgudstjenesten på Løkenes hadde i år et pilegrimstema.  Ca 30 personer deltok på vandringen, 
mens diakonen hadde en egen samling i hagen parallelt for de som ikke orker å gå, 5 var med der. Nok en 
gang skinte solen over den idylliske naturen i området.   
 
Diakonen deltar ellers på noen fagsamlinger i bispedømmet og har regelmessige samarbeidsmøter med 
øvrige diakoner i Asker og Bærum.    
  
 

  Diakonale utfordringer for 2018 i Østenstad menighet    

Det vil være viktig å følge opp noen av de sakene som vi satte i gang i 2017: Hvordan menighetens ulike 
arbeidsgrener kan ta seg av de fattige, utfordringer knyttet til flyktninger og videre oppfølging av 
frivillighetsarbeidet og arbeidet for vern om skaperverket i menigheten. Vi venter oppfølgingsbesøk fra 
bispedømmekontoret i forhold til Grønn kirke, og kanskje blir prostigruppa blåst nytt liv i som et 
inspirasjonsforum.  Videre kan det bli aktuelt å få til samarbeidstiltak om alpha-kurs innen prostiet.  
 
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.     
 
Flyktningarbeid. I Asker er 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 huser to statlige flyktningmottak, på Hvalstad og Dikemark, som til sammen ved årsskiftet huser ca 
120 flyktninger, trolig blir mottaket på Hvalstad nedlagt våren 2018. Det er fordelt slik at Holmen 
menighet har hovedansvar for kontakten med og tiltak overfor flyktningmottaket på Hvalstad mens 
Vardåsen menighet 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 
språkkafé for kvinnegrupper i Vardåsen menighet, blant annet fra Dikemark.  Det ble ikke behov for noen 
julegaveaksjon i 2017 slik vi hadde året før. Behovet ble dekket av andre aktører.  
 
Diakonene i Asker og Østenstad, er koordinatorer for kirkelige aktiviteter i forhold til flyktninger som skal 
bosettes i Asker. I 2017 bosatte kommunen 97 flyktninger, mens i 2018 blir det trolig bare 35.  I 2017 har 
arbeidet med nabokontaktene gått sin gang. (11 husstander – noen enslige og noen familier) Fortsatt er 
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det to av dem som ikke har fått kontakt. I september hadde vi et fellesmøte hvor kontaktene og brukerne 
delte sine erfaringer, og tilbakemeldingene er gode. Mange har fått fin kontakt.  
 
I Østenstad fikk fire beboere ved Dikemark tilbud om å komme på slutten av loppemarkedet og plukke 
varer til mottaket. En deltaker fra Østenstad er engasjert i fellestiltaket i Vardåsen. En av husstandene 
som er koblet til nabokontakt-opplegget, ligger i Østenstad. Diakonen bidro også med flyttehjelp og 
kjøring av flyttebil. En av flyktningene var også medhjelper på tirsdagsmiddagen i vår.   
 
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. 
Diakonen i Asker og frivillig Mette Walstad hadde en sorggruppe som startet høst 2016 og ble avsluttet 
våren 2017 med en oppfølgingsdag i november 2017. Høsten 2017 ble det startet ny gruppe ut fra 
Østenstad menighet, mens Vardåsen menighet tok ansvar for gruppe som begynte på våren. 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 deltok vi 
på Spaniatur i regi av Kirkens Inkluderingsarbeid, i alt 22 deltakere fra Asker og 245 fra hele landet. Det ble 
ei fantastisk uke med mange flotte opplevelser.  Slike turer bygger fellesskap. 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 Vardåsen og Heggedal.  
I mai var klubben på sommertur til Blåfjellhytta i Heggedalsmarka. 3 av foreldrene til medlemmer døde i 
2017, og diakonen forrettet ved to av dem. Noen medlemmer ble med på disse bisettelsene og 
minnesamværene.   
 
I år var det tre konfirmanter med utviklingshemming som hadde tilrettelagt opplegg, vi gjorde et grep der 
vi gir tilbud om fellesopplegg annethvert år. To av dem ble konfirmert i Østenstad.  Videre drives en 
samtalegruppe om liv og tro hvor deltakeren samles hjemme hos hverandre. 
 
Til stillingen er blitt etablert ei ressursgruppe bestående av Liv Ruud – fellesrådet, prost Berit Øksnes og 
prostidiakon Jarle Klungrehaug.   
 
Det er med tre 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.     
 
Besøksgruppe på Ila fengsel: En besøksgruppe fra menigheter i Asker og Bærum har i mange år deltatt på 
gudstjenester en søndag i måneden på kveldstid. Det siste året har de ikke fått deltatt pga 
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samarbeidsvansker med presten.  De har hatt noe kontakt med enkeltinnsatte i etterkant av løslatelse og 
har også vært med noen ganger i Krogsrud fengsel i stedet.  Gruppa har 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, det blir kanskje nytt liv i denne gruppa på nyåret.  Jens Måge fra Asker menighet 
er for tiden prostikontakt inn mot bispedømmekontoret. .     
 
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.  I høst flytta 
overnattingstilbudet over til lokalene tidligere St Hallvardhjemmet. Diakonen i Østenstad har medvirket 
på to av disse samlingene i 2017.  
 

  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 50 256,30 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.  
 
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.  
 
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 2017 var kantor fritatt fra begravelsesspilling siden hun startet opp barnekor i kirken 
- spilling ved sykehjemsandakter annenhver uke. 
- spilling ved vigsler i Østenstad kirke 
- ledelse av Østenstad Sangeri og Østenstad kirkes barnekor 
- fast medlem i menighetens gudstjenesteutvalg 
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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, oftest hele koret, men også av og til grupper fra koret. 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 framførte vi Kroningsmssen av Mozart 
sammen med Asker Symfoniorkester, fire profesjonelle solister og organist. 
 
