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AUSTMARKA MENIGHET 
"Vår kirke – felles ansvar" 

Menighetens visjon vedtatt des. 2010 
 

 

 
 

Årsmelding 2019 

 
Kirka vår. 

 

 

 

én Herre, én tro, én dåp, 
Paulus’ brev til efeserne kap. 4, vers 5 

 
 
 

Fylt av beven foran ukjent fremtid  
legger vi vårt barn i dine hender.  

/:Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.:/ 
Nr. 586 v.2 i Norsk Salmebok 2013 
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Austmarka menighetsråd har bestått av: 
 

Avtroppende MR til 31. oktober 2019                                 

Leder:                    Jarl Ramtjernåsen 

Nestleder:              Inga Britt Haugen 

     

Styremedlemmer:  Thor Øyvind Bråthen 

                              Mette Selbekk 

                              Sigrun Hebnes                               

                              Ingunn V. Olsen 

                                    Kristina Karterud 

 

Varamedlemmer:  Anita Nordby 

                              Mette Olsson 

                                    Laila Sagli 

                                    Erland Wang 

 
Prester: Turid Lindal, Thomas Midtsund, Jona Jonsdottir 

og Kjell Svarstad 

 

 

Påtroppende MR fra 1. november 2019 

Leder:                         Jarl Ramtjernåsen 

Nestleder:                   Kristina Karterud 

 

Styremedlemmer:      Inga Britt Haugen 

                                     Ingunn V. Olsen 

                                     Sigrun Hebnes 

                                     Laila Rønning 

 

Varamedlemmer:       Laila Sagli 

                                     Else-Marie Gusterudmoen Nilsen 

                                     Tatiana Haraldseid 

                                     Steinar Dalseth 

                                     Eli Nordby  

 

Prester:                       Kjell Svarstad og Mark Drogseth. 
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Hans Hansen har vært sekretær og Menighetsforvalter i 

menighetsrådet. 

 

 

Representanter i Kongsvinger kirkelige fellesråd til 30/11-2019.     
Mette Selbekk og Sigrun Hebnes. 

Vara: Inga-Britt Haugen og Thor Øyvind Bråthen. 

 

Fra 1/12-219 

Sigrun Hebnes og Inga-Britt Haugen 

Vara: Ingunn Vetle Olsen og Laila Kristine Rønning. 

 

Virksomhet: 
 

Det har i 2019 blitt avholdt 1 årsmøte og 6 menighetsrådsmøter, det 

har blitt behandlet 28 vedtaks-saker i tillegg til orienteringssaker og 

planlegginger. 

 

Oppslutningen om gudstjenester og andre arrangement i kirken har 

vært grei, men vi ser en skremmende utvikling, vi får håpe det snur. 

 

Første tall-2019, (så 2018), (sist 2017))  

Blitt avholdt 31 (33) (38) gudstjenester: 22 (21) (29) i kirken,   

5 (6) (9) utenfor kirken og 4 på Austbo, med en total deltagelse på  

1 488 personer (2 068) (2 399) (2 436 personer i 2016)  

 

Ofringer: totalt kr. 43.460 (55.558) (41.186)  

kr, 14.802  (21.957)  (26.336) til egen menighet.   

 

Det er blitt døpt 8 barn, konfirmert 5 (12) (11), vielser 4 (1) (2) og         

10 (13) (12) gravferder. 

 

AKKS: Austmarka Kirke og Kultur Skole, har nå holdt på i 17 år, og 

oppslutningen har vært bra, det har vært 8 AKKS, i snitt 30 barn pr 

gang. En stor Takk til alle som stiller opp å gjør en god jobb for barna.   

Tusen Takk   
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Konfirmantene hadde Turid og Jona som prester, og alle var med på 

den årlige Haraset turen.   

De har også deltatt på ” Natta” i storhallen.    

 

Austmarka menighetsråd og Austmarka Bygdekor har også i år hatt ett 

bra samarbeid. 

                                                                                                            

Juletrefest; 

 

6 januar var årets juletrefest i kirken, det var gang rundt juletre, 

kaffe/saft og kaker, det var utlodning og gevinster. Og nissen kom 

ikke i år, pga att vi fikk noen innspill utenfra på att barna fikk alt for 

mye godteri, så derfor droppet vi det.    

                              

 

Noen saker som er behandlet: 
 

-Menighetsarbeidet 

-Offersøknader 

-Gudstjenesteplan/aktivitetsplan/evaluering av gudstjenester som har 

vært 

-kirkevalget 

 

-Utvidelse av parkerings plassen, saken er overført FR og kommunen. 

