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Innledning 
 

 

Året 2017 ble et spesielt år for den Norske Kirke, der kirke og 

stat skilte lag, selv om vi på grasrotplan ikke har merket så mye 

til dette ennå. Her hos oss har vi gledet oss mer over lokale ting 

som at diakoniplanen nå er vedtatt, at trosopplæringen har fått 

fastere former med ny leder på plass, og at vi gjennom året har 

hatt en jevn puls med flotte gudstjenester, konserter og 

samlinger av ulike slag. Og om en ting skal fremheves ble 

«Prestivalen» i juli en flott døråpner for mange; her viser kirka 

vilje til å åpne dørene og fremstår slik mange av oss ønsker at 

den skal være.   

 

Utfordringene våre ligger også der; det er behov for bedre 

planer for frivillighet, tydeligere kommunikasjonsflyt, og 

kanskje aller mest behov for enda bedre samhandling mellom 

stab, råd og frivillige og en mer tydelig retning for hvor vi vil 

med arbeidet vårt. Hvor er vi – hva kan bli bedre – hvor vil vi – 

hva trenger vi for å nå dit?  

 

Høst 2017 hadde vi en samling med stab og råd på Kjærnes, 

hvor vi snakket om dette med målrettet og samhandlende 

arbeid, og hvor vi også tok frem drømmene og assosiasjonene 

våre knyttet til visjonen for Borg. Vi endte opp med å ønske oss 

en raus kirke, med stor takhøyde, mye omsorg, og med 

assosiasjoner som fred, raushet, lengsel, glede. «Mer himmel 

på jord» vi vil arbeide med dette som visjon også for 2018. 

 

Marit Bekken 

Sokneprest 
 

 



4 

 

Verv og stillinger 
 

Medlemmer i Felles menighetsråd 01.11.15 – 01.11.19  

 

Christin Westby (leder) 

Inger Brit Lea      Vestby menighet 

Nils Oskar Jegstad (vara) 

Dina Marie Egeberg (vara) 

Ståle Haram (vara) 

 

Ian Christian Burman 

Kirsten Marie Eeg    

Terje Røyneberg (vara)    Såner menighet 

Malvin Nordstrand (vara og 

regnskapsfører) 

Morten Vinje (vara) 

 

Ole Einar Garder 

Ellen Garder 

Petter Lind (vara)        Garder menighet 

Tove Simone Emberland (vara) 

 

Anne Kari Borg 

Karin Moonga Bjerke     

Brit Ranveig Rønstad (vara)   Hvitsten menighet 

Elin Lysøe (vara) 
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Garder menighetskomite  
Anette Breivik 

Ellen Garder 

Maria Bjerkreim Garder 

Petter Lind 

Åse Marit Pung 

Astrid Sørbø 

 

Såner menighetskomite  
Terje Røyneberg 

Kristen Eeg 

Malvin Nordstrand 

Frøydis AdeleTegneby 

Morten Vinje 

 

Hvitsten menighetskomite  

Anne Kari Borg 

Karin M. Bjerke 

Brit Rønstad 

Elin Lysøe  

 

Vestby menighetskomite   

Knut Alfred Andreassen 

Helge Hovland 

Britt-Jane Andreassen 

Astrid Rønning 

Inger Brit Lea 

 

 

 



6 

 

«De glade hjelpere» i Garder 

«De glade hjelpere» består av Bjarne Breivik, Vidar Pung og 

Jarleif Nordheim .  

 

Utsmykningskomiteen for Såner kirke 

Utsmykkingskomiteen består av: Jorunn Hoel, Solveig Irene 

Skøien, Gunnar Gilberg og Frøydis Tegneby.  

 

Såner kirkes konsertfond. 

Fra Såner menighet: Frøydis Tegneby 

Kantor: Svein Hordnes 

Vestby kommune kulturkontoret: Morten Nygaard 

 

Diakonigruppen 

Diakonigruppen har bestått av Berit Kjærvik og Jorunn 

Grønmyr Nordstrand. Berit har flyttet og vi har fått med Reidun 

Olstad 

 

Husstyret i Son kulturkirke  

Husstyret har bestått av disse representantene: 

Margit Tukkensæter, Marit Bekken, Else-Marie Aasen, Malvin 

Nordstrand, Svein Gran og Marit Bekken (stab).  

 

Kafédrift og kjøkkengruppe, leder Kirsti Gran 

Dugnadsgruppe, leder Malvin Nordstrand 

Utsmykkingsgruppe, leder Kirsti Gran 

Kveldsmessene, leder Kirsten Gustavsen 

Barne- og ungdomsarbeid, leder John Olav Kjærvik 

Dialog, leder Svein Gran 
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Konsertvirksomhet, leder Svein Gran 

Pilgrimsgruppen: Trond Kirvijervi 

 

Menighetshuset i Vestby  

Beathe Kiland Granerud, (leder) Knut Andreassen og Petter 

Lind. Regnskap og fakturering: Ståle Haram og Jan-Helge 

Ljøstad, og Malvin Nordstrand overtok i løpet av året.  

 

Høstbasar på Vestby menighetshus 

Arbeidsgruppa har bestått av: Leder Anne Kristine Ligaard, 

Bente Lise Oppdal, Annette Karlsson, Astrid Rønning, Arne 

Eriksen, Bodil Røiseland og Knut Andreassen. 

 

Diakoniutvalget  

Med i utvalget: Britt Jane Andreassen (Vestby menighet), Anja 

Sørensen (Hvitsten menighet), Synnøve Fosen (Garder 

menighet), Jorun Nordstrand (Såner menighet). Fra staben: 

Marit Bekken, Marit Roos Hansen og Atle Eikeland 

(prostidiakon). 
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Klokkere og kirkeverter i 2017   

 

Vestby  

Klokkere: Anne Kristine Ligaard, Ellen Trevland, Bernt 

Berntzen, Inger Brit Lea, Niclas Moseng 

Kirkeverter: Aage Enerstad, Bodil Røisland, Astrid Rønning, 

Siri Kathrine Vinje Haugen, Anette Karlsson, Aud Ljøstad. 

 

Såner  

Klokkere: Frøydis Tegneby, Kirsten Eeg, Knut Olstad, Helene 

Hyllseth, Gunnar Gilberg, Inger Berge, Sissel Brandtzæg. 

Reserve: Egil Damm 

Kirkeverter: Mai Britt Bro, Reidun Olstad, Kirsten Eeg, Jorunn 

og Malvin Nordstrand, Gunnvor og Tommy Braaen, Elisabeth 

Tveito Johnsen. Reserve: Arnfinn Grandal og Per Gunnar og 

Anne Britt Larsen 

 

Garder  

Klokker og kirkevert: Anette Breivik, Elisabeth Hystad, Tone 

Pedersen, Ingerid Thirud Eriksen, Jarleif Nordheim, Ruth Dyste 

Nordheim, Henny Wergeland, Karsten Wergeland, Ellen 

Garder, Jan Oddleiv Garder, Grete Gundersen, Jens Gundersen 

 

Hvitsten  

Klokker og kirkevert: Anne Borg, Karin Moonga Bjerke, Brit 

Rønstad, Elin Lysøe.  
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Ansatte 

 

Kirkeverge: Anne-Cathrine Aas  

 

Assisterende kirkeverge: Siv-Helene Østnes 

 

Menighetsarbeider: Marit Roos Hansen 

 

Kantor: Svein-Gerhard Soma Hordnes 

 

Kantor: Tatiana Grushina  

 

Barne- og ungdomsprest: Josva Dammann Kvilstad 

(Fom. 01.10.2017) 

 

Koordinerende Sokneprest: Marit Bekken 

 

Sokneprest: Torbjørn Aas 

 

Kapellan: Silje Mathea Kleftås Nygård  

 

Kirketjener: Arne Ekse 

 

Kirketjener: Inger Berit Venta 

 

Kirketjener: Trond Halvorsen 

 

Kirketjener: Kenneth Holm 

(Sluttet 30.september 2017) 

 

Prostidiakon: Atle Eikeland  
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Strategiske mål for Borg bispedømme 

2015-2020 

 

 

1. Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et 

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

inkluderende og trosstyrkene felleskap» 

 

Først og fremt har vi hatt mange «vanlige» gudstjenester i løpet 

av året. Og det har vært stor variasjon i deltakelse; 85 i 

gjennomsnitt – mot 83 i 2016 og 100 i 2015. Det er nok først og 

fremst store dåpsfølger som holder tallene oppe. Så har vi hatt 

en rekke «spesialgudstjenester», både knyttet til trosopplæring 

og andre. Også med varierende deltakelse. 

Noen eksempler på gamle og nye «spesialgudstjenester».  

 

Barnas misjonsdag 

Vi fikk besøk av Therese Lilleberg Johnsen fra NMSU og 

Vestby barnekor med flott sang. Konfirmantene i Garder ble 

presentert for menigheten. Garder misjonsforening sto for 

serveringen ved kirkekaffen.  

