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Østenstad menighetsråd 

DEN  NORSKE  KIRKE 
Østenstad menighet 

Gudolf Blakstadsvei 40, 
1392 Vettre 

ostenstad.menighet.asker@kirken.no  
 
 

Møtedato: 
 

2.05.2017 
 

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 
Berit Øksnes, prost 
 
Varamedlemmer: 
John Kristian Stranden (3. Vara) 
 
Kristin Hesselberg Meland(tilstede ved sak 
43/17) 
 
Liv Ruud (daglig leder)  
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012.1 
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Helgebostad 

Liv Ruud 
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MR-sak 40/17 ÅPNING OG OPPROP 

 

MR-sak 41/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING 

 

Saksdokumenter:  

Innkallingen,  

 

Vedtak:  

Innkalling godkjennes. Protokoll fra siste møte er godkjent 

 

MR-sak 42/17 REFERAT FRA AU-MØTE 18. APRIL 

 

Saksdokumenter: MR 42-17 Referat AU-møte 18. april 

 

Vedtak:  

 Følgende AU vedtak protokolleres: 

- Saken om stiftelse utsettes på grunn av sykdom (AU sak 33/17) 

- Utvalgene skal orientere på hvert MR (AU sak 38/17)    

  

 

MR-sak 43/17      SAMTALE MED KANTOR KRISTIN HESSELBERG MELAND OM 

MUSIKKLIVET I MENIGHETEN. 

 

Saksdokumenter: Ingen 

 

Saksfremstilling:  

Saksfremstilling:  

AU vedtok at MR ville ha samtale om følgende spørsmål: 
- Er organisten fornøyd med jobben slik det er i dag? 

- «Å være kantor i Østenstad menighet er fint. Jeg har vært her i 17 år og trives 

veldig godt. Det er fint å jobbe i en moderne kirke med alt på ett plan, og jeg 

trives godt i kirkerommet. Korvirksomheten er viktig for meg. Er veldig takknemlig for 

at jeg slipper å spille i begravelser og isteden får drive med barnekor.» 

 

Kantor leder 2 kor, et voksenkor og et barnekor. Mye av arbeidet går med til 

å finne sanger både til Sangeriet og til Barnekoret som skal være fine, 

morsomme å synge, skal passe inn i gudstjenesten i forhold til dagens tema, 

og er passe vanskelig 

 
Østenstad Sangeri har nå 42 medlemmer, et flott kor som bidrar i gudstjenester og 

med egne konserter. Klassisk messe på Allehelgens søndag er nå gjennomført 17 

ganger, i samarbeid med solister og forskjellige orkester. Koret har hatt en god 

utvikling, de er såpass dyktige at de kan deles opp i små grupper som medvirker i 

gudstjenestene.  

De har reist mye i både inn og utland, og har hatt samarbeid med andre kor i 

både Bærum og Asker. Askerkoret MellomStemt skal være med på årets 

sommerkonsert. Syntes det er viktig å få kontakt med kulturen i Asker, både i og 

utenfor kirken.  

Det er ønskelig at menigheten støtter opp når koret har konserter.  
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Barnekoret øver hver tirsdag, det er nå ca. 25 barn i koret. Dette koret har også 

hatt en god utvikling. Kantor har god kommunikasjon med barna. Barna føler seg 

sett, sies det, og det er viktig for at barna skal ha lyst til å være med. 
Østenstaddagen skal Barnekoret ha bibelspillet om Josef. Anne Kristine Merkesvik er 

frivillig i Barnekoret og bidrar med pianospill, det setter kantor stor pris på. 

Koret har reiser på tur de siste to årene, i år går turen til Kristiansand hvor de bor 

privat hos faren til Anne Kristine. Finansieringen av denne turen har blitt til ved støtte 

fra menighetsrådet og ved at koret har konserter både på kjøpesenter og på 

sykehjem, - og medlemskontingent. 

 

Det har vært noen få konsertsamarbeid med andre menigheter i Asker, men 

menighetene ønsker å ha sine egne konserter og arrangementer, og det tenker 

kantor en det som er ønskelig og riktig.  

I forhold til kommunesammenslåing med Røyken og Hurum og et eventuelt 

samarbeid om konserter osv. med de ulike menighetene der, så kan det kanskje 

være aktuelt, hvis det er ønskelig, men kantor tenker først og fremst å konsentrere 

arbeidet sitt i Østenstad menighet Men det blir hyggelig med nye bekjentskaper og 

kanskje mulige samarbeidspartnere. 

Det blir sagt at konserter i kommunen og i menighetene ofte legges på samme 

dag. Det skyldes at enkelte dager peker seg ut som naturlige å ha konserter i 

forhold til ferier, langhelger og fridager. 