 

Økonomien: 

 

Det foreløpige resultat for Austmarka menighetsråd er hyggelig 

lesing, etter flere år med underskudd kunne Austmarka menighetsråd 

presentere et overskudd i 2019. kr. 15 732,53 (-12 432,79) (-6 242,82) 

Hovedårsaken til det hyggelige resultat er gaver gitt til menigheten. 

Overskuddsfabrikken har gitt 2 ganger og Austmarka Sanitetsforening 

har også støttet Austmarka menighet, i tillegg har menighetsrådet fått 

minnegaver i forbindelse med begravelser. 
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Aktiviteter for øvrig: 

 
-Juletrefest i kirken 

-Familiegudstjeneste med utdeling av 2 , 4 og 6 års bok .  

-Friluftsgudstjeneste på Tussevangen, I Bekken hos Kari, Liv og 

Morten, Kjerret vel,  

-Jazz gudstjeneste,- Mangnolia jazzband                                                

-Gudstjeneste med innskriving av konfirmanter som konfirmeres i 

2020.  

-Eldres dag Feires på Austbo 1 oktober, musikk , loddsalg og god 

mat.  

-Lysmesse  

- ” Vi synger julen inn” med Bygdekoret 

-Tårnagentene 
-Dugnad på kirkegården 

-Diakoni på Austbo, det er avholdt 8 samlinger. 

    

                           

 

Austmarka 7 mars 2020 

                                           Jarl Ramtjernåsen 

                                                     Leder 
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Årsrapport fra Diakonien Austmarka Menighet – 2019  
 

«Diakoni er kirkenes omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet». 
 

Diakonibesøk på Austbo Hdo.  

Vi har arrangert «diakonikaffe» på Austbo 11 ganger i 2019.  

Her koser vi oss med kaffe og kaker, andakt, historier og allsang.  

Vi har hatt med organist, en frivillig til servering av kaffe og kaker. Det har deltatt frivillige 

på sang og historier. 

Frivilligpris ble delt ut i Juni til vår frivillighjelper Eivor Dahl. 

Vi arrangerte en vårfest der tema i andakten var: HA EN VELSIGNET VÅR!  
Vi inviterte inn de som bor i Austmarka og Tommy Michaelsen sto for musikken.  
Vi hadde tilsvarende arrangement på høsten der tema i andakten var: «UNDER OM 

HØSTEN»! Musikanter på høstfesten var Solfrid Evensen og Jens Ivar Amundsen.  

Felles Arrangement med Austmarka, Brandval og Vinger Menighet  

- Busstur 

En årlig busstur for alle tre menighetene.  7 juni- 2019 gikk turen til Karlstad med besøk på 

Sandgrund og Lars Lerin sin kunstutstilling, sightseeing i byen med guide, besøk i kirken med 

omvisning og avslutning med felles middag. Diakonen leder denne tur med hjelp av 

diakonimedarbeider og frivillige.  

- Tro og lys 

Dette er et tilbud til alle tre menighetene.  Gruppen har møttes 11 ganger i 2019 . 

Tro og Lys –gruppen møtes for å spise sammen, dele opplevelser, feire gudstjeneste. 

Styrke gjennom svakhet. I sentrum av det kristne evangeliet står et paradoks, nemlig at styrke 

blir åpenbart gjennom svakhet. Veien til total menneskelighet går gjennom aksept av vår egen 

og alles svakhet (Jean Vanier, Tro og Lys ´grunnlegger)  

Tro og Lys er grunnet på overbevisningen om at enhver funksjonshemmet er et fullverdig 

menneske, med rettigheter som alle ander. Fremfor alt gjelder dette rettigheter til å bli elsket, 

akseptert og respektert for sin egen skyld og for egne valg.  Dette gjelder også retten til all 

nødvendig hjelp for å utvikles åndelig så vel som menneskelig, til tross for 

utviklingshemming.  

Tro og Lys er et internasjonalt tverrkirkelig fellesskap med ca 1500 grupper over hele verden. 

Vi i Kongsvinger møtes en fredag i måneden i Kongsvinger Metodistkirke. Tro og Lys 

felleskapet ønsker deltagere fra hele distriktet.  

Frivillige er med og hjelper til. Leder er Diakonen.  
 

