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Innledning 

I tillegg til alt det gode jevne arbeidet som skjer på lokalplan i de fire 

menighetene våre, er det spesielt to ting som har utmerket seg for 

virksomheten i 2018. Det første er at vi har forsøkt å tenke mer strategisk 

om arbeidet vårt. Det andre er den store satsningen som er kirkens fremtid, 

nemlig å nå ut til barn og unge, i form av trosopplæring. 

Strategi: Vi har hatt flere samlinger, både i 2016 og 2017, med 

menighetsråd og stab, der vi har snakket sammen om hvor vi er og hvor vi 

ønsker oss. Vi forsøkte i 2018 å samle dette arbeidet.  

- Vi landet på å organisere årsmeldingen etter Borg bispedømmes 

strategiske mål for 2015-2020.  

- Vi laget et strategidokument, basert på disse samlingene  

- Vi valgte i 2018 å dykke ned i noen få av punktene i dette dokumentet: 

a) styrke samhandling mellom ansatte, og ansatte og frivillige  

b) tenke mer målrettet om frivillighet og hvordan styrke denne.  

 

Trosopplæringen: Med ny trosopplæringsleder Josva Dammann Kvilstad 

på plass, har trosopplæringsplanen begynt å vikles ut for alvor i 2018. Det 

vises av rapporteringen under. Det har blitt satset på ulike nye tiltak, det 

har vært jobbet med å få flere frivillige til å være med og bidra, og det har 

vært arbeidet med å løfte arbeidet innad i staben. Det må være på sin 

plass å rette en ekstra takk til Josva for en utrolig flott innsats i året vi har 

bak oss! 

Det oppleves berikende å tenke mer målrettet og samlet, og se resultater, 

og vi håper å kunne ta tak i flere viktige områder fremover. Vi er stolte over 

å vise til en årsmelding der dette forhåpentligvis synes.  

 

Marit Bekken  

sogneprest  



5 

 

Verv og stillinger 

Medlemmer i Felles menighetsråd 01.11.15 – 01.11.19  
 
 

 
Christin Westby (leder) 

Inger Brit Lea 

Nils Oskar Jegstad (vara)     Vestby menighet 

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       Garder menighet 

Petter Lind (vara, flyttet i 2018)  

Tove S Emberland (vara, flyttet i 2018) 

 

Anne Kari Borg 

Karin Moonga Bjerke      Hvitsten menighet 

Brit Ranveig Rønstad (vara) 

Elin Lysøe (vara) 
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Menighetskomiteer og utvalg 
 

Garder menighetskomite  

Anette Breivik, permisjon 

Ellen Garder 

Maria Bjerkreim Garder 

Petter Lind, flyttet i 2018 

Åse Marit Pung 

Astrid Sørbø 

 

Såner menighetskomite  

Terje Røyneberg 

Kirsten Eeg 

Malvin Nordstrand  

Frøydis Adele Tegneby 

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 
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“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.  

 

Såner kirkes konsertfond.  

Fra Såner menighet: Frøydis Tegneby. 

Kantor: Svein Hordnes 

Vestby kommune kulturkontoret: Morten Nygaard 

 

Diakonigruppen i Son  

har bestått av Grethe Thomassen, Knut og Reidun Olstad og  

Jorunn Grønmyr Nordstrand 

 

Husstyret i Son kulturkirke  

Husstyret har bestått av disse representantene: 

Margit Tukkensæter, Else-Marie Aasen, Kjell Ottar Sandvik, 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 Ingunn Trageton Ileby 

Dialog, leder Svein Gran 

Konsertvirksomhet, leder Svein Gran 
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Menighetshuset i Vestby  

Malvin Nordstrand, (leder) Knut Andreassen, Inger Brit Lea og Geir 

Aamodt. Regnskap og fakturering: Malvin Nordstrand. 

Høstbasar på Vestby menighetshus 

Arbeidsgruppa har bestått av: Leder Anne Kristine Ligaard, Annette 

Karlsson og Astrid Rønning. Ansvar for gevinster: Arne Eriksen,  

Bodil Røisland og Knut Andreassen. 

 

Vestby Barnekor og Ungdomskor: Styret består av leder Gudrun 

Lise Thaule Gaballa, sekretær Jorunn Ytrehorn Wiik, kasserer Roar 

Ånesland. Øvrige medlemmer er Inger Heidi Francker og Svein-

Gerhard Soma Hordnes. 

 

Felles utvalg: 

Trosopplæringsutvalget 

Nytt utvalg fra 2018: Josva D Kvilstad (leder og sekretær), Hilde Ding 

(Vestby), Gunnvor Braaen (Såner) og Maria Garder (Garder). Fra 

2019 er Anne Borg (Hvitsten) også med. 

Diakoniutvalget  

Britt Jane Andreassen (Vestby menighet), Elin Lysøe (Hvitsten 

menighet), Anne Brit Larsen, fra november (Garder menighet), Jorun 

Nordstrand (Såner menighet). Reidun Olstad (sitter i prostiutvalget) 

har møtt ved behov, samt Bente Bakke (grønt utvalg) Fra staben: Marit 

Bekken, Atle Eikeland (prostidiakon). 

 

Misjonsutvalg 

Fra høsten 2018: Dagny Jegstad og May Elisabeth Kanestrøm 
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Grønt utvalg  

Anne Borg, Sissel Brandtzæg og Bente Bakke (sekretær), Trond 

Kivijervi var leder for en kort periode, men har flyttet og utvalget ledes 

for tiden av Marit Bekken. 

 

Formiddagstreffet  

Planleggingsgruppa består av Arne Eriksen, Bodil Røisland og 

menighetsarbeider Marit Roos Hansen. 

  

Menighetens besøkstjeneste: Kontaktperson: Brit-Jane Andreassen 

 

Bibelkontakt: Fra høst 2018 Dagny Jegstad 

 

Kontaktperson for Kirkens SOS i Borg: I 2018: Synnøve Fosen 
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Klokkere og kirkeverter i 2018   

Vestby:  

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

Inger Brit Lea, Niclas Moseng, Jørgen Jeksrud. 

 

Kirkeverter: Aage Enerstad, Bodil Røisland, Astrid Rønning, Annette 

Karlsson, Siri Kathrine Vinje Haugen, Gudrun Lise Gaballa m/familie. 

 

Såner: 

Klokkere: Kirsten Eeg, Reidun og Knut Olstad, Helene Hyllseth, 

Gunnar Gilberg, Inger Berge, Sissel Brandtzæg, Reserve: Egil Johan 

Damm og Sidsel Grue.   