Hva gjorde Østenstad Sangeriet i 2017?  
- 9. januar: sang på Y`s mens nyttårsfest 
- sang på følgende gudstjenester: 12/2, 26/3 (Maria Budskapsdag), 27/8,  
  5/11 (allehelgensdag) og 1. juledag 
- 11. juni: sommerkonsert sammen med Asker-koret Mellomstemt 
- 9. oktober: konsert på Risenga sykehjem 
- 8.- 11. september: kortur til Edinburgh 
- 17. desember: julekonsert sammen med Heggedal Salongorkester 
 
Østenstad Sangeri er et kor hvor alle som har lyst til å synge er velkommen. Samtidig stilles det krav om at 
nye medlemmer må jobbe litt for å sette seg inn i nytt stoff. Korlederen stiller gjerne seg selv til 
disposisjon for å hjelpe til med det f.eks. med ekstra øvelser.  
Vi forsøker å holde alderen for inntak av nye medlemmer under ca 50 (kvinner)/60 (menn) for om mulig å 
få med yngre sangere.  
Kormedlemmene tar godt imot nye medlemmer og inkluderer dem i fellesskapet. 

 

 Eksterne kulturarrangementer  

Østenstad kirke er leid ut til følgende i løpet av året: Musica Symfonietta, Røyken pike- og ungdomskor og 
Sølvguttene, Asker kulturskole, Asker Musikkorps, Arnestad skolekorps, Vettre og Bondi skolekorps, Trine 
Rein & co, Ole Edvard Antonsen og venner. 

 

 

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.  
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Arbeidsform: Gruppen planlegger og gjennomfører barnegudstjenester / gudstjenester for små og store i 
samarbeid med prest og kantor. 
 

  Søndagsskole 

Ansvarlig leder: Elin Oveland 
Deltakere: ca. 190 barn innom i løpet av året. Kjerne på 15 barn. Ekstremt varierende oppmøte. 
Målgruppe: Barn som deltar i gudstjenester. Særlig pedagogisk fokus på aldersgruppen 5-8 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 2017 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 2017. 
Vi har hatt søndagsskole nesten hver søndag i 2017, til tross for at vi er kun 4 ledere! 
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. 
Vi ønsker oss medledere, gjerne godt voksne som kan være «dørvakter» og hjelpe til. Når man sitter og 
forteller en fortelling for gruppa er det ikke like lett å følge barn som ikke har foreldre med seg tilbake til 
foreldrene i kirkerommet/ på do. 
I 2017 har noen ting endret seg i annonseringen av søndagsskolen: navnet til søndagsskolelærer har blitt 
nevnt fra lesepult/ prest, og det sies at alle barn er velkomne. Søndagskolelærerne forsøker også å se ut 
over forsamlingen og invitere med de barna man ser. Det tror vi har bidratt til trygghet og åpenhet. Det er 
også blitt utarbeidet et lite infokort: «kommer du med barn til kirken» hvor det står hvordan 
søndagsskolen fungerer og muligheten for å bruke tegnebordet i Mariakapellet. 

 

  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. Dette materiellet ble revidert og trykket opp på nytt i 2017. 

 

  Babysang 

Ansvarlig leder: Vinter/ vår: Karoline Wadseth Aase Høst: Elin Oveland. (+ Ingrid Tellsgård som 
kjøkkenhjelp) 
Deltakere: Det har vært til sammen 38 barn på babysang, hvor vi har vært i gjennomsnitt ca. 4 – 5 barn på 
hver samling vinter og vår. Høsten tok antallet seg opp, og gruppen var på rundt 8-12stk hver uke. 
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. Høsten prøvde vi ut å lage enkel lønsj i forkant av 
sangstunden. Omtrent halvparten av de oppmøtte kom til dette.  
Fokuset på babysang er midt i Østenstads verdivalg: åpenhet, inkludering og nestekjærlighet. Det legges 
stor vekt på det diakonale aspektet, og samtalene rundt kaffekoppen er av stor verdi. Den ansvarlige for 
babysang oppsøker aktivt de som kommer og setter i gang samtalen. Vi prøver også å være bevisst på at 
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ikke praten snur seg negativt mtp hva som er best og riktig når det gjelder babyrelaterte saker, men at vi 
beholder en nysgjerrig og åpen holdning til andres praksiser.  
 

 Småbarnssang  

Ansvarlig leder: Ivar Oveland (forelder) 
Deltakere: Det har vært en fast gjeng på 16 barn pluss foreldre. 
Målgruppe: Alder ca. 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.  
Gruppen er både åpen og inkluderende, og det ser vi gjennomgående. Det er ikke oppmøteplikt, og det 
kommer stadig nye innom. Vi har deltakere fra ulike kirkesamfunn, uten at det er noe fokus på det. Under 
kjeks og saft/ opprydning blir mange sittende igjen og prate, og vi ser at det er en viktig del av opplegget. 
Det utvises nestekjærlighet og det er mulig å dele fra livet sitt. 

