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1.  FORORD 
 
Det er nok mange som er «lei av koronaen», og ser fram til lysere tider der folk er vaksinert og vi kan leve 
vanlige liv og oppta mer normal virksomhet uten å gå i buer rundt hverandre med tildekkede ansikter hele 
tiden. Så også her i kirka! 
 
Men årsrapporten viser at menigheten innehar evne til omstilling og tilpasning i vanskelige tider, og har 
tatt i bruk møteplasser arbeidsformer der internettet er blitt mer viktig for oss.    
 
«Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom» står det i visjonen vår. Det vi har opplevd i 2020 er at vi 
har måttet åpne nye «rom» – ikke i kirkebygget, men på nettet. I disse «rommene» har det foregått 
gudstjenester, stabsmøter, menighetsrådsmøter, bibelgruppemøter, personlige samtaler og 
konfirmantgruppemøter. Og rommene har internettnavn som mange kjenner godt fra hverdagen vår, men 
som vi ikke er så vant med i vår vanlige kirkelige virksomhet – facebook, Youtube, Skype, Teams, 
nettkonfirmant.no…. etc. 
 
Vi kan i årsrapporten både lese litt om frustrasjoner: «Så kom koronaen som gjorde at vi måtte ta pause». 
Men også pågangsmot og evne til å gjøre ting på andre måter. Vi leser blant annet at «alle i 
julemarkedsstaben gikk løs på årets julemarked med optimisme og krum hals tross svært endrede og usikre 
rammer». Julemarkedet tok nettet i bruk, og deres solide bidrag til menighetens økonomi var jo like 
velkomment og viktig i 2020 som det har vært alle de foregående 60 år vi har hatt julemarked! 
 
Menigheten har vist at vi i det året vi skulle ha feiret 40 års jubileum for kirken (avlyst på grunn av 
korona!) ved Guds hjelp kan holde skuta gående selv når det blåser litt uvær. 
 
Men vi må stemme i det som trosopplærerne sier: «– vi har erfart dette året at ingen film, strømmet 
gudstjeneste eller samling på digitale plattformer kan erstatte møter i og rundt kirken, med levende 
mennesker, når vi forholder oss til barn og ungdom!» Det samme gjelder selvsagt også andre som ikke 
nødvendigvis er fullt så unge eller så vante med internett som de er, men som kanskje har følt sterkere 
enn tidligere på ensomhet og isolasjon midt oppi alle koronatiltakene. 
 
Så det er viktig at vi tar med oss det vi har lært og ser framover. Både om bruk av nyttige internettverktøy, 
men mest av alt hvor viktig det er at vi møtes, at vi søker fellesskapet og tar oss av hverandre og av 
mennesker som trenger vår hjelp. Det er helt naturlig å bli litt sjølopptatt når vi har det litt vanskelig, men 
vi får løfte blikket og gå videre sammen. Våren 2021 kommer biskopen på visitas til oss og vil sikkert gi oss 
veiledning og oppmuntring i denne vandringen, og vi ser fram til å ønske henne velkommen hit til oss. 
 
Menighetsrådet vil gjerne si stor takk til stab og frivillige som har bidratt gjennom året, og hilser med 
følgende ord fra bibelen – i sin tid skrevet til mennesker som sleit mere enn oss: «For jeg vet hvilke tanker 
jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» 
 
 
 
Per J. Helgebostad 
Leder av Østenstad menighetsråd.  
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2.  MENIGHETSRÅDET  

 Sammensetning 

 

Menighetsrådet fra  1.11.2019  
Per Johannes Helgebostad (leder)(*) Nestleder fra 3.11 2020 
Katinka Thorkildsen (nestleder) (*) Leder fra 3.11 2020 
John Kristian Stranden (*)(**) 
Marianne Riis Rasmussen (***) 
Kjell Gunnar Kvamme 
Kjetil Jerico Aarskog (i permisjon våren 2020) 
Karsten Bakke 
Jon Harald Skeie Hoff (i permisjon) 
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) 
Varamedlemmer: (*****) 
Øystein Løvdal Knudsen, 1 vara 
Kjersti Gjerdrum, 2 vara 
Kari Hauge, 3 vara 
Jan Duvaland, 4 vara 
Solveig Aarsland Bruun, 5 vara 
Audun Vad Petersson (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 

(****) På grunn av permisjoner har flere varamedlemmer fungert som 
faste medlemmer ihht vararekkefølge for kortere eller lengre tid. 

Daglig leder Liv Ruud er menighetsrådets sekretær 

 

 Møter og saker 

2020 var det første hele arbeidsåret for det nye menighetsrådet. Rådet hadde 8 møter og behandlet 60 

vedtaksaker. 

Arbeidsutvalget hadde 12 møter – 4 ekstra møter på grunn av koronahåndteringen, se nedenfor.  

Viktigste saker i 2020 

Strategi (tema på 6 MR møter) 

Menighetsrådet hadde i februar en felles strategisamling med staben for å bli enighet om strategi for MR 

perioden. Stikkord er «God nabo», og detaljer finnes på menighetens hjemmesider. I tillegg har MR kjørt 

prosjekter for å utrede en rekke andre saker av strategisk karakter, særlig: 

• Hva skal profilen være på menighetsfinansierte stillinger, 

• Behovet for å øke daglig leder til 100% stilling 

• Hva skal være strategi for vårt eierskap til barnehagen 

I tillegg har vi gitt bidrag til den norske Kirkes strategiutkast som vi fikk på høring høsten 2020 
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Smittevern og korona (tema på 5 MR møter og 4 dedikerte AU møter) 

Koronapandemien har også preget menighetsrådets arbeid i 2020 – både i arbeidsform og saksforhold. 

Menighetsrådet delegerte i perioden 11. mars til 3. juni myndighet til AU å behandle smittevernregler og 

tiltak i menigheten etter hvert som forordninger ble sendt ut fra statlige, kommunale og kirkelige 

myndigheter. Vi tilbød også Blakstad skole å låne våre lokaler til undervisningsformål for skolen, men dette 

ble ikke aktuelt. Fra sommeren av har alle MR og AU møter blitt gjennomført som videomøter. 

 

Barnehagen (tema på 6 MR møter) 

MR hadde eget prosjekt på utredning av eierform for barnehagen – gitt en krevende barnehagelov som gir 

økonomiske utfordringer og stiller strenge krav til barnehageeiere. Dette har også gjort seg gjeldende i 

koronatiden der MR måtte stenge/ åpne/ justere åpningstider for barnehagen i tråd med 

smittevernkravene. Heldigvis har barnehagen dyktig personale og godt rykte, og vi kan ved starten av 2021 

notere at vi har nok barn til å drive i balanse.  

 

Arbeidsform i menighetsrådet (tema på 4 møter) 

Grunnet tidligere stor belastning på MR-leder, har rådet blitt enige om en arbeidsform som innebærer 

bedre fordeling av ansvar og oppgaver enn hva som har vært praksis i tidligere menighetsråd. Dette har 

fungert bra. Ny MR-leder, Katinka Thorkildsen, ble valgt på novembermøtet. 

 

Økonomi (tema på 5 møter) 

Det har vært vedtak av offerplan, samt ordinær oppfølging av budsjett og regnskap både for 

menighetsrådet og barnehagen. MR har i tillegg startet arbeid med nytt økonomireglement og et eget 

reglement for forvaltning av fondsmidler. Det siste ble aktualisert i forbindelse med at menigheten fikk en 

testamentarisk gave høsten 2020. 

 

Av andre saker på menighetsrådets bord kan nevnes: 

• Kirkelig beredskapsplan – tema på 2 møter 

• Endringer i gudstjenesten ihht ny gudstjenestereform.  

• Forlengelse av misjonsprosjektet "Barnehelse og ernæring" i Okhaldhunga 

• Kirkens 40-årsjubileum – der festen dessverre ikke kunne avholdes 

• Høringssaker fra kirkerådet 

• Arrangementer som Julemarkedet og frivillighetsfesten 

 

  Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet 

Utvalg Medlem 

Økonomiutvalget: Per Helgebostad (til august 2020), Liv Ruud (daglig leder), Kjersti 
Gjerdrum (erstattet av Øystein Løvdal Knutsen, august 2020) 

Eiendomsutvalget: Knut Møgedal, Kristen Grønfæt (kirketjener) Liv Ruud (daglig leder), 
Jan Duvaland, Karsten Bakke 

Offerutvalget: Solveig Aarsland Bruun, Kjell Kvamme  

Diakoniutvalget: Lars Christian Iversen (leder) Marianne Rønneberg, Jarle Petter 
Klungrehaug (diakon), Sidsel G. Baardsen (Grønn menighet), Solveig 
Aarsland Bruun (leder seniorutvalget), Kjersti Gjerdrum (fra august 
2020) 

Misjonsutvalget: Else Marie Fonneløp, Wenche Randgaard (død 19.10.), Marit Midbøe 
Hagen, Marianne Giske Lid Høifors, Kari Hauge fra 1. desember  
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Barneutvalget: Karianne Pettersen (kateket), Anne Kristi Jønland, Daniela Maass, 
Øystein Løvdal Knutsen (fra 4. desember) 

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

 

 Andre oppnevnelser fra menighetsrådet 

Verv Navn 

Representant i bygningsutvalget til Asker 
Kirkelige Fellesråd 

Jan Duvaland, Liv Ruud  

Kasserer for menighetens givertjeneste Kari Lohne 

Representant til samarbeidsutvalget for 
Østenstad barnehage 

Per Johannes Helgebostad 

Kontakt for Kirkens Nødhjelp Kari Lohne 

 

  Menighetens årsmøte 

Menighetens årsmøte var planlagt til 15. mars, men ble avlyst på grunn av lock down.  

 

 Takk og pris-prisen  

Menighetens takk og pris-pris gikk i 2020 til Simen Udnes for arbeidet med å strømme gudstjenester i 
perioden 15. mars til 14. juni. 
 

 
Simen Udnes bak miksepulten i Mariakapellet. Foto: Svend Aage Madsen 
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3.  INFORMASJONSARBEID 
 
Ansvarlige leder: Astrid Sætrang Morvik 
Dette var året da et velfungerende informasjonsarbeid ble viktigere enn noensinne. I en tid da mange ble 
isolert i hjemmene sine, ble det desto viktigere for menigheten å nå ut med nyheter, informasjon og 
inspirasjon. 
 
Menighetsbladet ”Godt nytt fra Østenstad menighet” har som vanlig kommet ut med fem nummer i 2020. 
På den måten fikk alle soknets innbyggere en hilsen fra lokalkirken med intervjuer og annet stoff som vi 
håper interesserer og engasjerer. Layout-medarbeider er Karen Marie Eien Lillesund som gjør jobben raskt 
og rimelig. Asker Print trykker bladet og Bring distribuerer det. Det koster ca. 150.000 kr i året å dekke 
utgifter til trykking og distribusjon, men i 2019 og 2020 gjorde Jan Vevatne en kjempeinnsats for å skaffe 
annonseinntekter fra det lokale næringslivet. Dette dekker omkring 70 % av behovet. Resten dekkes av 
innsamlede midler fra givere. 
Menighetens hjemmeside redigeres og oppdateres jevnlig av noen av de ansatte. Siden fungerer som en 
plattform hvor man kan publisere aktuelle artikler, i koronatiden f.eks. «Ord til trøst og håp», som så deles 
i menighetens Facebookgruppe.  
Menighetens Facebookgruppe hadde 568 medlemmer ved årets utløp, en økning på 138 i løpet av året. 
Mange nye medlemmer kom til da vi begynte å sende gudstjenester over Facebooksiden/gruppen. Den ble 
en enda viktigere kanal enn tidligere for å holde kontakten med menighetens medlemmer. Menigheten 
har også flere andre grupper som retter seg mot ungdomsledere, søndagsskoleforeldre og julemarked. 
Gruppene er blitt en viktig plattform for kommunikasjon med undergrupper i menigheten. 
Menighetens Facebookside ble opprettet i 2018. I det siste året har vi blitt mer bevisst på å bruke denne 
siden til å markedsføre arrangementer. 
Utfordring: Fra neste høst overtar Svein-Ivar Fors det redaksjonelle ansvaret for menighetsbladet, da 
soknepresten har permisjon ett år. Det administrative ansvaret vil ligge i staben, og det gjelder å finne én 
som har kapasitet til å overta dette. 
 
