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Forsidebildet: Konsert i Son kulturkirke med Anita Skorgan var etter planen 

satt opp 14. mars, men 12. mars stengte Norge ned. Konserten ble utsatt til 

12. september og ble gjennomført med 120 tilhørere, som på den tiden var 

maks antall det var lov å ha. Alle skulle sitte med 1 meters mellomrom. 

Foto: Svein Gran 
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I denne rapporten er mye nevnt, men sikkert også noe utelatt som 
skulle vært husket. Vi runder av 2020 med å takke alle som har bidratt, 
både med praktisk innsats, bønner, økonomiske midler og annen form 
for støtte! 
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Innledning 
2020 ble det året mye var annerledes. 12.mars kom koronaen og alt ble stengt 

ned, noe som rammet også gudstjenester og de fleste aktivitetene i 

menighetene våre. Resten av året vekslet vi mellom litt gjenåpning og forsiktig 

optimisme, avløst av nye smittebølger og ny nedstenging. Et krevende år.  

Men – også et år med flere gode ting å se tilbake på.  

Nye medarbeidere: Vi fikk flere nye medarbeidere på laget: Kristin Gulowsen 

ble ansatt som trosopplæringsleder i januar og innsatt i gudstjeneste i Vestby 

kirke 13. september. Ny kirkeverge, Wenche Halland Sandbæk, begynte 1. 

mai, etter at Yngve Haugstvedt fungerte i vakanseperioden på våren. Silje prest 

søkte om permisjon dette året og prostiprest Frøydis Haug vikarierte for henne 

frem til Siljes oppsigelse i desember. Kirketjenergruppa ble fulltallig igjen da 

Linn Lund begynte i februar. Gunnvor Hovland begynte som prostiprest i januar 

og deler 1 stilling med Torbjørn Aas, og hun blir værende her, fremover. Takk 

til Yngve, Frøydis og Silje – og velkommen til nye gode medarbeidere! 

Digital omstilling: Dette ble året for å møtes på andre måter enn før. Kirkene 

i Vestby la i 2020 om til ny nettside, lik den som både kirken sentralt og mange 

menigheter rundt om i landet har. Ansatte har kurset seg i digitale verktøy, og 

selv om vi i 2020 ikke har hatt ressurser til å strømme direkte gudstjenester, 

har vi valgt å legge ut kortere filmklipp og hilsener både på hjemmeside og 

facebook. Vi har også hatt et mer aktivt tilbud om samtaler dette året, for de 

som har hatt det ekstra krevende.  

To gladsaker:  

o Tirsdagskafeen i kulturkirka kom ordentlig i gang våren 2020. Hver tirsdag 

samlet den etter hvert mange til vafler, kaffe og småprat, og ble en etterspurt 

møteplass. Både turgrupper, seniortrimere, mødre på trilletreff og 

enkeltpersoner kom innom. En spansktalende bruker tilbød spanskkurs, og 

kirken var åpen. Et godt samarbeid med seniorkonsulenten i kommunen har 

også vært positivt.  
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o Trosopplæringstiltaket «førsteklasses» var planlagt rett etter at koronaen 

stengte alt ned. Vår trosopplæringsleder snudde seg fort og sendte i stedet 

ut brev til 6-åringer; om de ville få bok i posten i stedet for å komme til kirka? 

Stor respons. Og - et så kreativt tiltak at det ble oppslag i Vårt Land om 

dette.  

Bra jobba, Kristin! 

 

Små glimt fra året. Om 2020 var krevende, har vi også mye å glede oss over. 

Ting vi har lært og vil ta med oss videre. Ikke minst det å være mer synlig der 

mange treffes, på nett;  det fortsetter vi med! 

 

Marit Bekken 

sokneprest 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kristin viser frem 

pakken som ble sendt 

til alle 6-åringer. 

 

Foto: Line Solvik 
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Verv og stillinger 

Medlemmer i Felles menighetsråd 01.11.19 – 01.11.23  

 

Christin Westby 

Inger Brit Lea 

Nicklas André Moseng (vara)    Vestby menighet 

Jens Andreas Randem (vara) 

Jørgen Jeksrud (vara) 

Anne-Marthea Lønberg (vara)  

 

Ian Christian Burman 

Mai- Britt Bro 

Malvin Nordstrand (vara og regnskapsfører) Såner menighet 

Kirsten Eeg (vara)      

Gunhild Holta (vara) 

 

Ole Einar Garder 

Per Gunnar Larsen (nestleder)       

Ingvild Marie Isetorp (vara)     Garder menighet 

Wivi-Therese Hansen (vara) 

Kjell Hystad (vara) 

 

Kari Haugstvedt (leder) 

Lasse Løw     

Vera Tangen Wenaas (vara)    Hvitsten menighet 

Elin Lysøe (vara) 

Ann Christin Klevanger (vara) 

Anne Kari Borg (vara)  
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Menighetskomiteer, utvalg og arbeidsgrupper 

Menighetskomitéen i Garder  

Ellen Garder, Maria Bjerkreim Garder, Åse Marit Pung, Astrid Sørbø, 

Anne Britt Larsen, Per Gunnar Larsen, Frøydis Haug (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Hvitsten  

Anne Kari Borg, Elin Lysøe, Kari Haugstvedt, Lasse Løw,  

Vera Tangen Wenaas, Ann Christin Klevanger, Torbjørn Aas (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Vestby   

Jørgen Jeksrud, Astrid Rønning, Christin Westby, Inger Brit Lea, 

Anne-Marthea Lønberg, Nicklas Moseng og Marit Bekken (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Såner  

Frøydis Adele Tegneby, Gunnar Gilberg, Jorunn Lisbeth Hoel,  

Karin Grimsrud, Mai-Britt Bro og Gunnvor Hovland (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Son kulturkirke 

Margit Tukkensæter, Else-Marie Aasen, Kjell Ottar Sandvik,  

Svein Gran, Ian Chr Burman og Marit Bekken (ansatt) 

 

“De glade hjelpere” i Garder har vært Bjarne Breivik, Vidar Pung og 

Jarleif Nordheim.  

Utsmykningskomiteen for Såner kirke består av: Jorunn Hoel, 

Solveig Irene Skøien, Gunnar Gilberg og Frøydis Tegneby.  

Utsmykningskomiteen for Son kulturkirke: Hanne Lunder,  

Frøydis Tegneby, Sissel Aasen, Marianne Helle, Eldrid Røyneberg, 

Torbjørn Aas og Kirsti Kielland Gran (leder). 
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Såner kirkes konsertfond: Inger Berge (Såner menighet), kantor 

Svein-Gerhard Soma Hordnes og Randi Engeseth (kulturkontoret) 

Konsertkomiteen i Son: Per Olav Solberg, Helene Hyllseth, Rune 

Lønne, Morten Fosse og Svein Gran (leder).  

Kafé og kjøkkengruppa: Kirsten Eeg, Kjell Sandvik, Oddbjørn Aasen, 

Anne Britt Larsen, Todne Briseid Syvertsen, Jorun Nordstrand, 

Gunvor Braaen, Toril Moe og Kirsti Kielland Gran (leder).  

