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Østenstad menighetsråd 

DEN  NORSKE  KIRKE 
Østenstad menighet 

Gudolf Blakstadsvei 40, 
1392 Vettre 

ostenstad.menighet@asker.kirken.no 
 
 
 

Møtedato: 
 

08.11.2016 
 

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: 
Anne Karin Setervang (1. Vara) 
Øystein Teigen (2. Vara) 
John Kristian Stranden (3. Vara) 
Liv Ruud (daglig leder)  
 
Barnehagen var representert ved Helén 
Kramer, Jessica Gomez, Anne Davidsen 
(styrer) og Jeanne Wikstrøm. De ble 
innvilget talerett. 
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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 

Astrid Sætrang Morvik 

DATO MØTESTED TIDSROM 

08.11.2016 Østenstad kirke Kl. 1900-2215 
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MR-sak 79/16 ÅPNING OG OPPROP 

 

MR-sak 80/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING 

 

Saksdokumenter:  

Innkallingen,  

Protokoll fra MR møte 4. oktober 

 

Vedtak:  

Møteinnkalling er godkjent. Protokoll fra sist menighetsrådsmøte er godkjent.  

 

 

MR-sak 81/16 REFERAT FRA AU 25. OKTOBER, PROTOKOLLERING AV AU VEDTAK 

 

Saksdokumenter:  

MR 81-16 Referat fra AU møte 25. oktober 

 

Vedtak:  

 MR protokollerer følgende AU vedtak (AU sak 79/16): AU vedtar å leie den 

busskapasiteten som trengs for å få asylsøkere på julekonsert, og er enige 

med diakoniutvalget om å være med på Vardåsens gaveaksjon i år også.  

 AU-referat er for øvrig tatt til etterretning.  

 

 

MR-sak 82/16        BESØK FRA BARNEHAGEN 

 

Saksdokumenter: 

MR-82-16 Årsplan Barnehagen 2016-2017 

 

Saksfremstilling: Barnehagestyrer i Østenstad menighets barnehage, Anne 

Davidsen, og den øvrige staben, orienterte om barnehagens drift og svarte på 

spørsmål fra menighetsrådet. 

 

Samtalen startet med at barnehagen presenterte forventninger fra barnehagen 

til MR: 

 Barnehagen håper at MR ønsker å beholde barnehagen 

 Barnehagen ønsker nytt inngangsparti 

 Barnehagen forventer at MR er interessert i barnehagens virksomhet. 

 

MR hadde på forhånd stilt spørsmål om hva det betyr for menigheten å ha en 

barnehage. Østenstad er en av tre kristne barnehager i Asker. Barnehagen 

mener det er viktig for menigheten å ha barnehage fordi den gir en arena for å 

snakke om Gud og Jesus. Jul og påskeforberedelser gir slike anledninger, samt 

andre høytider. Bibelfortellinger formidles kontinuerlig. Barnehagen er også en 

kanal som gjør at det blir mer naturlig for foreldre og barn å komme til 

tirsdagsmiddag, og etter hvert andre aktiviteter i kirken. Barn får et naturlig 
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forhold til liv og død siden man er nabo til kirkegården. Barna blir kjent med 

kirken sin. 

Det ble orientert om opptak og antall barn. I år er det bare 12 barn av ulike 

grunner. Det er plass til flere, men det har ikke vært noe problem å fylle opp 

plassene tidligere år. Det vil bli et økonomisk underskudd i år.  

 

Biltrafikken forbi barnehagen har økt. Barn kan ikke gå alene fra lekeplassen og 

inn til barnehagen. AKF er bevilget kr. 900.000 til bygging av nytt inngangsparti, 

men det er blitt forsinket. Et forslag er laget, men skal gå til arkitekt for å tegnes 

ut og deretter kan man søke kommunen om byggetillatelse og anbud. 

Antakelig trengs det mer penger. 

Det vil bli gjort en henvendelse til kommunen angående adkomsten til 

naboeiendommen.  

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar orienteringen fra Barnehagen til etterretning, og takker de 

ansatte for det verdifulle arbeidet de gjør for barna og menigheten. 