 

  Minigospel 

Ansvarlig leder: Vinter og vår 2017: Linda Moen og Jon Kippenes. Knut Moen (foreldre). Høst 2017: Frida 
Gaarde (fra tensing) 
Deltakere: Det var vært en fast gjeng på ca. 16 barn.  
Målgruppe: Alder 4-6 år. 
Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger. 
Arbeidsform: Sang og lek. Avslutter med saft og kjeks. 
Begivenheter: Minigospel har sunget ved flere anledninger som gudstjenester og julemarked. En 
utfordring er at oppmøte på øvelser og fremførelser ikke samstemmer. Det møter kun en håndfull når det 
skal synges for andre. Dette er noe vi må se mer på, hvorvidt vi kan annonsere med at de skal synge, når 
kun 4-5stk dukker opp.  
Minigospel fokuserer på å være åpen og inkluderende, og barna får delta slik de selv evner. Av og til lurer 
vi på om det er for åpent, og barna blir urolige av at flere kommer og går i løpet av øvelsen. Vi opplever at 
når barna venter med å starte i koret til de er 4 år (og ikke 3), så er de mer klare for å integrer gruppen på 
mer selvstendig basis. (uten å måtte ha foreldre til stede, eller måtte løpe ut til dem). 
 

  Østenstad kirkes barnekor 

Ansvarlige ledere: Kantor Kristin Hesselberg Meland og Anne Kristine Merkesvik. 
Første delen av høstsemesteret var også Linda Moen Løchsen og Ann Mari Nygjerde ledere for den minste 
gruppen i barnekoret, siden Anne Kristine Merkesvik var forhindret fra å være med i august og september 
Barnekoret har øvelse tirsdager  
1.-2. trinn: kl. 17 – 17.45  
3.-6. trinn: kl.17 – 18.15 
Målgruppe og deltakere: barn fra 1. til 6. klasse.  
Antall medlemmer: Våren 2017: 28 medlemmer og høsten 24 medlemmer (de fleste som begynte i 
6.klasse sluttet på høsten) 
 
Hva gjorde barnekoret i 2017? 
Sang på følgende gudstjenester i Østenstad: 12/3, 21/5 (bibelspillet Josef), 22/10, 24/12 kl 12 
- Sang på Risenga sykehjem tirsdag 4.april 
- Sang på Trekanten kjøpesenter lørdag 13.mai 
- Kortur til Kristiansand 26. – 28. mai for de største (3.-5. trinn) hvor vi bl. a. sang på    gudstjeneste i 
Vågsbygd kirke  
- Lørdag 11. november sang barnekoret på julemarkedet  
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Vi ønsker at barnekoret skal være et sted hvor barna opplever at de blir tatt vare på. De skal bli sett og 
hørt og ikke føle seg utenfor. Vi ønsker å ha god kontakt med foreldrene, og de skal kjenne at barna deres 
blir inkludert og tatt godt imot. De skal også føle seg trygge på at de kan ta opp ting hvis det skulle være 
nødvendig. Her er rom for forbedringer eller endringer. 

 

  Tirsdagsmiddag 

Middagen serveres til barnefamilier hver tirsdag før det er korøvelser for barn i kirken. Handling, laging av 
middagen, servering og rydding gjøres av frivillige. 
Ansvarlig leder: Ingrid Tellsgård 
Deltagere: Mellom 50 og 100 deltagere hver gang, omtrent like mange voksne som barn. 
Formål: Bidra til fellesskap og godt miljø i kirken den dagen barnekorene øver. Dette skal være en 
mulighet til å senke terskelen for alle når det gjelder deltagelse i kirkelig aktivitet. Den er åpen for alle.  
Arbeidsform: Det var 16 frivillige med i denne oppgaven dette året. Vi har vært 3 personer hver gang, men 
høsten 2017 økte vi til 4 hver gang på grunn av mange gjester. Det ble mindre stress.  
Økonomi: Middagen har kostet kr 40 for voksne og kr 20 for barn. Noe overskudd i løpet av året. 
Utfordringer: Beregning av mengder er alltid en utfordring når vi ikke vet hvor mange som kommer. Vi har 
laget oppskriftbok med oppskrifter til 80, og bruker denne i beregning og innkjøp. Så bruker vi flittig 
fryseboksen og bruker restene. Når det gjelder antall gjester er 100 nokså maksimalt i forhold til 
kjøkkenkapasiteten 

   Fortellerstund, Skattekistesamling. 

Ansvarlig leder: Elin Oveland, Astrid Sætrang Morvik, Karianne Pettersen, Karoline Wadseth Aase (vinter 
2017).  
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.  
En måte å utføre åpenhet i denne gruppen er å fortelle hva vi skal gjøre- da håper vi å inkluderer dem som 
ikke er kirkevante, eller som er usikre i kirkerommet. 
 

  2-årsfasen: Teatergudstjeneste  

Ansvarlig leder: Elin Oveland. Ikke gjennomført i 2017. Under bearbeiding. 

  3-årsfasen: Invitasjon til Småbarnssang 

Ansvarlig leder: Kari Bergan (sykemeldt høst 2017). Ikke gjennomført i 2017 

 4-årsfase med Kirkebok  

Ansvarlig leder: kateket Karianne Pettersen 
Deltakere: 42 barn fikk utdelt kirkebok i gudstjenesten (mot 49 året før) og 19 barn deltok i samling på 
forhånd (mot 29 året før.) 
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. 



 19 

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.  

 

  5-årsfase: Kirketeater 

Samarbeid med Heggedal, Asker og Holmen menigheter. Oktober. 
Ansvarlig leder: Elin Oveland 
Deltakere: 6 barn fra Østenstad med følge. Én ansatt deltok. Fra Hele Asker kom det 25 5- åringer samt 
foreldre og noen søsken. 
Målgruppe: 5-åringer 
Formål: Breddetiltak for 5-åringer med teaterforestillingen Oi Se! Gud skaper! I etterkant av forestillingen 
ble barna invitert til å gå en vandring i kirkerommet hvor de opplevde noe som var i sammenheng med 
innholdet i de 7 ulike dagene. I år var vi i Holmen kirke.  
Utfordring: Lav deltakelse på arrangementet. 