Diakoniutvalget: Britt-Jane Andreassen (Vestby), Elin Lysøe 

(Hvitsten), Anne Britt Larsen (Garder), Jorun Nordstrand (Såner). 

Reidun Olstad (prostiutvalget) og Bente Bakke (grønt utvalg) Fra 

staben: sogneprest Marit Bekken, Atle Eikeland (prostidiakon). 

Diakonigruppen i Son har bestått av Grethe Thomassen, Knut og 

Reidun Olstad og Jorunn Grønmyr Nordstrand 

Misjonsutvalg: Elisabeth Hystad (leder), Gunnvor Hovland (ansatt),  

Dagny Jegstad, May-Elisabeth Kanestrøm og Vera Tangen Wenaas 

Grønt utvalg: Anne Borg, Sissel Brandtzæg, Bente Bakke, Christian 

Nordby (fom. sept) og Marit Bekken (sekretær og leder). 

Menighetens besøkstjeneste: Kontakt: Britt-Jane Andreassen 

Bibelkontakt: Dagny Jegstad 

Kontaktperson for Kirkens SOS i Borg: Britt-Jane Andreassen 

Programkomiteen i Dialog: Gunnar Andersen og Svein Gran 

Arbeidsgruppa kveldsmesser i Son: Eldrid Eide Røyneberg, Terje 

Røyneberg, Eli Bringeland Lofthus, Roar Øyvind Aas, Knut Kristian 

Olstad, Geir Aamodt, Øydis Hageberg, Egil Gustavsen, Kirsten 

Gustavsen (kontaktperson)  
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Formiddagstreffet: Planleggingsgruppa består av Arne Eriksen, 

Bodil Røisland og menighetsarbeider Marit Roos Hansen. 

Menighetshuset i Vestby: Malvin Nordstrand (leder/regnskapsfører), 

Inger Brit Lea, Geir Aamodt, Knut Andreassen (til 20.10) og Jørgen 

Jeksrud (fra 20.10). Bjørg Heggem (varamedlem fra 20.10). 

Høstbasar på Vestby menighetshus: Leder Anne Kristine Ligaard, 

Annette Marie Karlsson, Anne Marthea Lønberg og Astrid Rønning.  

Trosopplæringsutvalget: Hilde Ding (Vestby), Gunnvor Braaen 

(Såner), Ingunn Ileby (Såner), Anne Borg (Hvitsten), Maria Garder 

(Garder) og Christin Westby (menighetsrådet). Fra staben sitter Kristin 

Gulowsen og Marit Roos Hansen. 

Between: Hovedledere er Else Marie Aasen, Ingunn Trageton Ileby, 

Margit Tukkensæter og Marit Muñzo. Ungdomsledere: John 

Ghebremarian og Kim Daniel  

Baluba og Jubel: Anne Marte Grøholt er leder for Baluba, Tiril Bratt 

for Jubel. Kantor Tatiana Grushina er med en gang pr måned. 

Medhjelpere: Betina Knapskog-Linge, Karoline Lønne, og Astri 

Grestad. Praktiske tilretteleggere: Margit Aa. Tukkensæter og Else 

Marie Aasen.  

Vestby Barnekor og Ungdomskor har felles styre og økonomi og har 

følgende styre: Leder Gudrun Lise Thaule Gaballa, sekretær Jorunn 

Ytrehorn Wiik, kasserer Roar Ånesland, styremedlem Inger Heidi 

Francker, Line Røineland Ervik og kantor Svein-Gerhard Soma 

Hordnes. 
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Vestby barnekor 

 

Vestby ungdomskor 

Foto: Svein-Gerhard Soma Hordnes 
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Gudstjenestemedarbeidere i 2020   

Vestby:  

Klokkere: Anne Kristine Ligaard, Ellen Trevland, Bernt Berntzen,  

Inger Brit Lea, Niclas Moseng, Jørgen Jeksrud. 

Kirkeverter: Aage Enerstad, Astrid Rønning, Annette Karlsson, Øydis 

Hageberg, Kari Anne Randem og Mariann Habberstad. 

 

Såner: 

Klokkere: Kirsten Eeg, Knut Olstad, Helene Hyllseth, Gunnar Gilberg, 

Inger Berge, Sissel Brandtzæg, Arild Kirkeby. Reserve: Egil Johan 

Damm og Sidsel Grue. 

Kirkeverter: Mai Britt Bro, Reidun og Knut Olstad, Kirsten Eeg, Egil 

Johan Damm, Jorunn og Malvin Nordstrand, Gunnvor og Tommy 

Braaen, Grethe Thomassen, Grete Sandvik. 
 

Kirkeskyssere: Eldrid og Terje Røyneberg, Else og Oddbjørn Aasen, 

Eva Lisa Piiksi, Jorunn og Malvin Nordstrand 

 

Hvitsten:  

Klokkere og kirkeverter: Anne Borg, Elin Lysøe, Kari Haugstvedt, 

Lasse Løw, Jens Robert Hvitsten, Jeanette Maana Holtet og Caroline 

Hvidsten. 

 

Garder:  

Klokkere og kirkeverter: Anette Breivik, Elisabeth og Kjell Hystad, 

Tone Pedersen, Ruth og Jarleif Nordheim, Henny og Karsten 

Wergeland, Grete og Jens Gundersen, Ellen og Jan Oddleiv Garder. 

Kirkeskyssorganisering: Ellen Garder  



12 

Ansatte 

Sokneprest Marit Bekken 

Sokneprest Torbjørn Aas 

Kapellan Silje Mathea Kleftås Nygård (permisjon) 

Kapellan Frøydis Haug (vikar) 

Prostiprest Gunnvor Hovland 

Barne- og ungdomsprest/Trosopplæringsleder Kristin Gulowsen 

Menighetsarbeider Marit Roos Hansen 

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 

Kantor Tatiana Grushina  

Kirkeverge Wenche Halland Sandbæk (fra mai) 

Konstituert kirkeverge Yngve Haugstvedt (til mai) 

Saksbehandler Line Gullerud Solvik 

Driftsleder kirkegård/Kirketjener Inger Berit Venta  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Anders A Åkerlund  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Jan Frode Vedvik  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Linn J Lund (fra februar) 

Prostidiakon Atle Eikeland 
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Strategiske mål for Borg bispedømme 2019-2021 

 

1. Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og 

trosstyrkene fellesskap.  

 

 

2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring. 

 

 

3. Den Norske kirke er synlig i samfunnet og oppleves relevant og 

engasjerer seg i menneskers liv.  

 

4. Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst- og 

kulturarbeid videreutvikles. 

 

Vi opplever at i annerledesåret 2020 har disse målene har vært 

utfordrende å realisere – særlig punkt 1 og 2.  

Økt bruk av nettsiden og sosiale medier har imidlertid gjort at vi på 

punkt 3 og 4 kan si oss godt fornøyde, til tross for begrensninger i 

antall deltagere, og til tider helt nedstengning. 
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1. «Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et 

inkluderende og trosstyrkene felleskap»  

Vi har hatt overraskende lite messefall i 2020 når alt kommer til alt.  