 

 

MR-sak  83/16       VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR MENIGHETSRÅDET I 2017 

 

Saksdokumenter: 

Ingen 

 

Saksfremstilling: 

Valg på MR-leder og nestleder skjer hvert år i november. Per J Helgebostad og 

Daniela Maas har meddelt AU at begge stiller til gjenvalg som henholdsvis leder 

og nestleder.  

Vedtak: 

 Østenstad menighetsråd velger Per Johannes Helgebostad som leder av 

menighetsrådet for 2017 

 Østenstad menighetsråd velger Daniela Maass som nestleder av 

menighetsrådet for 2017 

 

 

MR-sak 84/16       VIDERE ARBEID MED ALTERRINGSAKEN 

 

Saksdokumenter: 

MR 74-16 i referat fra AU møte 25.oktober (dokument MR 81-16) 

Ettersendt saksdokument med nytt forslag til vedtak utarbeidet av Astrid 

 

Saksfremstilling: 

AU viser til at vi i flere år hatt en praksis for midlertidig flytting/ fjerning av inventar 

fra kirkerommet ved ulike arrangementer, og legger til grunn at Menighetsrådet 

trenger ihht til reglene for liturgisk inventar og utstyr, å søke biskopen om dette. 

Nytt saksframlegg fra Astrid forsøker å fortolke regelverket i lys av de generelle 

bestemmelsene om at kirkens inventar skal kunne være flyttbart for å fremme 

fleksibel praksis. I forlengelsen av diskusjonen, stemte menighetsrådet først over 
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et forslag om å søke biskopen om tillatelse til å flytte alterringen. Dette forslaget 

falt med 4 mot 5 stemmer. Følgende ble vedtatt: 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet ønsker at kirkerommet i Østenstad med sitt inventar og utstyr 

skal tjene til Guds ære og fremme menighetens gudstjenestelige liv. 

Menighetsrådet ser behovet for å kunne åpne alterringen (i gudstjenester) og i 

noen tilfeller flytte hele alterringen (ved konserter). Menighetsrådet ser også at 

en lukket alterring er tjenlig i en del sammenhenger blant annet ved vigsel og 

konfirmasjon. Menighetsrådet overlater til gudstjenesteutvalget å utforme en 

overordnet strategi for bruk av alterringen, men forutsetter at den ved flytting, 

oppbevares enten inne i kirkerommet på et dertil egnet sted, eller i umiddelbar 

nærhet av kirkerommet.  

 

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

MR-sak 85/16       PRIORITERINGER I INNTEKTSARBEIDET – FORSLAG FRA 

FINANSIERINGSUTVALGET.  

 

Saksdokumenter: 

MR 84-16 Prioritert plan for inntektsarbeidet. 

 

Saksfremstilling: 

Finansieringsutvalget (FU) om har laget forslag til en prioritert plan for 

inntektsarbeidet i Østenstad menighet.  

 

Vedtak: 

a) Menighetsrådet vedtar prioriteringsplanen og behandler de enkelte tiltakene 

når de fremmes. 

b) Arbeidet med rekruttering av faste givere gis spesiell prioritet nå i fjerde 

kvartal 2016. Finansieringsutvalget lager en prosjektplan for dette arbeidet.  

 

MR-sak  86/16       KVARTALSRAPPORT – 3 KVARTAL 

 

Saksdokumenter: 

MR 86-16 Driftsregnskap detalj 3. kvartal 2016. 

 

Saksfremstilling: 

MR budsjetterte konservativt, og regnskapet i seg selv er ikke urovekkende når vi 

ser på bunnlinjen. Men vi har en bekymringsfull trend når det gjelder fall i 

annonseinntekter (falt 25%, dvs ca 17.000 kr årlig siden 2014) og givertjeneste 

(falt 20%, dvs ca 35.000 kr årlig siden Q3 2014) – sammenliknet i Q3. ØU ber MR 

iverksette tiltak.  

Menighetsrådet snakket om hvordan man kan få inn flere inntekter. 

Et motiverende tiltak kan være å takke menigheten i gudstjenestens 

kunngjøringer for det som kom inn ved offer forrige søndag. 
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Forkynnelsen kan i større grad handle om forvaltning og velsignelsen ved å gi. 

Det å rekruttere faste givere, kan organiseres som et prosjekt. 

 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar kvartalsrapporten til etterretning.  