 

   6-årsfase med Kirkebok  

Tiltaket med å invitere skolestarterne til «Skolestartgudstjeneste» har eksistert siden 2012 i Østenstad 
menighet. 
Ansvarlig leder: Elin Oveland/ barnegudstjenesteutvalget 
Deltakere: 16 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 spesielt tilrettelagt barna. I 2017 viste vi 
forestillingen «oi Se! Gud skaper!». Barna fikk under gudstjenesten utdelt 6-års boken og en cd av 
østenstad barnegospel (gammel), og de ble bedt for. 
Utfordring: PR/ invitasjoner. Det kommer veldig få barn.  
Det blir sendt ut invitasjon via personlige brev, og det blir lagt ut info på nettside og facebook. 

 

 8-9-årsfase: Tårnagenthelg 

Samarbeid med Heggedal menighet i Heggedal kirke i februar. 
Ansvarlig leder: Elin Oveland og Karianne Pettersen 
Målgruppe: 8-9-åringer. (3-4klasse) 
Deltakere: 12 barn fra Østenstad, 34 til sammen fra begge menigheter. 
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. 

 

 10-årsfase: Kirkeskole i sommerferien 

Samarbeid med Heggedal menighet 
Ansvarlig: Elin Oveland og Marianne Solheim 
Mål: undervisning og tilbud til barna de to første dagene når skoleferien har startet. 
Ikke gjennomført i 2017. For få påmeldte. (2stk) 
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  11-12-årsfasen: Lys våken  

(Samarbeid med Heggedal menighet) 

Ansvarlig leder: Elin Oveland og Karianne Pettersen 
Antall deltakere: 7 deltakere fra Østenstad (til sammen 13 barn fra begge menighetene.) 
Antall ledere: 2 ansatte fra Østenstad og 5 frivillige ungdommer/ voksne, fra vår menighet. 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: Usedvanlig lavt deltakerantall. Og trenden er nedadgående når vi ser de siste årene. Vi 
vurderte å avlyse, men er glade vi gjennomførte. Noen av lederne var fjorårsdeltakere, det hjalp på 
gruppen.  
 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.  
Tiltaket er åpent, selv om vi primært arrangerer for døpte barn. 

  Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer   

Ansvarlig leder: Vinter/ vår: Karoline Wadseth Aase Høst: Elin Oveland. Inge Westly og Heather Solheim 
(hele året – og det siden oppstart 2009!) 
Antall deltakere: I år har vi vært 15 stk inkludert miniledere. Oppmøtet har ligget på 8-10 stk hver gang, 
men også kun 2 noen ganger.  
Målgruppe: 10-13 åringer) 
Formål: 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 
Særlige utfordringer/ mål fremover: Det er for det meste gutter som kommer. Dette skaper visse 
utfordringer med tanke på aktiviteter vi legger til rette for. Vi må også passe på at det er ok og fint for 
jenter å komme. Guttene har en tendens til å være litt vel fulle av energi og ta mye plass  
Vi er inne i en periode med få deltakere. Samtidig opplever vi at klubben er viktig for nettopp de som 
kommer, og det er meningsfullt å følge dem. 
 

  13-årsfase: Minilederkurs SLUSH 

Samarbeid med Heggedal menighet 
Ansvarlig leder: Karoline Wadseth Aase og Marianne Solheim 
Antall deltakere: 2 fra Østenstad. 9 til sammen med Heggedal. 
Formål for tiltaket: 3 lederkvelder på våren.Tema: Jeg- en leder, å ta ansvar, jeg og de andre. 
Praksis på Tårnagenthelg og Lys våken påfølgende desember. 
Arbeidsform: Undervisning, refleksjonssamtaler og praksis med tilbakemelding. 
Dette kurset ble gjennomført på våren og var et tilbud til alle 6.-klassingene som deltok på Lys 
våken 2016. 



 21 

 Cafédralen 

Cafedralen er fra høsten 2015 lagt inn under Ten Sing og vil for fremtiden ikke ha eget punkt i 
årsrapporten. Den brukes til Dig Deeper, samt utleie for barnebursdager. 
 

  KRIK (Kristen idrettskontakt) 

Ansvarlig leder: Oscar Østvold  
KRIK har lagt ned styrevirksomheten i 2017, og fokuset er flyttet til kun å være tilstede på 
konfirmantsamlinger og leir. 
Se mer under KRIK-konfirmanter. 

 

  Konfirmasjon 

Antall: 98 konfirmanter i 2017. 62 Ten Sing-konfirmanter og 32 KRIK-konfirmanter. I tillegg var det 4 
konfirmanter i tilrettelagt undervisning. 3 av disse fulgte et undervisningsopplegg med elever fra Smia 
(Vollen skole) med kateket og diakon som lærere, og 1 fulgte et individuelt opplegg under ledelse av 
soknepresten.  
 
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: «Brighter Day», og handlet om bevegelsen fra ensomhet og isolasjon til fellesskap, 
i møte med Gud og i møte med hverandre.. Forestillingen var egenprodusert, og mye 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.  

 
Utfordringer framover: 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 både opplæring og støtte i dette.  
 