Det skyldes nok først og fremst at mange «ordinære» gudstjenester 

har blitt gjennomført som dåpsgudstjenester for de enkelte 

dåpsfamiliene. Vi har også hatt noen «spesialgudstjenester», både 

knyttet til trosopplæring, spesielle markeringer og høytidsdager: 

Vi synger julen ut 

Tradisjonen tro ble det en onsdagskveld i januar arrangerte «Vi synger 

julen ut» i Son kulturkirke. Arrangementet går inn i rekken av 

kveldsmesser i kulturkirken. I år var det «vårt eget kor», Såner 

kirkekor, som sang. Arrangementet hadde god oppslutning.  

Askeonsdagsgudstjeneste  

Askeonsdagsgudstjeneste ble feiret i Son kulturkirke – på det 

tidspunktet hvor det vanligvis er onsdagsmesse. Da følger vi stort sett 

opplegget for onsdagsmessene. Det som er annerledes er at vi, i 

forbindelse med bønnevandringen, kan skrive på en lapp det som 

tynger oss, og som vi gjerne vil legge fra oss. Lappene legges i en 

jerngryte, og deretter blir de brent til aske.  

1. mai gudstjeneste 

I år ble 1.mai-gudstjenesten i Såner kirke digital. Det var en gruppe fra 

Moss Storband, under ledelse av Rune Sundbø, som sto for det 

musikalske. Torbjørn Aas var «lydtekniker», og tok opp musikken. Og 

holdt preken digitalt. Så satte Kristin Gulowsen det sammen og la det 

ut. Mange var inne lyttet og så – langt flere enn de som pleier å delta 

på gudstjenesten til vanlig.  
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17. mai-gudstjeneste: denne dagen markerte vi med filmet mini-

gudstjeneste fra Vestby kirke. Med prestene Marit og Frøydis, og våre 

to kantorer Svein og Tatiana - og Sebastian Akselberg som solist. 

 

Bryggegudstjeneste – flyttet inn 

21. juni var det planlagt bryggegudstjeneste i samarbeid med 

kystkultursenteret. Dagen opprant med regnvær, og for første gang på 

flere år måtte vi gjennomføre med plan B: gudstjeneste i Son 

kulturkirke. Med Gunnvor og Marit prest og Tatiana ved pianoet. 

 

Økumenisk (felleskirkelig) gudstjeneste 

Det som nå kalles Økumenisk sommergudstjeneste ble i år planlagt 

og gjennomført som en virkelig gudstjeneste, søndag 28. juni. 

Smittevernsituasjonen tilsa at det var mulig. Men fordi været var utrygt, 

ble gudstjenesten flyttet til Såner kirke. Petter Lande Johansen, pastor 

i Moss frikirke, holdt preken. Gudstjenesten var godt besøkt, og det 

oppleves som verdifullt å møtes på tvers av menighetsgrensene én 

gang i året.  

 

Sommerkveldsgudstjenester 

Også denne sommeren hadde vi kveldsgudstjenester i Hvitsten kirke 

(28.juni og 19. juli). Kveldsgudstjenestene har et litt mer «lavmælt» 

preg enn en vanlige høymesser. Og er tenkt som et tilbud også til 

sommergjester. Og i noen grad opplever vi at hyttefolket og benytter 

tilbudet.  

Det ble avholdt «Sommerkveld» i Strømbråten kapell i august. Det var 

mye fin musikk både fra kantor Tatiana og solist Marianne Tinnå. 
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Høsttakkefest 

Ble feiret i Garder kirke i oktober. Menighetskomitéen hadde pyntet 

kirken med høstens grøde. Barn fra Baluba og Jubel gikk inn med 

kurver som de satte på gulvet foran i kirken. Fin gudstjeneste med glad 

sang av barnekorene Baluba og Jubel. Folk sang og var med og 

engasjementet var stort under gudstjenesten fra både voksne og barn 

 

Allehelgensgudstjenester 

Våre minnegudstjenester på allehelgensdag, kl. 11 i Såner kirke og  

kl. 19 i Vestby er blitt en god tradisjon. Nærmeste pårørende til de det 

har vært gravferd for i kirkene våre sist år, blir invitert - og navnene på 

de avdøde leses og vi tenner lys og minnes. Med vakker musikk og tid 

til ettertanke. I Såner var kirkekoret med og løftet dagen, i Vestby var 

Vestby korforening med.  

Også i år var Vestby kirke åpen fra kl.16 for de som ønsket å komme 

innom for å tenne lys eller bare sette seg ned. 

 

Lysgudstjenester 1. søndag i advent 

1.søndag i advent pleier det å være lysgudstjenester i Garder og 

Hvitsten kirker.  

I Hvitsten ble det i stedet julegrantenning nede på Hvitsten torg, der 

Hvitsten Vel stod som arrangør. Et 50 talls møtte opp og fikk gløgg og 

se at juletreet ble tent. Torbjørn Aas sa noen ord og kantor Svein ledet 

alle i sangene: «Du grønne glitrende tre» og «Deilig er jorden.» Det 

ble en enkel men veldig koselig samling. 

I Garder ble det ringte i kirkeklokkene kl. 17, og julegrana ble tent foran 

Gardarheim til julemusikk. 
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Kveldsmesser i Son kulturkirke 

Kveldsmessene er korte enkle seremonier med refleksjoner rundt en 

bibeltekst. Det er salmesang og mye vakker musikk. Det er tid til å 

tenne lys og legge skrevne bønner i bønnekrukke. Etter messene 

inviteres det til et bordfellesskap der praten går fritt. 

Det blir vanligvis arrangert ukentlige kveldsmesser alle onsdager 

gjennom året. Det startet opp i januar med kveldsmesser hver onsdag. 

Men 11. mars var det brått slutt. Etter møte i arbeidsgruppa ble det 

besluttet at messene skulle avlyses fram til august. 

Det ble laget et facebookinnlegg som var ment som hjelp og 

inspirasjon til hjemme-refleksjon og bønn. 

I mai inviterte kveldsmessegruppa til å gå en tur sammen i nærmiljøet 

med innlagt «hagepause». Flere benyttet seg av tilbudet, og på en av 

turene deltok det også en gruppe konfirmanter. Tursesongen ble 

avsluttet med hagefest.  

19. august startet vi opp igjen. Det var tydelig at messene hadde vært 

savnet, for utover høsten nærmet antall besøkende seg 30 flere 

ganger. Det var strenge koronaregler; alt og alle ble registrert, og 

lokalene spritet og vasket etter alle smittevernregler.  

I oktober ble det prøvd ut et nytt konsept under kveldsmessa gjennom 

et intervju med prost Hege med overskriften «Tro og tvil». Kvelden fikk 

mange gode tilbakemeldinger. Dette er noe som må evalueres og 

forhåpentligvis utvikles videre i 2021. 

 

Samtalegudstjeneste for konfirmanter 

Her deltok Vilde Fagermoen sammen med Frøydis Haug. De aller 

fleste konfirmantene var til stede, og det ble en fin gudstjeneste i Son 



18 

kulturkirke 30. august. Vanligvis deltar også foreldre/foresatte på 

denne gudstjenesten, men det lot seg ikke gjøre i 2020 av 

smittevernhensyn.  

