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Østenstad menighetsråd 

DEN NORSKE KIRKE 
Østenstad menighet 

Gudolf Blakstadsvei 40, 
1392 Vettre 

ostenstad.menighet.asker@kirken.no  
 
 

Møtedato: 
 

20.3.2018 
 

MEDLEMMER  
 

  

Per Johannes Helgebostad (Leder) 
Daniela Maass (nestleder) 
Geir Haugland 
Jan Erik Wilhelmsen 
Ivar Oveland 
Kjell Gunnar Kvamme 
Sidsel Gaukstad Baardsen 
Anne Karin Setervang 
Astrid Sætrang Morvik, sokneprest 
Øystein Teigen  
John Kristian Stranden  
Lina Engeland 
Marianne G. L. Høifors 
 
Tilstede uten stemmerett 
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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MR-sak 26/18 ÅPNING OG OPPROP 

 

MR-sak 27/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING 

Saksdokument: Innkallingen. Protokoll fra siste møte (på nett) 

 

Vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

 

MR-sak 28/18 REFERAT FRA AU-MØTE 6. MARS 

Saksdokument: MR 28-18 AU referat 6 mars 

 

Vedtak: MR protokollfører følgende AU vedtak: AU sak 24/18: Daniela er 

Østenstad menighetsråds representant i Fellesrådets barnehageprosjekt 

Referat er godkjent 

 
 

MR-sak 29/18   STATUS BARNEHAGESAKEN 

 

Saksdokument: MR 29-18 Opprettelse av arbeidsgruppe for utredning av 

bemanningsplaner for menighetsbarnehagene i Asker 

 

Saksfremstilling: Liv og Per var på møte med John Grimsby og Maud Berntsen i 

Fellesrådet mandag 5. mars sammen med representanter fra de øvrige 

menighetene som har barnehager (Vardåsen og Holmen). Det ble etablert et 

felles prosjekt som skal se på bemanningsmessige og økonomiske 

konsekvensene av ny bemanningsnorm. Daniela redegjør 

 

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

 

MR-sak 30/18      NYE VEDTEKTER- BARNEHAGEN 

 

Saksdokument: MR 30-18 Vedtekter 2018 - Østenstad menighetsbarnehage 
 

Saksfremstilling: Vedtektene er oppdatert bl.a etter MR vedtak om nye 

åpningstider. Andre nødvendige endringer er også gjort for å få vedtektene i 

tråd med dagens regler/ rammevilkår 

MR har de siste årene ikke vært representert med 2 personer i SAMU slik 

vedtektene åpner for. Vi trenger derfor å drøfte om vi trenger å oppnevne et 

medlem i tillegg til Daniela. 

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar vedtektene for barnehagen med følgende 

endringer: 

Vedtektene er sendt Asker kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus til 

orientering den 16. juni 1997, endringer sendt 15. juni 1998, 2. februar 2000, 31. 

januar 2003, 4. mars 2004, 12. desember 2012. Siste endring ble vedtatt av 

menighetsrådet 20. mars 2018, og ble sendt Asker kommune og fylkesmannen i 

Oslo og Akershus til orientering umiddelbart etterpå.  
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§2, Barnehagen bygger på Den norske kirkes bekjennelse og skal gi barna en 

kristen oppdragelse. 

§ 3, 2. ledd, barnehagen eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn fler enn 2. Foreldrenes og personalets representanter velges 

for ett år. Eierens representant/er oppnevnes av menighetsrådet og følger 

valgperioden. 

§ 4, 4.1, Opptak av barn skjer i samarbeid med Asker kommune, avd. Oppvekst 

på bakgrunn av innstilling fra barnehagens styrer.  

4.3 

2. Søsken av barn som allerede har plass 

3. Barn av ansatte i Østenstad menighet 

4. Barn som bor innenfor Østenstad og Heggedal sokn 

§7, Barnehagens åpningstider er kl.7.45-kl.17.00. 

Barnehagen er stengt 4 uker i juli, mellom jul og nyttår, vinterferien, 3 dager i 

påskeuken og fredag etter Kristi himmelfartsdag. 

I tillegg kommer 5 planleggingsdager i løpet av året.  

§8, Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekklister ifølge Forskrift om 

internkontroll. 

Østenstad 20. mars 2018 

 

MR-sak 31/18      PLAN FOR MENIGHETSRÅDETS INFORMASJONSTILTAK 

 

Saksdokument: MR 31-18 Forslag til plan for informasjonstiltak – menighetsrådet  

 

Saksfremstilling: MR fattet i møte 13 februar 2018 vedtak om en rekke 

informasjonstiltak ovenfor menigheten (MR sak 22/18). I dag er siktemålet å 

vedta en konkret tidsplan og bemanning for disse tiltakene 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet vedtar planen for informasjonstiltak med unntak av punkt 1. 

Angående punkt 2, menighetsrådets bord vil det bli en evaluering av dette til 

høsten. 
 

