
28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2017 

1 Opplysninger om soknet

1.1 
Soknets kommunenummer  
0220

1.2 
Fellesrådets navn  
ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Fellesrådets organisasjonsnummer  
976986466

1.3 
Soknets navn  
ØSTENSTAD SOKN

Soknets organisasjonsnummer  
976986458

1.4 
Soknets adresse  
Gudolf Blakstads vei 40

Postnummer  
1392

Poststed  
VETTRE

1.5 
Navn skjemaansvarlig  
Astrid Sætrang Morvik

E-post skjemaansvarlig  
am762@kirken.no

Telefonnummer  
66799962

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

Antall handlinger 

2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 97

2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? 3
Antall deltakere   

100

2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? 0

2.4 Hvor mange kirkelige gravferder/jordpåkastelser ble utført i soknet? 71

2.4.b ...hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)? 28

3 Gudstjenester

3.A Antall gudstjenester og deltakere 
Antall gudstjenester Antall deltakere 

3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 59 9482

3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 62 6729

3.A.3 Totalt (sumfelt) 121 16211

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

3.B.1 .... i soknets kirke(r)? 65

3.B.2 .... på institusjon i soknet? 53

3.B.3 .... på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet? 3

3.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 3.A.3) 121

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført? 
(Skriv tallet 0 når data er manglende)

Antall 
gudstjenester 

Totalt antall til 
nattverd 

Totalt antall til 
skriftemål 

Totalt antall 
deltakere 

3.C.1 Gudstjenester med nattverd 61 2845

3.C.2 Gudstjenester med skriftemål 0

3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for barn 6 919

3.C.4 Gudstjenester for ungdom 2 457

3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn 2 490

3.C.6 Gudstjenester for skoleelever 6 2084

3.C.7 Gudstjenester med dåp 24 2862

3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester 5 2359

3.C.9 Julaftensgudstjenester 4 1610

3.C.10 Gudstjenester i påsken 2 247

3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag 1 35

3.C.12 Gudstjenester i pinsen 1 92



3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag 0

3.C.14 Allehelgensgudstjenester 2 290

3.C.15 Økumeniske gudstjenester 0

3.C.16 Temagudstjenester med fokus på miljø, 
internasjonal diakoni og/eller misjon 2 238

3.D Felles gudstjenester

Ble det arrangert felles gudstjeneste(r) med andre sokn? Janmlkj Neinmlkji
Antall gudstjenester  Antall sokn  

66

4 Kontakt med barnehage og skole

4.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste?
Antall besøk (ikke personer) 

4.A.1 Av barnehage Janmlkji Neinmlkj 2
Antall avdelinger  

2

4.A.2 Av skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 1
Antall klasser  

2

4.B Besøk av prest, kateket eller annen menighetsarbeider?
Antall besøk (ikke personer) 

4.B.1 I barnehage Janmlkji Neinmlkj 1
Antall avdelinger  

2

4.B.2 I skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 1
Antall klasser  

1

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

Antall barnehager Totalt antall barn 

4.C.1 Janmlkji Neinmlkj 1 13

5 Diakoni

5.1 Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? Janmlkji Neinmlkj

6 Ulike tilbud til barn og voksne
I delene (6-9) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller prestene har ansvar for, og 
som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. 
Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. * SE OGSÅ VEILEDNINGEN. 

6.A Tilbud til barn 0-12 år
Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkji Neinmlkj

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  

6.A.1 Arrangerte menigheten babysang eller småbarnsang for barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 51

6.A.2 Drev menigheten søndagsskole? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 100

6.A.3 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for barn 0-5 å utover det som 
rapporteres med timer i menighetenes trosopplæringsplanr? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 1 29

6.A.4 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement for barn 0-5 år utover 
det som rapporteres med timer i menightens trosopplæringsplan? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 5 120

6.A.5 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for barn 6-12 år utover det 
som rapporteres med timer i menighetens trosopplæringsplan? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 2 47

6.A.6 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer ol. for barn 6-12 
år utover det som rapporteres med timer i menighetenes 
trosopplæringsplan? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 1 20

6.A.7 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst 
spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke 
samme personene flere ganger): 

55

66

6.B Tilbud til unge 13-17 år
Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Unntatt opplæring for konfirmanter. I spørsmålene 6b1 og 
6B2 spørres det i tillegg etter antall deltakere fordelt på aldersgruppene 13-15 år og 16-17 år. En person registreres kun en gang. 
Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av 
tilbudene i løpet av året.

Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkji Neinmlkj

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  



6.B.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for 
unge i alderen 13-17 årutover det som rapporteres 
med timer i menighetenes trosopplæringsplan?  

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 2
Deltakere 
13-15år  

16

Deltakere 
16-17år  

70

6.B.2 Gjennomførte menigheten 
enkeltarrangement, leirer o.l. for unge 13-17 år 
utover det som rapporteres med timer i 
menighetenes trosopplæringsplan? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 1
Deltakere 
13-15år  

0

Deltakere 
16-17år  

15

6.B.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 
13-17 år? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 2

Deltakere 
13-17 år  

27

6.B.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med 
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det 
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke 
samme personene flere ganger): 

55

66

6.B.3. Heggedal 
6.B.2. Holmen

6.C Tilbud til unge voksne 18-30 år
Opplæringstilbud og diakonale tilbud til unge i alderen 18-30 år.  
Antall deltakere. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor 
mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året. 

Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  

6.C.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge 18-30 år? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for 
unge 18-30 år? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 18-30 år? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, 
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn 
deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger): 

55

66

6.D Ulike tilbud til voksne
Antall grupper/tilbud og antall personer som benyttet tilbudene. Anslå antall personer som brukte tilbudet i løpet av året. En 
person skal registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge 
(unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkji Neinmlkj

Antall 
grupper/tilbud  

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper, bibelringer, 
samtalegrupper eller husfellesskap for voksne? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 12

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs for voksne? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Personer som 
benyttet tilbudet  

6.D.3 Hadde meningheten andre opplæringstilbud? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 1

6.D.4 Hadde menigheten tilbud om 
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 3

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 2

6.D.7 Holdt soknet/menigheten andakter på institusjon eller 
aldershjem? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj

Antall andakter  
61

6.D.8 Hadde menigheten besøkstjeneste? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall besøk  

270

6.D.9 Ble det utført soknebud i menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall soknebud  

16

6.D.10 Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall samtaler  

16

6.D.11 Ble det arrangert turer for menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj
Antall turer  

3

6.D.12 Hadde menigheten tilbud i forbindelse med 
integreringsarbeid? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj

... rettet rettet 
mot innvandrere  

Janmlkji Neinmlkj

... rettet mot 
andre utsatte 
grupper  

Janmlkj Neinmlkji

6.D.13 Hadde menigheten tilbud rettet mot mennesker med 
funksjonshemning? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj

6.D.14 Hadde menigheten andre diakonale tilbud? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj

Andre diakonale 
tilbud  

6



6.D.15 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, 
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn 
deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger): 

5

6

Heggedal 
Asker 
Vardåsen  

7 Kirkemusikk og kulturarbeid

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk? Janmlkj Neinmlkji

Hadde soknet fellestiltak med andre sokn innen kirkemusikk, kor og/eller kulturarbeid? Janmlkj Neinmlkji
Antall sokn  

66

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

Antall kor/korgrupper Antall medlemmer 

7.A.1 Kor for barn og unge 3 115

7.A.2 Kor for voksne/familiekor 1 42

7.B Konserter, musikkandakter o.l. 
Antall konserter og 
musikkandakter 

Antall personer som benyttet seg av 
tilbudene 

7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi 
av menigheten? 5 903

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi 
av andre? 8 1600

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?
Antall 
kulturarrangementer 

Antall personer som benyttet seg av 
tilbudene Spesifiser tilbud/arrangement 

7.C.1 ... I regi av 
menigheten 0

55

66

7.C.2 ... I regi av andre 0
55

66

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?
Antall dager/kvelder åpent i løpet av året 

7.D.1 Åpen kirke Janmlkj Neinmlkji

7.D.2 Vei- og/eller pilegrimskirke Janmlkj Neinmlkji

8 Frivillige medarbeidere

8.A Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid?  
(En person telles en gang i dette feltet).  