 

MR-sak 87/16       EVALUERING AV MENIGHETSRÅDETS ARBEID DET FØRSTE ÅRET 

 

Saksdokumenter: 

MR 87-16 Sammendrag av svar på evaluering av menighetsrådets arbeid første 

året 

 

Saksfremstilling: 

8 respondenter har sendt inn sine evalueringer. I samtalen kom de viktigste 

momentene fra undersøkelsen fram. Det vil legges vekt på enda strammere 

møteledelse for at møtene ikke skal bli for lange. MR ønsker også en form for 

hyggelig juleavslutning i forbindelse med siste møte før jul. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet vil gjøre følgende tiltak: 

 Be AU å foreta en strengere prioritering med tanke på å begrense 

saksmengden i MR – og at AU kan fatte vedtak på delegert myndighet for 

flere saker enn i dag. 

 Arbeidet med saksforberedelser kan i sterkere grad fordeles på flere 

medlemmer av rådet. 

 

MR- sak 88/16 NYTT FRA FELLESRÅDET 

 

Saksdokumenter: Ingen 

 

Saksfremstilling:  

Jan Erik orienterer fra fellesrådet: 

 Før sist møte i FR kom ikke viktige dokumenter før samme ettermiddag. 

Dette er uakseptabelt. Kommunen viser velvilje overfor kirken i den nye, 

fremforhandlede avtalen mellom AKF og kommunen om økonomi. Planen 

sier imidlertid også at kommunen skal følge kirken nøyere med i kirkens 

budsjettarbeidet. 

 Det ser ut for at FR fortsatt mangler rutine med fortløpende å legge 

protokoller fra møtene ut på sin hjemmeside.  

 I saken om kirketorg ble det vedtatt at kirkesjefen skal kunne avgjøre 

hvordan sekretærene blir organisert. 

 Fellesrådsleder har meldt at Østenstads varamedlem til FR ikke er korrekt 

valgt eller valgbar fordi han er vara til MR. FR representant og MR-leder 

stiller spørsmål ved dette synspunktet. AU vil følge opp saken. 
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Vedtak: 

Menighetsrådet tar informasjonen fra FR til etterretning. 

 

MR-sak  89/16       INFORMASJONSSAKER OG NYTT FRA STABEN 

 

Saksdokumenter: 

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

 

Saksfremstilling:  

Astrid informerte: 

 I tråd med vedtak i FR, har sekretærene nå samordnet seg og blitt enig 

om en arbeidsfordeling som sikrer åpningstid på telefon, kvalitet i 

kirkebokføringen og tilstedeværelse lokalt. 

 Det skal arrangeres to store, eksterne konserter i Østenstad kirke 18. og 22. 

desember. Til dette trengs det frivillig bemanning. Melding er lagt ut på 

Østenstad menighets facebookgruppe. Det oppfordres til å melde seg 

eller hjelpe til med å finne frivillige som kan gjøre en innsats.  

 Ansatte er nå alle på intranett. Der legges det fortløpende ut meldinger 

som angår de ansatte. Dersom medlemmer av MR har informasjon som 

bør deles internt på intranettet, kan man henvende seg til Astrid eller Liv 

som har mulighet til å legge ut informasjon. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

MR-sak  90/16       EVENTUELT: Forslag til nye, bygningsmessige investeringer. 

Østenstads Eiendomsutvalg ønsker å legge frem følgende prioriterte tiltaksliste 

for Fellesrådet, og ber om MR sin godkjenning: 

 Lydanlegget i kirkestuen og i kirkerommet. Ett firma er så langt kontaktet 

og har antydet at det trengs en investering på ca. 190 000 kr. Et firma nr. 

to vil også bli kontaktet. 

 

 Betongheller fra handicop p-plass til hovedinngangen for at det skal bli 

lettere for folk med rullator å komme seg inn. 30 000 kr er nødvendig. 

 

 Varmekabler foran inngangen ved bårehuset. Det kan koste ca. kr 10 000 

kr for å få til dette, men EU ønsker å avvente en vinter for å se hvor 

nødvendig det er. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet gir sin tilslutning til denne prioriteringen og videresender til FR.  

Menighetsrådet takker også EU for den innsatsen de legger ned, og særlig 

Øystein Teigen og Knut Møgedal for det store arbeidet de har nedlagt for å 

reise et lagerhus utenfor kirken. 

 

 
 