Innsettelsesgudstjenester  

16.februar var det innsettelsesgudstjeneste for ny prostiprest i Vestby; 

Gunnvor Hovland. Hun skal fylle en fast stilling i 40% fremover, 

sammen med Torbjørn Aas (60%). Vi fikk ferie en fin gudstjeneste 

sammen, der også prost Hege var med, og avsluttet dagen med 

velkomst-kirkekaffe på menighetshuset.  

I april ble ny trosopplæringsmedarbeider/barne- og ungdomsprest 

Kristin Gulowsen fast ansatt, og 13.september ble det innsettelse i 

Vestby kirke. Også denne gang med prost Hege tilstede, og med 

markering på menighetshuset etter gudstjenesten.  

Velkommen til to gode nye medarbeidere! 

  

Foto: Ian Burman 

Innsettelse av 

trosopplærings-

leder / barne- og 

ungdomsprest 

Kristin Gulowsen  

i Vestby kirke 13. 

september. 

Fra venstre: prost 

Hege Fagermoen, 

Kristin Gulowsen 

og sokneprest 

Marit Bekken 
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 2. «Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring»  

Trosopplæringstiltak er aktiviteter som ligger i trosopplæringsplanen. 

Disse er tilpasset de forskjellige alderstrinnene, og alle døpte barn i 

kommunen inviteres til disse.  

Dåpssamtaler og dåpstreff (under ett år) 

Dåpssamtalene har gått som vanlig i 2020. Hos oss er det den 

presten som skal døpe barnet, som tar kontakt med familien og avtaler 

å møte familien alene, eller sammen med de andre familiene som skal 

ha dåp – hjemme hos familien, eller oftest i kirkerommet. Dette er det 

første møtet med barna, og deres foreldre, som vi håper skal delta i 

trosopplæringen. Dåpssamtalen er et viktig og verdifullt møte. Temaer 

som berøres, er det praktiske rundt dåpen, informasjon om 

dåpsritualet, og samtale om hva dåp er. I tillegg får familiene 

informasjon om babysang og andre trosopplæringstiltak. Familiene får 

også et bilde med en kveldsbønn med seg som minne fra dåpsdagen. 

 

Babysang (under ett år)  

Babysang har i 2020 blitt gjennomført onsdager, annenhver 

gang på Vestby menighetshus og i Son kulturkirke. Foreldre med 

babyer møtes til en sangstund og påfølgende lunsj som lages av 

frivillige. Her lærer de sanger og regler som kan utvikle samspillet med 

barnet, og som også formidler kristen tro. Babysang ble ledet av 

barne- og ungdomsprest Kristin Gulowsen. Promotering har primært 

skjedd gjennom opphengte plakater og en facebook-gruppe for de 

som vil være med. Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært gode. I 

løpet av 2020 var over 40 barn med foreldre innom våre 

babysangsamlinger.  
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Babysangreunion (1år)  

Som ettåringer inviteres alle medlemmer til en gudstjeneste 

spesielt tilrettelagt for små barn og familier. Også i 2020 arrangerte vi 

dette sammen med Krølletreff-tiltaket i Vestby kirke. Gudstjenesten 

skjedde på barnas premisser, med mål om at alle ledd, spesielt sanger 

og preken, skulle oppleves som rettet mot dem. Tilbakemeldingene 

tyder på at dette oppleves som en god gudstjeneste for barna, og at 

også voksne får glede av det som skjer, og å se barna inkludert som 

reelle gudstjenestedeltakere.  

 

Krølletreff (1-3år)  

Krølletreff er en gudstjeneste med fokus på barn fra 1 til 3 år. 

Som beskrevet ovenfor ble denne gudstjenesten arrangert sammen 

med Babysangreunion i Vestby kirke. Samlingen av de to tiltakene 

fungerte godt også i år. En slik gudstjeneste blir full av liv, og krever 

kontinuerlig tilstedeværelse av de som leder gudstjenesten hele veien, 

så barna opplever seg sett og inkludert i både salmer, liturgi og preken. 

I 2020 var det 27 påmeldte barn, og full kirke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babysangreunion- og 

Krølltreffgudstjenesten 

ble avsluttet med 

såpeboblemaskin 

under postludium. 
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4 årsklubb og 4 årsbok  

4 åringene inviteres hvert år til 4årsklubb, for å bli kjent med 

kirkebygget. Her får de oppdage noen av skattene i kirkerommet; 

Bibel, kirkeklokker, døpefont, orgel, alter, lysglobe, og dem selv. 

Underveis får de perler som blir til et armbånd.  I 2020, kunne vi ikke 

invitere barna tilbake til utdeling av bok i gudstjeneste, så de fikk  

4-årsboka på klubbkvelden. 

 

 Juleverksted (5 år)  

I desember 2020 ble juleverksted for 5-åringer gjennomført via 

post. Alle barna fikk brevpakke i posten med hilsen, piperensere, en 

engel å dekorere og en julefortelling. Utsendelsen ble svært godt 

mottatt.  

 

Førsteklasses (6 år)  

Rundt april ble det arrangert førsteklasses. Siden vi ikke kunne 

samles fikk årets 6-åringen hilsen til posten med tilbud om å få tilsendt 

6-årsboka i posten. Dette ble utrolig godt mottatt, og hvert 4. barn 

takket ja til å få bok. Nesten 5 bøker ble sendt ut, med aktivitetshefte, 

tegnehefte produsert på kirkekontoret og en hilsen fra kirkene. 

Pakkene ble pakket pent inn og pyntet med klistremerker. I etterkant 

av dette fikk vi også omtale i Vårt Land.   

 

Gøy på landet (7 år)  

Også Gøy på landet fikk alternativ gjennomføring i 2020. Alle 

7-åringer fikk hilsen i posten med tilbud om bok. 27 barn deltok på 

tiltaket og fikk bok, vårt lokalproduserte tegnehefte og en hilsen fra 

menighetene. 
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Tårnagent (8 år) 

Tårnagent ble gjennomført i februar. Her kom barna til en dag 

i kirken på lørdag, hvor de fikk utforske alle kriker og kroker i Vestby 

kirke, for å løse et mysterium: En prestekjole og mye utstyr som 

trengtes til gudstjenesten morgenen etter hadde blitt borte. Heldigvis 

ble alt funnet igjen, og vi kunne forberede gudstjenesten sammen. 

Opplegget og mysteriet skapte mye engasjement og glede. Vi avsluttet 

helgen med gudstjeneste på søndag.  

Nytt av året var at både 8 og 9 åringer ble invitert. Responsen var god 

på dette, flere som hadde deltatt året før ønsket å komme tilbake. 

Disse fikk et utvidet diplom for deltagelse, med tittelen «mesteragent».  

 

Karnevalgudstjeneste (9 år) 

På fastelavn i 2020 ble det gjennomført karnevalgudstjeneste i 

Vestby kirke. 9-åringer i kommunen ble invitert til maskeverksted i 

forkant av gudstjenesten og var med i prosesjon inn i gudstjenesten 

og fikk heftet «Superhelter i fastetiden», som er utviklet av Kirkens 

nødhjelp. I gudstjenesten medvirket Hvitsten Trommekorpset på 

innmarsj med en feiende fanfare/marsj. På kirkekaffen var det 

fastelavnsboller og piñata. Det ble et vellykket opplegg. Vi ønsker å 

fortsette samarbeidet med Hvitsten trommekorps, og håper å kunne 

involvere enda flere lokale aktører i denne gudstjenesten framover. 

