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Innledning 
2019 har vært et innholdsrikt år. Blant mye som har skjedd i menighetene 

våre dette året, kan det nevnes tre ting som peker seg ut:  

1.søndag i advent, ved inngangen til et nytt kirkeår, kunne vi se tilbake på 

nøyaktig 5 år for kulturkirka i Son. Over 50 000 besøkende, i snitt 200 hver 

uke, har vært innom kirka på ulike arrangementer i 5 år. Det er vi svært 

stolte av, og det er god grunn til å gi ros til de mange frivillige som har 

bidratt på ulike måter for at dette kunne realiseres. Selve jubileumsuka ble 

markert med aktiviteter hver dag og avsluttet med Lys-våken-gudstjeneste 

og feiring på søndag formiddag, og konsert med Bjørn Eidsvåg på kvelden.  

Det har vært kirkevalget, og et avgående menighetsråd takket av i 

november, og nye koster overtok stafettpinnen. En stor takk til mange flotte 

medarbeidere for en utrolig fin innsats i disse fire årene! Vi gleder oss over 

at noen blir med videre, og over å kunne ta imot nye medarbeidere som 

har tatt utfordringen for nye fire år.  

I forrige årsmelding trakk vi frem vår kjære trosopplæringsleder, Josva 

Dammann Kvilstad, og hans innsats og engasjement. Det har vært 

krevende å følge ham gjennom sykdommen som ble oppdaget ved 

påsketider, til et altfor tidlig dødsfall i november. Josva ble 31 år gammel. 

Hele staben ved kirkekontoret, flere ungdommer og kolleger i prostiet 

sammen med prost Hege var tilstede i begravelsen i Kongsberg kirke. Vi 

minnes Josva for den flotte personen han var - vi rakk å bli glade i ham, 

alle som kjente ham.  

Dette har vært et innholdsrikt år, med både glede og sorg, men aller mest 

glede. Vi har god grunn til å glede seg over alt det jevne gode arbeidet 

som ruller og går, og som skaper gode møteplasser rundt tro og liv i 

menighetene våre, noe denne årsmeldingen viser tydelig.  

God lesning!   
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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 

- 

- 

 

Anne Kari Borg 

Karin Moonga Bjerke      Hvitsten menighet 

Brit Ranveig Rønstad (vara) 

Elin Lysøe (vara) 
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Medlemmer i Felles menighetsråd 01.11.19 – 01.11.23  

 

Christin Westby 

Inger Brit Lea 

Nicklas André Moseng (vara)    Vestby menighet 

Jens Andreas Randem (vara) 

Jørgen Jeksrud (vara) 

Anne-Marthea Lønberg (vara)  

 

Ian Christian Burman 

Mai- Britt Bro 

Malvin Nordstrand (vara og regnskapsfører) Såner menighet 

Kirsten Eeg (vara)      

Gunhild Holta (vara) 

 

Ole Einar Garder 

Per Gunnar Larsen       

Ingvild Marie Isetorp (vara)     Garder menighet 

Wivi-Therese Hansen (vara) 

Kjell Hystad (vara) 

 

Kari Haugstvedt (leder) 

Lasse Løw     

Vera Tangen Wenaas (vara)    Hvitsten menighet 

Elin Lysøe (vara) 

Ann Christin Klevanger (vara) 

Anne Kari Borg (vara) 
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Menighetskomiteer, utvalg og arbeidsgrupper 

 

 

Garder menighetskomité  

Ellen Garder 

Maria Bjerkreim Garder 

Åse Marit Pung 

Astrid Sørbø 

Anne Britt Larsen 

Anette Breivik, permisjon 

 

 

Hvitsten menighetskomité  

Anne Kari Borg 

Elin Lysøe  

Karin M. Bjerke (til 01.11.) 

Brit Rønstad (til 01.11.) 

Kari Haugstvedt (fra 01.11.) 

Lasse Løw (fra 01.11.) 

Vera Tangen Wenaas (fra 01.11.) 

Ann Christin Klevanger (fra 01.11.) 

 

 

Såner menighetskomité  

Terje Røyneberg 

Kirsten Eeg 

Malvin Nordstrand  

Frøydis Adele Tegneby 

Morten Vinje 

 

 

Vestby menighetskomité   

Knut Alfred Andreassen 

Helge Hovland 

Britt-Jane Andreassen 

Astrid Rønning 

Inger Brit Lea 
 

 

 

 

 

 

Husstyret/Menighetskomiteen i Son kulturkirke 

Margit Tukkensæter, Else-Marie Aasen,  

Kjell Ottar Sandvik, Svein Gran,  

Ian Chr Burman (menighetsrådsrep.)  

og sokneprest Marit Bekken.  
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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.  

 

Utsmykningskomiteen for Son kulturkirke: Hanne Lunder,  

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

Torbjørn Aas og Kirsti Kielland Gran (leder). 

 

Såner kirkes konsertfond: Inger Berge (Såner menighet), kantor 

Svein-Gerhard Soma Hordnes og Randi Engeseth (kulturkontoret) 

 

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

Lønne, Morten Fosse og Svein Gran (leder).  

 

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

Anne Britt Larsen, Todne Briseid Syvertsen, Jorun Nordstrand, 

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

 

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

(Hvitsten), Anne Britt Larsen, fra november (Garder), Jorun Nordstrand 

(Såner). Reidun Olstad (prostiutvalget) og Bente Bakke (grønt utvalg) 

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

 

Diakonigruppen i Son har bestått av Grethe Thomassen, Knut og 

Reidun Olstad og Jorunn Grønmyr Nordstrand 

 



9 

 

Misjonsutvalg: Dagny Jegstad, May Elisabeth Kanestrøm og 

Elisabeth Hystad 

 

Grønt utvalg: Anne Borg, Sissel Brandtzæg og Bente Bakke og Marit 

Bekken (sekretær og leder). 