 

Kirkeverter: Mai Britt Bro, Reidun Olstad, Kirsten Eeg, Egil Johan 

Damm, Jorunn og Malvin Nordstrand, Gunnvor og Tommy Braaen, 

Grethe Thomassen, Birte Kristina Dalene.  

 

Hvitsten:  

Klokkere og kirkeverter: Anne Borg, Karin Moonga Bjerke, Elin Lysøe, 

Brit Rønstad, Kari Haugstvedt, Lasse Løw, Jens Robert Hvidsten. 

 

Garder:  

Klokkere og kirkeverter: Ingerid Thirud Eriksen, Anette Breivik, 

Elisabeth Hystad, Tone Pedersen, Ruth og Jarleif Nordheim,  

Henny og Karsten Wergeland, Grete og Jens Gundersen, Ellen og  

Jan Oddleiv Garder. 
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Ansatte 

Sokneprest Marit Bekken 

Sokneprest Torbjørn Aas 

Kapellan Silje Mathea Kleftås Nygård  

Prostiprest Anette Cecilie Nylænder (fra januar) 

Menighetsarbeider Marit Roos Hansen 

Trosopplæringsleder Josva Dammann Kvilstad 

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 

Kantor Tatiana Grushina  

Kirketjener Arne Ekse (til mai) 

Kirketjener Inger Berit Venta  

Kirketjener Trond Halvorsen (til april) 

Kirketjener Anders Askov Åkerlund (fra januar) 

Kirketjener Thomas Johansen (fra oktober) 

Kirketjener Sindre van den Brink (fra november) 

Prostidiakon Atle Eikeland 

Kirkeverge Anne-Cathrine Aas  

Saksbehandler Siv-Helene Østnes (til august) 

Saksbehandler Line Gullerud Solvik (fra desember) 
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Strategiske mål for Borg bispedømme 2015-2020 
 

 

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.  

 

Disse målene er realisert i menighetene våre i 2018. 
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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; 87 i gjennomsnitt – 

mot 97 i 2017 og 93 i 2016.  

Så har vi hatt en rekke «spesialgudstjenester», både knyttet til 

trosopplæring, spesielle markeringer og høytidsdager: 
 

Vi synger julen ut 

Andre onsdag i januar arrangerte vi «Syng julen ut» i Son kulturkirke 

med Jeløy-kameratene, Son Blandede Kor og Såner kirkekor. Dette er 

en av kveldsmessene i Son kulturkirke, og denne kvelden inneholder 

messen mye korsang og fellessang. Arrangementet hadde god 

oppslutning. 

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag 

ble arrangert fredag 2. mars. I år var fokuslandet Surinam, og sammen 

med en liten komité ble det laget en fin gudstjeneste og kirkekaffe på 

menighetshuset i Vestby. Temaet var skapelsen og ivaretakelse av 

skaperverket, og på kirkekaffen ble det tid til samtale om miljøvern, 

Surinam og det å være kvinne her i Norge og andre steder i verden. 

 

Barnas misjonsdag 

Barnas misjonsdag ble tradisjonen tro arrangert søndag 4. mars, og 

små og store inntok Garder kirke. Ragnhild Danbolt Øygard var på 

besøk og holdt dagens preken. Barnekoret og kantor Svein medvirket. 

3 konfirmanter fra Garder var ministranter, og ble presentert. Garder 

misjonsforening sto for kirkekaffen. 
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Speidergudstjeneste 

Det er lang tradisjon å feire gudstjeneste sammen med speiderne en 

søndag nær St. Georgsdagen, 23. april, i år var det 22. april. I løpet av 

gudstjenesten fornyet speiderne løftet sitt, og sagnet om St. Georg ble 

fortalt av en av lederne. Etter gudstjenesten var det stor kirkekaffe på 

menighetshuset, med kaker og kaffe ute i vårsola. 

 

1. mai gudstjeneste 

Også i år feiret vi 1. mai-gudstjeneste i Såner kirke. Som jazz-messe, 

der Frimurernes Storband deltok. Vi opplever at dette er et vellykket 

samarbeid. I år var det ordføreren som holdt appell. Nytt av året var at 

prost Hege deltok – med sang. Det ble en flott gudstjeneste.    

 

17. mai-gudstjenester:  

Vi har 17.maigudstjenester i alle kirkene våre hvert år, bortsett fra i 

Strømbråten kapell. I 2018 samlet disse til sammen 240 mennesker. 

De holdes i samarbeid med Hølenkoret (Såner kirke), Son blanda kor 

(Son), velforeningene i Hvitsten og i Garder. 

 

Økumenisk (felleskirkelig) gudstjeneste. 

Kirkemøtevedtaket som åpnet for vigsel av likekjønnede har 

vanskeliggjort det økumeniske samarbeidet her i kommunen. Med det 

som bakgrunn foreslo Torbjørn Aas at representantene fra de 

forskjellige menighetene skulle møtes til en åpen dialog. Det ble et 

godt møte, hvor alle lyttet, og alle fikk bedre innsikt i hverandres 

standpunkter, og økt forståelse.  

Så det ble økumenisk gudstjeneste også i 2018, med de samme 

deltakerne som tidligere. Og under kirkekaffen ble 20-årsjubileet for 

Son Pilegrimsgård markert, med hilsener og gaver.   



15 

 

Bryggegudstjeneste 

24. juni var det den årlige gudstjeneste i samarbeid med 

Kystkultursenteret, i parken ned mot brygga i Son. 48 tilstede, pluss 

en god del tilhørere i «randsonen», i parken, på brygga etc... Med 

trivelig kirkekaffe utendørs og mulighet for å se seg rundt på museet, 

etterpå. 

 

Kveldsgudstjenester i Hvitsten  

Sommeren 2018 satte vi i gang et forsøk med kveldsgudstjenester på 

sommersøndager. I Hvitsten; ved sjøen, der folk befinner seg på 

sommeren.  

 

Høsttakkefest 

Ble holdt 23. september i Garder kirke, i samarbeid med bygde-

kvinnelaget, som sto for utsmykningen av kirkerommet. Se bildet på 

forsiden. Menigheten sørger for kirkekaffen.  

 

Gudstjeneste med frimurerne  

Ble holdt 14.oktober i Son kulturkirke - en tradisjon for samarbeid med 

frimurerlosjen i Moss, der de deltar med sang, medvirkning under 

gudstjenesten og kirkekaffen, og informerer om sitt arbeid.  