 

Kick off Between (10 år)  

10åringene inviteres hvert år til åpningskveld for 

tweensklubben Between, som drives av frivillige i Son kulturkirke. Her 

får de taco, og være med på leker, spill og andre aktiviteter, i tillegg til 

å høre en bibelfortelling. Kvelden er lagt opp ganske likt som en vanlig 

klubbkveld, og håpet er at de vil være med videre inn i det kontinuerlige 
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arbeidet for tweens i menigheten. I 2020 opplevde vi høy deltagelse, 

på lik linje med 2019, med hele 29 10-åringer!  

 

Konfirmasjon (15 år) 

I 2020 ble 87 konfirmanter konfirmert i kirkene i Vestby. Som i 

2019 kunne man velge å være leirkonfirmant, med noen 

fellessamlinger og konfirmantleir, eller seminarkonfirmant, med flere 

samlinger, men uten konfirmantleir. I løpet av året hadde seminar-

konfirmantene jevnlig undervisning i Vestby kirke/menighetshuset.  

I tillegg hadde vi noen felles-samlinger, med alle konfirmantene, med 

ulike temaer som salmer, døden og livet og solidaritet. Igjennom året 

ble undervisningsopplegg tilpasset smitte-situasjonen i kommunen, 

med digital undervisning og hjemme-oppgaver. Det ble ikke 

gjennomført konfirmantleir i år. I september ble det hele avsluttet med 

konfirmasjonsgudstjenester hvor det var god og høytidelig stemning – 

som seg hør og bør på en sånn dag! 

 

Minilederkurs – MILK (16 år) 

MILK-kurset i 2020 ble arrangert i samarbeid med Kroer, 

Nordby, Ås, Drøbak og Frogn menigheter. Vi hadde syv MILKere som 

fullførte kurset våren 2020 og tre MILKere som startet høsten 2020. 

Både kapellan og MILKere opplever det å samarbeide på tvers i 

prostiet som svært vellykket. Ungdommene blir kjent på tvers, og får 

treffe flere ungdommer på sin alder som også vil være frivillige i kirka.  
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Løpende tilbud: 

Baluba og Jubel 

Baluba sang og lek ble startet i Son Kulturkirke august 2017. Dette var 

et tilbud for barn fra 4-8 år. Høsten 2019 endret vi til 2 kor. Baluba 4-6 

år og Jubel fra 1 klasse og oppover. Det øves hver torsdag fra kl. 17.30 

til 18.30 for begge korene. 

Det har vært mange avlyste øvelser og arrangement i 2020, men et 

lyspunkt var deltagelse på høsttakkefest i Garder kirke i oktober. 

Between 10 -13 år  

Klubb på fredagskvelder for barn fra 10-13 år (5.-7 klasse) i Son 

kulturkirke. Dette er samlinger med fokus på sosialt fellesskap, lek, 

fysisk aktivitet og formingsaktiviteter. I tillegg er det samling i 

kirkerommet med bibelfortellinger, lystenning, bønn og velsignelsen. 

Etterpå er det enkel servering med felleskap rundt langbordet i barne- 

og ungdomslokalene i kjelleren. 

Vestby barnekor og ungdomskor  

Året begynte som vanlig med ukentlige øvelser på torsdager, på 

menighetshuset, men da landet ble stengt ned den 12 mars måtte vi 

avlyse alle korøvelsen resten av semesteret. Alle opptredende vi 

skulle vært med på ble avlyste: Dette var veldig trist, men sånn ble det.  

Med stor glede kunne vi starte opp igjen med korøvelser på 

høstsemesteret og kunne ha ukentlige øvelser nesten hele 

semesteret.  

Vi fikk gjennomført et årsmøte den den 5. november som også ble et 

stiftelsesmøte for koret. 
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Koret kommer fortsatt å være menighetens kor, men nye regler fra 

bankene og fra staten om hvilke foreninger som kan søke tilskudd, har 

gjort at vi måtte registrere koret i Brønnøysundregisteret, som en egen 

forening med eget organisasjonsnummer. 

Samme kveld som årsmøtet hadde vi også utdeling av pins og diplom 

for 1, 3 og 5 års medlemskap i korene og pokaler til de med enda 

lenger fartstid i korene.  

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes er musikalsk ansvarlig og med 

seg som voksenleder og dirigent har han hatt Erica Francker. Vi er så 

heldige å ha et positivt menighetsråd som stiller opp med midler til å 

lønne henne, så stor takk for det. 

Korene teller ved årsskiftet til sammen 28 medlemmer. Barnekoret har 

19 medlemmer og ungdomskoret 9 medlemmer. Noen medlemmer er 

med i begge korene. 

 

Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeidet - 2020 

I løpet av året har det vært 16 givere, som til sammen har gitt  

kr. 67.900,-. 

I løpet av 2020 har Givertjenesten i Vestby bevilget totalt kr. 69.616,-. 

Støtte er gitt til Baluba/Jubel, Vestby barne- og ungdomskor, Between 

og ungdomsklubb, mm. 

Per 31.12.2020 hadde Givertjenesten i Vestby ca. kr. 115.000,- i 

disponible midler. 
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3. «DNK er synlig i samfunnet og oppleves relevant 

og engasjerer seg i menneskers liv» 

Vi er her, men på en annen måte: Når vi har måttet kutte ned på 

gudstjenester og andre aktiviteter i kirkene våre, har stab og frivillige 

stått sammen og forsøkt å nå ut til folk i menighetene våre på 

forskjellige måter. 

Tirsdagskafeen i kulturkirka kom ordentlig i gang våren 2020, og 

hadde åpent hver tirsdag frem til mars og nedstengning. Den hadde 

også en periode med gjenåpning på høsten. Se for øvrig innledningen.   

Klokkeringing fra kirkene: I løpet av våren, i den tiden det ikke kunne 

holdes gudstjenester, ble det ringt med kirkeklokkene i Vestby, Såner, 

Hvitsten og Garder kirker hver lørdag kl.17.00. 

Lys i kirkene: I desember lot vi lyset stå på i Vestby og Hvitsten kirker 

hele døgnet, slik at det lyst godt opp i mørket. 

#du er ikke alene: Alle prestene, samt prostidiakonen, åpnet sine 

telefonlinjer for folk som hadde behov for å snakke med noen.  

Åpen kirke i påsken: Frivillige og ansatte sørget for at Vestby kirke 

var åpen hele påsken. Og hvis du ønsket at noen skulle be for deg 

eller tenne et lys for noen, kunne du sende en sms med ditt ønske. 

Menighetsbladet  

Vestby Menighetsblad kommer ut med fire nummer i året, og 

distribueres til alle husstander i kommunen. Målet med bladet er både 

å speile livet i de fire menighetene våre, og å ha med stoff fra dagligliv 

og hverdagsliv fra hele kommunen, fra «den store menigheten». Alt 

sett med troens blikk.  
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Det er Egil Gustavsen, Todne Briseid Syvertsen, Inger-Torill Kirkeby 

og Torbjørn Aas som sitter i redaksjonen. Og i dette annerledesåret 

har vi også hatt ett redaksjonsmøte digitalt.  