 

Menighetens besøkstjeneste: Kontakt: Britt-Jane Andreassen 

 

Bibelkontakt: Dagny Jegstad 

 

Kontaktperson for Kirkens SOS i Borg: Britt-Jane Andreassen 

 

Programkomiteen i Dialog: Gunnar Andersen og Svein Gran 

 

Formiddagstreffet: Planleggingsgruppa består av Arne Eriksen, 

Bodil Røisland og menighetsarbeider Marit Roos Hansen. 

 

Menighetshuset i Vestby: Malvin Nordstrand, (leder) Knut 

Andreassen, Inger Brit Lea og Geir Aamodt. Regnskap og fakturering: 

Malvin Nordstrand. 

 

Høstbasar på Vestby menighetshus: Leder Anne Kristine Ligaard, 

Annette Marie Karlsson, Anne Marthea Lønberg og Astrid Rønning. 

Arne Eriksen, Bodil Røiseland og Knut Andreassen samlet inn 

gevinster. 

 

Trosopplæringsutvalget: Josva D Kvilstad (leder og sekretær), Hilde 

Ding (Vestby), Gunnvor Braaen (Såner), Maria Garder (Garder) og 

Anne Borg (Hvitsten). 
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Between: Hovedledere er Else Marie Aasen, Ingunn Trageton Ileby, 

Margit Tukkensæter og Marit Muñzo.   Ungdomsledere: Ann Kristin 

Canoy (sluttet til sommeren) og John Ghebremarian. Kim Daniel 

startet i høst i tillegg. 

 

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

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

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

Grestad. Praktiske tilretteleggere: Margit Aa. Tukkensæter og Else 

Marie Aasen.  

 

Vestby Barnekor og Ungdomskor har felles styre og økonomi og har 

følgende styre: Leder Gudrun Lise Thaule Gaballa, kasserer Roar 

Ånesland, sekretær Jorunn Ytrehorn Wiik, styremedlem Inger Heidi 

Francker og kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes. 

 

 

DISNEYKONSERT I SÅNER KIRKE MED VESTBY BARNE- OG 

UNGDOMSKOR OG ÅS BARNE- OG UNGDOMSKANTORI 
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Klokkere og kirkeverter i 2019   

Vestby:  

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

Inger Brit Lea, Niclas Moseng, Jørgen Jeksrud. 

Kirkeverter: Aage Enerstad, Astrid Rønning, Annette Karlsson, 

Gudrun Lise Gaballa m/familie, Øydis Hageberg, Kari Anne Randem 

og Mariann Habberstad. 

 

Såner: 

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

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

Damm og Sidsel Grue. 

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

Johan Damm, Jorunn og Malvin Nordstrand, Gunnvor og Tommy 

Braaen, Grethe Thomassen, Grete Sandvik, Birte Kristina Dalene (vår 

2019).  

 

Hvitsten:  

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

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

 

Garder:  

Klokkere og kirkeverter: Ingerid Thirud Eriksen (til 01.12.), Anette 

Breivik, Elisabeth Hystad, Tone Pedersen, Ruth og Jarleif Nordheim,  

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

Jan Oddleiv Garder og Kjell Hystad (fra 01.12.). 
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Ansatte 

Sokneprest Marit Bekken 

Sokneprest Torbjørn Aas 

Kapellan Silje Mathea Kleftås Nygård  

Prostiprest Anette Cecilie Nylænder (til august) 

Prostiprest Kristin Gulowsen (fra august) 

Trosopplæringsleder Josva Dammann Kvilstad (til november) 

Menighetsarbeider Marit Roos Hansen 

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 

Kantor Tatiana Grushina  

Kirkeverge Anne-Cathrine Aas  

Saksbehandler Line Gullerud Solvik 

Driftsleder kirkegård/Kirketjener Inger Berit Venta  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Anders Askov Åkerlund  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Jan Frode Vedvik (fra oktober) 

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Thomas Johansen (til april) 

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Sindre van den Brink (til mai) 

Prostidiakon Atle Eikeland 
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Strategiske mål for Borg bispedømme 2019-2021 

 

 

1. Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et 

inkluderende og trosstyrkene fellesskap.  

 

 

2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring. 

 

 

3. Den Norske kirke er synlig i samfunnet og oppleves 

relevant og engasjerer seg i menneskers liv.  

 

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

og kulturarbeid videreutvikles. 

 

Vi opplever at disse målene er realisert i menighetene våre i 2019. 
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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; 89 i gjennomsnitt – 

mot 87 i 2018 og 97 i 2017.  

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 «Vi synger julen ut» i Son 

kulturkirke med Jeløy-kameratene, Son Blandede Kor og Såner 

kirkekor. Dette arrangementet går inn i rekken av kveldsmesser i Son 

kulturkirke. Arrangementet hadde god oppslutning.  

Taizégudstjeneste  

En lys- og kveldsgudstjeneste i Vestby kirke i januar basert på den 

vakre sangskatten fra klosterfellesskapet i Taizé i Frankrike; et sted 

der tusenvis av ungdommer fra hele verden reiser til hvert år. Vi ønsker 

å holde fast i dette videre fremover, bl.a. ønsker vi å arrangere tur for 

ungdommene våre til Taizé i 2020. 