MR-sak 32/18     NEDLEGGELSE AV GUDSTJENESTEUTVALGET 

 

Saksdokument: MR 32-18 Avvikling av GU 

 

Saksfremstilling: Gudstjenesteutvalget ble nedsatt mars 2016 og har i perioden 

hatt ca. 3 møter per semester. (Innen utløpet av fungeringstiden vil utvalget ha 

hatt 10 møter.) De som har vært med er: Tone Kvamme (leder), Øystein Teigen, 

Ivar Oveland (erstattet Øystein Teigen), Helen Bråtun Myra, Tormod Wien 

(fratrådte i desember 2017), samt prester og kantor. I tillegg har Andreas Falch 

Pettersen vært konsultativt medlem for ungdommen 

Utvalget har vært svært aktivt og har i tråd med sitt mandat lagt ned mye 

arbeid med involvering av menigheten i gudstjenester, alterringsaken, og andre 

spørsmål.  

Medlemmene av utvalget ønsker imidlertid nå å avslutte sitt arbeide." 

 



ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD     
 

Protokoll MR 20.3.2018 4 

Vedtak: Østenstad menighetsråd tar til etterretning at de oppnevnte 

medlemmene av utvalget nå ønsker å stille sine plasser til rådighet for andre. 

Menighetsrådet takker for arbeidet som er gjort. Menighetsrådet ønsker fortsatt 

å ha et stort fokus på gudstjenestelivet i menigheten og vil sette ned et nytt 

gudstjenesteutvalg når tiden er moden. 

 

MR-sak 33/18  STATUS BESØK I BIBELGRUPPENE 

 

Saksdokument: MR 33-18 Status besøk i bibelgruppene 13 mars 

 

Saksfremstilling: Mailen sendt til gruppene ble ikke uten videre forstått, 

oppklaringsrunder har vært nødvendig med grupper som responderte. Gode 

samtaler gjennomført med 3 grupper (Per+Kjell, Per alene, Per alene), 

refleksjonsmail mottatt fra 2. Påminningsmail er sendt grupper som ikke har gitt 

tilbakemelding. Stort sett positiv mottakelse fra de bibelgruppene som har 

respondert. En del tilbakemeldinger til MR 

 

Vedtak: Vi tar sikte på å avslutte besøksrunden innen neste MR, og lager et 

oppsummeringsdokument som legges fram for MR på møtet 24 april.  

 

 

MR-sak 34/18     OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET 

 

Saksdokument: MR 34-18 Protokoll-fra-arsmotet-2018 

 

Saksfremstilling: Årsmøtet ble avviklet med 54 deltakere. Vi oppsummerer 

erfaringer og inntrykk 

 

Vedtak: Menighetsrådet tar med seg følgende lærdommer fra årsmøtet: 

God planlegging og gjennomføring gir gode årsmøter. 

 

 

MR-sak 35/18 ØSTENSTADDAGEN/TAKK OG PRIS PRISEN 

 

Saksdokument: Ingen 

 

Saksfremstilling: AU foreslår at vi skal endre nominasjonsprosess for takk og pris 

prisen - med kandidatforslag fra menigheten, liste over nominerte kandidater og 

avstemming i menigheten. 

 

Vedtak: Nominasjon og utvelgelse til takk og pris prisen skal i år skje på følgende 

måte: 

Menighetsrådet ber alle arbeidsgrener om å komme med sine nominasjoner 

innen sommerferien, og med en begrunnelse på hvorfor de har meldt 

kandidaten inn. Menighetsrådet ber AU om å komme opp med kriterier for 

utvelgelse av frivillige til prisen. Dette legges frem for menighetsrådet på møtet i 

april. 
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På Østenstaddagen er følgende med og bidrar:  

Marianne og Lina steker sveler, Kjell rigger / rydder og steker pølser, Jan Erik 

steker pølser, John Kristian er kjøkkenansvarlig. Astrid koordinerer, Liv kjøper inn 

det vi trenger og Geir er konferansier. 

Speiderne forespørres om de ønsker å være med på arrangementet, 

 

MR-sak 36/18 ORIENTERING FRA UTVALGENES ARBEID 

 

Saksdokument: Ingen 

 

Saksfremstilling: Orientering rundt bordet fra MR representanter i de ulike 

utvalgene 

 

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR-sak 37/18 FELLESRÅDSSAKER 

 

Saksdokument: Asker kirkelige fellesråd møtebok 28.02.18.pdf (klikk på lenke) 

 

Saksfremstilling:Vi merker oss de viktigste sakene fra siste FR møte - blant annet 

at det er besluttet å bevilge ytterligere 50.000 kroner til hver menighet. Dette 

kommer i tillegg til frivillighetsmidlene på 100.000.  

 

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR- sak 38/18 EVENTUELT 

 

 

 

 

 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/akf/asker-kirkelige-fellesrad-motebok-28.02.18.pdf

