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Østenstad menighetsråd 

 DEN  NORSKE  KIRKE 
Østenstad menighet 

Gudolf Blakstadsvei 40, 
1392 Vettre  

ostenstad.menighet@asker.kirken.no  
 
 
 

Møtedato: 
 

13. september2016 
 

MEDLEMMER    

Per Johannes Helgebostad (Leder) 
Daniela Maass (nestleder) 
Angeline E.S. Einarsen  
Geir Haugland 
Jan Erik Wilhelmsen 
Ivar Oveland 
Kjell Gunnar Kvamme 
Sidsel Gaukstad Baardsen 
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest 
 
Varamedlemmer: 
Anne Karin Setervang (1. vara) 
John Kristian Stranden (3. vara) 
Øystein Teigen (2. Vara) 
Liv Ruud (daglig leder)  
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ARKIVKODE GRADERING 

Åpen 

     

012.1 
 
 

Kirkesjefen i Asker 
Prosten i Asker 
Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen 
menigheter 
Asker kommune v/ordfører 
Ansatte i Østenstad menighet 
Kommunerevisjonen i Asker 
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ELEKTRONISK ARKIVKODE INNKALT AV REFERERT AV 

012.1 
Per Johannes 
Helgebostad 

Liv Ruud 

DATO MØTESTED TIDSROM 

13. september 2016 Østenstad kirke Kl. 1900-2200 
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MR-sak 56/16 ÅPNING OG OPPROP 

Se listen over for frammøte. 

 

MR-sak 57/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING 

Saksdokumenter:  

Innkallingen,  

Protokoll fra MR møte 14. juni 

 

Vedtak:  

Møteinnkalling er godkjent. Protokoll fra sist 

menighetsrådsmøte er godkjent.  

 

MR-sak 58/16 REFERAT FRA AU 30.8 

Saksdokumenter:  

MR 58-16 Referat fra AU møte 30. august 

 

Vedtak:  

AU-referat er tatt til etterretning.  

 

MR-sak 59/16 HØSTENS PROGRAM 

Saksdokumenter:  

MR-59-16 Sakskart høsten 2016 Østenstad MR (v1 - september 

2016). 

 

Vedtak:  

Arbeidsprogrammet er tatt til etterretning.  

 

MR-sak 60/16 EVALUERING AV FRIVILLIGHETSFESTEN 

 

Saksdokumenter:  

 MR-60-16 EVALUERING AV MEDARBEIDERFESTEN 23 august 

2016 

 Mailer fra Sidsel G Baardsen og Lina Engeland 

. 

Saksfremstilling: Frivillighetsfesten samlet mange, var i det store 

og hele et vellykket arrangement der menighetsrådet hadde 

ansvar for serveringen. Det ble gjort en del erfaringer om er 

dokumentert i saksdokumentet  

 

Vedtak: En gruppe bestående av Sidsel, Daniela, John Kristian 

og Liv vil se på hva vi kan lære av frivillighetsfesten, og legge 

frem et forslag for menighetsrådet på neste møte. 

MR-SAK 61/16 

 

REKAPITULERING AV STRATEGISAMLING.  

 

Saksdokumenter: Ingen  
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Saksfremstilling: Etter strategisamlingen 24. mai, og 

påfølgende behandling av resultatene derfra i MR 14. juni ble 

det vedtatt at MR skulle arbeide videre med å «formulere 

verdier og konkretiseringer av disse». Arbeidsgruppen lager et 

forslag som diskuteres videre på septembermøtet (ref. sak MR 

7/16 og MR 45/16). Menighetsrådets facebookgruppe ble 

også etablert bl.a. for in uformell diskusjon av tematikken 

Arbeidsgruppen kommer ikke med noe forslag denne gang, 

men anbefaler at saken modnes noe mer før vi 

realitetsbehandler den i neste menighetsrådsmøte. Videre at 

flere i MR benytter ytrer seg i facebookgruppen – der har det 

vært liten aktivitet i løpet av sommerferien, 

 

Vedtak:  

a) Menighetsrådet utsetter behandling av forslag til 

verdiformuleringer/ konsekvenser av disse til neste møte, og 

ber arbeidsgruppen arbeide videre med saken.  

b) Menighetsrådet (de medlemmer som har mulighet til det) 

oppfordres til å komme med forslag og kommentarer på 

facebookgruppen vår med tanke på gode 

verdiformuleringer og konsekvenser for oss av disse. 

 

MR-sak 62/16 

 

HØRING OM KIRKETORG FOR MENIGHETENE I ASKER 

 

Saksdokumenter:  

MR-62-16-1 Følgebrev til menighetsrådene i Asker vedr 

kirketorg. 

MR-62-16-2 Notat kirketorg august 16. 

 

Saksfremstilling:  

Asker kirkelige fellesråd ber om innspill fra menighetene ifm 

opprettelse av et sentralt kirketorg i Asker. Dokument MR-62-

16-2 beskriver en mulig løsning for et kirketorg basert på de 

erfaringer som er gjort i Drammen og i Bærum. Notatet 

beskriver bakgrunn, målsetting, for et sentralisert kirketorg, litt 

om dagens sekretæroppgaver og hvordan disse tenkes løst i 

tilfelle sentralisert bemanning av sekretærfunksjonen. 