-  I alle tre menighetene har vi har også et tilbud om besøkstjeneste  
Det blir flittig brukt. Vi har et samarbeid med forvaltningsteamet i kommunen som henviser 

brukere videre til oss.  

Vi ønsker at dette skal være et fleksibelt tilbud. Det kan f.eks. være aktuelt ved: Langvarig 

sykdom, isolasjon, ha en telefonvenn, følge til butikk/lege, tap av nære 

familiemedlemmer/venner, behov for noen å snakke med.  

Vi har hatt ca. 183 besøk i 2019 og telefonkontakt. 

Diakon og diakonimedarbeider har ansvaret for denne gruppen.  
 



7 

 

Årsrapport for Råd for trosopplæring i Kongsvinger (RTK) 2019 
 

Medlemmer av RTK: 

Leder for RTK: Morten Ruud, Kateket.  

Trosopplærer Angelica Sæther 

For de ansatte i fellesrådet: Heidi Pettersen 

For Austmarka menighet: Laila Sagli, vara Ingun Vetle Olsen 

For Vinger Menighet: Elisabeth Sørensen, vara Lise Wolden Moen  

For Brandval: Ellen Meldalen Øsleby, vara Annette Kanehl 

For prestene: Turid Lindal Vikar: Jona Lovisa Jons-Olafsdottir 

Sverre Wold ressursperson i RTK 

Nye medlemmer fra 1. november fra de nye menighetsrådene er: 

For Austmarka menighet: Laila Sagli 

For Brandval: Håvard Monsen 

For Vinger menighet: Solfrid Dullum Johansen 

 

Rådet har hatt 3 møter i 2019 

 

Ansatte i trosopplæringen i Kongsvinger Kirkelige fellesråd  
(med lønnsmidler fra trosopplæringen) 

Solfrid Holm-Glad Haagensen 50 %   

Angelica Holm-Glad Sæther 80 % 

Jonathan Løvås ettåring, tilknyttet Bibelskolen i Grimstad. 

Timebaserte medarbeidere: Linn Marit Gjermshus Haugen 

    Mina Holm-Glad Sæther 

    Vilde Holm-Glad Haagensen 

    Lars Jackson Salbu Holen 

 

Medarbeidere i trosopplæringen 

Morten Ruud, Kateket 

Turid Lindal, Barne- og ungdomsprest i Vinger, Vikar siden mars: Jona Lovisa Jons-

Olafsdottir 

Trygve Meldalen Diakon, Heidi Pettersen Diakonmedarbeider. 

Prestene i menighetene er også med på å gjennomføre trosopplæringstiltak. 

Kirketjenerne er gode resurser for gjennomføring av tiltakene i kirken og Natta 

arrangementet. Det er mange frivillige som deltar i arbeidet. 

 

Studie 

Angelica gikk i vår på ett studie for menighetspedagoger. 

Hun bruker en del av sin arbeidstid til dette, derfor er ikke alle tiltak gjennomført i alle 

menigheter. 

 

Trosopplæring i Kongsvinger 

Trosopplæringen har som nasjonalt motto: «Gud gir, vi deler». I denne forbindelse har vi 

gjennomført mange tiltak i 2019. 

 

Alt barne og ungdomsarbeid som drives i Menighetene våre er trosopplæring. 

Noen har aktivitet hver uke, mens andre arrangementer er bare en gang i året. 

 

 

http://www.gulesider.no/p/ellen+øsleby/80518742?search_word=Ellen+Meldalen
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Rapport på gjennomførte trosopplæringstiltak for Kongsvinger 2019 

(Dette er rapporten som sendes inn til bispedømmet i forhold til vår plan) 

 

Dåp 

Det ble gjennomført 78 dåp i Kongsvinger dette året. 

 

2-åringer 

Alle døpte 2-åringer var invitert på Gudstjenester i menighetene våre, 18 barn kom. Det ble 

delt ut en bok: om skapelsen eller en 2 årsbok. 

 

3-åringer 

Det er egne familiegudstjenester for 3-åringer med utdeling av boken «Lille sau går seg vill» 

Det kom 18 barn til disse gudstjenestene. De lette etter sauen som ble borte og deltok på 

denne måten i prekenen. Dette arrangeres i alle 3 menigheter. 

 

4-årsboka  
Dette er en tradisjon for mange. De ble invitert til høsttakkefest eller familiegudstjenester. På 

Austmarka var de invitert til Julefesten, der 4-års boka ble delt ut.  

Det var 26 barn som mottok boka.  