Barnas misjonsdag - våren 

I samarbeid med NMS og Garder misjonsforening ble barnas 

misjonsdag holdt 17. mars i Garder kirke. Vi hadde med oss 

barnekoret og Svein organist, og Marit prest tok oss med på en liten 

reise med Jesusfortellingen ut i verden - med flagg og det hele. Etterpå 

stilte misjonsforeningen opp med trivelig kirkekaffe i kirka. 
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Korsvandring  

Tilrettelagt tilbud spesielt for familier/barn i påskeuka, med vandring 

opp veien i Vardåsen i Son, lesning av utdrag fra påskefortellingen 

underveis, og enkel nattverdfeiring på toppen med utsikt mot fjorden. 

Og matpakke/kirkekaffe sammen etterpå. 

Speidergudstjeneste 

28. april i Vestby kirke. Det er lang tradisjon å feire gudstjeneste 

sammen med speiderne en søndag nær St. Georgsdagen, 23. april. 

Vestby barne- og ungdomskor medvirket.  

1. mai gudstjeneste 

Vi feiret 1. mai-gudstjeneste i Såner kirke, der Frimurernes Storband 

deltok. I år var det Trond Finstad, leder for seksjonen kontor og 

administrasjon i Fagforbundet, som holdt appell. Prost Hege deltok 

med sang også i år. Det ble en flott gudstjeneste.    

17. mai-gudstjenester:  

Også i år feiret vi 17.maigudstjester i Garder, Hvitsten, Vestby, Såner 

og Son. 17.mai er en dag der folk er samlet rundt omkring i bygda vår, 

da er kirkene også åpne med gudstjenester. Hølenkoret og Soon 

blandede kor medvirket, så også Ingvild Støkken med solosang. 

Økumenisk (felleskirkelig) gudstjeneste 

I 2019 ble den økumeniske gudstjenesten på Solåsen pilegrimsgård 

lagt til søndag etter St. Hans, 30. juni, fordi det viser seg at 

forsommerhelgene er travle for mange. De som deltar er menighetene 

og organisasjonene her i Vestby, pluss Frikirken i Moss. I år var det 

Pavel Novik, pastor i Filadelfia, som holdt preken. Det var fint vær, og 

gudstjenesten var godt besøkt.  
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Bryggegudstjeneste  

Utendørsgudstjeneste 23. juni i parken ned mot brygga i Son, ble 

tradisjonen tro arrangert i samarbeid med Kystkultursenteret. Sang 

ved Ingvild Støkken.  

Sommerkveldsgudstjenester 

I 2019 ble det avholdt tre kveldsgudstjenester på sommersøndager i 

Hvitsten kirke. I tillegg ble det arrangert «Sommerkveld» i 

Strømbråten, en kveld i august. 

Høsttakkefest 

Et fint samarbeid med bygdekvinnelaget, der de står for pynting av 

kirka, med høstens grøde, og menighetskomiteen som sørger for 

kirkekaffe. I Garder deles det også ut fireårsbok denne dagen. 

Jeløykameratene medvirket. 

Barnas misjonsdag – høsten  

I samarbeid med misjonsutvalget og Himalpartner – en dag med fokus 

på misjonsprosjektet vårt i Nepal. Baluba deltok. 

Allehelgensgudstjenester 

I gudstjenesten kl.11 i Såner kirke medvirket Ingvild Støkken med 

sang. Kl. 19.00 i Vestby kirke medvirket Vestby korforening. 

Nytt for i år var at Vestby kirke var åpen fra kl. 16 for de som ønsket å 

komme innom for å tenne lys eller bare sette seg ned. Kantor Svein 

Hordnes spilte stille musikk noen timer før gudstjenesten begynte.  

Lysmesse i Garder kirke  

I samarbeid med Garder vel har vi en lang tradisjon med å begynne 

inne i kirka med en enkel lysgudstjeneste og fortsetter ute med 

julegrantenning og trivelig arrangement på Gardarheim. Under 

lysmessa får 6.klassinger fra Garder utdelt en bibel. 
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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 var det fakkeltog ned til Hvitsten torg, der Hvitsten Vel 

står som arrangør. Det er julegrantenning, barnekoret synger og salg 

av pølser og varm gløgg og saft. Det hele rundes av med at nissen 

kommer, stående på lasteplanet på en bitteliten lastebil fra 1930-tallet! 

Et fint arrangement som samler Hvitstenbeboere i alle aldre. 

Kveldsmesser i Son kulturkirke  

Det har blitt arrangert ukentlige kveldsmesser alle onsdager gjennom 

året. Musikk og sang, stillhet og bønn. Etter messene inviterer vi til et 

avslappet bordfellesskap der praten går fritt. 

Julens salmer  

8. desember i Garder kirke. Et årlig arrangement der vi hører 

fortellingene om julens salmer og synger alle versene. I år ledet av 

Silje-Mathe Kleftås Nygård og kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 

Dåpsgudstjeneste på en lørdag 

I begynnelsen av november så hadde vi tilbud om lørdagsdåp, også 

kalt drop-in-dåp. De fire barna som ble døpt den dagen var alle 

planlagte dåp, så det ble en dåpsgudstjeneste for alle i stedet for  

drop-in-opplegget. Vår erfaring er at interessen for drop-in-dåp har tapt 

seg det siste året, men at det fremdeles er et ønske om å kunne feire 

dåp på en lørdag, da det er mange tilflyttede familier i våre sokn, med 

tilreisende gjester. Vi fortsetter med dette også inn i 2020, med minst 

en lørdag i halvåret. 
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 2. «Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring»  

Dette merket  markerer trosopplæringstiltak, som alle døpte 

barn inviteres til.  