 
 

4.  BØNNETJENESTEN 
 
Ansvarlig leder: Jarle Klungrehaug    
Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. 
Bønnetjenesten er av de aktivitetene som har kunnet fortsette på tross av pandemien, men vi ber nå 
hjemmefra så lenge pandemien varer. Diakon Jarle Klungrehaug er hovedansvarlig og sender ut 
regelmessige bønneskriv til medarbeiderne. Fra høsten har også Marianne Iversen blitt medleder. Hun 
setter opp bønnelistene og er menighetens representant i arbeidet med kvinnenes internasjonale 
bønnedag. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er høy. Det har kommet noen flere med i bønnetjenesten 
det siste året, og vi ønsker å rekruttere flere. Vi løfter frem at bønn er en sentral del av menighetens 
arbeid. 
Årets bønnedag i mars ble holdt Frelsesarmeens lokaler på Drengsrud, noe av det siste som skjedde før 
nedstengingen. Det er ti medarbeidere i ordningen.  De halvårlige medarbeidersamlingene har begge blitt 
avlyst pga. Koronaen i 2020.    
I bønnetjenesten ber vi for menigheten, medarbeidere og aktivitetene der. Og vi ber for enkeltmennesker 
som ønsker forbønn.  Har du et ønske om forbønn, kontakt diakonen.   
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5.  GUDSTJENESTELIV 
 
Ansvarlige ledere: Sokneprest, kapellan og kantor.  
Østenstad menighet har normalt et rikt gudstjenesteliv som i tillegg til den «vanlige» hovedgudstjenesten 
kl. 11 også i stor grad er tilpasset ulike målgrupper: Gudstjenester for små og store på søndager, 
gudstjenester for ungdom på konfirmantleir og i tilknytning til konfirmasjonstiden, og gudstjenester for 
funksjonshemmede med tilknytning til Lørdagsklubben. Egne gudstjenester arrangeres før jul for 
skolebarn og barnehagene hvor kirken fylles av elever, lærer og en del foreldre. Oppslutningen om disse 
spesialgudstjenestene er høy og stabil. Også begravelser kan sies å ha gudstjenestelig karakter, og utgjør i 
hyppighet og oppslutning en substansiell del av menighetens tilbud. 
 
I koronaåret 2020 ble det meste helt annerledes. Den siste vanlige gudstjenesten ble feiret 8. mars. Da 
lock down inntraff den 12. mars, ble menighetens evne til å omstille seg og gjøre nye ting, utfordret. 
Utfordringen ble tatt! Allerede 15. mars strømmet vi vår første mini-gudstjeneste ved hjelp av en I-phone 
og Facebook. Neste søndag var 24 år gamle Simen Udnes på plass med rikholdig teknisk utstyr, klar til å 
sende en flerkameraproduksjon av gudstjenesten ut til seerne. Dette holdt han gående helt til 14. juni da 
det igjen ble mulig å ha arrangementer med folk til stede.  
 
Digitale gudstjenester 
Gudstjenestene ble tilpasset det digitale formatet og forkortet ned til 30-35 minutter. Det ble lagt vekt på 
musikalske innslag som kantor Kristin Hesselberg Meland organiserte. Mange av menighetens frivillige 
klokkere og korsangere stilte opp og leste tekster og var forsangere. Innimellom ble også profesjonelle 
sangere og musikere engasjert og lønnet (noe som var viktig nok i en tid da mange frilansere mistet 
engasjementene sine). Prekenene ble kortet ned til omtrent det halve. Prestene fikk trening i å uttrykke 
seg kort og poengtert. Forbønnen ble kort, men med fokus på den overhengende smittesituasjonen. 
Trosbekjennelse, Fadervår, tekstlesing og velsignelse var med hver gang. Det ble også opplyst om hvilke 
salmer som skulle brukes, slik at menigheten kunne være med i sangen. At menigheten slik kunne kjenne 
seg involvert og samtidig se venner og kjente fra sin lokale kirke på skjermen, tror vi var viktig. Mot slutten 
av lock down-perioden ble det også feiret dåp i de strømmede gudstjenestene. En fin opplevelse både for 
menigheten og for de i dåpsfamilien som ikke hadde anledning til å delta. 
 
Fysiske gudstjenester 
Kristi Himmelfart opprant med flott vær, og rekordmange kirkegjengere (40) møttes til vandring opp til 
Vardåsen til sang og andakt. Det var godt å se hverandre igjen. Den 21. juni regnet det, men 17 
kirkegjengere møttes likevel på Løkenes til vandringsgudstjeneste på eiendommen til Michael og 
Margareth Rustad. Datteren Marianne var dagens vertskap. Tema for vandringen var Svein Ellingsens 
salmer. Resten av sommeren ble det holdt fysiske gudstjenester i kirken, men til tross for smittevern i 
form av god avstand mellom stolene (hele kirkerommet ble tatt i bruk), valgte nok mange å holde seg 
hjemme i frykt for smitte. Gudstjenestetallet var stabilt lavt gjennom hele sommeren og høsten. Fra 22. 
november var det igjen strenge restriksjoner. Vi hadde ikke lenger med oss Simen, men kirketjener Kristen 
Grønfæt brukte sitt eget kamera og filmet da vi på nytt lagde små gudstjenester. Disse ble ikke strømmet, 
men lagt ut på YouTube-kanalen «Gudstjenester fra Østenstad kirke.» Produksjonen var enklere, og 
kanskje var folk blitt lei av slike gudstjenester, men rundt 100-150 mennesker har likevel sett 
gudstjenestene hver gang. Det ble laget fem slike gudstjenester ut året. Julaften og første juledag var det 
innført «juleamnesti» med tillatelse til å samle inntil 200 mennesker utendørs og 50 innendørs. Vi 
arrangerte to gudstjenester julaften. I det fine, kalde været, ble dette stemningsfullt (men kaldt). 
Barnekoret medvirket på den første av disse gudstjenestene, mens Anja Møgedal Skjellestad spilte 
saksofon på den neste. Dagen etter var rundt 50 mennesker samlet til Første juledagsgudstjeneste inne. 
En korgruppe fra Østenstad sangeri medvirket. Samme gruppe var med noen dager tidligere og spilte inn 
en høytidsgudstjeneste som ble sendt på YouTube samme dag. 
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Nattverd, dåp og konfirmasjon 
Det ble innført strenge regler for hvordan nattverden kunne feires. Dette gjorde gudstjenestene trygge, 
men likevel med en følelse av utrygghet. På grunn av begrensninger på hvor mange som kunne delta i 
gudstjenester og private sammenkomster, valgte flere å utsette dåp en stund. Etter hvert fant en del ut at 
man måtte gjennomføre dåpen likevel. Menighetens ansatte har vært opptatt av å legge til rette for alle 
ønsker om dåp, og det har vært gjennomført en del små dåpsgudstjenester i løpet av høsten. Dette har 
blitt fine samlinger hvor familie og de nærmeste har sittet i ring rundt døpefonten og fått full 
oppmerksomhet om dåpshandlingen. 
Det ble også viktig å lage fine konfirmasjonsgudstjenester for alle de 86 konfirmantene som slett ikke fikk 
det konfirmantåret de hadde håpet på. Sju konfirmasjonsgudstjenester ble arrangert. Hver konfirmant 
kunne ha med seg inntil 10 gjester. De fleste var fornøyd med disse betingelsene, og tilbakemeldingene 
var at gudstjenestene ble veldig fine. Det ser ut for at opplevelsen av å være færre samlet til merkedager i 
livet, har gjort disse dagene spesielle og nære for mange. 
 
Begravelser og vielser 
Nesten alle bryllup ble avlyst dette året. En vielse med 10 mennesker til stede ble holdt på nyttårsaften. 
Brudeparet hadde ønsket seg stor fest i utlandet, men da det kom til stykket, fant de ut at den beste 
måten å avslutte koronaåret på, var å gifte seg! 
Begravelser kan i liten grad utsettes, og ekstra smertefullt var det i starten av lock down da enkelte 
familier måtte velge ut 15 personer som kunne få være tilstede ved den siste avskjeden. Senere ble disse 
restriksjonene heldigvis lettet på, og et maksantall på 50 var tilstrekkelig for de fleste.  
 
Sykehjemandakter og soknebud 
Aller mest isolert ble kanskje beboerne på sykehjemmene. Det ble lenge slutt på andakter på Risenga og 
Bråset, men utpå sensommeren ble det igjen åpnet opp, og kantor og prest holdt en rekke andakter 
utendørs på Risenga, så lenge været og smittevernet tillot det. Nattverden har vært så sterkt savnet av 
enkelte at de har sendt bud på prest eller diakon for å få dele sakramentene i sitt eget hjem (soknebud).  
 
 

 Gudstjenesteutvalget 

Det har ikke vært oppnevnt nytt gudstjenesteutvalg i 2020, men da Kirkerådet gjorde vedtak om 
justeringer i hovedgudstjenesten, fikk kapellanen hovedansvaret for å utforme en søknad om blant annet 
fritak fra bruken av Halleluja-vers før og etter evangelielesningen. (Søknaden ble avslått). For øvrig vil 
gudstjenesten forbli nokså uforandret. Menighetsmøtet skal etter planen godkjenne den justerte 
gudstjenesteordningen, og fra Pinsedag 2021 skal endringene tas i bruk.  
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6. DIAKONI  
 

 Organisering og diakoniutvalg  

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 65 personer (som er aktive i flere funksjoner) er med som 
medarbeidere innen det organiserte diakonale arbeidet i Østenstad. I år ble det delt ut 115 pakker med 
adventslys til medarbeidere i menigheten Østenstad, samt noen julestjerner. Diakonen er sentral i 
organiseringa av denne årlige julegaveaksjonen.  
 
Diakon Jarle Klungrehaug er fortsatt ansatt som diakon i 50 % stilling i Østenstad menighet, kombinert 
med 50 % stilling som prostidiakon med ansvar for mennesker med utviklingshemming i hele Asker. 
 
Diakoniutvalget bestod i 2020 av Lars Christian Iversen – leder, Sidsel Gaukstad Baardsen – grønn kontakt, 
Solveig Aarsland Bruun, representant for seniorarbeidet og Kjersti Gjerdrum, som kom inn som nytt 
medlem fra Menighetsrådet etter Kjetil Jerico Aarskog. Jarle Klungrehaug er sekretær og 
stabsrepresentant i utvalget. Vi hadde 3 møter i løpet av året.  
  
Annerledesåret 
2020 ble året Koronapandemien kom til Norge, med nasjonale tiltak fra 12. mars. Det fikk også stor 
betydning for arbeidet innen diakonien. Mange aktiviteter måtte legges på is. Vi måtte finne noen nye 
måter å gjøre ting på, og det måtte legges mye arbeid i gjennomgang av rutiner og lage 
smittevernveiledere for de ulike aktivitetene for at de kunne gjenåpnes. Her er et resyme av hva som 
skjedde:  
 

 Seniorarbeidet  

Seniorarbeidets styre består av Solveig Aarsland Bruun – leder, Fra komiteene: Anne Eimhjellen –
Kirkefrokost (slutta i sommer), Eva Jensen - sommertur, Evy Kjønigsen – arrangementskomite, Grethe 
Lassen Gunnes, Heggedal-vara og Jarle Klungrehaug – besøk- og diakon. Vi har to styremøter i året.  I flere 
år har vi gått med betydelige underskudd. Etter årets nyttårsfest beslutta styret å prøve å fortsette med 
felles fester i Østenstad fra neste år, da med smøregrupper til snittene, både for å samordne kreftene og 
spare utgifter.  
 
De ulike komiteene driver de ulike aktivitetene og seniorarbeidet har en årlig omsetning på rundt kr 
90.000. Østenstad menighet har et tett samarbeid med Heggedal menighet i dette arbeidet. 
 
Årets nyttårsfest i januar fikk vi besøk av Ola B. Johannesen som framførte «Terje Vigen». Dette ble en 
fellesfest med Heggedal, siden festen dagen før måtte avlyses pga. en kjedelig dobbeltbooking på 
Hovedgården. Rundt 90 deltakere hadde en flott fest.  
 