 

Allehelgensgudstjeneste 

Pårørende etter gravferder siste året inviteres til Såner kirke kl.11 og 

til Vestby kirke kl. 19. Såner kirkekor medvirket i Såner og 

Jeløykameratene i Vestby. I 2018 leste vi alle navnene på avdøde i 

begge kirkene, mot oppdelt opplesning tidligere.  
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Lysmesse i Garder kirke I samarbeid med Garder vel holder vi 

gudstjeneste med julegrantenning og samling med kaffe på 

Gardarheim 1. søndag i advent. 6.klassinger er spesielt invitert og får 

Bibel.  

 

Lysgudstjeneste og arrangement på torget i Hvitsten. 

1. søndag i advent er det lysgudstjeneste i Hvitsten kirke, hvor 

Barnekoret bidrar med sang og lesing av bibeltekster.  

Etter gudstjenesten går vi samlet ned til Hvitsten torg hvor julegrana 

tennes. I samarbeid med Hvitsten Vel selges det pølser, gløgg, 

pepperkaker og varm saft. Det hele rundes av med at nissen kommer. 

I år ankom han sittende på lasteplanet på en bitteliten veteranlastebil 

fra 1930-tallet! Et fint fellesarrangement som samler Hvitstenbeboere 

i alle aldre. 

 

Kveldsmesse i Son kulturkirke  

Det har blitt arrangert ukentlige kveldsmesser fra kl. 19.00 – ca.19.30 

alle onsdager gjennom året med unntak av tre. Deltakertallet har 

variert mellom 15 og 25. Messene preges av bibeltekster til ettertanke 

og refleksjon, kristuskransen (Martin Lönnebo), 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. 

Sterke sider ved disse messene er at de arrangeres alle onsdager 

gjennom året, de ser ut til å treffe andre deler av menigheten enn 

høymessene, og at kveldsmaten i etterkant er en viktig sosial 

møteplass. Utfordringer: få med flere frivillige. 
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Julens salmer 

Også i år sang vi julen inn med arrangementet «Julens salmer» i 

Garder kirke, på kvelden søndag 9. desember. Såner kirkekor deltok. 

De sang noen salmer for menigheten, og noen salmer sammen med 

menigheten. Sokneprest Torbjørn Aas sa litt om bakgrunnen for de 

salmene vi sang, og leste en liten julebetraktning. Et godt besøkt, og 

fint arrangement. 

 

Kormedvirkning i gudstjenester 

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

gudstjenestene våre.   

Hølenkoret stiller fast på 4 gudstjenester i året etter avtale, som 

betaling for leie av Såner kirke. De medvirker alltid på 17.mai og på 

julaften i Såner kirke og øvrige gudstjenester når det passer for alle. I 

2018 forgyllet de våre Taizegudstjenester med sine flotte stemmer. 

Hølenkoret medvirket også på en konsert sammen med Såner kirkekor 

og et kor fra Russland. Såner kirkekor har egen rubrikk i årsmeldingen. 

Soon blandende kor medvirket også i år på Vi synger julen ut og 

17.mai-gudstjenesten i Son kulturkirke.  

Vestby korforening synger fast på Alle Helgendag, men i år måtte de 

melde pass - så de ble bare med på Vi synger julen inn, i Vestby kirke.  

Vi hadde også gleden av å ha besøk av Jeløykameratene og 

Frimurerkoret på noen gudstjenester.  

Det å ha med kor på gudstjenestene forgyller ikke bare gudstjenesten, 

men gir også et stort løft for menighetssangen. 
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Såner kirkes voksenkor 

Voksenkoret 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. Årets høydepunkt var konsertene i 

Moss Kunstgalleri og i Såner kirke i begynnelsen av mai, et samarbeid 

med Hølenkoret, Jeløykameratene og et russisk kor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BARNE- OG UNGDOMSKORET DELTOK PÅ GØY PÅ LANDET 
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 2. «Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring»  

Dette merket  markerer trosopplæringstiltak  

 

Dåpssamtaler og dåpstreff (under ett år) 

Dåpssamtalene har gått som vanlig i 2018. 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. Så 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 2018 blitt gjennomført torsdager, 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 fram til 

sommeren ledet av sangpedagog Kristin Gramstad. Etter sommeren 

fikk Barne- og ungdomsprest Josva Dammann Kvilstad kurs i 

babysang, og leder nå samlingene. Promotering har primært skjedd 

gjennom opphengte plakater og en facebook-gruppe for de som vil 

være med. Dette ga mange deltakere og det kan være en utfordring å 

ha en for stor gruppe. Derfor kan det være aktuelt å dele opp i to 

samlinger på sikt. Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært gode, og 
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foreldre med barn som nærmer seg å fylle ett år har uttrykt ønske om 

et kontinuerlig tilbud også for barn fra 1-3 år.  

 

Babysangreunion (1år)  

Som ettåringer inviteres barna som har vært med på babysang 

tilbake til en gudstjeneste spesielt tilrettelagt for små barn og familier. 

I 2018 arrangerte vi dette sammen med Krølletreff-tiltaket i Vestby 

kirke, for andre gang. 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 i gudstjenesten 

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

gudstjenestedeltakere.  

 

Krølletreff (2år)  

Krølletreff er en gudstjeneste med utdeling av 2årsbok. 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. For å 

ivareta dette var vi i år to som ledet gudstjenesten, i tillegg til organist.  

 

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.  

I tillegg får de være med på en gudstjeneste med utdeling av 4årsbok. 

Menighetsarbeider og sokneprest har stått for gjennomføringen. 
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Utdeling av fireårsbok gjennomføres på egne gudstjenester i alle de 

fire menighetene, mens fireårsklubben denne gangen har blitt holdt i 

Såner og Vestby. Dette var for å forsøke å samle flere til disse to 

kveldene, så det ikke skal være fare for avlysning av arrangementet 

på grunn av få påmeldte. 

 

Juleverksted (5 år)  

I desember 2018 ble juleverksted for 5åringer med familie 

gjennomført som trosopplæringstiltak første gang. På Vestby 

menighetshus. Menighetsarbeider Marit Roos Hansen og frivillige stod 

for gjennomføringen. Det var julesanger, fortelling fra juleevangeliet, 

klementiner og pepperkaker, og hobbyverksted for å lage julepynt. Det 

ble en veldig fin kveld, og var fint å ha med foreldre og familie, så det 

ble et større fellesskap. Det avlaster også litt for ansatte og frivillige at 

foreldrene er med. 
 

Førsteklasses (6 år)  

Rundt skolestart ble det for første gang arrangert 

Førsteklasses-gudstjeneste i Vestby kirke. Her fikk de som 

skulle begynne på skolen 6årsbok, for å markere skolestarten. På sikt 

er det tenkt at det lages en 6årsklubb i tilknytning til denne 

markeringen, for å forberede barna til gudstjenesten og skape noen 

møtepunkter for å bygge litt relasjon til dem også i forkant av selve 

gudstjenesten. 