Dåpssamtaler og dåpstreff (under ett år) 

Dåpssamtalene har gått som vanlig i 2019. Hos oss er det den 

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

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

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

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

trosopplæringen. Dåpssamtalen er et viktig og verdifullt møte. Temaer 

som berøres, er det praktiske rundt dåpen, informasjon om 

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

informasjon om babysang og andre trosopplæringstiltak. Familiene får 

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

Babysang (under ett år)  

Babysang har i 2019 blitt gjennomført onsdager, annenhver 

gang på Vestby menighetshus og i Son kulturkirke. Foreldre med 

babyer møtes til en sangstund og påfølgende lunsj som lages av 

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

barnet, og som også formidler kristen tro. Babysang ble fram til 

sommeren ledet av barne- og ungdomsprest Josva Dammann 

Kvilstad. Høsten 2019 ble babysangen ledet av sangpedagog Kristin 

Gramstad, med vikarierende barne- og ungdomsprest Kristin 

Gulowsen tilstede som representant for kirken. Promotering har 

primært skjedd gjennom opphengte plakater og en facebook-gruppe 

for de som vil være med. Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært 

gode. 
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Babysangreunion (1år)  

Som ettåringer inviteres barna som har vært med på babysang 

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

Også i 2019 arrangerte vi dette sammen med Krølletreff-tiltaket i 

Vestby kirke. Gudstjenesten skjedde på barnas premisser, med mål 

om at alle ledd, spesielt sanger og preken, skulle oppleves som rettet 

mot dem. Tilbakemeldingene tyder på at dette oppleves som en god 

gudstjeneste for barna, og at også voksne får glede av det som skjer, 

og å se barna inkludert som reelle gudstjenestedeltakere.  

Krølletreff (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.  

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. 

Utdeling av fireårsbok gjennomføres på egne gudstjenester i alle de 

fire menighetene, med kveld i forkant av den aktuelle gudstjenesten.  

Barnas påskefest og Juleverksted (5 år)  

Barnas påskefest ble veldig vellykket med masse barn. De 2 

som var påmeldt, kom ikke. Med det gjorde mange andre. Holdt 

akkurat med nok med egg, påskeegg. Det var 70 tilstede 
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I desember 2019 ble juleverksted for 5-åringer med familie 

gjennomført som trosopplæringstiltak andre gang. Menighetsarbeider 

Marit Roos Hansen og frivillige stod for gjennomføringen. Det var 

julesanger, fortelling fra juleevangeliet, klementiner og pepperkaker, 

og hobbyverksted. Det ble en veldig fin kveld på Vestby menighetshus. 

Det 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. 

Legogudstjeneste (6 år)  

Rundt skolestart ble det for første gang arrangert Lego-

gudstjeneste i Vestby kirke. Dette ble gjort som et alternativ til 

førsteklasses som ikke hadde fungert optimalt tidligere. Tanken var at 

barna skulle få bli kjent med legoklubben som var på Vestby 

menighetshus, samt markere skolestart. Opplegget ble gjennomført til 

tross for få påmeldte, men vi jobber videre med å finne en form på 

tiltak for 6-åringer som treffer.  

Miljøagent (6 år)  

I 2019 ble miljøagent forsøkt gjennomført for andre gang, med 

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

fokus på skaperverket og hvordan vi kan ta vare på miljøet. Ingen 

6åringer deltok, men det ble en fin dag for de som var tilstede i kirken.  

Gøy på landet (7 år)  

Garder kirke på Kristi himmelfartsdag ble gjennomført som 

trosopplæringstiltak for andre gang i 2019. Værforholdene denne 

dagen gjorde at gudstjenesten ble inne i Garder kirke, i stedet for den 

tradisjonelle utedørsgudstjenesten. Vestby barnekor sang flotte 

sanger. 7-åringen ble invitert til å bli med å synge noen sanger, og de 

fikk boka «Alle gode ting» i gave. Samling og aktiviteter etter 

gudstjenesten ble holdt inne på Garderheimen.  
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Tårnagent (8 år) 

Tårnagent ble gjennomført som trosopplæringstiltak i Vestby 

for andre gang i 2019. Her kom barna til en dag i kirken på lørdag, hvor 

de fikk utforske alle kriker og kroker i Vestby kirke, for å løse et 

mysterium: En prestekjole og mye utstyr som trengtes til gudstjenesten 

morgenen etter hadde blitt borte. Heldigvis ble alt funnet igjen, og vi 

kunne forberede gudstjenesten sammen. Opplegget og mysteriet 

skapte mye engasjement og glede. Vi avsluttet helgen med 

gudstjeneste på søndag.  

Karnevalgudstjeneste (9 år) 

På fastelavn i 2019 ble det gjennomført karnevalgudstjeneste i 

Vestby 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. 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. I 2019 opplevde vi et oppsving i 

deltagelse med hele 36 10-åringer!  
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Lys Våken (11-12 år)  

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

søndag i advent. Dette var tredje 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.  

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. 

Kick off for konfirmanter (14 år)  

I 2019 ble kick-off arrangert torsdag 7. 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 band, 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.  

Konfirmasjon (15 år) 

I 2019 ble 105 konfirmanter konfirmert i kirkene i Vestby. Nytt 

av året var at man kunne velge å være leirkonfirmant, med noen 

fellessamlinger og konfirmantleir, eller seminarkonfirmant, med flere 

samlinger, men uten konfirmantleir. I løpet av året hadde seminar-
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konfirmantene undervisning annenhver uke i Vestby kirke/Vestby 

menighetshus. I tillegg hadde vi noen felles-samlinger, med alle 105 

konfirmanter, med ulike temaer som salmer, døden og livet og 

solidaritet. Leirkonfirmantene var på leir på Camp Norefjell som ble 

arrangert av KFUK-KFUM. 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 2019 ble arrangert i samarbeid med Kroer, 

Nordby, Ås, Drøbak og Frogn menigheter. Vi hadde én MILKer som 

fullførte kurset våren 2018 og seks MILKere som startet høsten 2019. 