Dette arrangeres i alle 3 menigheter. 

 

Orgelknapp 

5-åringene blir invitert i forkant av en familiegudstjeneste. Barna får høre om og ha 

nærkontakt med orgelet i sin lokale kirke. Det ble utdelt diplom under gudstjenesten for 

gjennomført «orgelknapp». I Austmarka var det 3 barn som deltok. 

 

Karnevalsgudstjeneste 

Det inviteres til Karnevalsgudstjeneste på Vinger med utdeling av barnebibel for 5-åringene. I 

denne gudstjenesten deltar de med sang sammen med KingKids. De får boller og saft etter 

gudstjenesten, samt får lov å slå på Piñataen med godis i. Det kom 12 stk 5-åringer til denne 

gudstjenesten. Det var mange barn i kirken denne søndagen. Mange synes det er morsomt å 

kle seg ut. En gudstjeneste med full fart. 

 

6-åringer 

6-års bok ble delt ut i menighetene. Det kom 10 barn og mottok denne. I Brandval ble det delt 

ut i forbindelse med en skolestartgudsjeneste, i Vinger ble det delt ut på Juletrefesten og i 

Austmarka under en familiegudstjeneste. 

 

7-åringer 

Miljøvokter er en familiegudstjeneste med fokus på miljø hvor familiene og barna er med på 

en «natursti». Det ble sendt ut invitasjon i alle 3 menigheter men ingen meldte seg til dette. 

 

Tårnagenter for 8-åringer 

Vi har sendt ut invitasjoner i alle 3 menigheter. Er morsomt opplegg hvor barna er spioner og 

løser gåter i kirkerommet og i tårnet. Det ble bare gjennomført i Austmarka med 6 deltakere.  

I de andre menighetene var det for få påmeldte. 
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Adventsverksted i samarbeid med UNIK. 

Første søndag i advent hadde vi adventsverksted i Herdahlsalen. Det var 150 personer innom. 

Det er et opplegg som mange kommer til. Vi har gode rutiner for å lage ett opplegg for alle, 

og samtidig ta vare på de spesielt inviterte 9-åringene.  

På Brandval var det adventsverksted i samarbeid med juniorklubben. Det var 19 stk 9-åringer 

som kom på dette. 
 

Påskeversksted for 10 åringer 

Det ble gjennomført påskeverksted i alle 3 menighetene på Akks, Juniorklubben på Roverud 

og KingKids med malerier i påsketemaer og andre hobbyaktiviteter. 35 barn deltok på dette. 
 

LysVåken for 11-åringer 

I oktober gjennomførte vi Lysvåken i Vinger kirke. Her var alle 11-åringer fra Vinger, 

Brandval og Austmarka var invitert. Det kom 22 barn totalt. De overnattet i kirken, hadde 

refleksløp ute, samt andakt, sang, skuespill, film og godteri. Det var ungdomsledere fra alle 3 

menighetene med for å gjennomføre arrangementet.  
 

Juletrefest  

Det ble gjennomført Juletrefest i alle menighetene. Til sammen var det 47 barn mellom 3-6 år 

på dette. 
 

Ungdomsarbeid 
Tilbud som ble gitt etter konfirmanttid var lederkurset Loved, samtalegrupper og 

Nattalederkurs. Dette foregikk på Nærmiljøsenteret. 
 

På Natta var det 14 ungdommer fra 15-18 år med som ledere fra Kongsvinger. 

Lederkurs gjennomføres hver høst i samarbeid med Acta og ungdomsklubben BD-huset. Alle 

konfirmerte i Kongsvinger får tilbud om dette. 
 

Natta er en konfirmantfestival for hele prostiet som pågår i 11 timer med konserter 

gruppeoppgaver, Gudstjeneste og idrettsturneringer. 
 

Ledersamling for gruppeledere på natta. Vi har ca. 60 unge gruppeledere. 
 

Ung Messe, ble gjennomført i Vinger og Austmarka. 
 

Ungdomskafe i Roverud Kirke 

Ungdomsklubb med frivillige medarbeidere fra Brandval menighet. Det har vært med 10-20 

deltagere. 
 

Konfirmanter i Kongsvinger. 

Ca. 70% av alle døpte 9-klassinger velger konfirmasjon i våre menigheter. 

Brandval og Austmarka har konfirmantundervisning i menighetene og en helgeleir. 
 

Vinger konfirmantene har 4 tilbud: 

 Helårskonfirmanter med helgeleir og 9 undervisningsamlinger i menigheten.  