 

Gudstjenestearbeidet bruker kantoren mye arbeid på. Måten å forberede en 

gudstjeneste på er å først finne salmer, enten som forslag til presten eller sammen 

med presten. Så kommer øvelsen, med forspill, orgelspill, korsanger osv. Regien i 

gudstjenesten er veldig viktig, også godt samspill med prestene, noe det alltid har 

vært her. Mange av gudstjenestene har musikalske ekstrainnslag, og fordi 

Østenstad menighet har mange kor i menigheten trengs det sjelden å kalle inn 

eksterne musikere. Kantor har ivret lenge for å få med konfirmantene i 

gudstjenestearbeidet. Det har nå skjedd 2 ganger med KRIK-konfirmantene med 

godt resultat.  

Sykehjemspilling følger jeg med prestene på torsdager både på Gullhella og 

Risenga sykehjem. 

 

Kantoren har alltid nye prosjekt i tankene og hun ble utfordret på hva det kunne 

være. Ikke noe konkret nå, men teater – og konsertbesøk gir alltid inspirasjon til å 

gjøre noe nytt; f.eks. noe med tango tenker hun hadde vært spennende. 

 

- Finnes det en kirkemusikalsk plan? Hvis ikke dette finnes -  kan i tilfelle organisten ta 

initiativet til å lage en slik plan? 

Så vidt meg bekjent så finnes det ikke en slik plan i dag. Men kantor vil undersøke 

dette. 

- Vet du om det er mange kolleger som jobber etter en slik plan, burde vi i tilfelle 

hatt det? 

Jeg vet ikke om andre kolleger jobber etter en slik plan, dette vil jeg undersøke og 

komme med en tilbakemelding. Det er sikkert ikke dumt å ha en slik plan. 

- Får du mye tilbakemeldinger på det kirkemusikalske arbeidet? 

Jeg får tilbakemelding fra menigheten som takker for ting og kommer med 

konstruktiv innspill, og støtten fra menighetsrådet har vært veldig viktig og gir stor 

motivasjon for arbeidet videre. Er glad for tilbakemeldinger fordi det betyr at 

menigheten følger med og har synspunkter på hvordan gudstjenesten skal være. 

De viser at det betyr noe det arbeidet som jeg legger ned. 
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Jeg har fått penger fra menighetsrådet når jeg har søkt om det, det er hyggelig at 

de vil støtte det arbeidet jeg gjør. Og staben trives jeg godt i.  

 

Menighetsrådet er fantastisk godt fornøyd med organisten vår. 

 

- Hvordan går det med den nye salmeboken, og innøving av nye salmer før 

gudstjenesten?  
Det synes jeg går fint. Jeg skjønner at noen kan oppfatte det dumt å bruke tiden 

før gudstjenesten til å innøve nye salmer. Det har vært en avveining i forhold til å 

øve før gudstjenesten starter. Noen ønsker å sitte i stillhet før det starter. Det har 

vært ulike tilbakemeldinger på dette, opplever at menigheten er mer aktive i 

salmene etter en øvelse. Jeg syntes innføringen av salmeboken har gått bra, syntes 

det har vært fint å lære nye salmer. 

Kristin er flink til å være pedagogisk i forhold til innøving av nye salmer, fint at hun 

pusher menigheten i forhold til nye salmevalg. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet takker Kristin for orienteringen, og oppfordrer henne til gjerne å 

be menighetsrådet om mer støtte/ midler til det kirkemusikalske arbeidet. Det er 

ønskelig at kantor skal ha musikalsk frihet, og MR er innstilt på at eventuelle 

ønsker kantor har kan bli innfridd til det beste for menigheten 
 

 

 

 

MR-sak 44/17      ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 

 

Saksdokumenter: 

MR 44-17: 1. kvartal 2017 - kommentert for menighetsrådet  

Saksfremstilling: 

  Økonomirapporten for 1 kvartal viser en bekymringsfull nedgang i 

gaveinntekter (ofringer og givertjeneste) til egne formål, og en gledelig vekst i 

gaveinntekter til eksterne formål - særlig misjonsprosjektet    

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar kvartalsrapporten til etterretning   

 

MR-sak 45/17       ØSTENSTADDAGEN 

 

Saksdokumenter: 

MR 45-17 - Evaluering av Østenstaddagen 2016 
  

Saksfremstilling: 

Det blir Østenstaddag 21. mai, det er planlagt gudstjeneste med barnekoret. 

De skal gjennomføre et bibelspill. Inviterer ikke Tensing og Østenstad Sangeri. Blir 

et typisk barne- og familieopplegg.  