 

Speidergudstjeneste 

Det er lang tradisjon å feire gudstjeneste sammen med 

speiderne en søndag nær St. Georgsdagen, 23. april, i år var det 

på dagen 23. april. I løpet av gudstjenesten fornyet speiderne 

løftet sitt, og sagnet om St. Georg ble fortalt av en av lederne. I 

tillegg deltok speiderlederne som tekstlesere. Etter 

gudstjenesten var det kirkekaffe på menighetshuset, med 

grilling ute, og kaffe og kaker inne.  

 

1.mai-gudstjeneste 

1. mai er en viktig dag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Historisk er det arbeiderbevegelsens dag, men etter hvert er det 
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flere politiske partier som markerer dagen. Tanken om å feire 

gudstjeneste denne dagen kom fra prost Hege – for at vi som 

kirke skal være der folk er. Samtidig hadde vi en avtale om en 

jazz-gudstjeneste med Frimurernes storband. Vi fant ut at det 

kunne være en god ide å slå dette sammen, så 1. mai, på 

kvelden, feiret vi jazzmesse i Såner kirke. Ordføreren var 

invitert til å holde appell, og hadde takket ja. Men han ble 

forhindret. Da stilte Annette Mjåvatn opp i stedet. Det ble en 

flott gudstjeneste.  

 

17. mai-gudstjeneste  

Vi har gudstjenester i alle kirkene våre på 17.mai, bortsett fra 

Strømbråten. 

 

Styrker: Dette samler 200-250 mennesker til sammen, og er en 

integrert del av 17. mai-feiringen i Vestby kommune. 

Samarbeidet med lokale kor i Såner (Hølenkoret) og Son (Son 

blanda kor) fungerer fint. I tillegg er det god samhandling med 

toget, som starter rett etter gudstjenesten i Vestby, i Garder og 

i Hvitsten. I tillegg er det felles brunsj i Son kulturkirke, noe 

mange stanser igjen og blir med på.  

 

Utfordringer: å få flere til å komme, spesielt i Vestby og Såner 

kirke. En mulighet kan være å involvere flere barnefamilier. 

 

Bygdedagsgudstjeneste 

Tidligere har vi hatt stand på bygdedagen, med utdeling av 

vafler, brosjyrer, gjettelek for barna hvor de kan finne ut ting i 

og oppdage kirken. I 2017 prøvde vi for første gang også 
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gudstjeneste under bygdedagen, med deltagelse fra barnekoret. 

Det kom ikke mange, men var en fin opplevelse for de som 

kom. Det var en del runder i planleggingskomiteen for 

bygdedagen om hvorvidt en gudstjeneste skulle være en del av 

opplegget, men dette ble gjort, og det kom ingen negative 

tilbakemeldinger.  

 

Styrker: å være synlig sammen med ulike lag og foreninger på 

bygdedagen. Å være kirke der folk er og samles.  

 

Utfordringer: få folk til kirka. Gudstjenesten ble noe usynlig og 

tilbaketrukket. Vi må ha nok trekkplaster, med band eller kor. 

Evt. vurdere å gå tilbake til å være stand med oppdag kirka – 

for barna, og evt. rigge hoppekirka vår, noe vi vurderer å gjøre 

i 2018. Gudstjenesten er i stor grad stabsdrevet vi kan gjerne få 

med flere frivillige til å stå på stand. 

 

Økumenisk (felleskirkelig) gudstjeneste 

I mange år har menighetene og misjonsorganisasjonene her i 

Vestby – i tillegg frikirken i Moss – feiret økumenisk 

gudstjeneste på Solåsen, en søndag før St. Hans. Men i år var 

det mye usikkerhet knyttet til arrangementet. For høsten 2016 

ble det besluttet å legge ned – eller å «legge på is» – det andre 

felleskirkelige arrangementet vi har hatt her i Vestby, 

Fellesmøtene. Bakgrunnen for det var at de andre menighetene 

og organisasjonene (med unntak av NMS) syns det var 

vanskelig å samarbeide med Den norske kirke etter at 

Kirkemøtet har åpnet for vigsel av likekjønnede. Nå ble det 

økumenisk gudstjeneste også i år – ved at vår representant, 
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Torbjørn Aas, «tilbød seg å ha en ganske tilbaketrukket rolle» i 

gudstjenesten. I år, 2018, er det avtalt at representantene skal 

møtes til dialog før påske. Og så får vi se. 

 

Bryggegudstjeneste  

Rundt St. Hans er det lang tradisjon for å samles til 

bryggegudstjeneste utenfor kystkultursenteret i Son, også i år. 

Det var flott vær og ca. 50 tilstede. 

 

Styrker: Flott samarbeid med kystkultursenteret. Mange som 

stanser opp. Kirka er synlig der folk er. 

 

Utfordringer: åpne opp så flere tør å stanse. Kanskje kan mere 

musikkrefter være med å trekke flere? 

 

Høsttakkefest 

Høsttakkefesten var «på vandring» mellom forskjellige kirker 

noen år, men er nå lagt fast til Garder. Så har vi et godt 

samarbeid med Bygdekvinnelaget denne dagen. De stiller med 

markens grøde, og så ordner vi med kirkekaffen. Tidligere tok 

Bygdekvinnelaget også ansvar for den, men det kom signaler 

om at det ble for mye, så nå har – kanskje – høsttakkefesten 

funnet sin form? 

 

Høstkveld 

Det har blitt en tradisjon å legge høstkveld til Garder kirke hver 

høst. Denne har vært mest sang og musikkveld. I 2017 ble 

denne kvelden samkjørt med Garder misjonsforenings 

arrangement med Trygve Bjerkreim-kveld på Gardarheim. 
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Styrker: åpent arrangement, med mye flott sang og musikk.  

Utfordringer: PR – få folk klar over arrangementet. Litt lite 

fremmøte. 

 

Allehelgensdag 

Hvert år inviterer vi pårørende til dem vi har hatt gravferd for i 

kirkene våre i Vestby gjennom det siste året. Kl.11 i Såner, der 

navnene for Son og Såner blir lest, og kl.19. i Vestby der 

navnene for Vestby, Garder og Hvitsten blir lest. I Vestby er det 

i tillegg fakkeltog ut på kirkegården etter gudstjenesten, med 

allsang. 

 

Styrker: mange velger å komme, dette er en godt innarbeidet 

tradisjon. En åpen og inkluderende kirke. Mange stanser også 

til kirkekaffen etterpå.  

 

Utfordringer: Noen Vestby-beboere gravlegges andre steder, og 

vi vet ikke navnene. Andre familier velger livssynsnøytrale 

seremonier som vi ikke har noe befatning med, eller familien 

ønsker ikke navnet lest i kirka. Dette har skapt noen 

misforståelser og noe kritikk.  

 

Hele menigheten synger  

I 2017 hadde vi Taize-kveld, der Hølenkoret, Son blanda kor og 

kirkekoret hadde øvd inn en del taizesalmer fra salmeboka, 

kirka var rigget med lys, og det var foredrag om taize ved Per 

Kr. Aschm. Det var mange gode tilbakemeldinger, og bra 

besøkt.  
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Styrker: samhandling med alle korene. Mange som finner veien 

til kirka som ellers ikke er der. 

 

Utfordringer: vi ønsker å inkludere «hele menigheten»; kan vi 

inkludere flere kor? Flere aktører?  

 

Lysgudstjeneste i Hvitsten 

1. søndag i advent er det lysgudstjeneste i Hvitsten kirke. Da er 

Vestby barnekor med. De leser Bibeltekster og synger. I tillegg 

får 4-åringene i Hvitsten Min kirkebok denne dagen. Etter 

gudstjenesten går vi sammen ned til torget, hvor det er bål i 

bålpanna, og salgsbod, og høyballer som luner. Barnekoret 

synger også her, julegrana tennes, det er allsang, presten sier 

noen ord. Så er det salg av pølser og gløgg. Og til slutt kommer 

julenissen med hest og vogn, og deler ut poser til barna. 

Arrangementet etter kirken er et samarbeid med Hvitsten Vel.   

 

Lysgudstjeneste i Garder kirke 

Garder er lysgudstjenesten en del av samarbeidet med Garder 

vel, med julegrantenning etter gudstjenesten. 6. klassingene i 

Garder blir spesielt invitert til gudstjenesten og får utdelt Bibel. 

 

Styrker: et fint fellesarrangement med en lokal markering med 

julegrantenning, godt samarbeid med velforeningen. Åpent for 

alle, spesielt barne- og familievennlig, sosialt med trivelig 

sammenkomst på Gardarheim. 
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Utfordringer: til julegrantenningen møter mange. Vi må gjerne 

få flere til å velge og også komme til kirka, kanskje ved å 

involvere flere barnefamilier?   