Et stort lyspunkt: Et engasjert voksenlederteam! Ten Sing hadde i 2017 et svært godt fungerende 
voksenlederteam, med 2 «unge voksne» med lang og god erfaring fra miljøet og arbeidet, + 3 voksne 
foreldre. Disse frivillige medarbeiderne hjelper til i grupper, har medarbeidersamtaler med unge ledere og 
ikke minst: våre 3 foreldre baker kaker, steker vafler, og lager og serverer mat og drikke til sultne 
ungdommer, gjerne over hundre på en gang. Og ikke minst: de skaper miljø og trygghet for ungdommene! 
Disse medarbeiderne er en velsignelse og en viktig støtte for Ten Sing og konfirmantarbeidet!  
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KRIK-tilbudet: Vi mangler fortsatt 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 dette 
ikke lykkes. 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. Tilbudet er svært populært blant konfirmantene, og det er gjerne flere som ønsker plass der enn 
vi kan ta imot. Likevel må vi vurdere om dette skal videreføres hos oss.   
 

 

 Lederkurs MILK (tidligere Intro) 

Ansvarlig leder: Karianne Pettersen, i samarbeid med Øyvind Kvamme 
Deltakere: 20 deltakere i 2017. 
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.  I år hadde vi et 
samarbeidsprosjekt med felles MILK-kurs med Heggedal Menighet. Vi er litt enige om å ikke videreføre 
dette samarbeidet i 2018.  

 15-årsfase: Afterkonf, dagstur til Liseberg 

Samarbeid mellom Askers 5menigheter 
Ansvarlig leder: Maria Liholt/ Elin Oveland 
Målgruppe: ferdig konfirmerte ungdommer- ca 20år 
Vi drar med buss til Liseberg i Sverige. Målet er å bli bedre kjent, samt noe undervisning på bussturen. 
Antall deltakere: 2 fra Østenstad. 26tilsammen fra alle menighetene 
 

 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 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: 4 deltakere i skoleåret 2017/2018.  
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 
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for noen å delta av den grunn. I år har vi hatt en ny utfordring. Som tidligere har vi tilbudt plass til 10 stk 
men i år fikk vi bare 4 påmeldte fra Østenstad. Tilbakemeldingen har vært at ”jeg har veldig lyst, men tror 
ikke jeg har tid”. Vi merker at presset på å prestere på både skole og andre fritidsaktiviteter øker. Mange 
av ungdommene har dessuten allerede arbeidsoppgaver i Ten Sing og vi ser at det er vanskelig å prioritere 
enda mer tid til et LIV-kurs. 
 

 

  Østenstad Ten Sing – Pappas Barn  

Styresammensetning  
Styreleder: Frida Gaarde (17 år)      
Nestleder: Peter Svensen (16 år) 
Styremedlem: Karina Falch Pettersen(16) 
Styremedlem: Astrid Murud Aurud (17 år) 
Styremedlem: Karsten Bakke (18 år) 
Styremedlem: Tonje Øiseth(18 år) 
Styremedlem: Ungdomsarbeider: Øyvind Kvamme 26 år 
Antall deltakere: 57 (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 2017 er det flere arrangementer 
som bør trekkes fram. Konfirmantopplegget begynte i februar og resulterte i forestillingen «Brighter Day» i 
september. Pappas barn var også med på julemarked med minikonsert, og hadde vår egen julekonsert 23. 
November. Vi har også jobbet og forberedt oss til Pysjcup, dessverre ingen pokal der i år. Vi hadde også 
Påskeleir på Nordmarkskapellet, en leir hvor det sosiale står i fokus.   
Mål for tiden fremover: Årets konfirmanter kommer i midten av februar 2018 og Tensing skal ha kick- off 
med dem i 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 mistet en god del ledere til studier forskjellige steder i landet. Det betyr at 
mye erfaring er borte. Vi har yngere ledere i de fleste gruppene som vil overta ansvaret og lede gruppene 
og tensing videre, men det er alltid en utforing ved et ”generasjonskifte”. 
Ved Styreleder Frida Gaarde 
 

 Blakstadspeiderne  

Medlemmer: 
Speiderne har arbeid for tre aldersklasser 
Stifinnere (4.-5.-klasse) 
Vandrere (6.-9. klasse) 
Rovere (10. klasse->) 

Ved utgangen av 2017 var vi totalt 37 medlemmer, det er en bra økning fra i fjor. Av disse er 5 Rovere og 
ledere og 15 Vandrere, og 17 er stifinnere. Særlig gledelig er det at antallet vandrere holder seg stabilt og 
at stifinnere har økt. 
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 Rallarn, Skitur i Hemsedalsfjellene, kretskonkurranse på Skogsborg hvor jentene våre kvalifiserte seg til 
NM på Elverum hvor det ble en 96. plass, stifinnerleir på Strandheim og rafting i Dagali. Sommerleiren er 
på mange måter årets høydepunkt. Det ble en felles reiseleir med Holmenspeiderne til Andøya og Lofoten, 
alle var veldig fornøyde med denne leiren. Det må også nevnes at flere av våre eldste gutter har vært på 
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patruljeførerkurs i år. Det er flott, og har gjort at vi har fått i gang patruljearbeidet på guttesiden. 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 nesten 60-år gamle speiderhytte ved Fløyta i Vestmarka brukes ikke lengre 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 2017 har 
Terje Berntsen med Marte Walmsness, Ole-Marius Bay og Linnea Bostad som troppsassistenter, Kristian 
Nilsen har fungert som reserveleder. Trude Mørk har vært kasserer. 
 
 

9. ØSTENSTAD MENIGHETS BARNEHAGE 
 
Ansatte: 
Barnehagens styrer: Anne Davidsen 
Pedagogisk leder på dispensasjon i 50 % stilling: Jessica Gomez Rios (Sykmeldt og i svangerskapspermisjon) 
Assistenter: Helén Kramer, Jeanne Wickstrøm, Peter Bennick (Ekstraressurs fra Asker kommune)  
Renholder: Amalie Robsahm og Lill Clarholm Jensen 
 
Antall barn: Barnehagen hadde fra januar til juni 14 barn, 3 av disse var under 3 år. Fra august har vi hatt 
11 barn og 2 av dem var under 3 år.  Førskolegruppen teller i år 5 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: Kroppen.  I løpet av høsten har vi jobbet med et steinprosjekt.  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.  Barnehagen har fortsatt 
ressurser fra tidligere år. 
 