En gruppe fra menigheten sørger for servering av kirkekaffe i forkant av andaktene på Risenga bo- og 
omsorgssenter, som prest og organist holder annenhver torsdag. Solveig Aarsland Bruun har organisert 8 
frivillige som stiller opp i team på to og to. Dette arbeidet ble lagt på is i mars og gjenåpnet høsten 20, før 
det ble ny nedstengning i november som følge av koronaen.  
 
Kirkefrokosten samles hver mandag. Tilbudet sattes på vent i mars til over sommeren. Høsten 20 gjorde vi 
en vri og hadde Kirkefrokost sammen med heggedølene på Heggetun annenhver mandag. Rund 10-15 
møtte hver gang fram til vi måtte stenge igjen i november.  Grunnen til justeringen var todelt. Vi ble færre 
i Østenstad da ingen av sykehjemsbeboerne fikk anledning til å delta utover høsten (koronabegrensning). I 
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tillegg mangla det ansvarlige som kunne ta hånd om Frokosten i Heggedal. Derfor slo vi det like godt 
sammen. 
 
Fredagstreffene i april og oktober og årets sommertur ble alle avlyst pga. koronaen.  Årsmøtet ble heller 
ikke gjennomført.  
 
Siden diakonen fikk ledig tid utover høsten, ble det etablert et nytt tilbud På Risenga bo- og omsorgssenter 
fra september. Han var innom 2 poster pr uke (vekselvis mandager og torsdager) med gitaren og hadde 
sangstunder med beboerne på hver post. Dette skjedde med god tilrettelegging / samarbeid av 
aktivitøren der. Dessverre gikk beboerne glipp av adventssangrunda da diakonen ble tatt ut i streik fra 12. 
desember.  
 
Jubilanter får tilsendt kort på runde dager fra fylte 80, 85, 90, 95 og hvert år oppover. Sigrun Linnerud 
bidrar med å skrive kort. Vi lager egenproduserte kort med bilder av kirken. Dette arbeidet ble ikke påvirka 
av koronaen.  
 
Besøkstjenesten: Mange av våre besøkere er selv i risikogruppa for koronasmitte.  De ble derfor oppfordra 
til å erstatte hjemmebesøk med telefoner. Vi har ikke eksakte tall for telefonsamtaler gjennom året.  Det 
har imidlertid blitt foretatt mange telefonsamtaler (200-350 – over 90 forskjellige har blitt oppringt). Det 
har blitt utført rundt 135 fysiske hjemmebesøk fordelt på ca. 38 personer i 2020, som naturlig nok er 
betydelig lavere enn tidligere. Da med koronaavstand. Ofte har vi sittet utendørs eller gått på turer 
kombinert med besøk.  12 personer deltok som besøkere. Noen ganger ble besøket kombinert med 
utdeling av nattverd ved diakonen.  
 
Sjelesorg: Tilbudet om samtale til mennesker som trenger en kvalifisert samtalepartner, er blitt løftet frem 
i koronatiden. Flere har benyttet seg av dette på fast basis, og både sokneprest, kapellan og diakon blir 
brukt som sjelesørgere. 
 

 Andre diakonale tiltak i Østenstad  

Smågruppene 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 9 grupper i sving, som samler rundt 90 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.  To av gruppene fortsatte samlinger på nett etter at Koronaen kom. Ei gruppe kombinerte 
samlinger med tur ute. To grupper lånte lokaler i kirken fra høsten for å kunne holde god nok 
Koronaavstand, mens noen grupper la arbeidet på is.   
 
Det er vanligvis kirkekaffe nesten hver søndag i skoleåret og privat kirkeskyssordning for de som trenger 
det. Kirkekaffene ble avlyst i mars, men ble gjenåpna til sommeren med noen justeringer, før det ble ny 
stopp i november. Ved årsskiftet er sju brukere koblet til kirkeskyss-ordningen fordelt på 8 sjåfører. 
Vanligvis deltar 55 mennesker på kirkekaffen i snitt. Ansvar for organisering er diakonen. 
 
Årets diakonisøndag ble den første søndagen som ble avlyst i mars.   
 
Handlingsplan for grønn menighet er et dokument som følges opp jevnlig og som stadig justeres. Nytt 
denne våren ble at vi lagde to urtekasser som står utendørs ved klokketårnet hvor vi dyrker urter og 
nyttevekster. Planen er å kunne bruke noe av det til tirsdagsmiddagen. 
 
Diakonale utfordringer for 2021 i Østenstad menighet 
Det er viktig å følge opp gjenåpning av aktiviteter etter hvordan pandemien utvikler seg. Tidligere 
satsingsområder som videre oppfølging av frivillighetsarbeidet og arbeidet for vern om skaperverket i 
menigheten er arbeid som utføres kontinuerlig.  I april vil vi gi nytt tilbud om Samlivskurs i kirken.  
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  Fellestiltak for Asker 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. De seks diakonene i prostiet har regelmessige 
samarbeidsmøter, og det er startet arbeid med en felles prostiplan i forhold til disse fellestiltakene.  
 
Flyktningarbeid. I Asker er det gjort strukturelle grep på prostiplan. Diakonene 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. Kommunen har ikke lenger noen 
flyktningmottak, men hvert år tar kommunen imot og bosetter noen flyktninger, ca. 40 siste år.  Holmen 
menighet driver fortsatt sin språkkafe, mens kafeen i Vardåsen er nedlagt. Menighetenes 
nabokontaktordning utfordres videre. 
 
Kirkens Feltarbeid og deres arbeid overfor rusmisbrukere er fortsatt et ”flaggskip” for kirkens diakoni i 
Asker. Det er varmestue, overnattingstilbud, bruktbutikk og jobbtiltak, arrangerer gudstjenester 
annenhver torsdag, lysfabrikken i Heggedal. Elveplassen har overtatt etter Kraglund som overnattingssted. 
Før jul arrangeres gudstjeneste med julebord. Gatekapell har på ny kommet tilbake til sentrum og står nå 
ved Trekanten. Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester per år. Gateprestene har en gudstjeneste i Østenstad 
kirke hvert år og besøker Kirkefrokosten i desember. For øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. 
 
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. Dette ble avlyst i 2020. 
 
Sorggrupper: Et viktig samarbeidsfelt særlig i disse Koronatider. Det har vært et krevende år for sørgende 
å måtte ta avskjed med sine nærmeste med strenge Koronarestriksjoner.  Det gav seg utslag i at vi i høst 
etablerte 3 nye sorggrupper (vanligvis en ny pr semester.)  Med nødvendige tilpasninger har vi greid å 
opprettholde gruppetilbudet under nesten hele Koronaperioden, med unntak av noen uker i vår. I alt fem 
aktive grupper har vært i sving dette året i tillegg til at fire tidligere sorggrupper fortsatt har samlinger på 
egenhånd. Diakonen har siden i høst ledet to av gruppene.  
 
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. Vi rullerer mellom samlinger 
i Holmen, Vardåsen og Østenstad kirker.  Årets juletrefest ble holdt i Østenstad hvor drøye 30 gjester. 
Flere av samlingene og årets sommertur ble avlyst i perioden mars-juni og fra november.  
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 i september, mens vårens besøk falt bort.  
Vi deltar også ved begravelser og minnesamvær når noen dør, i år har vi tatt avskjed med en 
deltaker/medarbeider. Det er også etablert ei bibelgruppe med seks deltakere ut fra klubbmiljøet. Årets 
tema har vært Jesu disipler, men flere av samlingene har falt bort pga. Korona.  
Det er med to medarbeidere fra Østenstad i dette arbeidet, og i menigheten er det to boliger for 
mennesker med utviklingshemming.  
 
I tillegg til Lørdagsklubben, er det andre elementer i prostiarbeidet. 
Tilrettelagt konfirmasjon: Det var ingen med i år, men gir tilbudet igjen i 2021. Videre er det tre 
musikksamlinger i året i Vardåsen kirke for beboere og brukere ved aktivitetssentrene i nærområdet. Over 
60 kom til høsttakkefesten, mens påske og adventssamlinga begge ble avlyst. Diakonen deltar også 
regelmessig på sangstunder ved Borgenbråten og Låven aktivitetssentre. 
Til stillingen er det blitt etablert ei ressursgruppe bestående av Liv Ruud – fellesrådet, prost Tor Øystein 
Våland og prostidiakon Jarle Klungrehaug. 
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”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 gamle Asker er nå blitt 
godkjent som grønne menigheter. I Asker har vi også to årlige inspirasjonssamlinger. Kun 1 er gjennomført 
dette året.  Sidsel Gaukstad Baardsen er Østenstad menighets grønne kontakt og har også overtatt rollen 
som prostikontakt fra 2019. 
 
I 2020 blir menighetene involvert i prosessen med å fornye og oppruste pilegrimsleder mellom Tønsberg 
og Oslo. Det er særlig traseen på Askersiden mellom Røyken kirke og Asker kirke som skal klargjøres og 
merkes. Mye har stansa opp etter Koronaen. Vi håper også på sikt å få laget en brosjyre om pilegrimsleden 
mellom Asker kirke og Røyken. Dette vil kunne bli et fint «kommune-sammenslåingsprosjekt», og målet er 
at folk skal kunne gå turer på egenhånd med den nye brosjyren i hånden – jf brosjyre laget for flere år 
siden om leden mellom Asker kirke og Tanum kirke i Bærum. Menighetene i Asker oppfordres til å bli 
medlem i Pilegrimsforeningen St Hallvard av Huseby, som har hatt utspring i Røyken og Lier.  De 
arrangerer møter og turer i nærområdet som folk fra menigheten kan delta på og bidrar til turglede og økt 
kunnskap om pilegrimstradisjonene i nærområdet.  
 

  Andre typer fellestilbud i regionen  

Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Østenstads konfirmanter er 
bøssebærere. Årets fasteaksjon ble digital.  
 
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.  I vinter 
starta biskopen en Åpen kirke aksjon i Paulus kirke for fattige tilreisende, hvor alle menigheter ble utfordra 
til å bidra. Diakonen i Østenstad deltok på ei nattevakt. Tilbudet ble lagt på is da Koronaen kom.  
 
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.  
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.  
Diakoniarbeider i Holmen har blitt med i dette arbeidet i høst.  
 
Varmebuss på Tryvann: I flere år har kirken vært tilstede med Varmebusser på Russetreffene på Tryvann i 
mai. De får tilbud om vann, kakao og mulighet til å sitte inne og hvile / varme seg / få samtaler. Årets treff 
ble avlyst.   
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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.  
De siste årene har kantor vært fritatt fra dette siden hun driver barnekor i kirken  
- spilling ved sykehjemsandakter annenhver uke. 
- spilling ved vigsler i Østenstad kirke 
- ledelse av Østenstad Sangeri og Østenstad kirkes barnekor. 

 
Kantor Kristin Hesselberg Meland organiserer musikere når det lages gudstjenester i Østenstad kirke. Her 
fra strømming av en gudstjeneste. Foto: Svend Aage Madsen 
 

 Østenstad sangeri 

 
Østenstad sangeri, 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, enten hele koret, eller grupper fra koret.  
To søndager i året har blitt faste” Østenstad-sangeri-gudstjenester»: Maria Budskapsdag i mars hvor vi 
framfører en Magnificat (Marias lovsang) og Allehelgenssøndag i november da vi har tradisjon med å 
framføre en klassisk messe.  
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Hva gjorde Østenstad Sangeriet i 2020?  
Mandag 6. januar sang på Y`s mens nyttårsfest.  
Søndag 26 januar deltok vi i gudstjenesten 
Søndag 8. mars hadde vi konsert sammen med solister og musikere, hvor vi framførte musikk  
av Fauré, bl.a. Requiem og Messe basse.  
Så kom koronaen som gjorde at vi måtte ta pause. 
Det vi da mistet, var å synge Maria Budskapsdag 22.mars, delta under det planlagte bispevisitas i mai, og 
en konsert i juni hvor vi skulle synge opera sammen med Kulturskolens orkester og andre musikkrefter i 
Asker kulturhus. 
 