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.  

 

Løpende tilbud: 

Baluba og Jubel 

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

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

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

til 18.30 for begge korene, og det er praktisk for noen familier har barn 

i begge korene.  

I 2019 var det 29 øvelser og 4 opptredener i Såner kirke og Son 

Kulturkirke. Svært vellykket var konserten ved 5 års markering i Son 

kulturkirke, sammen med Vestby barne- og ungdomskor.  Det var 200 

tilstede. Avslutning med foreldre, besteforeldre og venner i desember 

var også vellykket, med ca. 50 tilstede. 
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Det har vært fra 6 til 11 barn på øvelsene på vår semesteret og 14 til 

20 på høst semesteret. Det har vært flest i Baluba, 10-12 stk. og ca. 8 

stk. i Jubel. Der er barn fra ulike kulturer. Foreldre og besteforeldre 

drikker kaffe i peisestuen under øvelsen.  

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 at det er mange 4 åringer, som til tider er 

svært aktive, da trengs det mange voksne/ungdomsledere under 

øvelsene. 

 

Vestby barnekor og ungdomskor  

Korene har øvelser hver torsdag på menighetshuset, med kantor 

Svein-Gerhard Soma Hordnes som musikalsk ansvarlig. Med seg som 

voksenleder og dirigent har han hatt Erica Francker. Vi er så heldige å 

ha et positivt menighetsråd som stiller opp med midler til dette. Så stort 

takk for det. 

Korene teller ved årsskiftet til sammen 29 medlemmer. Barnekoret har 

19 medlemmer og ungdomskoret 10 medlemmer. Noen medlemmer 

er med i begge korene.  

Korene har hatt 31 øvelser i vår og høstsemesteret og har bidratt med 

sang på 8 gudstjenester i alle fellesrådets kirker; familiegudstjenester, 

ungdomsgudstjenester, høsttakkefest, lysmesse og julaften.  

Sommeravslutningen ble holdt på gressplenen utenfor Garder skole. 

Barnekoret og ungdomskoret sang på gudstjenesten. 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.  
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Årets vårkonsert hadde Disney som tema og ble avholdt sammen med 

Ås barne- og ungdomskantori. Det ble to flotte konserter, en i Kroer 

kirke 3. mai og en i Såner kirke 26. mai. 

Korene har medvirket på Lun aften (stabens fest for frivillige i 

menighetene våre) og menighetshusets høstbasar.  

Høstens store opplevelse for korene ble en tur til Oslo den 19. oktober 

med besøk på Folketeateret og musikalen Sound of Music. Før 

musikalen startet, fikk vi være med på scenen og se på når artistene 

varmet opp. Dette var en fantastisk opplevelse for både store og små. 

Turen ble avsluttet med ett besøk på Peppes pizza. Veldig moro å dra 

på tur med så fine og veloppdratte barn.   

Senere på høsten deltok korene på en korkonsert, sammen med 

Baluba og Jubel, i Son kulturkirke i anledning kirkens 5-årsjubileum.  

Barnekoret sang som vanlig ved lysmessen og på torget i Hvitsten 1. 

søndag i advent. En virkelig fin og stemningsfull start på adventstiden 

for alle de som var der og hørte på.  

Både barnekor og ungdomskor deltok på konserten «Vi synger julen 

inn» i Vestby kirke.  

 

Between 10 -13 år  

I 2019 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. 
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Between drives av frivillige. Prestene har ansvar en gang hver, i 

halvåret, slik at det også holdes en liten andakt hver kveld.  

I løpet av året har det vært 60 ulike barn innom, ca. 10-15 barn hver 

gang. 

 

Ungdomstreff 13 år og oppover, har tidligere vært samme fredager 

som Between. I 2019 kom ikke ungdomstreffene i gang pga. 

manglende ansatte, ungdomsledere og voksne frivillige. 

 

Sagamiddag for alle  

Sagamiddag i Son kulturkirke startet våren 2015 som et møtested for 

de som ønsker å spise middag sammen. En torsdag i mnd. Kl.17 kan 

en få seg en enkel og rimelig middag til 25 kr. Det har vært 8 middager 

og mellom 15 og 25 personer har spist hver gang. De fleste er familier 

der barna går på korene Baluba og Jubel. 

 

Treffpunkt i Garder Det har ikke vært arrangert Treffpunkt i 2019. 

 

Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeidet - 2019 

I løpet av året har det vært i gjennomsnitt 8 faste givere, som til 

sammen har gitt kr. 56.950,-. 

I løpet av 2019 har Givertjenesten i Vestby bevilget totalt kr. 64.420,-. 

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

konfirmantarbeid, Between og ungdomstreff i Son, mm. 

Per 31.12.2019 hadde Givertjenesten i Vestby kr. 81.591,05 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 som nå 

sitter i redaksjonen er Egil Gustavsen, Todne Briseid Syvertsen, Inger-

Torill Kirkeby og Torbjørn Aas. Med ny redaksjon ble det gjort noen 

endringer: Vi har utvidet sidetallet fra 16 til 20, og har forsøkt å tenke 

nytt både hva gjelder innhold og layout. Dessuten har staben på 

kirkekontoret klart å skaffe flere annonsører (vi har nå 3 ½ side med 

annonser, og ønsker en halv side til!) 

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

menigheten. Web-redaktør er kantor Svein Hordnes og ansvarlig 

redaktør er kirkevergen. 

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.  

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. 

Givertjenesten for Son kulturkirke – 2019 

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

året har det vært 11 faste givere, som til sammen har gitt kr. 24.950,-. 