Barnehagens utfordring har vært/er å fylle opp plassene.  Vi har fortsatt ledige plasser i desember.  Det er 
laget en ny hjemmeside og en brosjyre som er delt ut på helsestasjoner o.l. for å gjøre barnehagen mer 
kjent i nærmiljøet.  I tillegg har Astrid skrevet en artikkel i menighetsbladet. 
 
AKF har satt opp et gjerde utenfor barnehagens inngang som gjør trafikksikkerheten mye bedre 
 

 

10.  ØSTENSTAD MISJONSUTVALG 
 
Leder: Else Marie Fonneløp. 
Medlemmer: Marit Midbøe Hagen, Wenche Randgaard. Angeline Einarsen representerte MR fram til juni, 
Marianne Giske Lid Høifors overtok hennes plass fra høsten 2017. 
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Formål: Misjonsutvalget skal arbeide for et aktivt engasjement i menigheten i forhold til et konkret 
misjonsprosjekt som er valgt av menighetsrådet. 
 
Misjonsprosjektet: 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. Normisjon er vår samarbeidspartner, og våre kontaktpersoner i Nepal er Kristin og Erik 
Bøhler.  
Vårt innsamlingsmål til prosjektet er kr. 50 000 pr år. 
 
Arbeidsform: I løpet av året har det vært holdt to Misjonsgudstjenester med ofring til prosjektet og fyldig 
program under kirkekaffen. Det har også vært ofring til prosjektet ved 3 andre gudstjenester.  
Prosjektet profileres på infotavla på kirketorget og i egen brosjyre. Kristin og Erik Bøhlers nyhetsbrev, 
Okhaldhunga Times, legges hver måned ut på kirkens hjemmeside. Årlig besøk av ekteparet Bøhler ved en 
av Misjonsgudstjenestene inspirerer og er viktig for menighetens eierskap til prosjektet. 
 
Misjonsutvalget arrangerte «Teppefest» i mars for å feire at vi totalt har sendt mer enn 1000 
hjemmestrikkede babytepper til nyfødte ved Okhaldhunga sykehus. Ideen om teppefest slo svært godt an 
i Normisjon som lagde en egen reportasje fra Teppefesten i sitt blad Ferskvare. 
I oktober inviterte Misjonsutvalget til inspirasjonskveld for de som strikker tepper.  
 
Alle barn som fødes ved Okhaldhunga sykehus får et hjemmestrikket teppe + noen strikkede småplagg i 
gave. I 2017 ble det sendt 213 tepper + 24 trøyer og 8 luer fra Østenstad. («Strikkere» som bor utenfor 
menigheten bidrar også her.) Ansvarlig for innsamling og forsendelse av tepper er Eldbjørg Nåheim Eien. 
 
Økonomi: I 2017 overførte vi kr 88.000 til prosjektet. Dette beløpet var summen av gudstjenesteoffer, 
gaver sendt direkte til Misjonsutvalgets konto og inntekter ved åresalg i forbindelse med kirkekaffe og 
Teppefest. 
MU søkte i høst Blakstad Lions om økonomisk støtte til forsendelse av babytepper til Okhaldhunga og fikk 
1000 kr. 
 
Utfordringer: Mange i menigheten utrykker stor entusiasme for prosjektet. Dette kommer blant annet til 
syne ved stor giverglede gjennom gudstjenesteofringene. Teppestrikkingen skaper også entusiasme og 
eierskap, noe som ble tydelig uttalt i forbindelse med Teppefesten og strikkekvelden. Vi ser også at nye 
inkluderes i menigheten gjennom strikkedugnaden. Dette ønsker vi å bygge videre på. 
Misjonsutvalget vil i 2018 i hovedsak fortsette sitt arbeid slik det drives nå. 
 
Menighetsrådet har besluttet at vi skal støtte prosjektet ved Okhaldhunga sykehus ut 2019. 

 
 

11.  JULEMARKED 
 
Årets julemarked ble avholdt lørdag 11. november, kl. 11 til 15. Til sammen deltok over 100 frivillige og 
ansatte medarbeidere fra Østenstad menighet i alle aldre. 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. Speiderne deltok 
med lavvo og salg av fuglekasser og såper, og vi hadde potetgjettekonkurranse. Ten-Sing og to barnekor 
fra menigheten deltok med sang. Husets kateket holdt andakt. Det var smekkfullt hus og god 
julemarkdestemning fra vi åpnet til vi stengte – slik sett fremsto kirken som et «åpent hus» både for folk i 
området vårt og tilreisende gjester. Det var god stemning og positive tilbakemeldinger også fra de 
medvirkende. Det er så flott når barn, ungdom, voksne og eldre sammen kan stelle i stand et slikt 
arrangement. 
  
Julemarkedet innbrakte i overkant av kr 150.000,-. Julemarkedskomiteen bestod av Liv Ruud og Per J. 
Helgebostad, godt assistert av solide nøkkelpersoner med lang erfaring fra tidligere julemarkeder.  
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12.   Y´S MEN INTERNATIONAL – ØSTENSTAD 
 
Østenstad Y’s Men’s club er tilsluttet The International Association of  Y’Men’s Clubs med totalt ca. 30.000 
medlemmer. Klubben har både kvinnelige og mannlige medlemmer. Arbeidsåret går fra 1. juli til 30. juni. 
Klubben hadde pr 31.12 2017 48 medlemmer. 
Formål: Klubben tilhører en internasjonal bevegelse med kristen basis med formål å skape vennskap og 
forståelse mellom mennesker. Vi ønsker forpliktende medlemskap, der utforingene er tilpasset den 
enkeltes resurser, og hvor hver enkelt opplever tilhørighet og nærhet. 
 