 

Julens salmer 

I 2017 hadde vi tidligere kirkemusiker, nå bosatt i Hvitsten, 

Yngve Haugstvedt, til å lose oss gjennom historien bak flere av 

julens salmer. Organist og kirkekor var med, andakt ved en av 

prestene. 

 

Styrker: en annerledes måte å nærme seg julesalmene på og lære 

de nye salmene. Flott sang og mye sangglede.  

 

Utfordringer: PR for å få folk utenfor Garder til å oppdage 

arrangementet. Jula er en travel tid for mange.  

 

Kveldsmesser i Son kulturkirke 

Det har blitt arrangert ukentlige kveldsmesser så å si alle 

onsdager gjennom året fra kl. 19.00 – ca. 19.30. Deltakertallet 

har variert mellom 15 og 25.  Kveldsmessen har funnet sin 

form, og de fleste tar utgangspunkt i Kristuskransen (Martin 

Lønnebo). Messene preges av bibeltekster til ettertanke og 

refleksjon, bønnevandring, lystenning og musikk. Første 

onsdag i måneden arrangeres såkalt «perlemesse» som 

inkluderer nattverd og forrettes av en prest. Kveldsmessene 

avsluttes med enkel kveldsmat som tilrettelegges av en egen 

gruppe. 
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Første onsdag i januar arrangerte vi også i år «Syng julen ut» 

med Jeløykameratene, Son Blandede Kor og Såner kirkekor. 

Arrangementet bygger på gangen i vanlig onsdags kveldsmesse 

med nattverd, korsangsang og fellessang Etter kveldsmessen er 

det felles kveldsmat hvor alle bidrar med rester fra julematen. 

Arrangementet har hatt god oppslutning.  

Kveldsmessene blir arrangert av en arbeidsgruppe som fordeler 

ansvar for innholdet i kveldsmessene mellom seg. Vi ønsker at 

disse messene fortsatt skal arrangeres hver onsdag gjennom 

året. Vi mener det er viktig med kontinuiteten hver onsdag. 

Kveldsmaten i forlengelsen av messen fungerer som en viktig 

møteplass. Vi ser at besøkstallene varierer noe, men at det er 

ganske stabilt. Det er en målsetting å øke deltakelsen. Dette er 

et «lavterskel» gudstjenestetilbud.  

 

Høsten 2017 arrangerte kveldsmessegruppa fire 

samtalegrupper i etterkant av kveldsmaten. Tema for disse 

gruppene tok utgangspunkt i et opplegg laget av kirkerådet i 

forbindelse med Luther-jubileet. Det møtte opp 6 til 8 personer 

på samtalegruppene. Vi vurderte disse gruppene på møte i 

arbeidsgruppa i desember og konkluderte med at vi ikke 

arrangerer samtalegrupper våren 2018.   

 

Kor for barn og unge 

 

Alle korene våre er svært viktige for at «flere skal oppleve 

gudstjenesten som inkluderende og trostyrkende fellesskap». 

Og vi har mange flotte kor 
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Vestby barne- og ungdomskor  

Barne- og ungdomskoret har ukentlige øvelser hver torsdag på 

menighetshuset med kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes som 

musikalsk ansvarlig og Vilde Helene Hansen som voksenleder 

og dirigent. Menighetsrådet stiller opp med midler til å avlønne 

henne. 

 

Barnekoret har 17 og ungdomskoret 13 medlemmer. Noen 

medlemmer er med i begge korene. Korene har felles styre og 

økonomi og har siden årsmøtet 18.3 2017, følgende styre: Leder 

Kari Bergitte Finstad, sekretær Jorunn Ytrehorn Wiik, kasserer 

Roar Ånesland. Øvrige medlemmer er Inger Heidi Francker, 

Kari Westby Lund og Svein-Gerhard Soma Hordnes, Vara: 

Marianne Rundtom 

 

Det har vært 29 øvelser og korene har bidratt med sang på 11 

gudstjenester. Ett høydepunkt er korenes overnatting på 

menighetshuset. Sommeravslutningen ble i år holdt på 

gressplenen utenfor Garder skole. Barnekoret sang på 

gudstjenesten før avslutningen og ungdomskoret avholdt sin 

solistkonsert etterpå. Det ble en flott konsert. 

 

Utfordringer for barnekorets del er å få foreldre til å stille i 

styret. Styrkene er at koret har lang fartstid og et godt rykte som 

gjør at rekruteringen til koret i stor grad går av seg selv. 

Det er også en styrke at koret ledes av kantor. Dette gir stabilitet 

og forutsigbarhet. 
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Baluba 

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

Dette er et tilbud for barn fra 4-8år. Det øves hver torsdag fra kl 

17.30 ti 18.30. Ideen er å opptre ved to gudstjenester i halvåret. 

 

Tiril Bratt er musikalsk ansvarlig og kantor Tatiana har vært 

med en gang pr måned. Astri Grestad har vært medhjelper 2 

ganger pr måned. Konfirmant Emilie har vært med hele høsten. 

Det har vært fra 7 til 14 barn på øvelsene. Styrkene er at barn 

blir glad i å synge, og trives med å opptre. De lærer nye sanger 

og utvikler seg musikalsk, og barn og foreldre blir kjent med 

kirken. Praktiske tilretteleggere har vært Margit Tukkensæter 

og Else Marie Aasen. 

 

Utfordringene er å få en stabil barnegjeng som deltagere, og 

hvordan man skal få med flere gutter. Det er også en utfordring 

å få en fast leder og ungdommer som medhjelpere. 

 

Såner kirkes voksenkor  

Voksenkoret består av ca. 15 sangere fra hele Vestby, og koret 

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

Organist Tatiana Grushina er dirigent. Koret har deltatt som 

forsangere til salmesang i flere gudstjenester, 

førbryllupssamling og på Lun aften. Koret synger et bredt 

repertoar fra salmer til gospel. Våren 2017 fikk koret med støtte 

fra FMR mulighet til å dra på kortur til St. Petersburg. Koret 

møtte et lokalt kor og sang i en Luthersk menighet. Turen bidro 

i stor grad til gode felles opplevelser og teambygging. Det er 

ønskelig med flere korister, særlig mannsstemmer. 
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Øvrig kormedvirkning 

I løpet av året har vi har vi hatt gleden av å ha med lokale kor i 

gudstjenestene våre. 

 

Hølenkoret øver i Såner kirke uten vederlag, mot at de stiller på 

4 gudstjenester i året. De medvirker alltid på 17.mai i Såner 

kirke og julaften. De var bl.a. med på «Hele menigheten 

synger». Hølenkoret har medvirket med både Son blandede kor 

og Såner kirkekor i løpet av 2017. 

 

Såner kirkekor har egen rubrikk i årsmeldingen. 

 

Soon blandende kor har blant annet medvirket på «vi synger 

julen ut» og 17.mai i Son kulturkirke. 

 

Vestby korforening medvirker fast på Allehelgens-

gudstjenesten og på Vi synger julen inn, i Vestby kirke.  
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2.  «Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring»  

 

Det har, dessverre, vært en tydelig nedgang i dåpstallene dette 

året; 75 dåp i 2017, mot 99 året før, og 105 året før der igjen. 

Dette er en trend vi ser over hele landet, og forklaringen er 

sammensatt. Og vi må ha fokus på det. Noe vi gleder oss over, 

er at vi nå fått i gang mange nye trosopplæringstiltak, ut 

trosopplæringsplanen. Tiltakene har vært gode, men 

oppmøtetallene har vært varierende.  

 

Drop-in-dåp 

I 2017 valgte vi for 2.år på rad å åpne Son kulturkirke for drop-

in-dåp. Folk kunne melde seg på forhånd, eller bare komme. 

Dessverre kom ingen i år. 

 

Styrker: senker terskelen for dåp, spesielt for dem som ikke 

«rakk» å døpe barnet i tide, eller ikke har ressurser. Det gir også 

et tilbud for eldre som ønsker dåp. Opplegget er enkelt å 

gjennomføre. 

 

Utfordringer: I 2016 hadde vi bra omtale i avisene og 

menighetsbladet. Da kom det en del. Dette ble ikke gjort i 2017, 

det ble kun informert muntlig og lagt på hjemmesiden. For at 

dette skal nå ut, må vi bruke lokalaviser og andre medier. 

Kanskje trenger ikke dette å gjennomføres hvert år? Det kan 

også være en mulighet å samhandle med andre menigheter 

rundt oss. Dette handler også om bruk av ansatteressurser 
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Dette merket            markerer trosopplæringstiltak  

 

  Dåpssamtaler og dåpstreff (under ett år) 

Dåpssamtalen er det første møtet med barn – og foreldre som vi 

håper skal delta i trosopplæringen. Så dåpssamtalen er viktig. 

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 i kirkerommet. 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 som minne fra dåpsdagen. 