Per 31.12.2019 hadde Givertjeneste for Son kulturkirke kr. 24.950,- i 

disponible midler. 

http://www.vestby.kirken.no/
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Misjonsavtaler: Alle menigheten i Vestby har et felles misjonsprosjekt 

gjennom Himalpartner. Prosjektet er todelt; «En bedre skolehverdag», 

utdanningen av førskole- og grunnskolelærer og Butwal Technical 

Institute, en yrkesskole i Butwal. 

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

drives for barn av krigsofre. 

Grønn menighet: Vestbymenighetene har vært grønne menigheter 

siden høsten 2017. Grønne tiltak har vært kurs i «grønn spiritualitet», 

over fire lørdager på sommerhalvåret i samarbeid med Urtegården på 

Nordre Mørk gård, pilegrimsvandring, miljøagentgudstjeneste, 

høsttakkefest, 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. 

Pilegrimsvandring: Vandring langs merket pilegrimsled fra Solåsen 

pilegrimsgård i Son, i år over Strømbråten, via havna i Son (fellesstart), 

innom Klokkerud, Svartedal og med tidebønn i Vestby kirke. 

Suppeservering på menighetshuset og vandring videre til Ås, til 

Vandrekonsert i Ås Kirke kl.19: «Sigurd frå Kvitastein» m/Ås 

korforening, Soon blanda kor og Follo folkehøyskole. Vandringen er i 

samarbeid med Solåsen, FNF (lokal turistforening), Frivilligsentralen, 

Ås kirke. 

Tro og lys-gudstjenester: 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 2019.  

Menighetens besøkstjeneste: Opprettet i 2018, men vi mangler 

fortsatt flere besøksvenner.  

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 aksjons-

dagen får alle konfirmanter en innføring i hva pengene går til gjennom 

informasjon, video og Handelsspillet.  

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. 

Innsamlet beløp for alle menighetene i Vestby var kr 43.062. 

Diakoniens søndag: 13. oktober i Son kulturkirke. Fokus på psykisk 

helse og ofring til Rådet for psykisk helse. Holdes i forbindelse med 

verdensdagen for psykisk helse i oktober.  

Samtalegrupper: i Vestby menighet er det tre samtalegrupper: to for 

kvinner i Vestby, og en for menn. De er åpne for nye deltagere! 

Bibelgruppa i Hvitsten: har vært sammen i kirken ca. én mandag 

kveld i måneden. Vi leser sammen og snakker om teksten etterpå. 

Dette er både hyggelige og meningsfulle kvelder som gjør bibelen til 

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

godt til. Etter avtale ble dette tiltaket avsluttet sommeren 2019, men 

Hvitsten menighetskomité i samarbeid med sogneprest Torbjørn Aas 

starter opp igjen tilsvarende tiltak i 2020, men da lagt til Vestby kirke. 
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Kirkeskyss: Såner og Garder menigheter 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: enkel kirkekaffe etter alle gudstjenester. Takk til alle 

kirkevertene - som av og til også baker selv!  

Åpen kirke i Hvitsten: I sommerferien, fra midten av juni og frem til 

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

12.00 og 15.00. Åpen kirke er populært både blant feriegjester, turister, 

fastboende og turgåere. Det er vertskap til stede som gir informasjon 

om kirkens historie og interiør til de som er interessert i det. 

Høstbasar på menighetshuset:  

Høstbasaren 2019 til inntekt for drift av menighetshuset i Vestby, ble 

avholdt den 9. november. Arbeidsgruppa har bestått av: 

Arbeidsgruppa fikk god hjelp på selve dagen, mange bidro også med 

gevinster og håndlagde produkter.  

Underholdning: Vestby barne- og ungdomskor under ledelse av Svein 

Hordnes. Inntekter netto: ca. 28700,- 

Høstkveld: 6 oktober i Garder kirke. Kveldens tema var «Salmer i 

folketonedrakt». Ingvild Støkken var solist, men menigheten fikk også 

synge de fine folketonene vi har i den nye salmeboken. Det hele ble 

ledet av Torbjørn Aas og Svein-Gerhard Soma Hordnes var kantor. 

Andakter på Vestby sykehjem: Ukentlig tilbud på sykehjemmet med 

andakt og sang og musikk, ved organist og prest. To ganger i året 

feires det nattverd i forbindelse med andakten. Godt samarbeid, godt 

oppmøte. 
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Andakter på Treffsenteret i Speiderveien: en gang pr måned med 

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

og Elin Lysøe organiserer kirkekaffe.  

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 

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

staben i kirken, ungdom og andre frivillige fra menigheten. Snitter, 

kaker, loddsalg og andakt. Sang ved Ingvild Støkken. Hyggelig fest for 

alle involverte og inviterte.  

Formiddagstreff på Vestby menighetshus: Første mandag i 

måneden er det Formiddagstreff på menighetshuset i Vestby. Det er 

et diakonalt tilbud til alle pensjonistene i kommunen. I 2019 har det 

vært er variert tilbud med besøk av bl.a. elever fra vokallinjen, Follo 

folkehøyskole, elever fra Bjørlien skole, blitt kjent med nye prester og 

besøk av Yngve Haugstvedt som snakket om salmer.  

Formiddagstreffet er en sosial møteplass med servering, mye allsang, 

loddsalg og andakt.  

I juni måned drar vi alltid på dagstur. I 2019 var vi på tur til Porsgrunn 

porselens fabrikkutsalg, for mulighet for å få kjøpet noe eller bare titte 

litt. Vi spiste middag i Langesund, der var vi også på en guidet busstur 

i området. 

Utdeling av blomster til jul: I samarbeid med Hvitsten Vel får alle 

over 80 år i Hvitsten blomster før jul. Medlemmer av menighets-

komitéen tar ansvar for personlig å levere disse. 