Hjemmesiden vestby.kirken.no -> kirken.no/vestby 

I løpet av 2020 gikk hjemmesiden vår igjennom et større løft. Med 

Kristin Gulowsen som hovedansvarlig og god veiledning fra 

Kirkepartner gikk vi over til ny plattform, og er nå å finne på 

kirken.no/vestby. Ansvarlig redaktør for nettsiden er kirkevergen.  

Facebook: Arbeidet med Facebook-siden kunne vært en heltidsjobb 

om vi skulle fått det på det nivået vi ville. Det ble den nesten også i 

2020. Da landet stengte ned i mars, var vi kjapt ute med 

videoandakter, digitale gudstjenester og informasjon på facebook. I 

løpet av våren ble det laget digitalt innhold til hele påskefeiringen, 

1.mai ble arrangert på facebook med storband og stor ståhei, og 17. 

mai fikk også et større innslag på våre sider; Kirkene i Vestby.  

Arbeid med sosiale medier er svært omfattende, og har blitt viet mye 

tid i 2020. To ansatte (Kristin Gulowsen og Line Solvik) har deltatt på 

et større kurs i regi av Borg bispedømme (#øktoppslutning), som 

omhandler strategisk bruk av sosiale medier.  

Vi ser stor fremgang i antall følgere og antall mennesker vi når med 

det vi legger ut. Det er en utfordring å skulle speile hele menighetens 

liv på en slik Facebook-side, men vi mener allikevel at vi har en god 

blanding av alvor, moro og informasjon. 

Givertjenesten for Son kulturkirke:  

I april 2019 startet vi opp Givertjeneste for Son kulturkirke. I løpet av 

2020 har det vært 7 faste givere, som til sammen har gitt kr. 32.200,-. 

Per 31.12.2020 hadde givertjeneste kr. 55.355,- i disponible midler. 

http://www.vestby.kirken.no/
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Hvitsten-kalender 

Både for 2020 og 2021 har medlemmer i menighetskomitéen laget og 

solgt en egen Hvitstenkalender. Denne har blitt populær, og inntektene 

går til konserter og kultur i kirken vår. Til sammen har det gitt en netto 

inntekt for disse to årene på kr 36.000. Det gir et økonomisk fundament 

som bidrar til at vi kan arrangere konserter og andre kulturarrangement 

når det igjen blir mulig. 

Misjonsavtaler: Alle menighetene i Vestby har et felles misjons-

prosjekt gjennom HimalPartner for perioden 2018 - 2022.  

Prosjektet er todelt: «En bedre skolehverdag» som støtter lærere og 

førskolelærere i sitt arbeid med barn og Butwal Technical Institute i 

Butwal, en yrkesskole i elektro- og mekaniske fag for unge voksne.  

Menighetene har forpliktet seg til å samle inn minimum kr 10.000 pr år. 

Resultat i 2020: Kr 14.550. 

Hvitsten menighet støtter i tillegg et prosjekt i Sierra Leone; et 

barnehjem for barn av krigsofre. 

Diakoniens søndag ble denne gang markert med gudstjeneste Son 

kulturkirke 11.10., i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. 

13.10. Offeret gikk til rådet for psykisk helse. Tema for bønn og preken: 

vår psykiske helse omfavnet av Guds godhet og veiledning. 

Grønn menighet: Vestbymenighetene har vært grønne menigheter 

siden høsten 2017. De grønne tiltakene vi har forpliktet oss på følges 

opp av Grønt utvalg.  

Inspirasjonssamling i Garder  

Menighetskomitéen inviterte alle frivillige medarbeidere i Garder til en 

inspirasjonssamling 5. februar. Det ble en hyggekveld på Gardarheim 
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med suppe, kaffe og kaker, og samtale, for å styrke fellesskapet og 

samarbeidet. 

Åpen kirke i Hvitsten Fra mars ble alt annerledes, og aktivitetene 

måtte tilpasses smitterestriksjonene til enhver tid. Vi kunne ikke ha 

Åpen kirke som vanlig i sommerferien. Men på høsten ble det lettere 

og vi kunne ha Åpen kirke i forbindelse med Allehelgen (lørdag). 

Høstkveld  

Det ble avholdt Høstkveld i Garder kirke i september med «Salmer og 

sanger» vi gjerne hører. Kantor både spilte og sang solo. En fin kveld. 

Andakter på Vestby sykehjem Ukentlig tilbud på sykehjemmet med 

andakt og sang og musikk, ved organist og prest. I 2020 har det vært 

noe avlysninger, men aktivitør Marianne Lillebø har funnet løsninger, 

så det er blitt mange utendørsandakter i tråd med smitteverntiltakene.  

Andakter på Treffsenteret i Speiderveien: Har vanligvis vært en 

gang pr måned med prest og organist, og med kaffeservering etterpå. 

Mer sporadisk i 2020, da det ikke finnes egnede steder til 

utendørsandakt.  

Andakter på Son eldresenter: Har vanligvis vært hver 14. dag ved 

organist og prest. Mer sporadisk i 2020, da det ikke finnes egnede 

steder til utendørsandakt. 

Formiddagstreff på Vestby menighetshus  

Første mandag i måneden er det Formiddagstreff på menighetshuset 

i Vestby. Det er et diakonalt tilbud til alle pensjonistene i kommunen. 

Formiddagstreffet er en sosial møteplass. På treffene har vi alltid 

smørbrød og kaker og kaffe, mye allsang, loddsalg og andakt.  
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Vi fikk hatt 3 formidaggstreff i 2020, før det ble vanskelig å kunne 

treffes. I løpet av året har vi derfor sendt ut brev, andakter og julekort 

til de som kommer fast på formiddagstreffene, og i tillegg har en del av 

de som er på treffene blitt ringt til. 

Vi håper vi kan treffes til Formiddagstreff snart igjen. 

Utdeling av blomster til jul 

Blomsterhilsener ble delt ut til de over 80 år som bor i Hvitsten, og de 

fra Hvitsten som bor på sykehjemmet. Utgiftene deles mellom 

menighetsrådet og Hvitsten vel. 

Også i Garder menighet ble det delt ut blomster til alle over 80. 

Vanligvis overleveres de ved et besøk, men i år ble de overlevert på 

trappa. 

Dugnader vår og høst i Hvitsten  

Menighetskomitéen hadde utedugnad ved kirken 27. mars. Og ellers 

bidrar de med å holde det pent og stelle grøntområdet foran kirken.  

Før konfirmasjonsgudstjenesten hadde de innendørs dugnad.  

Juletrefest i Hvitsten ble arrangert som vanlig første søndag i januar, 

i samarbeid med Hvitsten Vel. Nær 100 personer, eldre og unge, koste 

seg sammen på grendehuset denne dagen. Det ble gang rundt 

juletreet, presten hadde julefortelling mens han samlet alle barna ved 

juletreet. Smørbrød, kaker, brus og kaffe gikk unna. Loddsalg med 

loddtrekning var populært, og ikke minst at nissen kom med poser til 

barna. 
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Menighetenes juletrefest ble avholdt i Son kulturkirke 5. januar.  