Presidiet fra 1.juli. 2016 til 30.juni 2017. 
Eldrid Aa. Gynnild, president 
Per Trygve Normann, past president 
Øystein Teigen, visepresident 
Knut Møgedal, sekretær 
Max Eien, kasserer 
 
Presidiet fra 1.juli 2017 til 30.juni 2018. 
Øystein Teigen, president 
Jan Ølfarnes, visepresident 
Eldrid Aa. Gynnhild, past president. 
Knut Møgedal , sekretær 
Max Eien, kasserer. 
 
 
Arbeidsform: 
Klubben har møte ca annenhver onsdag i Peisestuen i Østenstad kirke. Møtene begynner kl 1900 og varer 
ca 2 timer. De fleste kveldene har vi temamøte med innlegg fra lokale foredragsholdere i ca 45 min. 
Etterpå er det den sosiale stunden med matpause og livlig prat rundt bordene. Etter matpausen er det 
nytt fra organisasjonen og møtet avsluttes med kveldstanker fra ett av medlemmene. I 2017 hadde vi 11 
temamøter, 3 klubbmøter og nyttårsfest hvor alle klubbmedlemmene i distriktet var invitert. Temamøtene 
er åpne for alle, og vi har mange faste gjester som kommer på temamøtene.  
Lokalt ønsker klubben å være til hjelp og støtte for menighetens arbeid både praktisk og økonomisk. 
 
Faste arrangement. 
Ved nyttårsfesten var prost Berit Øksnes festtaler, og vi var ca 80 deltakere. Festen ble avsluttet i kirken 
sammen med Østenstad Sangeri. På Y`s Men’s internasjonale kirkedag deltok medlemmer under 
gudstjenesten. Vi fikk kirkeoffer til Time of Fast, Y`Men`s internasjonale hjelpearbeid. Prosjektene retter 
seg mot barn og unge og gir hjelp til utdannelse og helsearbeid. Vi hadde ansvaret for kirkekaffen. 
Klubben arrangerte loppemarkede 21. og 22. april sammen med andre grupper i menigheten. 
Sommeravslutningen var på Løkenes gård, der Margaret og Michael Rustad var et flott vertskap.  På 
regionskonferansen i Stavanger i august deltok 5 fra klubben vår. 
 
Internasjonalt engasjement.  
Klubben er engasjert gjennom Regionen både nasjonalt og internasjonalt ved å gi økonomisk støtte til 
flere prosjekter; noen av dem i samarbeid med KFUM/KFUK. Vårt medlem Henry Grindheim er valgt til 
President i Y`Men´s internasjonale råd fra 1. juli 2017. 
 
Økonomi. 
I regnskapsåret 2016- 2017 var den totale inntekten kr 199.377,-, og de totale utgiftene kr 196.018,-. Av 
dette gikk kr 87.155,- til lokale grupper, fordelt slik: Pappas barn kr 14.000,-, Blakstadspeiderne kr 9.000,-, 
Østenstad Menighet kr 18.000,-, Heggedal Menighet kr 26.000,-, Østenstad Sangeri kr 10.000,- og diverse 
støtteprosjekter kr 10.155,-.  
Time of fast, kr 22.290,- og andre intetnasjonale prosjekter kr 19.170,-.  
Loppemarkede gav et netto overskudd på kr 127.295,-. 
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Særskilte utfordringer: 
Det er fortsatt en utfordring at medlemmenes gjennomsnittsalder er høy. Østenstad Y`Men’s klubb ønsker 
å være en viktig bidragsyter i voksenarbeidet i menigheten - og støtte ungdomsarbeidet økonomisk. 
I våre temamøter er alle velkommen, og vi forsøker å være åpne og inkluderende i vårt arbeid. 
 
 

 

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. 

I 2017 kunne turlaget feire seg selv med 25 år. Det ble behørig feiret med en jubileumstur (tur 59) i mai til 
Løvlia turisthytte i Krokskogen. 12 spreke karer hadde en flott overnattingstur der vi mimret over tidligere 
turer med god middag og hyggelig selskap. Søndagen gikk vi opp til Gyrihaugen med fin utsikt over 
Ringerike. 

Vinterturen på ski gikk i fra Damtjern i Nordmarka via Heggelia og Løvlia (tur 58) og tilbake. Høstturen i 
slutten av september var en lokal fottur i Vestmarka. På denne turen (tur 60) besøkte vi Halvorsen hytta 
ved Tveitersetra, før vi gikk videre via Sandungen, Blakstadspeidernes hytte på Fløita og til slutt til Gupu 
sportstue der det ventet ØMT vafler.  

Hvis noen menn i Østenstad menighet savner turfølge, så er de hjertelig velkommen til å delta i turlaget og 
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 medlem i Norske Kirkeakademier. 

KiA gjennomførte i 2017 seks ordinære åpne møter. Sammen med Asker menighet var KiA medarrangør 
for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, og, sammen med Den norske kirke i Asker (prostiet), for 
markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen.  

Vårens møter hadde hovedtema «Protestantisk samfunnsmoral – på godt og på ondt». Redaktør Magne 
Lerø, filosof Henrik Syse og økonom Jørn Bue Olsen drøftet i sine foredrag en rekke sider av det etiske 
grunnlaget for dagens norske samfunn. 