Menighetskomitéen i Garder deler ut blomster til «sine» 80-åringer. 
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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. 

Juletrefest i Hvitsten arrangeres hvert år første søndag i januar i 

samarbeid med Hvitsten Vel. Nær 100 personer, store og små, eldre 

og unge koser seg sammen på grendehuset denne dagen. Gang rundt 

juletreet og presten forteller en julefortelling. Deretter er det smørbrød, 

kaker, brus og kaffe. Loddsalg med loddtrekning er populært. Det hele 

rundes av med at nissen kommer med poser til barna. 

Menighetenes juletrefest i Son kulturkirke ble flyttet til januar 2020.  

Lun aften på Vestby menighetshus er en fest til ære de som gjør en 

innsats for menighetene våre. I 2019 var det ca. 65 deltager på festen 

som staben i kirken og menighetsrådet inviterer til hvert år. 

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

ved Irene Lundblad, akkompagnert av Svein Hordens. Det ble servert 

nydelig lasagne, kaker og kaffe. Utover kvelden var det bli kjent-bingo, 

allsang, kveldsbønn og hyggelig stemning. 

Kafé- og Kjøkkengruppa i Son er med og drifter kjøkkenet ved kirkas 

faste arrangement, holder kjøkken og tilhørende utstyr i orden og 

sørger for nyinnkjøp når det trengs. Vi ønsker at kjøkkenet og 

peisestua skal være et sted det er godt å komme til, et innbydende 

sted og en møteplass i ulike sammenhenger. 

I 2019 har ikke kjøkkengruppa hatt egne møter, men de som er 

engasjert i kjøkkengruppa er også brukere av kjøkkenet i mange 

sammenhenger og har ansvar for ulike arrangementer; kafédrift ved 
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Dialogmøter, kafé ved alle konserter som holdes, kirkekaffer, pynting 

av peisestua og kveldsmat ved onsdagsmesser.  

Det er også mange andre frivillige som her stiller opp, lager mat og 

gjør en flott innsats på arrangementene og som også hjelper til med å 

holde kjøkkenet rent og ordentlig.  

Ved siden av jevnlige oppryddinger, oppsyn med kjølerom og fryser, 

innkjøp av forbruksvarer og faste ting til kjøkkenet, er vi også sammen 

med andre med på årlig dugnad med større rengjøring og vedlikehold. 

Dialog i Son kulturkirke: 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. 

Kafégruppen sørger for en hyggelig ramme rundt foredragene og er 

av stor betydning for virksomheten. Kafé- og driftskomiteen består av 

Kirsten Eeg, Anne Drivdal Skjerve og Heidi Sirnes, ofte godt hjulpet av 

sine ektemenn og døtre. I tillegg har vi fått med oss Grethe Kleven og 

Roar Aas. 

Omsetningen i 2019 inklusive vinterseminaret, ble på ca. kr 75 000 

og inntektene på ca. kr 80 000.  

Foredragene er knyttet til viktige samfunns- og livsynsaktuelle temaer. 

Samlet for året deltok ca. 1350 deltagere fordelt på 8 arrangementer. 

Dialogkveldene i 2019 har vært disse: 

TOVE BJØRGAAS, NRKs tidligere korrespondent i Washington, D.C: 

Når USA ikke lenger leder. 

FRODE THUEN, psykolog, forsker og forfatter: Kunsten å ta vare på 

kjærligheten. 
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JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet, tidligere utenriks- og 

helseminister: Hvilke verdier er det viktig at vi som nasjon jobber for å 

bevare/utvikle? Hva truer disse verdiene? 

KRISTIN SKEIDE FUGLERUD, sjefsforsker i Norsk regnesentral: 

Hvordan påvirker den kommende digitale revolusjonen min hverdag? 

ØYSTEIN TUNSJØ, professor ved Institutt for Forsvarsstudier og 

Forsvarets høgskole: Bør vi frykte Kina?   

OLE JACOB MADSEN, professor i kultur- og samfunns-psykologi og 

forfatter av boka Generasjon prestasjon: Generasjon prestasjon - Hva 

er det som feiler oss?  

Forsvarsadvokat GEIR LIPPESTAD: Tillit – hvordan trues den og 

hvordan bygges den?  

Biskop ATLE SOMMERFELDT: Kirken i lokalsamfunnet.  

 

Vinterseminar 

I tillegg ble det arrangert et vinterseminar 9. februar i samarbeide med 

Moss kirkeakademi. Temaet for seminaret var Hva vil vi med kirken? 

Professor Trond Skard Dokka holdt 2 foredrag over teamet. Det var 

også to gruppesamlinger, der de to hovedspørsmålene var 

- Å være en del av kirken, hva stenger, hva åpner?  

- Jesus som frelser og frigjører. Hva handler det om? 

I alt var det 38 påmeldte til det 5 timer lange seminaret.  
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4. «Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og 

kirkens kunst- og kulturarbeid videreutvikles»  

Kormedvirkning i gudstjenester 

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

gudstjenester i kirkene våre.  

Hølenkoret stiller fast på 4 gudstjenester i året som en del av en avtale 

vi har med dem for at de får øve i Såner kirke. De er også fast å høre 

på 17-mai og julaften i Såner kirke. Vestby korforening er fast inventar 

på Allehelgensgudstjenesten og på «Vi synger julen inn». Soon 

blandede kor sang i år på 17-mai gudstjenesten og «Vi synger julen 

ut» i Son kulturkirke. Vi har også hatt besøk av Jeløykameratene på 

noen gudstjenester og så synger Såner kirkekor, Baluba/Jubel og 

VBUK jevnlig på gudstjenester.  