Vi vil behandle saken i to omganger: 

a) på dette møtet samtaler vi om høringsdokumentet, 

diskutere konsekvensene for Østenstad menighet, og 

samler momenter til et høringsvar 

b) på neste møte legger AU fram forslag til høringssvar som 

sendes Fellesrådet etter behandling og vedtak 

 

Samtale:  
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Opptatt av at vi skal ha en åpen dør. Kari betraktes som 

limet i staben. Kobler enkeltmennesker som ringer opp mot 

aktiviteter vi har i menigheten. Hvorfor et slikt hastverk? 

Kirkevergene skal snakke sammen den 21. september. Liker 

den siste formuleringen som Heggedal har. Rimelige 

sentralbordløsninger kan enkelt lages med de ressursene vi 

allerede har i dag. Man kan logge seg på i hver enkelt 

menighet. Dette er ikke en stor kostnad. Det svekker våre 

verdier om tilhørighet og inkludering. Sekretærene vi har i 

dag kan utnyttes på en bedre måte enn et kirketorg kan 

gjøre. Er det en innsparing at Elisabeth sekretær i Holmen 

har tatt over en del arbeidsoppgaver for daglig leder? 

 

Vedtak:  

Basert på samtalen i rådet forfatter AU høringssvar til 

Fellesrådet som legges fram til vedtak på neste møte. 

 

MR-SAK 63/16 

 

STATUS UNGDOMSARBEIDERSTILLING 

 

Saksdokumenter: Ingen – ref dokumenter til MR 48/16 sist møte 

 

Saksfremstilling: Menighetsrådets innstilling fra sist møte er 

oversendt Fellesrådet, og KAU skal behandle saken på sitt 

neste møte. Tilsetting fra 1. august slik vi forutsatte skjedde ikke. 

 

Vedtak: MR henstiller til FR/ KAU å få fortgang i saken om 

tilsetting av ungdomsarbeider i 50% stilling. MR fastholder 

tilleggsbevilgningen, og at stillingsmidlene kan benyttes som 

vedtatt uavhengig av tidspunkt for fast tilsetting.  

 

MR-SAK 64/16  

 

REGNSKAP 2. KVARTAL. FORSLAG TIL REVIDERT BUDSJETT 

 

Saksdokumenter: MR 64-16 Regnskap 2 kvartal med forslag til 

revidert budsjett. 

 

Saksfremstilling:  

Regnskapet for 2. kvartal viser lavere gaveinngang enn 

forventet på fast givertjeneste, lavere annonseinntekter i 

menighetsbladet. Dette kompenseres imidlertid av 

mindreforbruk av budsjetterte kostnader. 

Revidert budsjett: ØU har revidert budsjettet for 2016, og gjort 

følgende justeringer: 

 Budsjettendringene vi vedtok på siste møte vedr KRIK 

medarbeider (økning 17000) og ungdomsarbeider (økning 

65000) er nå innarbeidet i revidert budsjett (post 13400 - 
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Refusjon til Fellesråd/honorar) 

 Givertjenesten er justert ned til kr.260.000,-  

 

Vedtak: Menighetsrådet tar regnskapet for 2 kvartal til 

etterretning, og vedtar revidert budsjett med et netto 

driftsresultat på kr.104.400,-.  

 

MR-sak 65/16 NYTT FRA FELLESRÅDET 

 

Saksdoumenter: MR 65-16: Invitasjon til samling mellom MR og 

FR 14.9 

 

Saksfremstilling:  

Vi drøfter innholdet i invitasjonen og våre forventninger til 

fellessamlingen 

 

Vedtak: Menighetsrådet tar informasjonen fra FR til 

etterretning. 

MR-sak 66/16  

 

INFORMASJONSSAKER OG NYTT FRA STABEN 

Saksdokumenter: Ingen 

Saksfremstilling: Liv og Per ga muntlig orientering 

 Status barnearbeider, Kari Bergan har søkt permisjon fra sin 

20 % stilling som barnekoordinator på Tirsdagsmiddagen fra 

1. oktober 2016-1. juni 2017. Karoline Aase har sagt seg villig 

til å gå inn i denne stillingen. KAU vedtok på sitt møte 13. 

september at dette lar seg gjøre. 

 Status giverprosjekt, Felles giverorganisering i alle 

menighetene. Det har vært en felles anbudsrunde, og det 

er nå sluttforhandlinger i forhold til pris. Ønsker at FR skal stå 

for anskaffelse og drifting av et slikt system. Det for å unngå 

at hver menighet kjøper et system hver for seg. 

 Status teleslyngeanlegg, fått tydelige ønsker fra de eldre i 

menigheten. Må ha nye mikrofoner som er tilpasset dette. 

Dette gjelder kirkestuen, menighetssalen og kirkerommet. 

Dette Teleslyngeanlegg må prosjekteres og så må vi se på 

hvordan vi kan få finansiert det. Frekvensen for trådløs 

mikrofon er allerede oppdatert til det nivået som er krevet. 

Ønsker at det anlegget vi har i dag skal få det til å fungere 

med nytt og gammelt. MR ønsker at Eiendomsutvalget skal 

se på denne saken, og komme tibake til MR med et forslag. 
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MR-sak 67/16 

 

EVENTUELT  

 Alle i menighetsrådet gir kr.100,- hver til gevinst i 

hovedlotteriet til julemarkedet.. Beløpet betales enten inn 

på kontonr.  1620 30 85242, eller betales på neste 

menighetsrådsmøte til daglig leder  

 Daglig leder ber kirketjener henge opp en gul vest ved 

infotavlen for brann. Denne skal brukes av ansvarlig ved en 

eventuell evakuering av kirken 

 