 

Samtalen gir ofte god kontakt med dåpsfamilien, og mulighet 

til å introdusere familien for menighetens trosopplæringstilbud. 

Noen ganger oppstår også gode samtaler om tro og tvil. Det kan 

være utfordrende å skape gode rammer for en god samtale. Hvis 

det er mange tilstede kan det være krevende. Kanskje kan en 

større dåpssamling være et bedre tilbud i noen tilfeller der det 

er mange dåp. 

  

  Babysang (under ett år)  

Babysang gjennomføres hver torsdag, 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 har vært gjennomført etter planen i 2017, med innleid 
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hjelp fra sangpedagog Kristin Gramstad. På sikt ønsker vi å 

drive tiltaket med egne ansatte. Tilbakemeldingene fra 

foreldrene har vært gode, og på menighetshuset har det vært 

oppe i over 20 babyer på én samling. Men oppmøtetallene har 

variert en del, og det er en utfordring å finne de beste kanalene 

for å nå målgruppen med informasjon om tiltaket. 

 

  Babysang-reunion (1år)  

Som ettåringer inviteres barna som har vært med på babysang 

tilbake til en gudstjeneste spesielt tilrettelagt for små barn og 

familier. I 2017 ble dette gjennomført for første gang, sammen 

med Krølletreff-tiltaket. Gudstjenesten skjedde på barnas 

premisser, og foreldrenes tilbakemeldinger var at de opplevde 

å kunne ha senkede skuldre, fordi det var spesielt tilrettelagt for 

barna. En utfordring er å nå ut bredt med et tiltak som retter seg 

mot en mer begrenset gruppe av tidligere deltakere på 

babysang. Kombinasjonen med Krølletreff gjør at det likevel 

kommer nok barn, men kanskje kunne man også invitert noe 

bredere så man kan nå flere av 1-åringene. 

 

  Krølletreff (2år)  

Krølletreff er en gudstjeneste med utdeling av 2års-bok. Ved 

denne gudstjenesten ble det også invitert til Babysang-reunion. 

Å gjennomføre de to tiltakene sammen fungerte godt, og kan 

gjerne gjøres igjen. Gudstjenesten og prekenen var spesielt 

tilpasset barna, med fokus på fortellingen om sauen som gikk 

seg vill. En slik gudstjeneste blir full av liv, og det er flott, men 

vi vil også jobbe videre med å tilpasse liturgien så den oppleves 

som gode faste holdepunkter underveis av både voksne og barn. 
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   4 års-klubb og 4 års-bok  

4 åringene inviteres hvert år til 4års-klubb, for å bli kjent med 

kirkebygget. Her får de oppdage noen av skattene i 

kirkerommet – Bibel, kirkeklokker, døpefont, orgel, alter, 

lysglobe, og dem selv. I tillegg får de være med på en 

gudstjeneste med utdeling av 4års-bok. Tiltaket er populært 

mange steder i landet, og har også en lang tradisjon i kirkene 

her i Vestby. På grunn av mindre folketall i Garder og Hvitsten 

er det færre herfra, og derfor en avveining – både med tanke på 

ressurser og opplevelsen av å være en del av et større fellesskap 

– om alle deler av tiltaket skal gjennomføres lokalt, eller om det 

er mulig å samle en litt større gruppe til klubb-delen av tiltaket. 

 

  Gøy på landet ( 7 år)  

Gøy på landet gjennomføres årlig i Garder. I år ble det 

gjennomført med barnekoret som sang i gudstjenesten, og med 

ungdomskorets solistkonsert under kirkekaffen. Det var stor 

suksess med hoppekirke, og menighetskomiteen stod for salg 

av is og drikke. Arrangementet skal også være et 

trosopplæringstiltak for 7åringene i kommunen. Det ble ikke 

gjort i 2017. Her gjenstår det noe arbeid for å lage et godt 

opplegg som ivaretar denne gruppen, ut fra 

trosopplæringsplanen, i rammen av et allerede velfungerende 

arrangement. 
 

 

  Lys Våken (11-12 år)  

11- og 12åringer inviteres til overnatting i kirken natt til første 

søndag i advent. I år ble Lys våken gjennomført i Son 

kulturkirke, som egnet seg godt til alle aktivitetene som skulle 
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gjennomføres. Det var refleksløp, lek, mat, undervisning, 

fortelling, dramatisering og ulike andre forberedelser til 

gudstjenesten morgenen etter. Ungdomsledere og deltakere på 

MILK var med, sammen med flere frivillige som laget mat og 

ordnet både på kvelden og morgenen. Siden tiltaket 

gjennomføres for to årskull er det viktig at det utvikles gode 

opplegg man kan veksle mellom, så barna kan være med begge 

årene uten at opplegget er identisk. 

 

     Halloweengudstjeneste (13 år) 

Halloween-gudstjeneste ble i år som et forsøk gjennomført i 

Hvitsten, med god hjelp fra frivillige. Vi benyttet muligheten til 

å utforske hvordan denne dagen kan markeres i rammen av en 

gudstjeneste. I Danmark er det flere steder tradisjoner for å 

arrangere halloweengudstjenester. Tematikken kan gi en god 

inngang til å snakke med unge om døden og alvorlige temaer i 

kristen tro. Opplegget er under utvikling, men vi ønsker å 

invitere 13åringene til en kveldssamling og –gudstjeneste med 

nettopp halloweentema i 2018. 

 

  Tacokveld på Saga (13 år)  

Tacokveld på Saga er et arrangement som gjennomføres i 

forbindelse med Ungdomstreff i Son kulturkirke. Her blir 

13åringene spesielt invitert for å spise taco og få oppleve 

klubben, som er en del av menighetens kontinuerlige 

ungdomsarbeid, som de også kan være med i videre. Som med 

Kick off for Between er det mulig dagen for gjennomføring skal 

flyttes fra fredag, hvis det kan åpne opp for at flere får glede av 

tilbudet. 
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   Kick off Between (10 år)  

10åringene inviteres spesielt hvert år til åpningskveld for 

tweensklubben Between, som drives av frivillige i Son 

kulturkirke. Her får de oppleve en klubbkveld, og håpet er at de 

vil være med videre inn i det kontinuerlige arbeidet for tweens 

i menigheten. Fredagskvelden er samtidig for mange en kveld 

der familien samles. Derfor vurderer vi om det skal tenkes nytt 

rundt hvilken dag kick off og klubben arrangeres, for å kanskje 

kunne nå ut til flere. 

     

          Kick off for konfirmanter (14 år)  

«Kick-off» for 2018-konfirmantene ble gjennomført i 

november 2017. Dette var i all hovedsak et informasjonsmøte 

for neste års kull, med en ungdomsgudstjeneste etter møtet. 

Gudstjenesten inneholdt noen elementer om det å være ny 

konfirmant, ellers var det en vanlig gudstjeneste. Vestby 

ungdomskor var forsangere og hadde i tillegg noen solist-

innslag. Opplevelsen var at dette ble veldig fint, men neste år 

ønsker vi oss band i tillegg til at gudstjenesten er før 

informasjonsmøtet.  

 

  Konfirmasjon (14 år) 

120 konfirmanter ble konfirmert i 2017. Disse var jevnt fordelt 

på Såner (61) og Vestby (54). Det var 3 konfirmanter i Garder 

og 2 konfirmanter i Hvitsten. I 2017 var første gang vi prøvde 

et helhetlig konfirmantopplegg hvor alle konfirmantene fulgte 

det samme undervisningsopplegget. Vi brukte «Nøkler til livet» 

fra KFUK-KFUM og opplevde at dette var veldig vellykket.  
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I august var det konfirmantleir på Haugetun folkehøgskole i 

Fredrikstad. På grunn av vakanse i trosopplæringsleder-

stillingen ble Halvor Bekken Aschim lønnet for å være med 

som hovedansvarlig for leiren, med ansvar for det musikalske 

og undervisning. I tillegg ble det leid inn band som også hadde 

lederansvar. Dette ble tatt veldig godt imot av konfirmantene. 

Bandet og samlingene hvor de var aktive var det som scoret 

høyest på evalueringene i etterkant. Vi hadde med oss rundt 25 

ledere. Dette er et minimum for å få gjennomført en slik leir.  

 

I september 2017 var det konfirmasjonsgudstjenester med 

mange frivillige i sving. Vi brukte også ungdomsledere som 

kirkeverter på noen gudstjenester, dette var veldig vellykket og 

noe vi ønsker å fortsette med.  

 

 Minilederkurs – MILK (16 år) 

MILK-kurset ble gjennomført i samarbeid med Ås, Kroer og 

Nordby menigheter og arrangert på ulike steder i menighetene. 

Fra Vestby fellesrådsområde var det fire som deltok på kurset.  

