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Østenstad menighetsråd 

DEN  NORSKE  KIRKE 
Østenstad menighet 

Gudolf Blakstadsvei 40, 
1392 Vettre 

ostenstad.menighet@asker.kirken.no 
 
 
 

Møtedato: 
 

04.10.2016 
 

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: 
Olav Valen-Sendstad, fungerende 
sokneprest 
Øystein Teigen (2. Vara) 
Marianne G.L. Høifors (4. Vara) 
 
Liv Ruud (daglig leder)  
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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 

04.10.2016 Østenstad kirke Kl. 1900-2200 
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MR-sak 68/16 ÅPNING OG OPPROP 

MR tar til etterretning av rådets nestleder, Daniela Maas, leder dagens møte. 

 

MR-sak 69/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING 

 

Saksdokumenter:  

Innkallingen,  

Protokoll fra MR møte 13. september 

Vedtak:  

Møteinnkalling er godkjent. Protokoll fra sist menighetsrådsmøte er godkjent.  

 

 

MR-sak 70/16 REFERAT FRA AU 20. SEPTEMBER, PROTOKOLLERING AV AU VEDTAK 

 

Saksdokumenter:  

MR 70-16 Referat fra AU møte 20. september 

 

Vedtak:  

 MR protokollerer følgende AU vedtak: AU henstiller til finansieringsutvalget å 

gjennomføre en evaluering av prøveordningen med offer bak alterring.  

 AU-referat er for øvrig tatt til etterretning.  

 

 

MR-sak  71/16        HØRINGSNOTAT FRA FELLESRÅDET OM KIRKETORG 

 

Saksdokumenter: 

MR-62-16 Notat kirketorg august 16 (også distribuert til forrige MR møte)  

MR 71-16 Høringsuttalelse fra Østenstad menighetsråd i sak om kirketorg i Asker 

kirkelige fellesrådsområde. 

Saksfremstilling: Menighetsrådet mottok i slutten av august en invitasjon fra Asker 

kirkelige fellesråd til å gi innspill til planene om opprettelse av et sentralt kirketorg 

i Asker – ref dokument MR-62-16. Dokumentet ble diskutert på forrige 

menighetsrådsmøte, og AU fikk i oppdrag å forfatte et forslag til svarnotat som 

bl.a. skulle sammenfatte rådets innspill.  

Vedtak: 

 Østenstad menighetsråd har sterke prinsipielle og praktiske motforestillinger til 

løsningen med sentralt kirketorg slik den er foreslått av Fellesrådet, og vi 

mener den foreslåtte endringen er mye mer omfattende enn hva vi kan lese 

av tidligere vedtak som Fellesrådet henviser til.  

 Østenstad menighetsråd ser ikke at et sentralisert kirketorg bidrar vesentlig til 

å nå de målsettinger Fellesrådet skisserer i notatet, og ber Fellesrådet søke 

alternative løsninger. 

 Østenstad menighetsråd mener uansett at november 2016 er alt for tidlig å 

iverksette endringer som foreslått. Vi vil be Fellesrådet ta lærdom av tidligere 

(reverserte) beslutninger om daglig ledelse i Askermenighetene, og gi seg 

mer tid og konsekvensutredning i denne saken. 
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 Østenstad menighetsråd sender dokument MR 71-16 som høringssvar, med 

de endringer som framkom på møtet. 

 

MR-sak  72/16       VERDIER OG KONSEKVENSER-STRATEGI FOR ØSTENSTAD MENIGHET 

Saksdokumenter: 

MR 72-16 Visjon for Østenstad menighet 2016 

Saksfremstilling: 

Arbeidsgruppen bestående av Ivar Oveland, Kjell Gunnar Kvamme, Per 

Johannes Helgebostad og Astrid Sætrang Morvik var samlet 21. september og 

utarbeidet et forslag til visjon for Østenstad menighet basert på tidligere 

prosesser i MR og stab.  

Forslag til visjon og arbeidsgruppens begrunnelse for dette er beskrevet i 

saksdokumentet. 

Vedtak: 

   Østenstad menighetsråd slutter seg til visjonen  

Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom.  

Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet 

 Visjonen sendes ut til alle husgrupper/bibelgrupper, utvalg og arbeidsgrener i 

menigheten av daglig leder med oppfordring om å diskutere hva den bør 

bety i praksis for den angjeldende gruppen/ utvalget/ arbeidsgrenen innen 

årsskiftet. Arbeidsgruppen vil først håndtere eventuelle tilbakemeldinger og 

legge dette frem for menighetsrådet. Menighetsrådet ber om å få del i disse 

konkretiseringene med tanke på et mulig visjonsdokument. 