Vi hadde noe få øvelser, men oppdelt stemmevis siden vi ikke kunne være alle samlet. 
Ved oppstart i august, så det litt bedre ut mht koronaen, så vi fikk ha korøvelser med metersavstand. Vi 
sang på gudstjeneste 6. september og vi fikk gjennomført vår tradisjonelle Allehelgensdag i november 
med Missa Brevis av Haydn. Så måtte vi avslutte øvelsene igjen. Vår planlagte øvelsesweekend/tur til 
Danebu måtte også avlyses. 
 
Men Østenstad Sangeri har gjort en stor innsats i koronatiden ved å delta gruppevis ved våre digitale 
gudstjenester som vi har sendt mange av fra kirken. Det er flott at vi har et kor med så gode sangere slik at 
de kan gjøre god jobb i små grupper, også som dobbelkvartett (4-stemt med to på hver stemme). Og viljen 
har vært stor til å delta. 
 
13. desember gjennomførte vi vår julekonsert utendørs, og 1. juledag deltok deler av koret på 
gudstjenesten – inne.  
 
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. Korleder synger også inn kor-stemmene på 
nye sanger som sendes ut til kormedlemmene for å lette innøving av sangene. Dette har vært ekstra viktig 
dette året i håp om at kormedlemmene ville holde seg selv i gang med egenøving når vi ikke kunne være 
sammen. 
 
Det ser ikke ut til at vi har mistet medlemmer pga. korona, men noen har vært ekstra forsiktige – men de 
har meldt at de vil være på plass igjen når man har mer kontroll på pandemien. 
 
 
 
 

8. TROSOPPLÆRING   
 
Trosopplæring og aktiviteter for barn og barnefamilier i en pandemi: 
2020 ble et annerledes år også for barna i kirken. Vi startet i januar med Hellig 
Tre Kongers fest i regi av barneutvalget, og startet opp Supertirsdag. Men i mars 
måtte vi stenge ned. Vi håpet på oppstart av alle gruppene etter skolestart, men 
da var smitten i samfunnet økt, og vi valgte å være forsiktige, for å unngå at 
kirken skulle bli arena for smitte. 
Barnekoret (skolebarn) og Babysang ble aktiviteter som har gått jevnt det meste av året. Speiderne våre 
har også hatt jevnlige møter. Tilbudene for småbarnsfamilier ble det imidlertid vanskelig å gjennomføre 
(se punktene under, spesielt Supertirsdag) 
Kirke på nett: Vi laget skattekistesamlinger som ble filmet og lagt ut på facebook og på kirkens 
hjemmeside. Når bare 3 barnehageavdelinger kom til gudstjeneste i desember, filmet vi julespillet for 
barna, og laget en liten filmversjon av juleevangeliet og Maria og Josefs reise til Betlehem, som også ble 
lagt ut på nett. Det var fint å formidle bibelfortellinger og kirkeår for barn og barnefamilier på denne 
måten, når vi ikke kunne møtes på vanlig måte i kirken. Men – vi har erfart dette året at ingen film, 
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strømmet gudstjeneste eller samling på digitale plattformer kan erstatte møter i og rundt kirken, med 
levende mennesker, når vi forholder oss til barn og ungdom! 

 Barneutvalg 

Medlemmer: Daniela Maass, Anne Kristi Jønland, Øystein Løvdal Knutsen, 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. 
 

  Barnegudstjenesteutvalg 

Medlemmer: Anne Kristi Jønland, kateket Karianne Pettersen, Anne Kristine Merkesvik. Ansvarlig prest 
(for den enkelte gudstjeneste) deltar. 
Formål: Å skape gudstjenester som setter barn i fokus, tilpasset barns behov og forståelsesrammer. Tenke 
nytt og kreativt om gudstjenesten og finne språk, musikk og form som kommuniserer med barn og 
barnefamilier. 
Arbeidsform: Gruppen planlegger og gjennomfører barnegudstjenester / gudstjenester for små og store i 
samarbeid med prest og kantor. 
 
Gudstjenester var noe av det vi kunne gjennomføre når kirken fikk åpne forsiktig fra vår / sommer, da de 
kan være smittevernvennlige. Men – vi måtte ha påmelding og plassbegrensning, og så at det var vanskelig 
for barnefamilier å melde seg på i forkant. Smittevernregler la noen begrensninger på hva vi kunne gjøre 
(bønnevandring og lystenning var vanskelig) men vi brukte drama og musikk, og fikk fine gudstjenester til 
blant annet 4-årsbok og 6-årsbok høsten 2020. 
 

  Søndagsskole 

Ansvarlig leder: Katharina Frogner Kockum og frivillige. 
Deltakere: Kjerne på 15 – 20 barn. 
Målgruppe: Barn som deltar i gudstjenester. 
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. Gleder: Vi 
har hatt en fin samtale omkring smittevern og vil ha nytt møte i januar/februar for å finne en form for å 
fortsette tilbud så snart det er mulig. 
Utfordringer: Det er vanskelig å finne en felles form på gjennomføringspraksis som passer alle frivillige og 
som er tilpasset hvor mange barn som benytter seg av tilbudet. Det er ikke så lett å lede en gruppe som er 
for stor hvis man bare er en voksen. Noen ganger og særlig i samband med barnedåp, kan antall barn som 
kommer være svært uforutsigbart. 
 
Søndagsskolen var nedlagt store deler av 2020, på grunn av korona.  
 

  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. Det er ikke lenger mulig å sende invitasjon direkte i 
posten til kirkemedlemmer som har fått barn. En erstatning er en stående annonse på forsiden av hvert 
menighetsblad. Et eget profileringsmateriell er i bruk for å informere faddere og gi innspill til 
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trosopplæring i hjemmet i forbindelse med 1, 2 og 3-årsdag for dåp. På grunn av mangel på sekretær og 
liten daglig leder-ressurs, har ikke brosjyrene til 1, 2 og 3-årsdag for dåp blitt sendt ut de siste årene. Dette 
er uheldig, ikke minst siden dette er en del av trosopplæringsplanen til menigheten. 
 
Det var viktig å gjennomføre dåpssamtaler for de familiene som hadde dåp i en tid da selve dåpen ofte 
måtte gjennomføres på nye måter, for mange utenfor vanlig gudstjeneste. Noen samtaler ble gjennomført 
pr telefon, men de fleste ved samtale på vanlig måte, ved besøk hjemme eller i kirken. 

 

  Babysang 

Ansvarlig leder: Menighetspedagog 
Deltakere: foreldre og barn 
Målgruppe: Babyer og foreldre. Alle døpte barn innen et visst tidsrom ble invitert gjennom brev og 
informasjon i dåpssamtalen. 
Formål og erfaringer: 
Gjennom sang knyttes kontakt mellom foreldre og barn. Konseptet er lagt til rette ut fra de små som 
deltar, men er også et sosialt felleskap for de voksne. Det sosiale aspektet har en sentral rolle i 
babysangen, i musikken er man sammen om noe, man skaper noe sammen. For barna er babysangtilbudet 
en av de første møtene med kirken. I musikkstunden synges også barnesanger fra kristen barnekultur. 
Stunden avsluttes med felles samling og matpakke eller bevertning i kirkestuen. 
Babysang ble gjennomført gjennom hele høstsemesteret, med smitteverntiltak.  
 

 Småbarnssang (Supertirsdag) 

Deltakere: 8 
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. 
Småbarnssang har ikke vært igangsatt effektivt siden vi måtte stenge i mars, og var utsatt hele 
høstsemesteret, pga. smittevernhensyn 
 

  Minigospel (Supertirsdag) 

Deltakere: Det var vært en fast gjeng på ca. 10 barn. Her blandes lek med sang og musikk, vi leker og 
synger for å stimulere barnas musikkglede. 
Målgruppe: Alder 4-6 år. 
Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger. 
Arbeidsform: Sang og lek. Avslutter med saft og kjeks. 
Minigospel måtte legges ned i mars, og ble ikke igangsatt høsten 2020, av smittevernhensyn. 
 

 Østenstad kirkes barnekor (Supertirsdag) 

Ansvarlige ledere: Kantor Kristin Hesselberg Meland og Anne Kristine Merkesvik (våren)  
Målgruppe og deltakere: barn fra 1. til 6. klasse.  
Antall medlemmer: 27 i løpet av året, 15 på våren og 12 på høsten.  
Barnekoret rakk å framføre sin planlagte minimusikal om Josef før koronaen brøt ut. 
Barnefestivalen som vi skulle delta på i Teglen sammen med andre barnekor i prostiet, ble avlyst, og 
korturen ble det heller ikke noe av. Men vi har gjennomført korøvelsene bortsett fra i de strengeste 
periodene. Barna og foreldrene har gitt uttrykk for at de har satt pris på at barna kunne få gå på øvelsene. 
Noen har uteblitt pga. foreldre i risikogruppe. 
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Barn fra barnekoret har også deltatt på digitale gudstjenester. Det har vært fint for barna å være med på 
disse viktige sendingene. De har vært veldig godt forberedt både på sangene og bibeltekstene, siden de 
også har gjort tjeneste som tekstlesere.  
 
13. desember deltok de i Østenstad Sangeri sin ute-julekonsert med Lucia-opptog.  
Julaften sang de på gudstjenesten kl. 14, som også ble holdt ute. 
Kantors største bekymring for barnekoret dette året, har vært at hvis øvelsene skulle stoppe opp helt, ville 
det vært veldig vanskelig å komme i gang igjen etter pandemien. Nå har vi klart å holde koret i gang 
gjennom hele perioden, og da vil det nok være lettere å få barna tilbake igjen vårsemester 2021, hvis det 
ikke drøyer for lenge til vi får begynne øvelsene igjen. 
 

 Tirsdagsmiddagen (Supertirsdag) 

SUPERTIRSDAG er ment å være menighetens barnedag, med middag, skattekistesamling og barnegrupper. 
Vi startet 2020 med ca. 20 – 30 barn, det kom ikke så mange i starten av januar, men antallet økte utover. 
I mars måtte vi dessverre stenge ned på grunn av korona. Vi håpet å kunne starte igjen etter sommeren, 
men når smitten i samfunnet økte etter ferien, ble dette vanskelig. Det var viktig å ta hensyn til både 
barnefamilier og medarbeideres trygghet, og dette er et arrangement som ikke er lett å gjennomføre 
smittevennlig, uten å ta fra barna og familiene den positive opplevelsen ved å komme til kirken og utfolde 
seg og trives. 
 
Vi prøvde et par ganger å gjennomføre en begrenset supertirsdag, uten middag men med noen av 
gruppene og med skattekistesamling. Det vi opplevde var at skolebarna i barnekoret etter hvert kom, få 
første gang, men etter hvert flere. Men småbarnsfamiliene kom ikke til kirken i denne tiden. Vi så at det 
nok er for krevende for småbarnsfamilier å delta i denne typen arrangement i en tid med mye smitte og 
smittevernregler. Det er også mer krevende å skulle styre atferd for barn under skolealder innenfor 
rammen av strenge smitteverntiltak, uten at det oppleves som lite positivt for barn og foreldre.  
 
Vi valgte tidlig på høsten å kun tilby barnekor for skolebarna, og la supertirsdagen og gruppene for de 
minste, samt legoklubben, hvile, til vi kunne samles friere. Dessverre ble ikke dette aktuelt i det hele tatt 
høsten 2020. Barnekoret ble den aktiviteten som kunne gjennomføres, sammen med babysang, dette 
året. 
SUPERTIRSDAG UTENDØRS:  
Vi prøvde å lage et utendørs alternativ til Supertirsdagen et par ganger i løpet av høsten. Vi inviterte til grill 
/ pølser, lek og utendørs kirkevandring med poster. Dette var populært hos barnekorbarna og deres 
familier! Men – vi nådde fortsatt ikke småbarnsfamiliene, dessverre. Vi håper vi kan bygge opp igjen 
tilbudet til småbarnsfamilier når vi kan åpne for mer tradisjonelle barneaktiviteter i kirken, innendørs 
igjen. 
 