MILK startet med et felles kick off på Strandheim leirsted for 

hele prostiet. Dette var vellykket. MILKerne ble kjent med 

hverandre og det gjorde det videre samarbeidet enkelt. I mai 

arrangerte vi en egen leir for Vestby, Kroer, Nordby og Ås i Son 

kulturkirke. MILKerne laget store deler av gudstjenesten og 

ungdomsprest Knut-Helge Kråkenes Moe fra Nordby og 

kateket Jenny Marie Ågedal fra Ås deltok på gudstjenesten. 
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Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid 

 

Treffpunkt  

Samlinger på Gardarheim to ettermiddager i semesteret, gjerne 

i forkant av familiegudstjenester i Garder kirke. Målgruppen er 

eldre barnehagebarn og yngre skolebarn, men alle er 

velkommen. Vi spiser først middag, deretter har vi en kort 

andakt, før vi har hobbyverksted eller andre aktiviteter. Alle får 

Barnas (søndagsskoleblad) med seg hjem  

 

Between 10 -13 år  

I 2017 ble det arrangert 18 fredagskvelder for barn fra 10-13 år 

(5.-7 klasse) kl.1800-1930 i Son kulturkirke (det vil si to ganger 

i måneden istedenfor en gang). 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 de nye barne- og 

ungdomslokalene i kjelleren. 

 

Frivillige hovedledere for Between er Else Marie Aasen, 

Ingunn Trageton Ileby (kontaktperson) og Trond Kivijervi, Jon 

Olav Kjærvik (vår) og Margit Tukkensæter. Marit Munzo.  

Mari T. Ileby, har vært fast ungdomsleder og sluttet 31.12 etter 

4 år. Sondre T. Ileby har også vært ungdomsleder i høst. 

Prestene er i tillegg innom noen ganger hver i halvåret, slik at 

det også holdes en liten andakt hver kveld. 
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Informasjon om Between-treffene ble lagt ut på kirkens 

hjemmesider og i tillegg gitt på ITs Learning, hjemmesiden til 

alle skolene i kommunen, og SMS hver gang for å minne om 

Between og ungdomstreff. Besøkstallene er noe varierende, og 

det vurderes blant annet om det kan være en mulighet å endre 

dag for å få flere faste deltakere. I løpet av året har det vært 50 

ulike barn innom. I snitt har det vært ca. 10 barn hver gang 

denne høsten. 

 

Ved oppstarten av Between høsten 2017 fikk alle 5.klassingene 

brev med invitasjon til å være med på en kveld på Between, 

med servering av taco, som er ett av tiltakene i 

trosopplæringsplanen. I 2017 kom det til dette bare 8 barn, mot 

42 i 2016. Det er mulig at tidspunktet invitasjonene sendes ut 

spiller inn, og at de i 2017 ble sendt ut for tidlig. 

 

Ungdomstreff 13 og oppover  

Ungdomstreff for de fra 8.-10. klasse, samme fredager som 

Between, fra kl. 19.30-21.30. Ungdomsleder er Sondre T. Ileby, 

i tillegg til Mari og de voksne fra Between. Høsten 2016 fikk vi 

Ann Kristin Canoy Trondsen som ny frivillig ungdom, som er 

med når hun kan.  

 

Det har tidligere blitt kjøpt inn nytt utstyr til ungdomstreff for å 

ha noe ekstra å tilby de unge da barn- og ungdomslokalene ble 

åpnet i kjelleren i Son kulturkirke i desember 2016. Lokalene 

har air-hockey, fotballspill og bordtennisbord, i tillegg til 

formingsmateriell.  
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Ungdomstreff har opplegg som består av en samling i 

kirkerommet med bibelfortelling, lystenning, sang og musikk, 

bønn og velsignelsen. Etterpå er det servering av noe 

ungdommene har vært med på å lage selv, eller vafler som de 

voksne har laget. 

 

I løpet av 2017 har det vært ca. 15 ulike ungdommer innom. De 

fleste har gått på Between før og har fått en tilhørighet til den 

nye kirken. Det er flott at de vil fortsette å komme. 

 

Også for Ungdomstreff inviteres ungdommene til «kick off», 

som ett av tiltakene i trosopplæringsplanen. Her har de blitt 

invitert til taco og «Sing Star» med mer. 8 ungdommer og 5 

ledere kom. Det var en fin start, men vi hadde selvfølgelig 

ønsket at flere kom. Kanskje ble også invitasjonen her sendt ut 

for tidlig. 

 

Ungdomsledere  

Vi har en veldig trofast gjeng ungdomsledere. Disse er med på 

konfirmantleir, Lys Våken og andre ting de får forespørsler om. 

Nytt fra 2017 var at alle ungdomsledere som skulle være med 

på konfirmantleir måtte ha et oppfriskningslederkurs. Dette ble 

en positiv opplevelse, og noe vi fortsetter med i 2018. 

 

Givertjenesten 

Midlene som kommer inn gjennom givertjenesten er øremerket 

menighetsarbeid blant barn og unge. Alle aktiviteter i 

menighetene kan søke givertjenesten om støtte til sitt arbeid. 

Det er 15 faste givere som er knyttet til givertjenesten. 
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I 2017 kom det inn kr 52 624 til givertjenesten. Fra 2017 er det 

Felles menighetsråd som har ansvar for givertjenesten. 
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3. «DNK er synlig i samfunnet og oppleves 

relevant og engasjerer seg i menneskers liv» 

 

De fire menighetene våre er forskjellige. Menigheten i Hvitsten 

er en typisk «folkekirkemenighet». Mange i Hvitsten er knyttet 

til kirkebygget. Og på de store dagene møter folk opp. Vestby 

menighet er òg en folkekirkemenighet, hvor mange opplever 

kirken mest relevant i forbindelse med de store høytidene og 

livsritene. Og det er viktig at kirken har blitt med på Bygdedag 

og Prestival. I Garder står misjonsorganisasjonene sterkt, og 

den gudstjenestefeirende menigheten er forholdsvis stor. Såner 

har en sterk kirketradisjon, som kanskje til og med ble forsterket 

av brannen i sin tid. Men i dag er det mange nye innflyttere med 

mindre tilknytning. I Son har kirken blitt godt synlig i 

lokalbefolkningen på kort tid, kanskje først og fremst gjennom 

Dialog-arbeid og konserter, men og gjennom gudstjenester og 

kveldsmesser. Så bildet er sammensatt. 

 

Menighetsbladet 

Vestby Menighetsblad kommer ut med fire nummer i året og 

når alle husstander. Menighetsbladet er derfor et viktig 

kontaktpunkt til den store menigheten. De tre som sitter i 

redaksjonen er Egil Gustavsen, Lisbeth Garder Ruud og 

Torbjørn Aas. Og det som fyller bladet er glimt fra menighetens 

ulike aktiviteter, intervjuer, reportasjer og faste spalter som 

andakt, Sveins salmetavle, hilsen fra kirkevergen, og 

gudstjenestelister, og navn på døpte, viede og døde. Det er en 
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utfordring at Menighetsbladets økonomi er dårlig, så vi trenger 

flere annonsører.  

 

Hjemmesiden 

På www.vestby.kirken.no finner man gudstjenestelisten, 

omtale av arrangementer i forkant, og vi forsøker også å omtale 

flest mulig av arrangementene i etterkant. Vi er flere i staben 

som legger ut stoff på hjemmesiden. Med et høyt aktivitetsnivå 

er det en utfordring å holde hjemmesiden løpende oppdatert. 

 

Facebook  

Kapellan Silje Mathea Kleftås Nygård har hatt hovedansvaret 

for Facebook-siden til Vestby (Kirkene i Vestby) i hele 2017. 

Facebook har hovedsakelig blitt brukt til markedsføring av 

arrangementer, men også deling av ting kirken sentralt 

publiserer. I desember 2017 laget kapellan Silje og barne- og 

ungdomsprest Josva «Kirkeskyss karaoke» som var små filmer 

til hver søndag i advent om aktuelle adventstemaer, i tillegg til 

litt sang. Disse ble tatt overraskende godt imot, og vi opplever 

at video-formatet er et format som kommuniserer godt. 

 

Misjonsavtaler  

I 2017 hadde Vestby misjonsavtale med det Norske 

Misjonsselskap om støtte til kvinner i Mali til dyrking av 

urtehage og livsopphold. Såner hadde avtale med Himalpartner. 

Garder har hatt misjonsforeningen og barnas misjonsdag som 

er tilknyttet NMS. Mens Hvitsten støtter et prosjekt i Sierra 

Leone, hvor et barnehjem arbeider for barn av krigsofre, (ikke 

direkte tilknyttet misjon).   

http://www.vestby.kirken.no/
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Egne avtaler for hver menighet gjør det mulig å både støtte 

utvalgte prosjekter, og gjøre menigheten mer bevisst på 

misjonsansvaret vårt. Samtidig kan det være en utfordring å få 

et tydelig fokus, med tre misjonsorganisasjoner såpass bredt 

fordelt. Det kan være en fordel å samle oss om ett prosjekt. 