 

Miljøagent (6 år)  

I 2018 ble miljøagent forsøkt gjennomført første gang, med 

gudstjeneste og et opplegg for hele familien rundt Hvitsten kirke, med 

fokus på skaperverket og hvordan vi kan ta vare på miljøet. Opplegget 
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ble gjennomført til tross for få påmeldte. Det ble en hyggelig samling. 

I framtiden vil vi forsøke å dele opplegget i to, slik at vi en dag eller 

kveld før gudstjenesten drar til en besøksgård i kommunen, hvor vi 

kan være med barna og ha et hyggelig opplegg hvor vi også forbereder 

dem til gudstjenesten de inviteres til. 

 

Gøy på landet (7 år)  

Gøy på landet ble i 2018 for første gang gjennomført som 

trosopplæringstiltak for 7åringer, knyttet til det årlige arrangementet i 

Garder på Kristi himmelfartsdag. Menighetskomiteen var aktivt 

involvert i gjennomføringen. Barne- og ungdomskoret var med og sang 

og hadde sin konsert, det var hoppekirke, grilling og postløp – i tillegg 

ble aktivitetsboka «Alle gode ting» delt ut 7åringene. Arrangementet 

var vellykket, men i evalueringen i etterkant var det enighet om at vi 

videre må følge de inviterte barna tettere fra de kommer til de drar. Gi 

dem et tydeligere opplegg, som for eksempel å la dem øve inn en sang 

med barnekoret. 

 

Tårnagent (8 år) 

Tårnagent ble gjennomført som trosopplæringstiltak i Vestby 

for første gang i 2018. 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. En mulig måte å få flere påmeldte 

er å flytte arrangementet til en av skolens planleggingsdager. Da vil 

det kanskje også være mulig å få besøk av politiet underveis, som det 

har vært suksess med også andre steder i landet.  
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Karnevalgudstjeneste (9 år) 

På fastelavn i 2018 ble det for første gang gjennomført 

karnevalgudstjeneste i Såner kirke. 9åringer i kommunen ble invitert til 

maskeverksted i forkant av gudstjenesten, var med i prosesjon inn i 

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

av Kirkens nødhjelp. I gudstjenesten medvirket Hvitsten trommekorps 

og barnekoret Baluba. På kirkekaffen var det dessuten piñata. Det ble 

et vellykket opplegg, med positivt oppslag i lokalavisa. 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 spesielt 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 

arbeidet for tweens i menigheten.  

 

Lys Våken (11-12 år)  

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

søndag i advent. Arrangementet kolliderte denne gangen med en 

håndballcup for samme alderstrinn, noe som gikk litt ut over antall 

påmeldte.  

Dette var andre gang Lys våken ble gjennomført i Son kulturkirke, som 

egner seg godt til alle aktivitetene som skulle gjennomføres. Det var 

refleksløp, lek, mat, undervisning, film og forberedelser til 

gudstjenesten morgenen etter.  
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Ungdomsledere var med, sammen med flere frivillige, som laget mat 

og ordnet både på kvelden og morgenen. Det er nå utviklet to 

undervisningsopplegg som man kan veksle mellom hvert år, siden 

tiltaket gjennomføres for to årskull. 

 

Halloweengudstjeneste (13 år) 

Halloweenkveld med gudstjeneste ble i år gjennomført i på 

Gardarheim og i Garder kirke. Det var få påmeldte, til opplegget før 

gudstjenesten, og vi kommer til å jobbe med å finne en yngre 

målgruppe til tiltaket. Det ble en hyggelig kveld, med middag, 

utskjæring av gresskarlykter og refleksløp. Gudstjenesten ble også 

besøkt av flere enn de som var med på tiltaket, og ble gjennomført 

som en vandring rundt og i kirken. En fin og annerledes gudstjeneste, 

som vi ønsker å utvikle videre. 

     

Kick off for konfirmanter (14 år)  

I 2018 ble kick-off arrangert torsdag 8. november. Vi markerte 

kick-offet med ungdomsgudstjeneste og informasjonsmøte om 

konfirmasjonstiden etterpå. I år hadde vi Harry Potter-gudstjeneste, 

noe som ble en stor suksess. Takket være en del frivillige ungdommer 

ble det lagt ned flere timer med pynting av kirken, slik at kirken så ut 

som Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom (Hogwarts). Vi 

hadde i tillegg litt ekstra på musikkfronten i form av en bassist og en 

forsanger, det utgjorde stor forskjell og er noe vi vil satse videre på.  

Vi ønsker også framover å lage en gudstjeneste som kommuniserer 

med ungdommene og kultur som de har et forhold til. Samtidig vil vi 

arbeide videre med å finne en form som ivaretar dette ønsket uten å 

bli for omfattende og krever for mye forarbeid. 
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Konfirmasjon (15 år) 

I 2018 ble 114 konfirmanter konfirmert i kirkene i Vestby. I løpet 

av året hadde de undervisning annenhver uke i enten Son kulturkirke 

eller Vestby menighetshus/Vestby kirke. I tillegg hadde vi noen felles-

samlinger med alle 114 konfirmanter med ulike temaer som salmer, 

døden og livet og solidaritet. I år var konfirmantene på leir på 

Spekterfestivalen på Kalvøya som ble arrangert av KFUK-KFUM. 

Uken etter deltok alle konfirmantene på samtalegudstjeneste i Vestby 

kirke, hvor konfirmantene, fra undervisningen i løpet av året, hadde 

vært med å utarbeide og bidro til ulike ledd i gudstjenesten.  

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 2018 ble arrangert i samarbeid med Kroer, 

Nordby og Ås menigheter, og fra høsten 2018 ble Drøbak og Frogn 

med i samarbeidet. Vi hadde ti MILKere som fullførte kurset våren 

2018 og én MILKer som startet høsten 2018. 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.  

 

Ungdomsledere 

I menighetene i Vestby er vi veldig heldige som har så flotte og trofaste 

ungdomsledere. De er ca 20 i antallet, og de er en stor ressurs i 

arbeidet med trosopplæring, og spesielt i konfirmantarbeidet og på Lys 

Våken. De møtes med ujevne mellomrom, når det er arbeidsoppgaver 

til dem og de er til stor glede både for oss ansatte og andre frivillige.  



26 

 

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. 

I 2018 var det 29 øvelser og 4 opptredener i Såner kirke og Son 

Kulturkirke. Svært vellykket avslutning med foreldre, besteforeldre og 

venner i desember, med ca. 50 tilstede. 