 Skattekistesamling (Supertirsdag) 

Ansvarlig leder: Ansatte i turnus: Karianne Pettersen, Katharina F Kockum, Audun Vad Petersson, Astrid S 
Morvik. 
Digitale skattekistesamlinger: Teknikk, lyd og lys: Simen Udnes. Manus og regi: Katharina F Kockum. 
Målgruppe: Barnefamilier på Supertirsdag. 
Formål: å gi deltakerne kjennskap til og kunnskap om bibelens fortellinger og kirken. 
Arbeidsform: Vi samles foran alteret inne i kirkerommet etter middagen, synger, og hører en 
bibelfortelling, som oftest ved hjelp av skattekisten vår, der vi finner nye historier 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. 
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Vi ser at skattekistesamlingen i den tradisjonelle formen fungerer best for småbarn. (Dette er et tellende 
tiltak for 2-åringer i trosopplæringsplanen vår, gjennom Småbarnssang). I et år der småbarnsgruppene 
store deler av året var avlyst, har det vært få samlinger i kirkerommet. 
 
DIGITALE SKATTEKISTESAMLINGER: 
Vi laget 4 digitale skattekistesamlinger. Vi brukte kirkerommet og skattekisten som ramme, slik at 
samlingene skulle være gjenkjennelige for barna som pleier å være med. 
Innhold: fortelling og skuespill. Manus og regi var ved menighetspedagog Katharina, og flere i stab deltok 
som skuespillere. De digitale samlingene ble lagt ut på facebook, og fikk god mottakelse. Det var fint å 
være med på for oss som var aktører, kreativt og morsomt, og fint å kunne formidle kirkeår og 
bibelfortellinger til barna på nett, når vi ikke kunne møte dem i kirken! 
   

 4-årsfase med Kirkebok  

Ansvarlig leder: Kateket Karianne Pettersen, med barnegudstjenesteutvalget. 
Deltakere: 19 barn fikk utdelt kirkebok i gudstjenesten. 
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 med opplevelse av deltakelse og positiv 
oppmerksomhet. Kirkebok som oppfordring og hjelp til trosopplæring i hjemmet. 
Utfordring: Vi pleier å samle 4-åringer og foreldre til en egen samling, med samme ramme som 
Supertirsdag (middag, skattekiste og aktivitet), men i år valgte vi å avlyse denne, av smittevernhensyn. 
Gudstjenesten ble gjennomført, med smitteverntiltak, og ble en positiv opplevelse et år der vi har hatt få 
møteplasser med småbarn i kirken. 

   6-årsfase med Barnebibel  

Ansvarlig leder: Barnegudstjenesteutvalget, kateket og menighetspedagog. 
Deltakere: 8 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. Barna får under 
gudstjenesten utdelt 6-års boken og vi ber for dem. 
Utfordring: Vi sendte ut invitasjon med påmelding, bl.a. av smittevernhensyn, med få påmeldinger. Vi 
valgte likevel å gjennomføre gudstjenesten, og det kom flere i døren, slik at det ble en liten gjeng 
skolestartere. Vi ser at det sitter langt inne for barnefamilier å melde seg på gudstjenester, selv i en 
pandemitid. Det var få barn med, men dette var ventet, da vi på denne tiden hadde økte smittetall. 

 8-9-årsfase: Tårnagenthelg 

Samarbeid med Heggedal menighet i Heggedal kirke i februar. 
Ansvarlig leder: Katharina F Kockum og Karianne Pettersen (+ ansatte fra Heggedal) 
Målgruppe: 8-9-åringer. (3-4klasse) 
Deltakere: 10 barn fra Østenstad, 23 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. Tårnagenthelg ble gjennomført før nedstengning. Det var en fin helg, med glade barn, og en fin 
gudstjeneste i Heggedal kirke. Vi hadde fjorårskonfirmanter på MILK kurs med som medarbeidere, og 
dette var god ledertrening for dem, god hjelp for oss som hovedledere, og populært hos barna! 
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 11-12-årsfasen: Halloween  

(Samarbeid med Heggedal menighet) 
Lys våken i tradisjonell form ble avlyst i 2020, grunnet korona. 
Vi valgte imidlertid å gi 11-12 åringene et annet tilbud: Halloween i kirken. 
Halloween er populært i aldersgruppen, åpner for gode aktiviteter og formidling ute og inne, og vi visste at 
mange Halloween-tiltak ville bli avlyst dette året av smittevernhensyn, derfor ville vi tilby et alternativ. 
Ledere: Karianne Pettersen, Katharina F Kockum og Marianne Solheim 
Antall deltakere: 45 deltakere, 17 fra Østenstad 
Formål:- Samle menighetenes 11- og 12-åringer. Skape fellesskap og gode erfaringer, med gode 
smitteverntiltak, i en tid med mye smitte, strenge begrensninger og lite fellesaktiviteter for målgruppen. 
- Trosopplæring: Kristent perspektiv på en populær aktivitet. Kamp mellom det gode og onde, lys og 
mørke. Gud er lys og liv, og sterkere enn mørke og død. Jesus som livets lys. Kristne tradisjoner rundt død 
og sorg. Lystenning. 
Arbeidsform: Vandring utendørs og inne i kirken, i smågrupper (skolevis, kohorter) Lek, konkurranser, 
skumle aktiviteter. Lysvandring, på kirkegård og rundt kirken. Lystenning. Mye godteri! 
Vi kunne hatt MANGE barn på dette tiltaket, men måtte sette tak på 50, grunnet smittevern, og hadde 
venteliste. Halloween i kirken gir en god anledning til å samle barn i kirken og gi et kristent perspektiv på 
et svært populært fenomen. Halloween har også mange elementer i seg som er morsomt, spennende og 
inviterer til kreativitet. Vi vurderer derfor å ha Halloween i kirken også i årene framover. Men vi ser også 
at tiltaket er svært ressurskrevende dersom det skal gjøres på en god måte, både mtp medarbeidere, 
lokaler og økonomi. 

  Dig Deeper - Klubb for 10-13 åringer   

Ansvarlig leder: Katharina Kockum, sammen med Inge Westly og Heather Solheim (frivillige 
medarbeidere) 
Antall deltakere: 11 
Målgruppe: 10-13 åringer) 
Formål: Gi barna kunnskap om kirke og kristen tro. Fokus på samtale og diskusjon om tro og mening. 
Fokus på kristen erfaring og praksis: Lystenning, bønn og andakt i kirkerommet. Møte med mennesker 
som tror. 
Arbeidsform: Aktivitetsklubb med andakt og kafé. Leker og konkurranser. 
Utfordringer / gleder: En flott gruppe med barn og inspirerende frivillige medarbeidere. Vi har hatt en full 
gruppe barn med masser av glede og iver. Vi klarte ikke å fortsette gruppen av hensyn til smittevern. 
Tilbudet er avhengig av at barna kan bevege seg og være samlet. Etter møte med frivillige har vi valgt å 
vente med å starte opp klubben. 
 

  Konfirmasjon 

Ansvarlig leder: Kateket Karianne Pettersen i samarbeid med kapellan, menighetspedagog og 
ungdomsarbeider. 
Antall: 87 konfirmanter i 2020.  
 
Mål: Gi ungdommene et godt møte med den kirken de er i ferd med å bli selvstendige medlemmer av. Gi 
en innføring i og erfaring med kirkens tro og liv. Skape og utvikle trygghet og tro i overgangen mellom barn 
og voksen.  
Arbeidsform: Konfirmantene har undervisning fra februar til september, med konfirmasjon i september.  
Ten Sing-konfirmantene har normalt forestillinger i forkant av konfirmasjonen. 
Vi har et todelt – linjedelt – opplegg, 1) Ten Sing-konfirmanter 2) KRIK-konfirmanter.  
Begge sommerleirene ble avlyst i 2020, sammen med den tradisjonelle ungdomsmusikalen. Det ble også få 
muligheter til fysiske samlinger i kirken dette året.  
Det ble imidlertid en bo-hjemme-weekend for Ten Sing-konfirmantene i august, der vi øvet inn en liten 
mini-musikal. Forestillingen ble framført i kirken for et begrenset, invitert publikum. Konfirmantene og 
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ungdomslederne i Ten Sing viste en fantastisk iver, motivasjon og engasjement. Et nytt team av ledere, 
med splitter ny ungdomsarbeider Magnus og menighetspedagog Katharina, sammen med Ten Sing-ledere, 
skapte på svært kort tid en aktiv weekend og en forestilling å være stolt av for et kull som hadde fått mye 
avlyst og redusert.  
 
For KRIK-konfirmantene ble det dessverre utelukkende digital undervisning. Uten en større gruppe 
frivillige medarbeidere, var det ikke forsvarlig å gjennomføre samlinger med sportsaktiviteter eller 
leirpreg, pga. korona, og KRIK sentralt måtte avlyse sine arrangement.   
 
DIGITAL KONFIRMANTUNDERVISNING:  
Årets konfirmantkull ble inkludert i Nettkirken sitt undervisningsopplegg: Nettkonfirmant.no. Opplegget er 
heldigitalt og individuelt, teologisk og pedagogisk godt, men krevende å bruke for et helt kull. Det var 
svært ressurskrevende for nettlærerne (kateket, kapellan og menighetspedagog) og det fungerte svært 
ulikt for ungdommene. For noen ble det et rom for personlig refleksjon, utveksling av tanker og spørsmål. 
For andre var det vanskelig å gjennomføre. Mange strevde med motivasjon, og trengte mye oppfølging. 
Generelt ble det for likt konfirmantenes skolesituasjon.   
For framtiden kan det være aktuelt å tilby digital undervisning via Nettkirken eller tilsvarende for 
enkeltungdom eller små grupper av konfirmanter, men ikke for hele kull eller store grupper.  
 
Erfaringer fra 2020, sammen med ungdommenes evaluering, viser verdien av og behovet for fysisk 
nærvær, erfaringer og opplevelser knyttet til kirkerom, gudstjenesteliv og fellesskap med andre 
ungdommer og voksne ledere. Et år der dette ble sterkt redusert, viser hvor viktig det er, både for kirken 
og for ungdommene, som uttrykte skuffelse over alt som ble avlyst.  
 
Vi ser også hvor viktig det er å ha et team av frivillige medarbeidere i ungdommene i Ten Sing. Deres 
innsats for konfirmantene var særdeles viktig i pandemitiden. De var ikke bare nødvendige for å kunne 
gjennomføre aktiviteter med smittevern, men ga også en opplevelse av fellesskap som ble spesielt viktig i 
år. Vi så verdien av dette, da vi i oktober inviterte årets konfirmantkull til minilederkurs (MILK), og fikk 
med flere enn året før. Til tross for en svært redusert konfirmasjonstid, ville de være med videre, som 
medarbeidere neste år. Det ble et gledelig og lovende høydepunkt i 2020!  
 

 Lederkurs MILK  

(MiniLederKurs for fjorårskonfirmanter) 

Ansvarlig leder: Karianne Pettersen og Andreas Falch Pettersen (ungdomsarbeider)  
Deltakere: 9 deltakere i 2020.  
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. Undervisning, samtale og øvelser / aktiviteter. Praksisoppgave i 
ungdomsarbeidet eller barnearbeidet, med veiledning. 
Normalt er en kurshelg på BodaBorg i Sverige sammen med resten av ungdomslederne et absolutt 
høydepunkt i MILK kurset. Dette måtte dessverre avlyses i 2020, til stor skuffelse for ungdommene.  
 
Ungdommer melder seg på MILK kurs av flere grunner, men viktige mål for dem er turer, opplevelser og 
erfaringer med å være ledere for andre, spesielt på leir og i trosopplæringstiltak. Årets MILKere fikk 
oppleve lite av dette, da nesten alt de gledet seg til ble avlyst. De gjorde en svært god jobb med bo-
hjemmeleir og minimusikal, men forsvant etter dette, og mange av dem har vært vanskelig å få med 
videre på alternative tensingsamlinger.  
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Vi ser at denne gruppen ungdommer er lite interessert i digitale samlinger, som var eneste mulige tilbud i 
deler av 2020, og at de som ikke var solid etablert i tensingmiljøet på torsdagskveldene fort falt ut når 
tilbudet til deres gruppe ble borte i lengre perioder, og ble uforutsigbart.  
 