 

Grønn menighet  

Diakoniutvalget tok initiativ til å jobbe videre med punktet i 

Diakoniplan for DnK som omhandler Vern om skaperverket. I 

den forbindelse ble det jobbet med å få godkjent menighetene i 

Vestby som grønne menigheter. Denne godkjenningen kom på 

plass i 2017, etter at Vestby-menighetene har oppfylt 50 

punkter i kriteriene. Det er også opprettet et eget utvalg for 

grønn menighet. Dette utvalget er representert i 

Diakoniutvalget. Gjennom dette øker vi menighetenes 

bevissthet og tydelighet i klimaspørsmål. Samtidig er det en 

utfordring å gjøre dette bedre kjent og integrere det i 

menighetenes liv. 

 

Arbeid med inkluderende menighet 

Menighetene i Vestby har et fungerende felles diakoniutvalg 

som har jobbet med utgangspunkt i lokal diakoniplan. Ett av 

satsningsområdene har vært å jobbe for at menighetene skal 

oppleves som inkluderende. I den forbindelse har 

Diakoniutvalget presentert Menighetsrådet for brosjyren 

«Inkluderende menighet». Den inneholder tiltak, ideer og 

utfordringer til menighetene. I tillegg til sjekkpunkter man kan 

krysse av hvis man innfrir dem. En menighet kan bli registrert 

som inkluderende menighet på samme måte som den kan bli 
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registrert som grønn menighet. Menighetsrådet har vedtatt at 

menighetene i Vestby ønsker å være inkluderende og følge opp 

punktene. I det praktiske arbeidet har det blitt startet dialog med 

boliger for psykisk utviklingshemmede og informerer dem 

blant annet om Tro og lys Follo sine arrangementer. Vi håper 

på en utvidelse av dette. 

 

Tro og lys-gudstjenester (for utviklingshemmede) 

Tilbud om gudstjeneste og sosialt fellesskap for 

utviklingshemmede og deres familier i Follo (hovedsakelig i Ås 

arbeidskirke), en gang pr. måned. Marit Bekken har vært vår 

prest her, og dag Brostad har sittet i styret for Vestby, deler av 

året. Dette er et godt tiltak i arbeidet for å være en åpen og 

inkluderende menighet, og tilrettelagt for målgruppa.  

Arrangementet holder til i Ås, og en utfordring er å gjøre det 

bedre kjent her i Vestby, for brukere og institusjoner. 

 

Fasteaksjonen  

Kirkens nødhjelps Fasteaksjon ble også i år gjennomført som 

en del av konfirmasjonsopplegget, men er samtidig tenkt å være 

hele menighetens innsamlingsaksjon i fastetiden. Innsamlingen 

går til alt Kirkens nødhjelps arbeid, med et spesielt fokus på å 

sikre alle mennesker tilgang på rent vann. Aksjonsdagen gikk 

fint, og både foreldre og konfirmanter var involvert, i tillegg til 

ansatte og frivillige. Vi kan fortsatt ha behov for flere frivillige 

til å hjelpe til med bøsser og liknende i forkant av aksjonsdagen. 

Det er også noen roder som ikke blir dekket fordi vi ikke er 

mange nok til å gå alle rundene, så det kan være en idé å forsøke 
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å mobilisere noen flere fra menighetene til å også være med som 

bøssebærere neste gang.  

 

Innsamlede beløp fra hver menighet er: 

Vestby kontant: 21 555,- 

Såner kontant: 18 400,- 

Garder kontant: 4 710,- 

Hvitsten kontant: 585,- 

Vipps, Vestby kommune: 12 235,- 

Det kom inn totalt 57 485,- kr. for Vestby kommune. 

 

Forfulgtes søndag 

12. november markerte vi forfulgtes søndag. Randi Jørgensen, 

fra Stefanusalliansen informerte på gudstjenesten i Vestby, om 

deres arbeid for forfulgte kristne, og ofringen gikk til denne 

organisasjonen. Dette åpner blikket vårt utover, og tydeliggjør 

at vi er en del av et større fellesskap, og som kirke bryr oss om 

våre trossøsken i andre land. Videre ønsker vi å løfte denne 

dagen mer, og få dette inn i et større engasjement. 

 

Samtalegrupper  

 

Vestby  

 I Vestby har vi i dag tre samtalegrupper, to kvinnegrupper og 

en mannsgruppe. De er åpne for nye deltagere. Samlingene 

annonseres på hjemmesiden. Samtalegruppene er et fint sted å 

invitere nye inn. Det er en utfordring å gjøre tilbudet kjent. 
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Hvitsten 

Bibelgruppa i Hvitsten kommer sammen på de 

mandagskveldene hvor det har vært gudstjeneste i kirken 

søndagen før. Da leser vi sammen og snakker om det vi leser 

etterpå. Vi tar oss tid til en hyggelig kaffepause midt i. Kveldene 

oppleves som meningsfulle og bibelen blir i tillegg spennende 

lesestoff. 

 

Kirkeskyss 

Tilbud om kirkeskyss til gudstjenester har vi hatt fast i Såner, 

og deler av året i Vestby. Også til noen kveldsmesser i Son har 

det vært tilbudt skyss til de som etterspør. Noe skyss skjer også 

ved bekjentskap – at faste brukere ringes opp, og tilbys skyss. 

 

Dette tilrettelegger godt for de som ikke har egen bil, eller har 

problemer med å komme seg til og fra våre fellesskap, og 

fungerer inkluderende. Kanskje kunne arbeidet vært mer 

oppsøkende, hvis det finnes noen som ikke tør å ringe. Men 

dette er også et tiltak det trengs frivillige til å gjennomføre. 

 

Kirkekaffe og kveldsmat  

På et møte med klokkere og kirkeverter for noen år siden ble 

det bestemt at vi skal prøve å få til en enkel kirkekaffe etter alle 

gudstjenester. Det får vi til takket være kirkevertene som av og 

til baker noe selv, og takket være Anne Kristen Ligaard i Vestby 

og Arnfinn Grandal i Såner som tar ansvar for at det alltid er 

kjeks i kirkene. Den lille praten med en kaffekopp, eller et glass 

saft, etter gudstjenesten er viktig. Den bygger fellesskap, og 

gjør det lett å få øye på mennesker vi ikke har hilst på før. Så er 

det «stor» kirkekaffe i forbindelse med «store» gudstjenester, 
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som for eksempel da Josva ble ordinert i Son kulturkirke 25. 

februar. For da er det fest! Og etter onsdagsmessen i Son er det 

alltid kveldsmat, og den er mange med på. 

 

Åpen kirke i Hvitsten 

Hver sommer, fra midten av juni og til skolen begynner, er det 

Åpen kirke i Hvitsten på søndagene mellom kl 12.00 og 15.00. 

Et tilbud som blir godt mottatt av stedets innbyggere, 

sommergjester, turgåere og turister. Kaffen står klar til de som 

ønsker en stille stund i kirken eller i de vakre uteomgivelsene 

hvis været tillater det. I år laget Tor Borg et fint skilt som settes 

ved avkjøringen fra Hvitstenveien og ned til kirken. Mange 

flere har nå blitt oppmerksom på at kirken er åpen på 

søndagene. 

 

Det er ikke vanskelig å få noen til å være vertskap ved åpen 

kirke, men lokalkunnskapene om kirkens historie kan gjerne 

heves. Mange besøkende etterspør informasjon om kirkens 

historie og en brosjyre som de kan ta med seg. Vi har kun to 

brosjyrer gitt ut ved kirkens 75-års og 100-års jubileum. Disse 

er i privat eie og kan ikke gis bort til besøkende, da det ikke 

finnes flere eksemplarer. Vi har derfor planer om å lage en 

brosjyre som vi kan kopiere opp og legge ut i kirken til de som 

ønsker å ta med seg. 

 

Pilegrimsvandring 

14.mai var den årlige pilegrimsvandring lang den gamle leden 

gjennom Vestby. Ca. 10 møtte til morgenbønn på Solåsen i Son, 

deretter i overkant av 20 ved fellesstart fra båthavna, med stans 
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ved pilegrimsstøtta ved Klokkerud gård og mat på Svartedal, 

tidebønn i Vestby kirke, der noen få ventet – og felles suppe på 

menighetshuset, der mange takket av etter en fin tur. Nytt i 2017 

var at noen nye fra Ås sluttet seg til og ble med videre vandring 

fra Vestby til Ås kirke hvor det var tidebønn, ved vår felles 

diakon Atle. 