140 deltagere - det er veldig gøy. Mye jobb for de som står på, men 

mange bidro, og gjorde dette til et vellykket arrangement. Vi fikk 

mange hyggelige tilbakemeldinger. 

Dialog i Son kulturkirke  

Et møtested rundt livssyns- og samfunnsaktuelle problemstillinger 

med engasjerende foredragsholdere, og muligheten for å dele tanker 

og meninger. 

Dialog er medlem av Norske kirkeakademier. Virksomheten er 

organisert i en kafékomite og en programkomite. Kafékomiteen sørger 

for en hyggelig ramme rundt foredragene og er av stor betydning for 

både trivsel og økonomi. Komiteen består av Kirsten Eeg, Anne 

Drivdal Skjerve og Heidi Sirnes, ofte godt hjulpet av sine ektemenn og 

døtre. I tillegg har vi fått med oss Grethe Kleven og Roar Aas. 

Programkomiteen legger opp det faglige programmet og kontakter 

mulige foredragsholdere. Komiteen består av Gunnar Andersen og 

Svein Gran. 

For 2020 har vi gjennomført 5 av i alt 8 planlagte arrangement, 3 av 

de siste arrangementene under strenge koronarestriksjoner. 

Omsetning og deltagelse for 2020 ble mer enn halvert i forhold til 

tidligere år: Omsetningen ble på ca. kr 27 000 og inntektene på ca. kr 

32 000 og det var ca. 600 deltagere fordelt på 5 arrangementer. 

Dialogkveldene i 2020 har vært disse: 

 

Gjennomført som normalt:  

- 28. januar: FREDRIK MELLEM, Generalsekretæren i 

Europabevegelsen. HVA SKJER MED EUROPA?  
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Utviklingen i Europa, med en uoversiktlig Brexit og sterke populistiske 

og nasjonalistiske strømninger i en rekke EU land som Polen, Ungarn 

og Italia, utgjør en trussels mot et samlet og handlekraftig Europa og 

EU bygget på demokratiske idealer. 

-  25. februar: VERONICA ORDERUD, domfelt for medvirkning til 

drap. Å SETTE SAMMEN ET LIV 

Hvordan takle tilværelsen når livet snus på hodet? Hvordan komme 

styrket ut av en krise? Hvordan bygge opp et nytt liv med innhold og 

mening? 

 

Gjennomført med koronarestriksjoner: 

- 8. september: BIRGITTE LANGE, generalsekretær i Redd Barna 

Å VÆRE MENNESKE I EN UMENNESKELIG VERDEN 

Spiller det noen rolle hva jeg gjør? Erfaringer og refleksjoner om 

hvordan hvert enkelt menneske kan utgjøre en forskjell. Her. Nå. 

- 29. september: THOMAS HYLLAND ERIKSEN , sosialantropolog, 

forsker og forfatter. Å FORSTÅ SIN SAMTID 

Hva truer, og hva gagner samfunnet vårt? Hva handler det gode livet 

om? Hva kan koronapandemien lære oss? 

- 20. oktober: MORTEN JENTOFT, NRK-journalist og forfatter.  

HVA VIL RUSSLAND?  

Blir det Putin for alltid? Etter den nye grunnloven frykter mange for den 

siste rest av demokrati i Russland. Hva slags betydning får det for 

Norge og resten av verden?  
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4. «Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og 

kirkens kunst- og kulturarbeid videreutvikles»  

Kormedvirkning i gudstjenester 

Gjennom året har vi hatt gleden av å høre våre fine lokale kor på 

gudstjenester i kirkene våre. Kor på gudstjenestene er virkelig med på 

å forgylle gudstjenestene og løfte menighetssangen. 

I år ble ikke like mange ganger som tidligere år, men Hølenkoret stilte 

på en gudstjeneste i vår og Vestby korforening og Såner kirkekor på 

hver sin Allehelgensgudstjenesten. Baluba/Jubel og VBUK synger 

jevnlig på gudstjenester, men i 2020 ble det få muligheter til det. 

 

Såner kirkekor 

Kirkekoret har øvelse i Såner kirke hver torsdag fra kl. 19 til kl. 21. 

Organist Tatiana Grushina er dirigent. Såner kirkekor består av 17 

kormedlemmer, og har variert repertoar med kirkemusikk, gospel og 

folkemusikk. I 2020 deltok koret som forsangere til salmesang i to 

gudstjenester. 

Vi håper at i 2021 får vi tilbake alle de gode rutinene, konserter og 

sangglede vi har hatt tidligere. 

 

Konserter i kirkene våre 

Såner kirke er en flott konsertkirke, spesielt for fremførelser som er 

avhengig av god akustikk, som korsang, solosang, klassisk musikk o.l. 

I 2020 var det 2 konserter i Såner kirke. Det var konserter med Såner 

skolekorps og kulturskolen. Alle andre konserter ble avlyste. Vi er også 

glade for at kantor Kjetil Ertresvåg fra Moss kirke fortsetter å ha orgel-

konserter på det flotte orgelet i Såner - i 2020 ble den konserten digital. 
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I Vestby kirke er det oftest konserter i juletiden. I år ble det kun 

kulturskolens «Luciakonsert» som kunne gjennomføres der.  

I Hvitsten kirke ble det holdt konserter i sommer og i høst. Hele 3 

stykker; Erik Lukashaugen 3. september i regi av menighetskomitéen,  

videre hadde Hvitsten Salong konsert med Geir Sundstøl & Erland 

Dahlen 31. juli og Susanna Solsrud hadde konsert i kirken 11. oktober.  

 

Konserter ved konsertgruppa i Son kulturkirke 

Son kulturkirke SAGA har på de 5 årene som er gått siden kirken ble 

innviet hatt noe over 60 konserter, mange av dem svært godt besøkt.  

For 2020 ble det planlagt 7 konserter, hvorav 3 ble avlyst eller utsatt.  

I forhold til 2019 falt publikumstallet fra 1750 til 450 og omsetningen 

fra kr 523 000 til kr 229 000. Grunnet noe støtte fra Norsk kulturråds 

stimuleringsordning regner vi med at vi går i balanse for 2020. 

Konsertene skal fange opp sanne menneskelige uttrykk for et 

mangfold av livsopplevelser. Fremført i et sakralt rom blir flere av disse 

uttrykkene også et åndelig uttrykk. Flere av konsertene har et erkjent 

kristent budskap. 

Konsertgruppa har jobbet med å bedre lydforholdene for akustisk lyd i 

kirkerommet. Grunnet svært lav etterklang vil all lyd som ikke er 

forsterket bære dårlig. Dette er et problem ved både allsang og all 

fremførelse av akustisk lyd. Løsningen er et klanganlegg med en 

kostnadsramme på minst 1 million kroner. 

Vi fikk delstøtte på kr 26 600 av Konsertrom, en avdeling av Norsk 

kulturråd, til å gjennomføre akustiske målinger i kirkerommet. Slike 

målinger er en forutsetning for å få videre støtte til selve tiltaket. 
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Sammen med midler fra konsertgruppa ble målingene utført og det ble 

avdekket stort behov for et klanganlegg. 