 Lederkurs LIV 

Ansvarlig for innhold i kurset: KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus 
Ansvarlig leder lokalt: Andreas Falch Pettersen  
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: 5 deltakere i skoleåret 2019/2020  
Utfordringer:  
Vi har pleid å ha store grupper på kretsens LIV kurs, men har hatt problemer med å rekruttere til dette 
kurset de siste årene. Ungdommene oppgir at det tar for mye tid, med tanke på skolearbeid og annet, i 
tillegg til at det er kostbart å delta. Vi ser at ungdom opplever økt press i forhold til skolearbeid, jobb og 
andre fritidsaktiviteter, og det er vanskelig å forplikte seg i kirken til større og langvarige prosjekter, som 
et lederkurs. Vi ser også at når færre ungdommer i miljøet deltar, blir dette selvforsterkende, da de som 
kommer etter har for få rollemodeller som anbefaler kurset og det framstår ikke som så viktig som 
tidligere. 

  Østenstad Ten Sing – Pappas Barn  

Styresammensetning  
Styreleder: Martin Hollender (17 år) 
Styremedlem: Danica Mae Fischer (18 år) 
Styremedlem: Ingrid Kittilsen Zandjani (17 år) 
Styremedlem: Tobias Jetteng (18 år) 
Styremedlem: Jesper Bøe Ellingsen (19 år) 
Styremedlem: Thorvald Os (16 år) 
Styremedlem: Ungdomsarbeider Andreas Falch Pettersen t.o.m. mai 2020, f.o.m. juni 2020 Magnus Brekke 
Aalbu 
 
Antall deltakere: 24 betalende medlemmer i 2020, men enda flere som har vært med i miljøet 
Formål: Styrets formål er å utarbeide semesterplaner, styre økonomi og styrke miljøet i TenSing. Pappas 
Barns visjon er: «Vi ønsker at alle som kommer til Pappas Barn skal oppleve trygghet, et inkluderende 
fellesskap og at man kan utvikle troen sin.»  
Arbeidsform: Kor, drama, dans, band, teknikk og foto, samt temakvelder og aktivitetskvelder. 
Særskilte begivenheter/ satsingsområder: Året startet bra med kickoff for et nytt konfirmantkull og 
oppstart for det årlige musikalprosjektet, men korona satte en stopper for det videre arbeidet. Det ble 
noen digitale TenSing-samlinger i løpet av vårsemesteret, og når det ble mulig å møtes igjen rett før 
sommeren fikk vi til et møtepunkt med konfirmantene før vi tok ferie. Sommerens leir og den store 
musikalproduksjonen i september måtte avlyses, men vi var med på «bo hjemme-leir» i kirken og 
oppsetning av en minimusikal med konfirmantene i slutten av august, noe som ble en fin opplevelse! 
Høstens samlinger etter dette ble noe preget av smittevern og restriksjoner, men vi fikk likevel til mange 
hyggelige torsdagskvelder i kirken med lek, sang og moro – til og med utendørs rundt bålpanne når vi ikke 
kunne være inne. 
Mål for tiden fremover: Årets konfirmanter kommer i februar 2021, og dersom smittesituasjonen tillater 
det skal TenSing ha kickoff med dem i mars og samlinger gjennom vårsemesteret. Sammen satser vi på å 
sette opp en forestilling i september. Vi satser også på å arrangere ulike kvelder og turer som vil øke 
trivselen i gruppen innenfor de rammene vi har. Vi ønsker fortsatt å være et sted med et godt felleskap 
hvor alle er velkommen og hvor alle skal trives. 
Særskilte utfordringer: En del av ungdommene sluttet eller tok pause fra TenSing i løpet av sommeren, så 
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gruppa har vært noe redusert i antall i høst i forhold til tidligere år. En del av de voksne frivillige som har 
vært med i TenSing over flere år har også tatt en pause i den uavklarte situasjonen som har vært i store 
deler av 2020.  Samtidig har flere av ungdommene som konfirmerte seg i september blitt med oss videre, 
så vi har også fått nye, engasjerte medlemmer. 

 

 Blakstadspeiderne  

  
Medlemmer: 
Speiderne har arbeid for tre aldersklasser   
Stifinnere (3.-5.-klasse) 
Vandrere (6.-9. klasse)  
Rovere (10. klasse->) 

Ved utgangen av 2020 var vi totalt 40 medlemmer, det er en bra økning fra året før. Av disse er 15 Rovere 
og ledere og 17 Vandrere, og 8 er stifinnere. Særlig gledelig er det at antallet vandrere og stifinnere holder 
seg stabilt og at rekrutteringen via jungeltelegrafen fremdeles virker. Vi har 5 nye rovere, som troppet av 
som førere for vandrere, det er gledelig at de blir med oss videre, de har vært til stor hjelp på møter og 
turer. 

Aktiviteter: Speideråret 2020 har vært et spesielt år, koronaen gjorde sitt i mars til at vi måtte stoppe alle 
møter og turer, men i slutten av mai klarte vi å komme i gang med møter igjen og fikk noen fine møter før 
sommeren, men med smittevern høyt på agendaen. Høsten har gått greit med tanke på møter, smittevern 
er fortsatt noe som vi tenker på, men nå har alle et forhold til det og det er derfor enklere å gjennomføre 
møter. Nytt av året inviterte vi også 3.klassinger, som en liten test, da vi fikk forespørsler fra flere foreldre, 
dette ga god avkastning. Det ble totalt 8 nye stifinnere fordelt på 3. og 4.klasse noe vi må si oss veldig 
fornøyde med. 

Det ble noen turer også, vi hadde en lavvotur i januar, i skogen rett bak Linlandet gård i Vollen. Vi hadde 
også en del planer for resten av våren men det måtte skrinlegges grunnet pandemien. Vi fikk oss en aldri 
så liten fjelltur på sommeren, til Terjes hytte på Ål i Hallingdal. Her var vi 6 vandrere og 6 ledere, samt et 
lederbarn, Nina 1år. 

Høsten startet for de eldste med klatring i klatreparken på Tryvann, som et alternativ til Raftingen på 
Dagali. Så fikk vi til en felles hyttetur for hele troppen til Grønland, NSF hytte, der fikk vi samlet nesten 
samtlige speidere, noe vi var veldig fornøyde med. Det ble også, tradisjon tro, høstleir sammen med 
Holmen til Trollheimen, Hurdal, også her var smittevern høyt på agendaen, men det ble en veldig fin tur.  

På terminlista for året så var det både førerkurs og flere spennende turer, men disse har dessverre blitt 
avlyst grunnet pandemien som har herjet i verden. Vi håper at 2021 blir et bedre år og at vi kan få 
arrangert og gjennomført flere av de turene som vi planla i 2020. 

Speiderhytta 
Med speiderhytta har det ikke skjedd noe av betydning siste året, det som har vært skrevet tidligere 
gjelder stadig: Vår drøyt 60-år gamle speiderhytte ved Fløyta i Vestmarka brukes ikke 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 drømmer om å få i gang et arbeid med og 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 2020 har 
Terje Berntsen vært Gruppeleder og Troppsleder med Ole-Marius Bay og Marte Walmsness som 
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troppsassistenter. Vi tok også på tampen av 2019 opp tre nye ledere/ troppsassistenter: Anna Landmark 
(Roverlagsleder), Maria Kleven og Hedvig Karinen. Trude Mørk har vært kasserer.  
 
 
 

9. ØSTENSTAD MENIGHETSBARNEHAGE 
 
Ansatte: 
Barnehageleder 25%: Elin Dahlen 
Pedagogisk leder 100%: Berit Funderud 
Barne- og ungdomsarbeider 89,02%: Helén Kramer 
Barne- og ungdomsarbeider 89,02%: Jeanne Wickstrøm 
Renholder: Erika Garcia 
Assistent og tilkallingsvikarer: Maya Thorkildsen, Anne S. Strand og Genet Belay. 
 
Antall barn: Rekrutteringen dette året har vært god. Første halvår fylte vi 17 plasser og andre halvår fylte 
vi 18,5 plasser. Fra januar til juli hadde vi 11 barn (5 barn over 3 år og 6 barn under 3 år). Fra august til 
desember hadde vi 13 barn (5,5 barn over 3 år og 6,5 barn under 3 år). Når vi ser på tallene for 
januar/februar 2021 med henholdsvis 19 og 20 fylte plasser, er vi svært fornøyde. 
Vi hadde 2 førskolebarn før sommeren, og disse barna har hatt førskolegruppe med skoleforberedende 
aktiviteter. Barnehagen har også dette året fulgt Asker kommunes retningslinjer for overgang barnehage 
/skole, men pga korona ble skolebesøk og planlagt besøk til andre barnehager dessverre avlyst. 
 
Annerledesåret i barnehagen 
Frem til 12. mars var alt som normalt i barnehagen. Så ble det stopp. På grunn av korona, ble barnehagen 
stengt fra 13. mars til og med 21. april. Barna fikk hjemmetid på foreldrenes hjemmekontor og vi ansatte 
fikk hjemmekontor med bl.a møter på Teams. Etter hvert kunne vi i personalgruppa møtes fysisk i 
barnehagen, med god avstand og håndsprit, for å planlegge for oppstart med barna når det igjen en gang 
skulle skje. 
 
22. april kunne vi igjen ta imot barna i barnehagen. Selv om alle gav uttrykk for at tiden hjemme hadde 
vært fin, var nok de fleste foreldre fornøyde med å kunne få jobbe litt mer konsentrert på 
hjemmekontorene sine. Barna var veldig glade for å møte vennene sine igjen, og vi i personalet var glade 
for å få være sammen med barna i en tilnærmet normal barnehagehverdag. 

For å følge smittevernreglene som ble gitt av myndighetene, ble barna delt i to faste grupper med to faste 
fra personalet. Menighetsrådet gjorde et hastevedtak, slik at barnehagens åpningstid ble redusert til 7,5 
timer hver dag.  I tillegg fikk vi økt bemanning slik at vi var fire ansatte på jobb i hele åpningstiden. På den 
måten kunne vi greie å følge reglene med små grupper og god avstand. Vi startet dagen ute, og foreldrene 
måtte levere og hente barna ute. Slik organiserte vi dagene fram til sommerferien.  

Vi opplevde denne tiden med så god bemanning som veldig fin, på den måten at vi kunne være tett på 
barna og bruke god tid sammen med dem. Årstiden vi var inne i med planlagte uteaktiviteter, gjorde at vi 
fikk gjennomført det meste av det vi hadde på planen. Det som måtte avlyses var bl.a. turer til biblioteket, 
teaterbesøk og besøk på skolen. I stedet ble det mye lek på barnehagens flotte uteområde og turer i 
nærmiljøet, på kirkegården og i skogen. Vi hadde påtatt oss å pynte til kirkens 40-årsdag, og laget masse 
fine papirfugler og sommerfugler som skulle henges opp i kirkestuen. Dette arrangementet ble jo avlyst, 
og fuglene våre fikk i stedet pryde barnehagen både inne og ute. Kanskje kan vi lage nye fugler til kirkens 
41-årsdag? 

Ved oppstart i august kunne vi igjen ha vanlig åpningstid og alle barna fikk være i samme gruppe. Mye ble 
som normalt, men foreldre fikk fortsatt ikke komme inn i barnehagen. Dette fungerte godt og praktisk, 
men mange foreldre har savnet å komme inn i barnehagen for å se og kjenne på hvordan barna har det. 
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Foreldre var skuffet, men viste forståelse for at vi også måtte avlyse Lucia-feiring for familiene. I stedet for 
Lucia-sang for foreldre, ble det et lite opptog for ansatte i kirken, selvfølgelig med god 
«smittevernavstand». Vi var også så heldige å få være med på adventssamling/gudstjeneste i kirken for 
bare vår barnehage. 

Midt i denne «koronatiden» med usikkerhet og bekymring, kjenner vi i barnehagen på en takknemlighet 
for at vi kan gå på jobb og ha ganske normale dager. Det at vi er en liten barnehage med faste stabile 
ansatte, gjør at vi greit har kunnet følge regler og anbefalinger om smittevern. Vi har holdt en viss avstand 
til voksne, mens barna selvfølgelig har fått masse kos. 

 

 

10.  ØSTENSTAD MISJONSUTVALG 
 
Leder: Else Marie Fonneløp. 
Medlemmer: Marit Midbøe Hagen, Wenche Randgaard (til september 2020), Marianne Giske Lid Høifors 
og Kari Hauge (MR´s representant). 
 
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.  
 Innsamlingsmål: Minimum kr. 60 000 pr. år. Det er offer til prosjektet ved 5 gudstjenester i året.  
 