 

Denne vandringen har fokus på vårt felles oppdrag med å ta 

vare på skaperverket. Vi har gode samarbeidet med ulike lag og 

foreninger. FVHS bruker sitt kontaktnett og sender ut plakater, 

og rigger til måltid og suppe på menighetshuset. FNF (forening 

for natur og friluftsliv) lager merkede turstier og sørger for 

guiding langs vandringen. Ås turlag var også med i 2017, 

sammen med Ås-menighetene på vandring videre fra Vestby, 

med guiding og tidebønn i Ås. Vi håper å få flere med på 

vandring videre. Dette bør være av allmenn interesse og være 

mer synlig i lokalavisene. 

 

Andakter på Vestby sykehjem  

Andaktene på Vestby sykehjem er et ukentlig tilbud med prest 

og organist. Vi har et flott samarbeid, spesielt med 

miljøarbeider Marianne. Andaktene er lagt rett etter trimmen, 

som fører til at mange er tilstede. Lyd kan være er utfordring, 

og oppmøtet er avhengig av hvem som er på jobb.  

 

Andakter på Treffsenteret i Speiderveien 

Andaktene på Treffsenteret er et månedlig tilbud, med prest, 

organist. Inger Marie Lehmann inviterer, sender ut påminner og 

lager til kaffe. Det er noen faste brukere som setter stor pris på 
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dette. Det synliggjøre prestetjenesten, og gir mulighet til å 

fremme ønske om samtale. Det er trivsel, med sosialt, kaffe og 

prat rundt bordene. Vi ønsker at flere brukere skal få glede av 

dette tilbudet framover. 

 

Andakter på Son eldresenter 

Hver 14.dag er det andakter med prest og organist på Son 

eldresenter. Kaffetralle fra kjøkkenet står klar. Tilbudet er et 

behov for de som kommer, og de får mye trivsel også gjennom 

praten etterpå. Informasjonen er en utfordring. Mange glemmer 

at det er rett dag, selv om plakater henger framme. Dette 

avhenger av hvem som er på jobb. Vi håper å få flere til å 

benytte seg av tilbudet. 

 

Fest for eldre – Son eldresenter  

Diakoniutvalget i Såner arrangerer fest for eldre på Son 

eldresenter, Steinløkka, sammen med staben i kirken, 

menighetskomiteen, milkere og andre frivillige fra menigheten. 

Her er det god stemning, nydelige snitter og hjemmebakte 

fantastisk gode kaker og loddsalg med mange gevinster. Det var 

flott sang av Sebastian Akselberg og Tatiana Grushina på piano, 

Marit Bekken hadde andakt.  

 

Festen for eldre i Son er en veldig hyggelig fest med nydelig 

mat og kaker, underholdning og sosialt samvær og loddsalg. 

Deltakerne takker for at det er noen som lager til fest. 

Utfordringen nå, er å nå ut til flere eldre i Son om festen. 
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Formiddagstreff på Vestby menighetshus  

Første mandag i måneden er det formiddagstreff på 

menighetshuset i Vestby. Disse treffene har holdt på siden 

1986/87. Det er et diakonalt tilbud til alle pensjonistene i 

kommunen. Gruppen som planlegger består av Arne Eriksen, 

Bodil Røisland og menighetsarbeider Marit Roos Hansen. Vi 

har et variert tilbud med besøk av blant annet elever fra 

vokallinjen på Follo folkehøyskole, seniordanserne, våre 

organister, kåsører, og ordføreren som har fortalt om planene 

for Vestby sentrum. Det er god servering av smørbrød og kaker 

og kaffe, og mye allsang, loddsalg og andakt. I juni måned drar 

vi alltid på dagstur. I sommer var vi på tur til Indre Østfold med 

besøk og omvisning i Eidsbergdomen i Mysen, og en svipptur 

til Nordby i Sverige. Formiddagstreffet er en sosial møteplass 

hvor folk hygger seg og trives. Utfordringen er å rekruttere nye. 

 

Høstbasar på Vestby menighetshus 

Høstbasaren 2017 til inntekt for drift av menighetshuset, ble 

avholdt den 11. november. Arbeidsgruppa har bestått av: Leder 

Anne Kristine Ligaard, Bente Lise Oppdal, Annette Karlsson 

og Astrid Rønning. Arne Eriksen, Bodil Røiseland og Knut 

Andreassen. På selve dagen hjalp flere personer til, og mange 

bidro også med gevinster og håndlagde produkter.  

Vestby barne- og ungdomskor underholdt, under ledelse av 

Svein Hordnes. Utfordringen for basaren er å få flere til å 

komme innom. Vi fikk inn 26 500,- netto. Dette er noen tusen 

kroner mindre enn året før. Vi ønsker også flere yngre krefter. 
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Juletrefest i Hvitsten  

Juletrefesten 1. søndag i januar, et samarbeid med Hvitsten. 

Arrangementet er svært populært, det strømmer på med barn i 

alle aldre, foreldre og besteforeldre.  Det er gang rundt juletreet, 

julefortelling for barna, servering og loddsalg. Og selvfølgelig 

kommer nissen på besøk. Utfordringen har alltid vært å få 

gjennomført arrangementet uten at det blir for mye venting og 

festen blir for langvarig for barna. Hvert år har vi en evaluering 

etter juletrefesten hvor vi diskuterer hvordan det har gått, ut fra 

tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre. Loddsalg og 

loddtrekking tar tid, men det er populært – særlig blant barna – 

og det er vår eneste inntektskilde. Men vi må finne en mer 

effektiv måte å gjennomføre det på. Noen ideer kan være færre, 

men større gevinster, og kanskje kan bretting av loddene gjøres 

på en mer effektiv måte. 

 

Juletrefest i Son 

Juletrefesten er et samarbeid med Vestby bygdekvinnelag og er 

blitt arrangert i Son kulturkirke i to år. Det har vært vellykket 

og positivt særlig med tanke på god plass og stor takhøyde. Det 

var godt oppmøte med ca. 130 tilstede. Minst 4 store ringer ble 

fylt opp under juletregangen. Det var flott å få synge 

julesangene ledet av en engasjert forsanger og begeistret 

pianist. Juleevangeliet ble forkynt for hele forsamlingen, med 

barna og presten samlet foran i kortrappa. Under bevertningen 

var det utlodning. En nisse kom med godt til barna. 

 

Framover er det en utfordring med hvor vi arrangerer 

juletrefesten. Vi vil at den skal være en fest for alle menighetene 
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og alle i hele kommunen. Med tanke på at den tidligere har vært 

på Vestby menighetshus, kan noen ha ønsker om at den bør 

veksle med å være i Son og Vestby. 

En annen utfordring er når vi velger å ha den. Ser vi på hvor 

besøkstallene i år (det har økt de tre siste åra) tror vi det er et 

signal på at det er behov for et arrangement i romjula. På nyåret 

er det mange andre juletrefester, og lett å kollidere med andre 

arrangementer. Romjula har ikke vært noe ønske fra de ansatte 

i kirken.  

 

Dialog 

DIALOG er et åpent møteforum der samfunns- og 

livssynsaktuelle temaer står på dagsorden.  Det arrangeres 8 

møter hvert år, og 2017 er det 3. året i denne virksomheten. 

Samlet besøk i 2017 var 950 mennesker. Det totale tallet på 

besøkende til kulturelle arrangementer i Son kulturkirke har i 

2017 vært over 7000 mennesker. 

 

I DIALOG-komiteen for 2017 satt Kirsten Eeg, Heidi 

Engelstad, Anne Skjerve, Erik Såheim, Jørgen Mørk, Vigdis 

Vevstad og Svein Gran (leder). 

 

Disse arrangementene ble gjennomført: 

31. januar – GUNNSTEIN INSTEFJORD, Fagdirektør i 

Forbrukerrådet. Maten vi spiser. Ren, trygg og miljøvennlig 

mat – går vi i feil retning? 

   

28. februar – RASMUS HANSSON, stortingspolitiker 

Det grønne skiftet – i Norge og i verden. Hva handler det om? 
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28.mars – LILLEBA FAUSKE, direktør i Velferdsetaten i Oslo 

og ledende helsesøster GRETHE HOLSTAD, Vestby  

Ungdom og rus. Hvordan møte utfordringene ungdommen og 

lokalsamfunnet står overfor? 

 

22. mai – EVA JOLY        

Som jeg ser det. Et blikk på aktuelle spørsmål på den 

internasjonale og europeiske agenda. 

 

29. AUGUST – ASTRID RØNSEN, leder av Hospiceforum 

Norge. Å fullføre et liv – omsorg ved livets slutt. Hvordan kan 

samfunnet tilrettelegge for at døende og pårørende kan få best 

mulig hjelp. 

 

26. SEPTEMBER – AUDUN MYSKJA, lege og forfatter 

Finnes det en ungdomskilde? Hvordan beholde livskvaliteten, 

bevare humøret, gleden og bevegeligheten gjennom 

alderdommen.  

 

24. OKTOBER – GUNNAR HEIENE, professor i teologisk 

etikk og medlem av Bioteknologirådet. 