Totalt antall frivillige  
167

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var med i:
Antall frivillige 

8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 46

8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 45

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)? 55

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid? 65

8.B.5 ...menighetens kultur- og konsertarrangementer? 140

8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid? 21

...... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet? 13

8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6? 200

8.C Opplæring og samlinger
Antall 
samlinger/tilbud 

Antall personer som 
benyttet tilbudene 

8.C.1 Gav menigheten tilbud om opplærings- eller 
motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere? Janmlkji Neinmlkj 3 13

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.? Janmlkji Neinmlkj 1 50



9 Misjons-, vennskaps- og solidaritetsarbeid
I pkt 9.1 og 9.2 er det alfabetisk liste over land. Skrolle nedover med pil til aktuelt land.

Samarbeid 
med andre 
sokn? 

Dersom det er svart ja 
for samarbeid med 
andre sokn, vennligst 
spesifiser hvilke sokn 
det gjelder 

9.1Hadde 
menigheten en 
(eller flere) 
misjonsavtale(r)? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall 
misjonsavtaler  

1

Land 1  
66Nepal

Land 2  
66

Land 3  
66

9.2.Hadde 
menigheten en 
(eller flere) 
vennskapsrelasjon
(er) til en menighet 
eller organisasjon i 
et annet land? 

Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Antall 
vennskapsavtaler  Land 1  

66

Land 2  
66

Land 3  
66

9.3 Hadde 
menigheten 
arrangementer med 
miljø, internasjonal 
diakoni og/eller 
misjon som tema? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall 
arrangementer  

4

Spesifiser tiltak  
Fasteaksjonen, vandringsgudstjeneste, to misjonskirkekaffer

10 Ofringer, innsamlinger og gaver
Totalt beløp, hele 
kroner 

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

10.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i 
kirken? 430238 179113

10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens 
givertjeneste? 225350 225350

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

258140 207884

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

55

66

Til 10.3: 
Loppemarked: 18 000 
Salgsmesse: 152 884 
Gaver: 37 000 
Fasteaksjonen: 50 256 
Misjonsprosjektet: 75 210

12 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.
I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte felt i skjema. Det er lagt inn 
noen kontroller (grenseverdier) mot fjorårstall-tall. Dersom disse kontrollene slår ut for enkelte felt, ber vi dere ta en ekstra sjekk 
av årets tall. Eventuelt forklarer store avvik i pkt. 11 merknader.
Feltnavn  Absolutt avvik  Prosentvis avvik  Verdi forrige periode  

2.1 Konfirmasjoner  -49 -33,6 146

2.2 Vielser  -3 -50,0 6

2.4 Gravferder  7 10,9 64

3.A.3 Totalt antall gudstjenester  -11 -8,3 132

3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjeneser  1476 10,0 14735

3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall  -7 -10,3 68

3.C.1 Deltakere til nattverd  -405 -12,5 3250

3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn  0 0,0 2



3.C.5 Deltakere på gudstjenester for barnehagebarn  65 15,3 425

3.C.6 Gudstjenester for skoleelever  0 0,0 6

3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester  -30 -1,4 2114

3.C.9 Julaftengudstjenester  0 0,0 4

3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester  98 6,5 1512

6.A.1 Deltakere på babysang (antall)  43 537,5 8

6.C.3 Lederkurs - antall deltakere  

6.D.7 Andakter på institusjon - antall  -3 -4,7 64

7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge  29 33,7 86

7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor  2 5,0 40

10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner  20001 4,9 410237

10.2 Givertjenester - totalt i kroner  -5210 -2,3 230560

10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner  -27857 -9,7 285997