Etter at Kristin og Erik Bøhler avsluttet sin tjeneste i Okhaldhunga høsten 2019 har det australske 
ekteparet Sally og John Padgett vært våre kontaktpersoner ved Okhaldhunga sykehus. John er overlege og 
medisinsk ansvarlig ved sykehuset. Sally har mange oppgaver, bl.a. boliger for ansatte, studentinternat, 
gjester, kantine og mottak/utdeling av teppene vi sender. 
 
Arbeidsform: 2020 ble i stor grad preget av koronapandemien. Dette berørte også misjonsutvalgets arbeid 
og de 4 gudstjenestene etter 12. mars hvor det var offer til prosjektet. 
2. februar hadde vi stor Misjonsgudstjeneste med besøk av Kristin og Erik Bøhler. Under kirkekaffen ble 
fornyet misjonsavtale undertegnet.  
De to gudstjenestene i april og juni med offer til prosjektet ble overført digitalt. Offer ved disse 
gudstjenestene var svært gode, hhv. kr. 20.100 og kr. 14.550. Offer ved de tre øvrige gudstjenestene var til 
sammen kr 36.350. Dette er beløp som ble gitt til menighetens Vippskonto 13115. I tillegg kom det ved 
disse gudstjenestene inn ca. kr. 8.600 direkte til misjonsutvalgets konto, i regnskapet registrert som del av 
«øvrige gaver». 
Ved misjonsgudstjenesten i august var det begrensning på antall deltakere som følge av pandemien, og 
det samme var tilfelle ved gudstjenesten i oktober. Det gis alltid oppdatert informasjon om 
misjonsprosjektet i forbindelse med ofringene. Dette året har vi også lagt større vekt på å gi informasjon 
på mail og Facebook i forkant av de gudstjenestene der offeret går til misjonsprosjektet. Dette har ført til 
at det i større grad enn tidligere har blitt gitt gaver direkte til MU´s konto både i forbindelse med 
gudstjenestene og ellers. 
 
Misjonsprosjektet profileres på infotavla på kirketorget og i egen brosjyre. Nyhetsbrev fra ekteparet 
Padgett videresendes jevnlig til de i menigheten som ønsker å motta det. Brevet kommer på engelsk, men 
det gis informasjon om hvordan man enkelt kan få en «automatisk» oversettelse til norsk. 
 
Alle barn som fødes ved Okhaldhunga sykehus får et hjemmestrikket teppe + noen småplagg i gave. 150 
tepper ble sendt fra Østenstad i 2020. («Strikkere» utenfor menigheten bidrar også her.) Ansvarlig for 
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innsamling og sending av tepper er Eldbjørg Nåheim Eien. Pga. av pandemien var det lenge stopp i 
forsendelsene, og fra i høst har det vært begrensninger på hvor mange pakker som kan sendes. Vi har 
derfor opparbeidet et betydelig antall tepper som skal sendes så snart det blir mulig. 
 
Økonomi: I 2020 ble det overført kr 128.000 til prosjektet.  
Av dette beløpet ble kr. 71.000 gitt som offer ved 5 gudstjenester, ca. kr. 10.000 var 10 % av overskudd 
ved julemarkedet og ca. kr. 47.000 var øvrige gaver til misjonsprosjektet. 
MU søkte Østenstad Y`s Mens Club om økonomisk støtte til forsendelse av babytepper til Okhaldhunga og 
fikk kr 6000 til dette formålet. 
 
Utfordringer: Menigheten har gjennom årene vist et stort engasjement for dette misjonsprosjektet. 
Pandemien vil påvirke hvordan gudstjenestene gjennomføres i tiden framover, men så langt har ofringene 
til misjonsprosjektet blitt lite påvirket av alternative gudstjenesteformer.  
En styrke for prosjektet har vært den tette og gode kommunikasjonen vi hele tiden har hatt med 
sykehuset gjennom ekteparet Bøhler. Bøhlers avsluttet sin tjeneste I Nepal høsten 2019, men de er 
fortsatt en viktig informasjonskanal for oss.  
Selv om vi får god informasjon gjennom ekteparet Padgett, ser vi verdien av å få en ny stedlig 
representant fra Norge i Okhaldhunga. Normisjon skal sende ut en jordmor til tjeneste ved sykehuset så 
snart hun får visum og arbeidstillatelse, men pandemien har forsinket utreisen. Vi ser fram til at hun 
kommer på plass i Okhaldhunga. 
 
Gjeldende prosjektavtale med Normisjon utløper 31.12.2021.  
Misjonsutvalget må nå ta stilling til om vi skal anbefale for MR å forlenge avtalen med Normisjon for en ny 
periode eller om vi skal anbefale et annet misjonsprosjekt fra januar 2022.  
 

 

 

11.  JULEMARKED 
 
Ansvarlig: Julemarkedkomiteen under ledelse av Jon-Gunnar Pettersen. 
Vårt klassiske julemarked er muligens det minst Koronavennlige av alle menighetens aktiviteter. Vi trodde 
lenge vi med godt smittevern kunne få til en minivariant, spredt utover noen søndager i november, men 
når høsten kom ble det klart at heller ikke dette ikke var forsvarlig. Vi satset i stedet på et godt 
hovedlotteri og nettsalg av varer. Resultatet ble bedre enn vi hadde våget å håpe på: Totalt ca. kr 100.000, 
der et rekordstort lotteri sto for 2/3 av dette - og flotte håndarbeider, ymse spiselige godsaker og 
populært vedsalg sto for resten. Takk til alle som bidro! Dere som produserte eller gav oss varer for salg, 
dere som gav flotte gevinster til lotteriet - samt alle i julemarkedsstaben som gikk løs på årets julemarked 
med optimisme og krum hals tross svært endrede og usikre rammer.  
  
Så mistet vi hele arrangementsdelen, en sentral del av vårt julemarked – men det måtte bli slik i 2020. 
  
I skrivende stund er det dessverre fortsatt usikkert hvordan julemarkedet 2021 kan og bør bli, men 
julemarked i en eller annen god form skal vi få til! Inntektene lar seg nok skaffe til veie via nye salgsmåter 
og fremstøt som i 2020, men det hadde også vært hyggelig om vi kunne få til en form for arrangement i 
kirken - selv om det virker som en fjern tanke i skrivende stund. Men med nøktern optimisme - med 
fortsatt vilje til nytenking, så får vi til noe i 2021 også! 
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12.   Y´S MEN INTERNATIONAL – ØSTENSTAD 
 
Østenstad Y’s Men’s Club er tilsluttet The International Association of Y’s Men’s Clubs med totalt ca. 
26.000 medlemmer på verdensbasis og ca. 1.350 medlemmer i Norge. Vår klubb hadde 45 medlemmer 
ved utgangen av 2020, både kvinner og menn. Arbeidsåret går fra 1. juli til 30. juni. 
Formål: Klubben tilhører en internasjonal bevegelse med en kristen basis og med formål å skape vennskap 
og forståelse mellom mennesker. Vi ønsker forpliktende medlemskap, der utfordringene er tilpasset den 
enkeltes resurser, og hvor hver enkelt opplever tilhørighet og nærhet.  
 

 
Presidiet fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020. 
Max Eien, president 
Jan Ølfernes, past president 
Henry J. Grindheim, styremedlem 
Karin E. Normann, sekretær 
Knut Møgedal, kasserer 
 

 
Presidiet fra 1. juli. 2020 til 30. juni 2021. 
Max Eien, president 
Jan Ølfernes, past president 
Henry J. Grindheim, visepresident 
Karin E. Normann, sekretær 
Knut Møgedal, kasserer 
 
 

Arbeidsform 
Tradisjonelt har klubben møte ca. annenhver onsdag i Peisestuen i Østenstad kirke. Møtene begynner kl. 
1900 og varer ca. 2 timer. De fleste kveldene har vi temamøte der temaene kan være innen religion og 
kirkelige forhold. Andre kvelder er temaet av mer kulturell karakter som bokkvelder, lyrikkveld, reisebrev 
eller musikk. Vi har også noen mer tekniske og naturvitenskaplige temaer. Vi forsøker å bruke lokale 
foredragsholdere til disse møtene, også våre egne klubbmedlemmer. Foredragene er på ca. 45 minutter. 
Etter foredraget er det kveldsmat og sosialt samvær med tid til prat rundt bordene. Etter matpausen er 
det nytt fra organisasjonen og møtene avsluttes med kveldstanker fra ett av medlemmene. Temamøtene 
er vanligvis åpne for alle, og vi har flere faste gjester som kommer på disse.  
Lokalt ønsker klubben å være til hjelp og støtte for menighetens arbeid både praktisk og økonomisk. 
 
Møter 
2020 ble imidlertid et annerledes år på grunn av koronapandemien.  
Året begynte ‘normalt’. Klubben arrangerte nyttårsfest den 6. januar. Det er vår klubbs faste arrangement 
alle fire klubbene i distriktet. Tidligere generalsekretær i YMCA International, Johan Vilhelm Eltvik var 
festtaler, og vi var ca. 100 deltakere. Festen ble avsluttet i kirken sammen med sokneprest Astrid Sætrang 
Morvik og Østenstad Sangeri.  
19. januar 2020 var Y`s Men’s internasjonale kirkedag. Der deltok klubbens medlemmer under 
gudstjenesten. Kirkeofferet gikk da til Y`s Men`s internasjonale hjelpearbeid, Time of Fast, hvor 
hjelpeprosjektene retter seg mot barn og unge i fattige land. Pengene går fortrinnsvis til utdannelse og 
helsearbeid. Klubben hadde også ansvaret for kirkekaffen den søndagen. 
I vårsemesteret hadde vi ellers 3 temamøter og 1 klubbmøte før koronapandemien gjorde at vi måtte 
avlyse alle de resterende arrangementer for våren (etter 12. mars), dvs to temamøter (hvorav ett var i 
samarbeid med menigheten), loppemarkedet, klubbtur til Eikholt (nasjonalt ressurssenter for døvblinde) 
og sommeravslutningen på Løkenes.  
Siden smittesituasjonen var blitt mye bedre i løpet av sommeren, valgte vi å starte opp møtevirksomheten 
igjen etter sommerferien. Vi hadde klubbens Årsmøte den 2. september. Den 16. september var vi på 
utflukt til Asker museum med omvisning i det nye vognskjulet og noen av de andre byggene. Deretter 
hadde vi tre temamøter før pandemien igjen satte en stopper for vår aktivitet. Det siste møtet vi 
gjennomførte var i samarbeid med menigheten, der Notto Thelle kåserte over temaet «Stillheten og 
skriket». To temamøter og vår tradisjonelle grøtkveld ble avlyst. 
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Andre møter 
Det ble ikke arrangert andre møter dette året. Den planlagte regionkonferansen i Mandal ble avlyst, 
likeledes distriktskonferansen for vårt distrikt samt det internasjonale konventet som skulle vært avholdt i 
Odense i august. 
 
Regionalt og Internasjonalt engasjement. 
Per Trygve Normann var regionsleder for Region Norge i arbeidsåret 2019-2020, og er nå Past 
regionsleder. Henry Grindheim satt som leder av hovedkomiteen for det internasjonale konventet som ble 
avlyst, og han er også medlem av komiteen for jubileumskonventet som etter planen skal avholdes på 
Honolulu i 2022. Han er dessuten med i en mentorgruppe som har ansvar for internasjonale 
tjenesteledere innen Y’s Men. 
 
Økonomi. 
Siden Loppemarked 2020 ble avlyst, og vår viktigste inntekt bortfalt, ble regnskapet vårt - som går fra 1.juli 
2019 til 30.juni 2020 – ganske annerledes enn vanlig. Den totale inntekten var på kr 43.613, og de totale 
utgiftene på kr 79.090. Vi betalte kr 20.109, - til Y’s Men’s internasjonale hjelpeprogram Time of Fast, 
mens andre internasjonale prosjekter fikk kr 10.792. 
Siden vi er en frivillig organisasjon, og gikk glipp av våre inntekter fra loppemarkedet, kunne vi søke 
Lotteritilsynet om kompensasjon, og vi fikk innvilget kr.91.000 fra Lotteritilsynet. Disse midlene kom inn på 
vår konto i september, etter at regnskapet vårt var avsluttet. Men siden det er innenfor menighetens 
regnskapsår, så er de tatt med i denne oversikten. De midlene ble fordelt slik: 
Pappas barn kr 10.000, Blakstadspeiderne kr 10.000,- Østenstad Menighet kr 20.000, Heggedal Menighet 
kr 20.000, -, Østenstad Y’s Men’s Club kr.31.000. 
 