 Tiril Bratt er musikalsk ansvarlig og kantor Tatiana har vært med en 

gang pr måned. Som vikar for Tiril i tre måneder var Lisa Hyllseth.  

Astri Grestad og ungdom Lilian har vært medhjelpere. Praktiske 

tilretteleggere: Margit Tukkensæter og Else Marie Aasen.  

Det har vært fra 8 til 12 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. Utfordringene er 

å få med flere gutter. Det er også en utfordring å få med ungdommer 

som medhjelpere.  

 

Vestby barnekor og ungdomskor  

Korene har ukentlige øvelser torsdager på menighetshuset med 

kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes som musikalsk ansvarlig.  

Med seg som voksenleder og dirigent har han hatt Vilde Helene 

Hansen (vårsemesteret) og Erica Francker (høstesemesteret). Begge 

har gjort en kjempefin innsats i den jobben!  

Barnekoret har 16 medlemmer og ungdomskoret 12 medlemmer. 

Noen medlemmer er med i begge korene. Korene har hatt 29 øvelser 

og har bidratt på 10 gudstjenester i alle fellesrådets kirker: 

familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester, høsttakkefest, lysmesse 

og julaftensgudstjeneste. Korene har også medvirket på 

menighetshusets høstbasar og på Lun aften. 
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Sommeravslutningen ble også 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. Årets tema var sangene til Elton John og vi fikk høre mange 

virkelig flotte sangprestasjoner.  

Det ble også delt ut pins og diplom for 1, 3 og 5 års medlemskap i 

korene og pokaler til de med enda lenger fartstid i korene.  

 

Between 10 -13 år  

I 2018 ble det arrangert 18 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 de nye barne- og ungdomslokalene i kjelleren. 

Frivillige hovedledere for Between er Else Marie Aasen, Ingunn 

Trageton Ileby (kontaktperson) Trond Kivijervi, Margit Tukkensæter og 

Marit Muñzo.  Sondre T. Ileby har også vært ungdomsleder i vår i 

tillegg til Ann Kristin Canoy Trondsen og John Ghebremarian. 

Prestene er innom en gang hver i halvåret, slik at det også holdes en 

liten andakt hver kveld. I løpet av året har det vært 62 ulike barn innom, 

ca. 8-15 barn hver gang. 

 

Ungdomstreff 13 år og oppover  

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

fra kl. 19.30-21.30. Ungdomsleder er Sondre T. Ileby og Ann Kristin 

Canoy Trondsen som ny frivillig ungdom, er med når hun kan.  
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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 våren 2018 har det vært ca. 10 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. 

Fra høsten 2018 kom ikke ungdomstreffene i gang pga. manglende 

ungdomsledere og voksne frivillige. 

 

Treffpunkt  

Samlinger på Gardarheim en-to ettermiddager i semesteret, gjerne i 

forkant av familiegudstjenester i Garder kirke. Målgruppen er eldre 

barnehagebarn og yngre skolebarn med foreldre, 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 

 

Givertjenesten i Vestby – 2018 

I løpet av året har det vært i gjennomsnitt 13 faste givere, som til 

sammen har gitt kr. 56.700,-. 

I løpet av 2018 har Givertjenesten i Vestby bevilget totalt kr. 67.510,- 

i støtte til barne- og ungdomsarbeidet. Støtte er gitt til Baluba barnekor, 

Vestby barne- og ungdomskor, Treffpunkt i Garder, Between og 

ungdomstreff i Son, Babysang, mm. 

Per 31.12.2018 hadde Givertjenesten i Vestby kr. 81.1981,17 i 

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

og engasjerer seg i menneskers liv» 
 

Menighetsbladet: Vestby Menighetsblad kommer ut med fire nummer 

i året, og distribueres til alle husstander i kommunen. Menighetsbladet 

er derfor et viktig kontaktpunkt til den store menigheten. De tre som 

har sittet i redaksjonen dette året, er Egil Gustavsen, Lisbeth Garder 

Ruud og Torbjørn Aas. Lisbeth trekker seg nå, og vi takker for 

innsatsen og for godt samarbeid. Så utvides redaksjonen nå med to 

nye medarbeidere: Todne Briseid Syvertsen og Inger-Torill Kirkeby.  

 

Hjemmesiden: www.vestby.kirken.no er et annet viktig bindeledd til 

menigheten. Her legger vi ut omtale av arrangementer i forkant, og 

helst også omtale av arrangementene i etterkant. I tillegg har vi mye 

«fast stoff», som gudstjenestelister, omtale av kirkene våre osv. Det er 

blitt mer vanlig at påmelding til kirkelige handlinger skjer på nettet, og 

vi har nettpåmelding til dåp, vigsel og konfirmasjon hos oss.  

Vi er flere i staben som legger ut stoff på hjemmesiden. Svein Hordnes 

har overtatt som «web-redaktør».  

 

Facebook: Arbeidet med Facebooksiden kunne vært en heltidsjobb 

om vi skulle fått det på det nivået vi ville. Vi ser allikevel stor fremgang 

i antall følgere og antall mennesker vi når med det vi legger ut.  

I 2018 hadde vi igjen «Kirkeskyss karaoke» hver søndag i desember, 

denne gangen med biskop Atle Sommerfeldt som gjestepassasjer 

første søndag i advent!  

Det er en utfordring å skulle speile hele menighetens liv på en slik 

Facebookside, men vi mener allikevel at vi har en god blanding av 

alvor, moro og informasjon. 

http://www.vestby.kirken.no/
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Misjonsavtaler: Felles menighetsråd har fra 2018 bestemt seg for å 

gå inn for et felles misjonsprosjekt, og valgte i denne omgang å 

forlenge Såner menighets avtale med Himalpartner. Dette prosjektet 

vil revurderes etter en periode. Eget misjonsutvalg er også opprettet.  

Hvitsten støtter i tillegg et prosjekt i Sierra Leone, et barnehjem som 

drives for barn av krigsofre. 

 

Grønn menighet: Vestbymenighetene er godkjent som grønne 

menigheter fra høsten 2017. Grønne tiltak har vært pilegrims-

vandring, miljøagentgudstjeneste, høsttakkefest, arbeid for å få klima 

som tema på «dialog» (høsten 2018), samt at det jobbes med bedre 

avfallssortering på kirkegårdene, bedre sortering av papir i bygninger 

og ved arrangementer i kirkens regi, mere fokus på miljø i undervisning 

og forkynnelse, samt flere miljøsparende tiltak vi har forpliktet oss på. 

Grønt utvalg følger dette opp. 