 

MR-sak  73/16       INNSTILLING OM VALG AV SYSTEM FOR GIVER-OG 

GAVEHÅNDTERING 

Saksdokumenter: 

MR 73-16 Prosjektrapport med anbefaling - Nye løsninger for givere og 

menigheter i Asker prosti 

MR 73-16 Resultat av prisforhandlinger med leverandørene 

Saksfremstilling: 

Menighetsrådene i Asker våren 2016 om samarbeidsprosjekt vedr anskaffelse av 

et felles system for administrasjon av givertjeneste/ givere/ gaver. Fordelene 

med å ta i bruk systemet vil være: 

 Etter hvert som våre givere går over til elektronisk sporbare gavekanaler (eks 

VIPPS) vil vi kunne øke tilbudet om skattefordeler til registrerte givere utover 

det som gis ved fast givertjeneste (dagens ordning) til også å omfatte 

enkeltgaver. Dette vil kunne motivere til økte gaveinntekter 

 Åpne for synergier og administrative forenklinger, i og med at en ikke trenger 

en person per menighet for å administrere giverlister, gaverapportering, 

etc…  Den vil bli enda viktigere når en skal diskutere FR synergier i et utvidet 

Fellesråd ifm kommunesammenslåingen. 

Prosjektet (ledet av Per J. Helgebostad, Østenstad) har kjørt en anbudsrunde 

med 7 leverandører, og resultatet er dokumentert i saksdokumentene. 

Vedtak: 
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a) Østenstad menighetsråd ønsker at Fellesrådet går videre med 

avtaleforhandlinger/ avtalesignereing for et felles system (det rimeligste 

anbudet) for giver og gavehåndtering for menighetene i Asker prosti, og at 

FR utarbeider en fornuftig modell for økonomisk avregning mot menighetene 

for bruk av systemet. 

b)  Østenstad menighetsråd ønsker å fases inn på en slik ordning etter en 

nærmere plan som fastlegges av menighetsrådet i samarbeid med 

fellesrådets administrasjon 

 

MR-sak 74/16       STATUS GUDSTJENESTEUTVALGET 

Saksdokumenter: 

MR 74-16 Midlertidig fjerning av deler av alterringen i Østenstad kirke. 

Saksfremstilling: 

Leder av Gudstjenesteutvalget orienterte menighetsrådet om arbeidet som 

utvalget jobber med. Menighetsrådet takker for informasjonen. 

Etter initiativ fra soknepresten har Gudstjenesteutvalget (GU) diskutert hvorvidt 

Østenstad menighet bør gå til det skritt midlertidig å fjerne deler av alterringen i 

kirken. Det er meninger for og imot en slik ordning både i utvalget og i 

menigheten for øvrig. Begrunnelsen for forslaget er redegjort for i 

saksdokumentet sammen med motforestillinger som er framkommet i prosessen.  

Flertallet i GU går inn for at menighetsrådet godkjenner denne endringen, og 

GU ber derfor om menighetsrådets tilslutning til dette. Mindretallet i GU ønsker 

ingen slik endring. 

Vedtak: 

Menighetsrådet vedtar å utsette saken til et senere møte med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

MR-sak  75/16       EVALUERING AV MENIGHETSRÅDETS ARBEID DET FØRSTE ÅRET 

Saksdokumenter: 

MR 75-16 Evaluering av arbeidet i Østenstad Menighetsråd 2016 

Saksfremstilling: 

Når året går mot slutten, kan det være nyttig for menighetsrådet (MR) å 

reflektere litt over hvordan vi synes rådsarbeidet har fungert. 

Tanken er at MR medlemmer og vararepresentanter skal fylle ut spørreskjemaet 

for at vi skal kunne foreta en samlet evaluering, Vi vil bruke dette som 

utgangspunkt for å diskutere evt. forbedringer. 

Besvarelsen er anonym, og vi kommer til å samle inn skjemaene på møtet 4. 

oktober. 

Vedtak: 

MR ønsker på Novembermøtet å gjøre en evaluering av arbeidet første året av 

rådets virketid. MR medlemmer og varamedlemmer fyller ut og sørger for at Liv 

mottar skjemaene innen neste AU møte 25. oktober. 

 

MR-sak  76/16       NYTT FRA FELLESRÅDET 

Saksdokumenter: 

Ingen 

Saksfremstilling: 
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Jan Erik orienterer fra fellesrådet 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar informasjonen fra FR til etterretning. 

 

MR-sak  77/16       INFORMASJONSSAKER OG NYTT FRA STABEN 

Saksdokumenter: 

MR 77-16 Sakskart høsten 2016 Østenstad MR (v3 - 4. oktober 2016) 

Saksfremstilling: Liv gir muntlig orientering 

 Det skal foretas valg på leder og nestleder i MR på novembermøtet. 

 Julekonsert i Østenstad Søndag 18. desember kl 21.00 med  Trine Rein, 

Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen, og 22. desember kl.17.00 med Ole 

Edvard Antonsen og Didrik Sollie-Tangen med gjester. 

 FR har innvilget økning av stillingsprosent for ungdomsarbeider til 50%. 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

MR-sak  78/16       EVENTUELT 

 

 

 

 
 