Dessverre har våre videre søknader til både Kulturrom og 

Sparebankstiftelser kommet negativt ut. Slik situasjonen er i dag er det 

mest nærliggende å se på muligheten av private gaver. Det må jobbes 

videre med denne saken sammen med kirkevergen og kantorene. 

 

Programmet for 2020 ble slik: 

Gjennomført som normalt:  

- Lørdag 1. februar: ODD NORDSTOGA 

Gjennomført med koronarestriksjoner:  

- Søndag 30. august: CAMILLA AUGUSTA, Yin yoga konsert 

- Lørdag 12. september: ANITA SKORGAN                     

- Lørdag 10. oktober: SKOGSLUSKEN, GRANLUND synger Børli.  

  

Foto: sonkulturkirke.no 

Vi håper vi snart kan fylle kirkene våre igjen. 
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Årsstatistikk 
 

Hovedtallene for 2020 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 39 2091 54 31 3 39 39 (38) 1/21 

Garder (18) 13 430 33 5 1 4 5 (5) 0/1 

Såner (39) 41 1933 47 31 4 36 41(30) 5/15 

Hvitsten (16) 12 373 31 6 4 7 5(5) 0/1 

Totalt (114) 105 4827 46 73 12 86 90 6/38 

Onsdagsmesser med nattverd, 5 stk – besøkstall 159 
 
Hovedtallene for 2019 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 45 5280 117 51 4 47 33 (29) 3/23 

Garder (18) 19 870 46 3 0 3 5 (5) 0/2 

Såner (39) 50 4490 89 27 9 47 28 (11) 7/28 

Hvitsten (16) 17 1049 62 10 10(1) 8 5 (5) 0/3 

Totalt (114) 131 11689 89 91 23 (1) 105 71 10/56 

Onsdagsmesser med nattverd, 7 stk – besøkstall 105 
 

Hovedtallene for 2018 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøkstall 
gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirken) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 43 4771 111 43 11 59 44 (29) 3/10 

Garder (18) 17   882 52 3 0 3 3  (3) 1/1 

Såner (39) 48 4547 95 31 11 50 29 (20) 0/23 

Hvitsten (16) 17   671 40 6 6 2 4  (4) 0/2 

Totalt (114) 125 10871 87 83 28 114 80 (65) 4/36 

Onsdagsmesser med nattverd, 10 stk – besøkstall 258 
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Vurdering av framtidsutsikter - muligheter og 
utfordringer  
 

Året 2020 vil for all fremtid være forbundet med sin pandemi, med tilhørende 

smittevernregler og nedstenging. Dette har gitt store begrensninger for det 

sosiale livet generelt, og ikke minst for livet i menighetene våre. Men som denne 

årsmeldingen viser: Når gudstjenester og andre aktiviteter og tilbud ikke kan 

gjennomføres som vanlig, kommer kreativiteten frem. Når vi ikke kunne møtes 

fysisk, ble det etablert ulike former for digital kommunikasjon og digitale 

møteplasser. Alternative måter å møtes på, og ulike aktiviteter for å vise kirkens 

tilstedeværelse ble igangsatt.  

 

TAKK til både ansatte og frivillige som har stått på, snudd seg rundt, funnet nye 

måter å løse ting på, lært seg nye måter å kommunisere på, alt for å vise at 

kirken er her, er til stede, og er synlig i lokalsamfunnet.  

 

Likevel: Digitale møteplasser kan ikke erstatte fellesskapet i menighetene. 

Savnet av gudstjenestefellesskap, savnet av felles aktiviteter for barn og unge, 

savnet av leir for konfirmantene, savnet av samtalene under kirkekaffen, - alt vi 

har savnet gir erfaringer som vi tar med oss videre. I planer for arbeidet og 

prioritering av ulike ressurser fremover vil disse erfaringene være viktig som et 

utgangspunkt.  

 

HVA NÅ? Som nyvalgt menighetsråd fikk vi tidlig i 2020 formalisert og 

revitalisert menighetskomitéer tilknyttet alle de fem kirkene i kommunen. Selv 

om mye arbeid skjer på tvers av menighetsgrensene, er det er den lokale 

kirken, og tilhørigheten til og fellesskapet rundt den, som er viktig for mange av 

oss. Menighetskomitéene har derfor fått mandat med rammer som gir både 

utfordringer og muligheter til å videreføre og utvikle arbeidet lokalt. 

Utfordringene er ikke de samme i Garder og Hvitsten, som i Vestby og Såner 

sokn. Menighetskomitéene har derfor, og vil fortsatt ha, en nøkkelrolle i det 
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lokale menighetsarbeidet. Som felles menighetsråd for hele Vestby kommune, 

ser vi frem til et enda tettere samarbeid med menighetskomitéene fremover.  

 

Samtidig som det lokale arbeidet er viktig, har den digitale satsingen det siste 

året hatt «Kirken i Vestby» som utgangspunkt. Gjennom dette arbeidet har 

kirken nådd ut til nye grupper i lokalsamfunnet, og til mange flere enn den 

vanlige kirkegjenger. Dette har gitt erfaringer som vi må bygge videre på. 

Satsing på digitale medier vil videreføres også når pandemien er over, uten at 

vi nå kan si hvor mye og hvordan. 

 

Vestby kommune er i rivende utvikling, noe som berører alle menighetene i 

kommunen. Befolkningsvekst, med tilflytting av bl.a. barnefamilier og familier 

med annen kulturell bakgrunn, fører til store endringer i lokalsamfunnene.  

Hvordan skal vi som kirke forholde oss til det? Hvordan kan kirken være synlig, 

og ha gode tilbud både til barn, unge, familier og eldre? Både felles 

menighetsråd og Fellesrådet har arbeidet med å få etablert en egen 

diakonstilling med ansvar for utadrettet virksomhet, men så langt har vi ikke 

lykkes med å få finansiert dette. Likevel må ikke det hindre oss i å ta tak i 

utfordringene som møter oss fremover. 

 

Årsrapporten for 2019 ble oppsummert med følgende utfordringer, noe som er 

like mye gjeldende for arbeidet videre fremover:  

• Vi må fortsette det gode arbeidet som gjøres i alle menighetene våre, og 

ta godt vare på alle de frivillige som gjør dette mulig.  Vi må arbeide for 

å involvere flere, og spesielt rekruttere nye som kan bidra i barne- og 

ungdomsarbeidet.  

• Vi må styrke arbeidet med å bygge gode relasjoner og tillit i lokal-

samfunnet, og å være en synlig kirke med det vi står for og tror på. 

 

Vestby felles menighetsråd 

v/leder Kari Haugstvedt 
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Oversiktskart – Vestby felles menighetsråd 
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Innsettelsesgudstjeneste for Gunnvor Hovland i Vestby kirke i februar. 

På bildet ser vi Gunnvor, prost Hege, sokneprest Marit, menighetsrådets 

leder Kari og flotte konfirmant-ministranter 

Alteret i Vestby kirke er pyntet og  

klart til digital 17.mai-gudstjeneste 