 

Inkluderende menighet: Vestbymenighetene har vedtatt at de 

ønsker å være «inkluderende menigheter» og forplikte seg på å 

arbeide for å være mer inkluderende for alle.  

I 2018 har vi fått på plass et samarbeid med kommunen der vi stiller 

lokaler i Son til disposisjon for åpen barnehage og trim for eldre. Vi har 

hatt gudstjenester med medvirkning av funksjonshemmede, og vi 

deltar/inviterer til Tro og Lys i Follo.  

 

Tro og lys-gudstjenester (for utviklingshemmede): Tilbud om 

gudstjeneste fellesskap og sosialt fellesskap for utviklingshemmede 

og deres familier, på Follo-plan. Samlingene holdes i hovedsak i Ås 

arbeidskirke.  
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Marit Bekken deltar som Vestbys prest ca. en gang pr. semester, og 

en gruppe brukere herfra har jevnlig benyttet seg av tiltaket i 2018.  

 

Menighetens besøkstjeneste: Opprettet i 2018, med invitasjon til å 

bli med som besøksvenn i menighetsbladet og kunngjøringer. Noen få 

besøkere pr i dag, som har faste besøk på Vestby sykehjem og Son 

eldresenter. Det arbeides med å få besøkstjenesten mer/bedre 

organisert.  

 

Fasteaksjonen  

Kirkens nødhjelps Fasteaksjon ble gjennomført som en del av 

konfirmantopplegget, men er samtidig tenkt å være hele menighetens 

innsamlingsaksjon i fastetiden. I forkant av aksjonsdagen får alle 

konfirmanter en innføring i hva pengene går til gjennom lek, video og 

quiz.  

Selve aksjonsdagen gikk fint, og både foreldre og konfirmanter var 

involvert, i tillegg til ansatte og frivillige. Målet er at Fasteaksjonen skal 

oppleves som menighetens fasteaksjon, og dermed involvere enda 

flere frivillige. 

Innsamlede beløp fra hver menighet: Vestby kr 26641, Såner  

kr 25952, Garder kr 8592, og Hvitsten kr 785. Til sammen kr 61790. 

 

Pilegrimsvandring: Årlig vandring i mai, fokus på grønne verdier og 

åpent fellesskap, i samarbeid mellom FNF (forening for natur og 

friluftsliv), Vestby frivilligsentral, Peterstiftelsen, Ås og Vestby 

menigheter. Rammes inn av tidebønner, på Solåsen i Son på 

morgenen og midtveis i Vestby kirke, og avslutning i Ås kirke, i 2018: 

Nicaraguansk bondemesse, med Ås kirkekor.  



32 

 

I 2018 deltok til sammen rundt 35 mennesker, på hele/deler av 

vandringen mellom Solåsen og Ås kirke.   

 

Diakoniens søndag: 7. oktober med prostidiakon Atle Eikeland 

tilstede, med fokus på diakoni/kirkens omsorgstjeneste, og med offer 

til rådet for psykisk helse.  

 

Forfulgtes søndag: 11. november markerte i vi forfulgtes søndag i 

Hvitsten og Garder kirker. I Garder hadde vi besøk av Randi 

Jørgensen, fra Stefanusalliansen, som informerte om arbeidet for 

forfulgte kristne.  

 

Samtalegrupper: Vestby har i dag to samtalegrupper, for kvinner. 

De er åpne for nye deltagere.  

 

Bibelgruppa i Hvitsten kommer sammen ca. én gang i måneden, på 

de mandagskveldene hvor det har vært gudstjeneste i kirken 

søndagen før. Vi leser sammen og snakker om teksten etterpå. 

Hyggelige og meningsfulle kvelder som gjør bibelen til spennende 

lesestoff. Vi tar oss også tid til en pause med kaffe og noe godt til. 

 

Kirkeskyss: Såner menighet har tilbud om kirkeskyss til alle 

gudstjenester, som annonseres. I tillegg er det en del praksis med 

private avtaler om henting/kjøring både i Vestby og Såner, til 

gudstjeneste og onsdagsmesser. 

 

Kirkekaffe: Det er blitt bestemt (- i møte med klokkere og kirkeverter) 

at vi skal prøve å få til en enkel kirkekaffe etter alle gudstjenester. Fordi 

den lille praten med en kaffekopp, etter gudstjenesten er så viktig.  
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Den bygger fellesskap, og gjør det lettere å få øye på mennesker vi 

ikke har hilst på før. Takk til kirkevertene - som av og til også baker 

selv!  

 

Åpen kirke i sommerferien, fra midten av juni og frem til skolen 

begynner i august, er Hvitsten kirke åpen hver søndag mellom klokka 

12.00 og 15.00. I år var det ekstra hyggelig å ta imot besøkende, da 

kirken var nymalt og restaurert utvendig. Åpen kirke er populært både 

blant feriegjester, turister, fastboende og turgåere. Vi har laget noen 

hefter med litt informasjon om kirkens historie og interiør, slik at de 

som er interessert, kan ta med seg. Kaffen står klar til de som ønsker 

en stille stund i kirken eller i de vakre uteomgivelsene, når været tillater 

det. 

 

Høstbasar på menighetshuset:  

Høstbasaren 2018, til inntekt for drift av menighetshuset, ble avholdt 

den 10. november. Arbeidsgruppa fikk god hjelp på selve dagen, og 

mange bidro med gevinster og håndlagde produkter. Vestby barnekor 

og ungdomskor underholdt, under ledelse av Svein Hordnes.  

Vi fikk inn ca. kr 27 590,- netto, en liten oppgang fra året før.  

 

Høstkveld: Søndag 7.oktober ble det arrangert høstkveld i Garder. 

Jarleif Nordheim leste diktet: Huset av Per Sivle, bibeltekst fra Salme 

104 og diktet Nå er høsten her av Arild Nyquist. Anette prest leste dikt 

av Hans Børli og holdt andakt. Kantor Svein beriket det hele med toner 

fra orgelet og spilte til vakre høstsalmer.  

Kvelden var godt besøkt og Garderfolket setter pris på en slik kveld. 
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Andakter på sykehjem: ukentlig tilbud på sykehjemmet med andakt 

og sang og musikk, ved organist og prest. Godt samarbeid, godt 

oppmøte. 

 

Andakter på Treffsenteret i Speiderveien: en gang pr måned med 

prest og organist, og med kaffeservering etterpå. Inger Marie Lehmann 

organiserer og ordner kaffe.  

 

Andakter på Son eldresenter: hver 14. dag ved organist og prest. 

Med kaffeservering og tid til prat etterpå. 