 Londonkonfirmanter med 5 dagers tur til London i samarbeid med Sjømannsmisjon, 

undervisning i London og 4 undervisningssamlinger på våren. 

 Konfcamp 6 dagers telttur til Skjærgårds Music & Mission festival, med undervisning 

på leiren og 4 undervisningssamlinger på våren. 

 Nytt av året var Actionkonfirmant som begynte med en fjelltur til Romsdalseggen og 

de skal være med på en padleleir i vår, ellers følger de undervisningen til 

Helårskonfirmant men ble ikke med på leiren deres. 
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Konfirmantbibelen har ett undervisningsopplegg som brukes i undervisningen vi har i 

menighetene. 
 

London og Konfcamp er et tilbud til konfirmantene i alle tre menighetene. 
 

Austmarka 

AKKS er en etter-skoletids-klubb for barn og ungdom (6-15 år) som samles hver måned. 
 

Brandval 

Juniorklubben Roverud en etter-skoletids-klubb for barn fra 2-7 klasse som samles annenhver 

uke. Tilbudet er for Brandval og Vinger menighet. 
 

Felles for alle menigheten i Kongsvinger 
 

KingKids 

Kingkids er ett barnekor som øver hver tirsdag på Kongsvinger bedehus og er for alle som bor 

i Kongsvinger. Koret deltar på Gudstjenester, møter og diverse arrangement i hele 

kommunen. 
 

UPENDO 

Ungdomskor øver etter KingKids er for tenåringer 
 

HalloVenn  
Arrangeres i Storhallen på Kongsvinger med leker og aktivitetsposter og skal være alternativt 

arrangement til Halloween. HalloVenn har fokus på vennskap og ikke skremmende kostymer. 

Det samlet seg over 700 med stort og smått, i hallen denne dagen.   
 

Lørdagsklubben Unik 

Lørdagsklubben Unik er for alle barn i menighetene våre, det er hobby aktiviteter og 

samlingsstund og kafe for foreldre og barn. 

Vi ønsker å legge flere av tiltakene våre til Unik, som bl.a. søndagskole og babysang 

etterhvert. 

Vi er på den nye ungdomskolen på Kongsvinger KUSK og har 3 samlinger i hvert semester. 
  
Ungdomsklubben BD-huset 

Ungdomsklubb fra 13-19 år åpen klubb for alle annen hver torsdag, med spill, musikk, 

samtaler. Det er samlingsstund fra kl 20-20:45 ca. 10-20 ungdommer er på samlingsstunden 

Konfirmantene i Vinger har oppmøte 3 ganger i konfirmanttiden på klubben. 

Detter er ett fellestiltak for alle menighetene i Kongsvinger. 
 

Samtale kafeen, G3 

G3 er nå slått sammen med ungdomsklubben og vi viderefører en del av elementene på 

samlingsstunden og samtaler vi hadde der. 
 

Kontinuerlige tiltak slik som Juniorklubben(Brandval), AKKS(Austmarka), 

KingKids(Vinger), Ungdomsklubben (Vinger) og G3(Vinger), er bærebjelken i alle våre tiltak 

som går under Trosopplæringen. Flere av våre enkelt tiltak for aldersgruppene, er i samarbeid 

med ett av disse lagene.  

Vær med å be for dette arbeidet. 

 

 

Morten Ruud leder for Råd for trosopplæring Kongsvinger 
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Årsmelding Vinger og Austmarka menighetsblad 2019 

 

Vinger og Austmarka menighetsblad (VAMBL) har i 2019 gitt ut 5 nummer.  

Ansvarlig redaktør for bladet har vært Ann Charlotte Karlsen, ved Flisa Trykkeri.  

Redaksjonskomiteen har bestått av Heidi Iren Pettersen, Magnus L. Jansvik, Mette Olsson og 

Bjørg Aulie. 

Mette Selbekk har vært regnskapsfører for virksomheten. 

 

Styret for VAMBL har vært redaksjonskomiteen i tillegg til menighetsrådslederne i Vinger og 

Austmarka sokn.  

 

Styret ansatte høsten 2018 Håkon Marcello som redaktør for utgivelse nr 1.-2019, men valgte 

å avslutte samarbeidet i februar 2019. 

 

VAMBL full distribueres ved hjelp av Posten Norge. Flisa trykkeri følger opp avtalen med 

posten.  

 

 

 

For styret i VAMBL 

 

Magnus L. Jansvik 
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