På høstens møter var temaet «INNAFOR». Prost Sevat Lappegard drøftet i sitt foredrag den norske 
folkekirkens verdigrunnlag og utfordringer, mens et panel av aktører som arbeider for integrering i Asker, 
ledet av prosjektleder Gyrid Mangersnes og rådgiver Tone Bøckman, redegjorde for det som gjøres for at 
ingen mennesker i lokalsamfunnet skal oppleve utenforskap. Psykolog Arnhild Lauveng gav i sitt foredrag 
innblikk i hvordan psykisk sykdom skaper utenforskap, og hva man kan bidra med for å gi syke mennesker 
et bedre liv.  

Til reformasjonsmarkeringen 31. oktober bidro KiA med professor Svein Aage Christoffersen som 
foredragsholder, og med planlegging av en gudstjeneste i luthersk ånd.  
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KiAs møter holdes for tiden i Holmen kirken. Møteoppslutningen er god med et gjennomsnitt på ca. 100 
personer. Møtedeltakerne kommer fra alle deler av Asker-bygda. Møtene er for alle, og det inviteres alltid 
til åpen, reflekterende samtale i tilknytning til de temaene som drøftes i foredragene. 

KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu, leder, Inge Westly, kasserer, og styremedlemmene 
Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Walstad. 

Styret gleder seg over at Askers menigheter ser KiAs virksomhet som en viktig del av det kirkelige arbeidet. 
Ikke minst gleder styret seg over den store interessen det er for refleksjon rundt temaer som ligger i det 
store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske og 
mellommenneskelige utfordringer. 

15.   PERSONAL, BYGG OG REGNSKAP 

 Personal 

 

Ansatte i 2017 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 %)  50 % Asker kirkelige fellesråd  

Sekretær Kari Bergan (Sykemeldt fra juni 17-) 
Anne Kristine Merkesvik (Vikar i 20 % fra 
1.10.17-)  

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 
1.10.16-1.8.17) 

20 % Østenstad menighet 

Menighetspedagog Elin Oveland (Permisjon i 
100 % fra 1.8.2016-22.3.17, permisjon i 50 % 
fra 22.3.17-1.8.17)) 
Karoline Wadseth Aase vikar i 50 % fra 
1.8.2016-1.8.17 

100 % Asker kirkelige fellesråd 

Regnskapsfører Siri Bakke 20 % Asker kirkelige fellesråd 

Øyvind Kvamme (50 % fast stilling) 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 
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 Bygg 

Det er Eiendomsutvalget som står for det løpende vedlikeholdet av Østenstad kirke. Ansvarlig leder er 
Øystein Teigen. I 2017 er følgende gjort: 
Brannvesenet truet med å stenge kirken hvis det ikke ble ryddet på Ventilasjonsrommet.  
Eiendomsutvalget engasjerte seg i saken og ryddet rommet. Nye hyller ble montert i kjelleren og nye skap 
montert i møterommet for lagring av tørke- og toalettpapir. 
 
Hovedbelysningen i kirken og menighetssalen måtte skiftes fordi dimbare glødepærer og sparepærer var 
på vei ut. LEDpærer ble innkjøpt og testet med avgitt lux verdi på 8 punkter på gulvnivå. På internett fant 
vi en kraftig dimbar pære som gav jevn spredning og høy luxverdi. Asker Elektriske kjøpte inn nye styring 
som de monterte mens vi skiftet pærene. Lysnivået i kirkerommet og menighetssal ble hevet med ca 140% 
og strømforbruket er redusert med ca 80%. Lyspærene over alteret ble også skiftet til dimbare LED pærer 
og disse var nyutviklet og vi fikk de levert fra Danmark. 
 
I kirkestuene har vi fått montert nytt lydanlegg med teleslynge. Vi har kjøpt inn nye forsterkere, nye 
høytalere og ”hodemikrofoner” og  en håndholdt mikrofon. Montasjearbeidet har vi gjort selv etter 
tilvisning av Vestfold Audio.  
 
Vi har også kjøpt inn 1 stk bærbar høyttaler med forsterker som kan benyttes ved mindre sammenkomster 
og eventuelt ved bårenedsettelser. 
 
Utvendig hjørnestolpe ved inngangen ble i sommer pusset og lakket. Stolpen var råtten innvendig nede 
ved festet, og hjørnet på taket sank og det var overrenning av vann fra takrenna. Innvendig råtten tre ble 
fjernet og erstattet med lag av impregnerte bord. 
 
Nytt gjerde er satt opp ved inngangen av barnehagen for å skille barnehagen fra biltrafikken 
 
I høst har vi montert møbelknotter under alle stolene i kirkerommet og menighetssalen for å hindre 
oppskraping av gulvet. 
Den sporadiske lekkasjen på kjøkkenet har vi ennå ikke funnet, men holder saken under oppsikt. 
 

 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 2 442 000 i utgifter, og resultatet er tilnærmet det samme.  Inntektene 
ble omtrent det samme som i revidert budsjett. Brutto viser driftsresultatet et overskudd på kr. 91 219, og 
det regnskapsmessige overskuddet er på kr. 91 984,-  
 
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 2017 kr. 191 529,- 
 
Ungdomsarbeiderstilling 40 % på tidsavgrenset kontrakt, ble fra november 2017 fast 50 %. 
I tillegg ble det engasjert på tidsavgrensete kontrakter KRIK- ungdomsarbeider 20 %,  
musikaldirigent og musikals leder for Ten Sing, total kostnad på kr. 273 174,- 
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 
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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 

         

 