MR går gjennom fordeling av arbeidsoppgaver    

 

Vedtak: 
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Menighetsrådet er enige om opplegg og bemanningsplan for 

Østenstaddagen. Planen distribueres snarest av Astrid med de endringene som 

ble gjort på møtet: 

Ballongene/snoren og lappen på ballongene må være nedbrytbare.  

Samling i start og til slutt slik at alle får med seg det som sies i mikrofonen. 

Kanskje en avslutning som samler, f.eks. loddtrekning.  

Menighetsrådet trenger en klar beskjed fra Astrid på hvem som skal gjøre hva. 

Per stiller seg til disposisjon til mer enn Takk og Pris prisen.  

Liv, Per, Kjell, Daniela, John Kristian, Astrid kan være med fra menighetsrådet.  

Daglig leder spør resten av menighetsrådet om hvem som stiller.  

Hanne Søberg steker sveler.  

Stab tar ansvar for at dagen blir bemannet og at alle barn og ungdomsforeldre 

får informasjon snarest.  

Forslag: Lage en oversikt over alle aktivitetene og hvor de finner sted, 

informasjon om at det er gratis bevertning. Kan lages på et A5-ark. 

 

 

MR-sak 46/17          TAKK OG PRIS PRISEN 

 

Saksdokumenter: 

 Ingen 

Saksfremstilling: 

Menighetsrådet bes komme med forslag til kandidater til årets takk og pris pris.  

Vedtak: 

Vedtaket er unntatt offentlighet inntil prisen blir delt ut    

 

 

MR-sak 47/17       NYTT FRA UTVALGENE 

 

Saksdokumenter: 

Ingen 

 

Saksfremstilling: 

AU har vedtatt at vi bør høre nytt fra de ulike utvalgene i vært MR møte. 

Utvalgsrepresentanter orienterer kort fra arbeidet i sine utvalg siden sist  

AMU har hatt møte, mangler 6 barn til neste opptak. Barnehagen kunne hatt en 

lenke på hjemmesiden vår. 

Gudstjenesteutvalget, revisjon av dåpsliturgi. Ny liturgi er tatt i bruk. Hvordan kan 

visjonen vår brukes i gudstjenesten? Tone og Kjell lager en brosjyre som 

informerer om liturgien, denne blir lagt på kirketorget, evaluering av 

gudstjenesten, skjema skal ligge på kirketorget.  

Eiendomsutvalget, kartlegge nåværende lydutstyr i Kirkestuen/Kirken og 

menighetssalen, nye lysarmatur i Mariakapellet og Kirkestuen, oppfølging 

utbyggingen av ny inngang av barnehagen. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 
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MR-sak 48/17       FELLESRÅDSSAKER 

 

Saksdokumenter: 

Ingen 

 

Saksfremstilling: 

Geir Haugland gir en muntlig orientering om aktuelle saker: 

 Kirkesjef Øyvind Stabrun har fått ny jobb og slutter i AKF 

 Andre saker. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

 MR-sak 49/17 INFORMASJONSSAKER OG NYTT FRA STABEN 

 

Saksdokument: 

MR 49-17 Revisors beretning for Østenstad menighet 2016    

 

Saksfremstilling:  

Liv orienterer om: 

- Nye nettsider 

- Revisjonsrapport 2016 

- Ny Giv   

 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

 

MR-sak 50/17 SAKSKART FOR VÅREN 

 

Saksdokument:   

MR 50-17 Sakskart 

Vedtak:  

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

 

MR- sak 51/17 EVENTUELT 

-Drop in dåp, for 2 år siden ble det nedsatt en dåpskomite i Asker prosti med 

stabsrepresentanter fra hver enkelt menighet. I den forbindelse kom det opp et 

forslag om drop in dåp. I samarbeidsforum ble dette forankret med 

sokneprestene, prosten, daglig lederer og kirkesjefen. Kari Mangrud Aursvåg 

som har vært med på å arrangere dette i Sarpsborg kom på en 

inspirasjonssamling for alle stabene i prostiet. Etter dette ble det bestemt at Asker 

prosti ønsket å ha et slikt arrangement.  

Det er ønskelig å gjennomføre dette 4 ganger, 1 gang i hvert semester over 2 år. 

Selve handlingen foregår på følgende måte: 
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Hver enkelt familie får en samtale med prest på forhånd, papirer underskrives, så 

vil hver enkelt som døpes få sin private stund i kirkerommet med sin 

familie/faddere. Organisten spiller en salme, presten foretar dåpshandlingen. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. Menighetsrådet synes tiltaket er 

bra, men ønsker generelt sett å bli informert/ involvert i slike tiltak i forkant av at 

disse iverksettes. 

 

 

 

 