 

Fest for eldre – Son eldresenter: Den lokale diakonigruppa i Såner 

arrangerer fest for eldre på Son eldresenter, Steinløkka, sammen med 

staben i kirken, menighetskomiteen og andre frivillige fra menigheten. 

Her er det god stemning, nydelige snitter og hjemmebakte kaker og 

loddsalg med mange gevinster. Det var flott sang av Sebastian 

Akselberg og Tatiana Grushina på piano, Marit Bekken hadde andakt. 

Oppmøtet er litt dårlig, vi vil evaluere tilbudet, om det er behov for 

dette. 

 

Formiddagstreff på Vestby menighetshus: Første mandag i 

måneden er det Formiddagstreff på menighetshuset i Vestby. Disse 

treffene har holdt på siden 1986/87.  

Formiddagstreffet er en sosial møteplass og et diakonalt tilbud til alle 

i kommunen. Vi har i 2018 hatt et variert program med besøk av bl.a. 

elever fra vokallinjen fra Follo folkehøyskole, seniordanserne, og våre 

organister har vært der og underholdt med flott sang og musikk.  
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På treffene har vi alltid god servering av smørbrød og kaker og kaffe, 

mye allsang, loddsalg og andakt.  

I juni måned drar vi alltid på dagstur. I fjor sommer var vi på tur til 

Vestfossen og Fossesholm herregård. En fantastisk guide fortalte om 

gården og tok oss med på omvisning. Nydelig middag ble servert. Det 

var mulighet for å få med seg noe fra gårdsbutikken. På veien 

hjemover kjøre vi innom Holmsbu, for å strekk litt på beina og nyte en 

is og utsikten. 

 

Dugnader vår og høst i Hvitsten. Vi hadde én utendørs vårdugnad 

(før 17. mai) og én høstdugnad innendørs i kirken i september (før 

konfirmasjonssøndagen). Ellers er det frivillige som steller bed, luker 

og vanner uteområdet til kirken, samt kvister og rydder langs stien opp 

til urnelunden i sommerhalvåret. 

I forbindelse med TV-aksjonen i oktober, der inntekten i år gikk til 

Kirkens Bymisjon, hadde menighetskomiteen kafé på Sjøboden. Et 

populært innslag i det ellers så høststille Hvitsten. All inntekt gikk rett 

på bøssene. Vi «solgte» varm suppe, saft, kaffe, hvetebakst, vafler og 

kaker. Vi hadde annonsert tiltaket via sosiale medier på forhånd, slik 

at vi fikk besøk både fra Drøbak, Vestby, Ås og Son denne dagen. 

 

Juletrefest i Hvitsten arrangeres hvert år første søndag i januar. Nær 

100 personer, store og små, eldre og unge koser seg sammen på 

grendehuset denne dagen. Det er gang rundt juletreet, presten samler 

barna og forteller en fin og tankevekkende historie. Både barn og 

voksne har glede av denne stunden. Mens man deretter koser seg 

med smørbrød, kaker, brus og kaffe, er det utlodning. Det hele rundes 

av med at nissen kommer med poser til barna. 
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Menighetenes juletrefest i Son kulturkirke er et samarbeid med 

Vestby bygdekvinnelag. Det var godt oppmøte med flere ringer rundt 

treet under juletregangen. Juleevangeliet ble forkynt for hele 

forsamlingen, med barna og presten samlet foran i kortrappa. Under 

bevertningen var det utlodning. Nissen kom med godt til barna. 

 

Lun aften: En fest for ære dere som gjør en innsats for menighetene 

våre. I 2018 var det ca. 40 deltager på festen som staben i kirken og 

menighetsrådet inviterer til hvert år. 

Vestby barnekor åpnet med en liten minikonsert. Etter var det sang av 

Henrik Hundsnes, akkompagnert av Svein Hordens og Tatiana 

Grushina. Det ble servert nydelig gryterett, kaker og kaffe. Utover 

kvelden var det allsang, kveldsbønn og hyggelig stemning. 

 

Dialog: DIALOG er engasjerende foredragsholdere, ny innsikt, 

engasjement og muligheten for å dele tanker og meninger. Det er 

møtestedet for en prat, en kopp kaffe, noe godt å bite i, litt luft under 

vingene. Dialog er medlem av Norske kirkeakademier. 

Foredragene er knyttet til viktige samfunns- og livsynsaktuelle temaer. 

Samlet for året deltok ca. 860 deltagere.  

Programkomiteen i Dialog drives av Gunnar Andersen og Svein Gran 

(leder). Kafe og driftskomiteen består av Kirsten Eeg, Anne Drivdal 

Skjerve og Heidi Sirnes, ofte godt hjulpet av sine ektemenn. I tillegg er 

Roar Aas også en god kafevert. 

Samlede kostnader inklusive vinterseminaret, ble på ca. kr 80 000 og 

inntektene på ca. kr 70 000. Underskuddet dekkes av egenkapitalen. 
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Foredragsholdere i 2018: 

STEIN TØNNESSON, historiker og fredsforsker: Fokus på Øst-Asia. 

Kan Øst-Asia forbli fredelig under Trump og Xi Jinping? Hva kan 

temme Nord-Korea?  

MARIE BENEDICTE BJØRNLAND, sjef for PST: Terrortrusselbildet – 

med utgangspunkt i ekstrem islamisme og høyreekstremisme. 

LARS FR. SVENDSEN, professor i filosofi ved UiB: Ensomhetens 

filosofi. Om både den vonde og den gode ensomheten - og hvordan vi 

kan få mindre av den første og mer av den siste. 

JUST EBBESEN, sykehusdirektør ved sykehuset Østfold: Sykehuset 

Østfold – velkommen som pasient! 

SHABANA REHMAN GAARDER: Født fri – velkommen hjem! 

Shabana Rehman Gaarder har gjennom hele sitt virke engasjert seg i 

kampen for likestilling, frihet og ikkevold.  

TROND BAKKEVIG: Kan religionsdialog bidra til fred i Midtøsten? 

Religiøse ledere kan forkynne slik at fredsarbeid og fredsavtaler blir 

respektert og støttet - eller undergravet. Mye står på spill. 

PANELDEBATT: Hva vil vi med Son? 

Hvilke verdier har Son som gjør at det er fint å bo her?  

Hvilke verdier er det ønskelig skal prege Son de neste 10 år? 

Politikerne ANNETTE MJÅVATN og PÅL ENGESETH, representanter 

for det lokale næringslivet TERJE BAARDSETH og TOVE HAUGE og 

sokneprest MARIT BEKKEN innleder til åpen debatt. Konferansier 

TRYGVE NORDBY. 
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ESPEN STOKNES: Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på 

global oppvarming. Stoknes belyser hvordan hjernen fungerer og 

faktisk hindrer oss i å forholde oss til klimatrusselen på en relevant og 

praktisk måte.  