Avsluttende kommentarer 
Østenstad Y’s Men’s klubb ønsker å være en viktig bidragsyter til voksenarbeidet i menigheten, og på våre 
temamøter er alle velkommen. Derfor har vi også forsøkt å arrangere noen møter i samarbeid med 
menigheten der vi inviterer en foredragsholder som kan være interessant for flere enn bare 
klubbmedlemmene.  Men det er fortsatt en utfordring at medlemmenes gjennomsnittsalder er høy. 
Loppemarkedet engasjerer folk i alle aldre og fra mange av menighetens aktiviteter og grupper. Vi ønsker 
også å støtte menighetens ungdomsarbeid økonomisk, noe som loppemarkedets resultater gir mulighet 
for. 

 

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. 
 
Koronaviruset påvirket også oss i ØMT i 2020.  Vi måtte avlyse vinterturen i mars til Leveldåsen i Ål 
kommune. Den turen håper vi å kunne gjennomføre i år, men per 10. januar 2021 ser det litt dårlig ut. 
Til tross for virussituasjonen greide vi i mai 2020 å gjennomføre en flott vandring med ni deltagere langs 
pilegrimsleden fra Asker kirke til Røyken kirke.  Dette var også første ØMT turen der damer deltok. I 
september hadde vi også en flott høsttur med åtte deltagere til Myrseterhytta på Krokskogen med 
overnatting. 
 
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! 
I dette året vil vi også starte planleggingen av turer for 2022, da ØMT blir 30 år. 
Kontaktpersoner ØMT: Helge Næs, Tlf: 48269844 og Knut Edvard Akselsen: Tlf: 48273190  
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Østenstad mannlige turlag – denne gangen også med kvinner. 

 

14.  KIRKEAKADEMIET I ASKER  

Ansvarlig: Kirkeakademiets styre under ledelse av Einar Solbu. 
Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samarbeider tett med menighetene i 
Asker og ser sitt arbeid som en del av kirkens virksomhet i bygda vår. KiA er et forum for dialog, samtale og 
refleksjon, forankret i kristen kultur og tradisjon. KiAs virksomhet er åpen for alle. Arbeidet retter seg 
særlig mot kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte mennesker. Det legges vekt på åpenhet og at enhver skal 
bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. KiA er medlem i Norske kirkeakademier som bl.a. 
bidrar med økonomisk støtte til KiAs virksomhet. 
 
Det var planlagt seks ordinære åpne møter i 2020. På grunn av koronapandemien kunne bare fire av dem 
gjennomføres. Møtene holdes i Holmen kirke. De siste årene har oppslutningen om møtene vært svært 
god med et snitt på mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2020 ble oppmøtet av naturlige grunner mer 
begrenset. Gjennomsnittlig deltok i overkant av 90 personer på møtene.  
 
Overskriften over vårens tre møter var «Hva er da et menneske?». I sitt foredrag oppfordret matematiker 
Silvija Seres til å gå aktivt inn i debatten om etiske sider ved teknologiutviklingen som i dag styres nesten 
utelukkende av profittjag. Kirkehistoriker Eivor Andersen Oftestad drøftet i sitt foredrag etiske 
utfordringer i utviklingen av bioteknologien. Hun viste til hvordan de muligheter den gir for å designe barn 
etter eget ønske, brer om seg i verden. Høsten tema var «Uro». Professor Sturla Stålsett drøftet verdien av 
verdier i en urolig tid og fremholdt selvstendighet, sårbarhet, samarbeid og sannferdighet som verdier 
som må holdes høyt for å motvirke destruktive krefter i samfunnet. Forfatter Dag Hareide gav et til dels 
skremmende bilde av utviklingen på informasjonsteknologiens og bioteknologiens områder. Mens 
teknologien i seg selv er nøytral, er teknomaktene farlige fordi de kynisk legger etiske betraktninger til 
side, hevdet han. Etter foredragene inviteres det til åpne, reflekterende samtaler. 
 
KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og styremedlemmene 
Mette Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad. Styret gleder seg over 
den store interessen det tydeligvis er for å få innsikt i og delta i refleksjon rundt temaer som ligger i det 
store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske og 
mellommenneskelige utfordringer. Året avsluttes med et håp om at vi i løpet av 2021 igjen kan åpne 
dørene for mange mennesker til dypdykk i slike temaer. 
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15.   PERSONAL, BYGG OG REGNSKAP 

 Personal 

 

Ansatte i 2020 Stillings- 
Prosent 

Finansiert av: 

Sokneprest Astrid Sætrang Morvik 100 % Oslo bispedømmeråd 

Kapellan Audun Vad Petersson  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, delvis sykemeldt i 2020 
Begynte i fellestjenester 1.7.20. 

60 % 
 

44 % av Asker kirkelige fellesråd  
16 % av Østenstad menighet 

Barnekoordinator Kari Bergan, sluttet 1.7.20  
Vakans barnekoordinator 20% 

20 % Østenstad menighet 

Menighetspedagog Katharina Frogner Kockum   100 % Asker kirkelige fellesråd 

Regnskapsfører Siri Bakke 20 % Asker kirkelige fellesråd 

Ungdomsarbeider Andreas Falch Pettersen 
sluttet 1.7.20 
Ungdomsarbeider Magnus Brekke Aalbu 
begynte 1.7.20  

50 % Østenstad menighet 

Vakans KRIK-medarbeider 20% 20 % Østenstad menighet 

Diakon Jarle Klungrehaug  
Fungerer i tillegg som prostidiakon i 54 % 
stilling 

46 % 40 % av Asker kirkelige fellesråd  
10 % av Østenstad menighetsråd 

Barnehageleder Elin Dahlen 25 % 
Pedagogisk leder Berit Funderud  

100 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent Jeanne Wickstrøm 89,02 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent Helén Kramer 89,02 % Østenstad menighets barnehage 

Assistent og tilkallingsvikarer Maya 
Thorkildsen, Anne S. Strand og Genet Belay  

25 % Østenstad menighets barnehage 

Renholder Erika Garcia 25% Østenstad menighets 
barnehage/Asker kommune 

 

 Bygg 

Det er Eiendomsutvalget som står for det løpende vedlikeholdet av Østenstad kirke. Jan Duvaland er leder. 
Øvrige medlemmer er Knut Møgedal, Kristen Grønfæt og Liv Ruud.  
I 2020 er følgende gjort: Ny takbelysning ble installert i Mariakapellet. Arbeidet ble utført av Asker 
Elektriske. 
  
Malingsarbeider ble utført av Trond Henning Eriksen. Arbeidet omfattet maling/lakkering av alle vinduer 
og karmer både utvendig og innvendig. Alle ytterdører med karmer og sidefelt ble malt på begge sider. 
Innerdører i furu i hovedetasjen ble pusset og lakkert. Videre ble kjøkken, toaletter og gang/vindfang i 
samme etasje sparklet og malt.  I underetasjen ble også dører i tilknytning til inngangspartiet til 
barnehagen malt. Til sist, men ikke minst, ble inventaret i kirkerommet malt opp i korrekt blålilla farge 
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 Firmaet Håndverkerne som ble engasjert gjennom Asker Kirkelige Fellesråd for vedlikeholdsoppgaver i 
hele prostiet, byttet ett taknedløp på kirkesalen og monterte en kobberrenne som tunnel og beskytter for 
varmekabel fra taknedløpet fra kirketaket over menighetssalen. 
Øystein Teigen laget to blomsterkasser til urter og blomster utenfor kirken. Han og Knut Møgedal laget 
nytt klatrestativ til barnehagen. De fortjener stor takk for sitt frivillige vedlikeholdsarbeid. 
 
Grunnet pandemien har Eiendomsutvalget kun hatt ett fysisk møte og ellers kommunisert via e-post. Det 
har vært noen befaringer i kirken og på kirkegården der medlemmer av utvalget har deltatt.  
 
 

 
Malermester Trond Eriksen ble etter hvert fast inventar i Østenstad kirke, de første månedene av 
koronatiden. Han pusset opp både det liturgiske inventaret i kirkerommet og alle dører i kirken. 

 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. Østenstad menighets barnehage er en del av Østenstad menighets årsregnskap. Totalresultatet viser 
kr. 4. 296. 235,- i utgifter, og inntektene ble på kr. 5. 716. 953,-. Brutto viser driftsresultatet et overskudd 
på kr. 1. 420. 718,-, og det regnskapsmessige overskuddet er på kr. 1. 357. 040,- .Det store overskuddet 
skyldes at menigheten i 2020 mottok en testamentarisk gave på kr. 1,272 millioner fra Solveig og Hans 
Sole. De var begge aktive i å bidra i Gisle og Vettre kirkelag i «grundertiden.» Menigheten er dypt 
takknemlig for gaven. 
 
Menighetsrådet har ansvar for å skaffe midler til dekning av lønn til følgende løpende stillinger: 
Barnekoordinator 20 % (vakanse) 
Sekretær 16 % (vakanse) 
Diakon 10 % 
Lønn til diakonstillingen utgjorde i 2020 kr. 71. 460,-  
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Voksne 
6.D.1. Inkludert bibelgruppe for Lørdagsklubben 
6.D.3. Kirkeakademiet i Asker, Y’s Men 
6.D.4. Ekteskapskurs for brudepar på prostiplan ble avlyst i 2020 
6.D.5. Sorggrupper er et samarbeid med hele prostiet 
6.D.6. Eldretreff/-kvelder: Nyttårsfest og Kirkefrokost på mandager. I tillegg samarbeider Østenstad om 
fredagstreffet i Heggedal.  
6.D.7. Risenga, Gullhella. Det er prest og musikere fra Heggedal som besøker Gullhella. 
6.D.10 Avtalte samtaler utført av vigslede medarbeidere   
6.D.11: Østenstad Mannlige Turlag (2 turer) 
6.D.12: Flyktninger: Nabokontaktordning.  
6.D.13: Lørdagsklubben for mennesker med psykisk utviklingshemninger, felles i prostiet. 
6.D.14: Kirkeskyss, kirkekaffe, bønnetjenesten, jubilanthilsen til eldre, gavebesøk før jul til medarbeidere, 
kirkekaffe ved institusjonsandakt, musikksamlinger på Risenga (høst). 
 
Kor og korgrupper  
7.A.1. Minigospel og Barnekor, Ten Sing. 
7.A.2. Østenstad Sangeri 
7.B.1, Østenstad sangeris vårkonsert og julekonsert, samt to forestillinger med Ten Sing.  
 
Frivillige medarbeidere  
8A. Den enkelte telles bare én gang, selv om man har mange ulike funksjoner. 
8.B.1. Kirkeverter, klokkere, barnegudstjenesteutvalg, gudstjenesteteam, medvirkende til digitale 
gudstjenester 
8.B.2. Barne- og trosopplæringsledere 0-12 år: Tirsdagsmiddagsmedarbeidere  Småbarnssangledere, 
Minigospelledere, søndagsskoleledere, Dig Deeper-ledere, Halloween-medarbeidere. 
8.B.3. Ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak 13-25 år: Ten Sing-ledere, Blakstadspeiderne 
8.B.4. Medarbeidere i kirkeskyss, kirkekaffe, kirkefrokost, sommertur, nyttårsfest, lørdagsklubb, 
sorgarbeid, bønnetjeneste, styre seniorarbeidet, KN-kontakt, Risenga kirkekaffe, Smågruppekontakter, 
flyktningemedarbeidere. 
8.B.5. Medlemmer av Østenstad sangeri (43), Tensingere og Tensing-konfirmanter (57). 
8.B.7. Julemarkedskomiteen  
8. C.1. En samlinger for bønnevakter, en samling for «Grønn menighet». 
 
9.3: 2x misjonsgudstjenester, Digital Fasteaksjonen 
 
 

 
Vedlegg 1: Balanse og regnskap for 2020 
 
Vedlegg 2: Årsstatistikk 

 