Fremtidsmennesket – skapt i vårt eget bilde. Etiske utfordringer 

fra moderne bio- og genteknologi, knyttet til fosterdiagnostikk, 

gentesting og genmodifisering av menneskelige embryoer. 

 

28. NOVEMBER – MÍMIR KRISTJÁNSSON, nyhetssjef i 

Klassekampen. Dagens mediebilde – hva gjør det med oss? Om 

manipulering, forflatning, ensretting og forfalskning av 

nyheter. 
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Konserter i kirkene 

 

I 2017 var Såner og Vestby kirker et populært sted å ha 

konserter. Tilsammen i de to kirkene var det totalt 19 konserter 

fordelt på 12 i Såner kirke og 6 i Vestby kirke. 

 

Såner kirke er et velegnet sted for kor, sang, klassisk musikk og 

akustisk musikk. De 12 konsertene omfavnet folkemusikk, 

vokalkvintett, klassisk konsert, skolemusikk, konserter ved 

kulturskolen, orgelkonserter og julekonserter. Årets «store» 

konsert var en magisk konsert med Ole Paus, alene med sin 

gitar.  

 

I Vestby kirke var det 4 julekonserter og konserter med Maria 

Arredondo, Torstein Sødal og Vestby korforening, og konsert 

med Sputnik i anledning Prestivalen. Av julekonsertene var det 

særlig Trine Rein og Eli Kristin Hanssveen, og den tradisjonelle 

«lille julaftenskonserten» med Vestby korforening, som fylte 

kirken.   

 

Konserter i Hvitsten   

Lørdag 10. juni var det en stemningsfull sommerkonsert med 

lette sommersanger og poesi. Etterpå var det stor kirkekaffe i 

strålende sol med mye god hjemmebakst. Både utøvere og 

publikum koste seg og konserten fikk gode tilbakemeldinger. 

 

I tillegg til tradisjonelle kirkekonserter, finnes det et 

arrangement i Hvitsten på sommertid som kalles «Hvitsten 

Salong». Et arrangement igangsatt av unge ildsjeler som én helg 

i løpet av sommeren setter Hvitsten på hodet. Denne helgen 

arrangeres det også en konsert i kirken, hvor menighets-
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komiteen ikke er ansvarlig, men hvor enkelte av oss hjelper til 

å tilrettelegge for en fin opplevelse i kirken. Et arrangement 

som vi tror styrker båndene mellom kirken – først og fremst 

som kulturarena – og de unge i Hvitsten.  

 

Konserter Son kulturkirke 

Det ble i 2017 holdt 9 konserter med samlet antall 

publikummere på ca.1 350. Kirkerommet viser seg gang på 

gang som et svært godt konsertlokale, noe både artister og 

publikummere gir uttrykk for. 

 

Konsertkomiteen har bestått av Per Olav Solberg, Helene 

Hyllseth, Rune Lønne og Svein Gran (leder). Det vektlegges 

kvalitet og mangfold. 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. 

 

Økonomisk er konsertvirksomhet krevende, men totalt for hele 

året har virksomheten gått i et lite pluss. Disse konsertene er 

arrangert: 

 

28.JANUAR  KNUT REIERSRUD  

Blues, soul, jazz, folkemusikk og til og med klassisk, men alltid 

med Reiersruds signatur.  

 

 

2. MARS   ANNE GRETE PREUS   

Musikalsk reise der artisten forsøker å besvare de spørsmålene 

livet stiller. 
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25. MARS   KRUPKA TRIO,  

Salmer i jazzdrakt, arrangert av Ulf Krupka.  

 

6. APRIL   KRISTIN ASBJØRNSEN  

Traces of you, med vestafrikansk musikk, visesang og 

kontemplativ, nordisk jazz.  

 

22. SEPTEMBER MOSS BIG BAND 

Storbandkonsert med masse trøkk. 

 

14. OKTOBER SILJE NERGAARD 

Leken og melankolsk jazz. 

 

27. OKTOBER POESIKONSERT I BLÅ TONER 

med Anne Lande, Ole Jørn Myklebust og Per Husby. 

 

11. NOVEMBER THOMAS DYBDAHL 

Visekunst på sitt beste. 

 

9. DESEMBER JULEKONSERT 

Syv artister stilte gratis opp og vi samlet inn kr 50 000 til 

skolegang for barn i slummen 

 

 

Prestivalen  

I juli 2017 var kapellanen prestivalprest på Prestivalen i Vestby. 

Dette var i samarbeid med Prestival-ledelsen, og vi var der på 

deres premisser. Kapellanen ønsket velkommen til kirka da det 

var Sputnik-konsert (med flere). I kirken og på dag 2 var hun 

en synlig prest på festivalområdet. Responsen fra festival-

gjengerne var positiv, og det var også responsen fra 

Prestivalledelsen. Kapellanen er veldig takknemlig for 
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rausheten og åpenheten Prestivalledelsen viste da de tok 

kontakt om et mulig samarbeid. Det ble også laget en film for 

Borg bispedømme hvor artistene ble intervjuet. Denne fikk også 

mange visninger på sosiale medier. 
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Årsstatistikk 
 

 

Hovedtallene for 2017 

Sokn (Forord.) 

ant. 

Gudstj. 

Gudstj. 

i/u sokn 

alle 

Totale 

besøks- 

tall 

Gudstj 

Gj.sn. 

pr 

Gudstj. 

Døpte 

 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirken) 

Vestby (41) 43 43 5233 121,6 29 9(0) 54 48 

Garder (18) 18 18 1005 55,8 7 2(0) 3 2 

Såner (39) 48 46 + 2 4932 102,7 25 6(0) 61 28 

Hvitsten (16) 16 16 932 58,2 14 5(0) 2 0 

Totalt (114) 125 123 + 2 12102 84,57 75 22(0) 120 78 

 

Hovedtallene for 2016 

Sokn (Forord.) 

ant. 

Gudstj. 

Gudstj. 

i/u sokn 

alle 

Totale 

besøks- 

tall 

Gudstj 

Gj.sn. 

pr 

Gudstj. 

Døpte 

 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirken) 

Vestby (41) 43 43 4902 114 40 7(0) 42 45(32) 

Garder (18) 18 18 920 51,1 6 2(0) 3 1 

Såner (39) 48 46 + 2 4788 99 36 6(0) 48 38 

Hvitsten (16) 16 16 1087 67,9 17 7(0) 8 4 

Totalt (114) 125 123 + 2 11697 83 99 22(0) 101 88 

 

Hovedtallene for 2015 

Sokn (Forord.) 

ant. 

Gudstj. 

Gudstj. 

i/u sokn 

alle 

Totale 

besøks- 

tall 

Gudstj 

Gj.sn. 

pr 

Gudstj. 

Døpte 
(fra soknet) 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirk.) 

Vestby (41) 45 45 5813 129,18 (31) 47 7(0) 53 (51) 54 

Garder (18) 18 18 1116 62,00 (2) 7 1(0) 4 (4) 4 

Såner (39) 44 41 + 3 4437 100,84 (30) 32 10(0) 57 (31) 36 

Hvitsten (16) 18 18 1056 58,67 (2) 19 5(0) 4 (5) 5 

Totalt (114) 125 122 + 3 12422 99,38 (65) 105 23(0) 118 (91) 99 
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Vurdering av framtidsutsikter, muligheter og 

utfordringer. 
 

Vestby er blitt et tilflytningssted i stadig økende grad, og det er 

viktig at kirka er synlig i det lokalsamfunnet folk flytter til og 

er en del av. Det gir mulighet for mange møtepunkter. Det er 

allerede mye godt etablert tilbud, med et rikt og rullerende 

gudstjenesteliv, stor konsertvirksomhet, med dialogforum i Son 

og med ulike aktiviteter og tilbud for alle aldre. Mange grupper, 

komiteer og styrer gjør et uvurderlig arbeid i å drifte og 

videreutvikle disse tilbudene.  

 

Utfordringene fremover ligger i hovedsak på tre plan:  

 å ta godt vare på frivilligheten som er vår viktigste ressurs; 

både å se våre frillvillige og arbeide for å rekruttere nye.  

 å arbeide for involvere flere i menighetens liv og i 

gudstjenestelivet, styrke tilhørigheten til kirka – og 

spesielt at barna som vokser opp i Vestby kan få et forhold 

til «kirken min».  

 sikre god økonomi, som gir handlingsrom og understøtter 

de ulike aktivitetene på en god måte 

 vi ønsker for tiden framover å fokus på de mindre kirkene 

som Hvitsten og Garder, og også Såner, for å styrke 

arbeidet her. 

 

*** 

 

I denne rapporten er mye nevnt, men sikkert også noe utelatt 

som skulle vært husket. Vi runder av 2017 med å takke alle som 

har bidratt, både med praktisk innsats, bønner, økonomiske 

midler og annen form for støtte! 
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