Vinterseminaret 3. februar 

Temaet for seminaret var Hvordan forstå Jesus? Og ble arrangert i 

samarbeide med kirkeakademiet i Moss. Totalt var ca. 40 deltagere. 

De to foredragene var spennende og innholdsrike: HILDE BREKKE 

MØLLER formidlet Jesus som historisk person og evangeliene som 

vitnesbyrd om Jesus.KNUT RYGH OG KNUT REFSDAL, tok for seg 

de sentrale begrepene frelse, synd og nåde, med utgangspunkt i 

Marcus Borgs bok Gjenoppdag kristendommen. 

 

Konserter i Såner kirke 

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

akustisk musikk. I 2018 var det 13 konserter i kirken. De omfavnet 

korkonserter, skolemusikk, konserter ved kulturskolen, orgelkonserter 

og julekonserter. Årets «store» konsert var en svingede flott konsert 

med Ytre Suløen Jazzensemble og Hølenkoret som dro 2 fulle hus.  

En annen konsert verd å nevne var et korbesøk vi hadde fra Russland 

der de lokale korene Hølenkoret og Såner kirkekor også deltok i tillegg 

til Jeløykameratene.  

Vi fortsatte også med orgelkonsertene med kantor Kjetil Ertresvåg fra 

Moss. En fantastisk måte kunne vise frem det flotte orgelet vårt på.  
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Konserter i Vestby kirke.  

I Vestby kirke var det 4 julekonserter. Av disse var det særlig Trine 

Rein og Eli Kristin Hanssveen, og den tradisjonelle «lillejulaftens- 

konserten» med Vestby korforening, som fylte kirken. Vi hadde også 

besøk av guttekoret St. Hallvard-guttene. 

 

Påskekonsert i Hvitsten kirke med Nikol Konstante og Øyvind 

Denstad. En stemningsfull barokk religiøs konsert hvor Nikol sang 

arier fra Matteuspasjonen blant annet, og fortalte om Jesu 

oppstandelse og hva den betyr for oss. 

 

Konserter Son kulturkirke 

Vi har i 2018 hatt 10 konserter med totalt 1500 publikummere. Samlet 

omsetning ca. kr 450 000. Også i år har vi hatt en konsert der alle 

inntektene går til et veldedig formål. 

Konsertkomiteen har bestått av Per Olav Solberg, Helene Hyllseth, 

Rune Lønne, Morten Fosse 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: 

GRENSELAND. Frontfigur i bandet, som teller fem stykker, er Thomas 

Nessheim fra Son. 
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NILS PETTER MOLVÆR. Trompetisten Molvær er en av Norges mest 

profilerte og respekterte jazzmusikere og han fikk Spellemannsprisen 

og fantastiske kritikker for sitt nyeste album.  

LIV KREKEN/VEGARD IVERSEN. Kreken/Iversen bor begge i Son og 

har turnert mye sammen.  

LILL LINDFORS M/ BAND. Den legendariske svenske sanger og 

entertainer Lill Lindfors gjestet Son sammen med sitt faste band. Dette 

ble en konsert av de sjeldne. 

ARVE TELLEFSEN & Kjetil Bjerkestrand. En av Norges mest 

anerkjente og folkekjære musikere som gjennom flere tiår har gledet 

alt fra kongelige til mannen i gata. Med seg hadde han arrangøren og 

komponisten Kjetil Bjerkestrand. 

YIN YOGA MED KLAVER OG SANG. Vakker og stemningsfull Yin 

yoga med klaver og sang er balsam for kropp og sjel.  

UNNI WILHELMSEN, SOL HEILO OG HANNE M KARLSEN. Denne 

fargerike trioen har høstet trampeklapp fra en rekke norske scener.  

KLAVERKONSERT OG BJØRNEBOE FORESTILLING. Kulturell 

aften med klaverkonsert med THORMOD RØNNING KVAM og 

dramatisering av Jens Bjørneboes liv ved skuespiller TORSTEIN 

ANDERSEN. 

KRAFTTAK MOT KREFT. Vegard Iversen mistet sin far i kreft for 3 år 

siden. På farsdagen samlet han gode musikkvenner til en stor 

veldedighetskonsert. 40 000 kroner ble sendt til Kreftforeningen. 

JULEKONSERT MED TRYGVE SKAUG: Låtskriver, vokalist og poet 

Trygve Skaug er en av de mestselgende lyrikerne i Norge. 
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Årsstatistikk 
 

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(0) 59 44 (29) 3/10 

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

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

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

Totalt (114) 125 10871 87 83 28(0) 114 80 (65) 4/36 

 
 
Hovedtallene for 2017 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøkstall 
gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 43 5233 122 29 9(0) 54 48 7/19 

Garder (18) 18 1005 56 7 2(0) 3 2 0/0 

Såner (39) 48 4932 103 25 6(0) 61 28 3/33 

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

Totalt (114) 125 12102 97 75 22(0) 120 78 10/52 

 
 

Hovedtallene for 2016 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøkstall 
gudstj 

Gj.sn. 
pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirken) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 43 4902 114 40 7(0) 42 45(32) 14/53 

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

Såner (39) 48 4788 99 36 6(0) 48 38 (38) 8/54 

Hvitsten (16) 16 1087 68 17 7(0) 8 4 (4) 0/2 

Totalt (114) 125 11697 93 99 22(0) 101 88 (75) 22/112 
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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, 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 frivillige og arbeide for å rekruttere nye, særlig til barne- og 
ungdomsarbeidet.  

 å arbeide for involvere flere i menighetens liv og i 
gudstjenestelivet, styrke tilhørigheten til kirka.  

 sikre god økonomi, som gir handlingsrom og understøtter de ulike 
aktivitetene på en god måte 

 
I vårt sekulære samfunn, hvor synet på/tilknytningen til kirka er endret, 
opplever vi også at det er blitt vanskeligere å få til samarbeid med ikke-
religiøse organisasjoner. Dette må vi lære å leve med, og bare 
fortsette å lete etter de arenaer og sammenhenger der vi kan finne 
møtepunkter. Vi må fortsette det trofaste arbeidet med å bygge gode 
relasjoner og tillit og å være synlige i lokalsamfunnet med det vi står 
for og tror på. 
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I denne rapporten er mye nevnt, men sikkert også noe utelatt som 
skulle vært husket. Vi runder av 2018 med å takke alle som har bidratt, 
både med praktisk innsats, bønner, økonomiske midler og annen form 
for støtte! 

 