Kor på gudstjenestene er virkelig med på å forgylle gudstjenestene og 

løfte menighetssangen. 

Såner kirkekor 

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

Organist Tatiana Grushina er dirigent. Såner kirkekor består av 16 

kormedlemmer, og har variert repertoar med kirkemusikk, gospel og 

folkemusikk. Koret har deltatt som forsangere til salmesang i 6 

gudstjenester.  

Hvert år synger koret på førbryllupssamling i Såner kirke og deltar i 

«Vi synger julen ut»-arrangementet i Son Kulturkirke. 

Koret deltok også på kortreff i Son kulturkirke i november sammen 

med andre kor fra Vestby.  
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I 2019 samarbeidet Såner kirkekor tett med mannskor fra Moss 

Jeløykameratene. Sammen arrangerte korene en vårkonsert i Moss i 

mai 2019, og en julekonsert i Jeløykirke i desember 2019.  

Det var en veldig god opplevelse å synge sammen, så koret har planer 

om å arrangere en vårkonsert i Såner kirke med flere kor i 2020. 

Utsmykningskomiteen i Son kulturkirke. 

Komiteen har fortsatt arbeidet med å skaffe kunst og gjenstander til 

Son kulturkirke der det settes krav om god kunst, kvalitet og et estetisk 

helhetlig uttrykk for kirkerom og bygget. Alt som er skaffet til 

kirkerommet er godkjent av Bispekontoret. 

- I 2019 fikk kirken en gave på kr 10000 

som ble brukt til lysglobe.  

- Da kirken ikke har hatt egen dåpsmugge, 

har vi fått glasskunstner Christine på 

Røed gård til å lage en dåpsmugge som 

passer veldig godt til dåpsfatet. 

- Vi har fortsatt arbeidet med å skaffe 

rullerende kunst på veggen i kirketorget. 

Kunstnere fra Son og omegn er foreløpig 

prioritert. 

- En pengegave ble brukt til kjøp av 

keramisk veggdekorasjon laget av 

Hanne Lunder. Det henger i et møterom i kirken.  

- Mer egnede møbler til samtalerommet i kirken og noen møbler til 

rommet ved trappa i 2.etasje, har vi fått arve fra Son spa hotell. 

Son kulturkirke mangler fortsatt noe liturgisk utstyr og annet til 

kirkerommet. Komiteen håper på oppgaver og bevilgninger til å jobbe 

videre med dette. 
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Konserter i kirkene våre 

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

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

I 2019 hadde vi 11 konserter i Såner kirke. Det var korkonserter, 

skolekorps, kulturskolekonserter, orgelkonserter og julekonserter. 

Blant disse må nevnes ett uroppførende av verket «Sigurd fra 

Kvitestein». Ett flott verk skrevet av Christian Killengren, fremført av 

kor, orkester og solister. Vi er også glade for at kantor Kjetil Ertresvåg 

fra Moss kirke fortsetter å ha orgelkonserter på det flotte orgelet i 

Såner. 

I Vestby kirke er det oftest konserter i juletiden. I år hadde vi 4 

julekonserter der. Det var Såner skolekorps, kulturskolen, «Vi synger 

julen inn» med lokale kor og Ås/Vestby musikkorps og til slutt den 

årlige «lille julaftenskonserten» med Vestby korforening.  

I de andre kirkene kan vi nevne en konsert i Hvitsten kirke i anledning 

en kulturhelg første helg i august. Videre var det en jazzkonsert med 

Soon blandede kor i Son kulturkirke. Der var det også en fin klassisk 

konsert der søstrene Meinich inviterte til sommerkonsert i toner fra 

sine fioliner, fint sammenbundet med vakre tekster. 

Konserter ved konsertgruppa i Son kulturkirke 

Vi har for 2019 fått flere frivillige med i det praktiske arbeidet med å 

tilrettelegge for konserter. Utenom konsertgruppa er det nå rundt 10 

frivillige som tar del i alt fra å lage mat til artister, drive kafe, være 

parkeringsvakt mm. Vi vil for 2020 forsøke å få enda flere med oss. 

Det er en egen kafégruppe som drives godt og som betyr mye for at 

publikum skal få en trivelig kveld. 
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For 2019 har det vært 10 konserter med til sammen 1 750 tilhørere og 

3 visekvelder med til sammen 115 tilhørere. Omsetningen har vært på 

kr 523 000, med et overskudd på kr 52 000. Det er det største 

overskuddet vi har hatt på de fem årene konsertgruppa har holdt på. 

Konsertgruppa ønsker å bruke overskytende midler til å forbedre 

lydforholdene i kirkerommet. Det er et kjent problem at kirkerommet er 

svært tørt og vanskelig for all lyd som ikke er forsterket. Arbeidet skjer 

i samråd med kantor og kirkevergen. 

Konsertgruppa vektlegger kvalitet og mangfold i sitt konsertprogram. 

Det er en stor utfordring å få konserter med dyktige, men ikke kjente 

musikere til å gå rundt økonomisk. Konserter med kjente artister går i 

all hovedsak greit. For konserter med forsterket lyd fungerer 

kirkerommet godt. 

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. Fire av konsertene har et erkjent 

kristent budskap. 

 

Konsertene har vært disse: 

Live Foyn Friis trio: I Danmark er Live Foyn Friis omtalt som det mest 

lovende jazz-pop talentet. Musikkmagasinet Gaffa skriver: Man er ikke 

et sekund i tvil om at man her lytter til en singer-songwriter av Guds 

nåde.  

Øystein Sunde: Konserten ble et møte med sanger og historier fra et 

langt liv på scenen og i studio – og nytt materiale. Med seg hadde han 

sju gitarer å snakke med og fortelle om. 
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Frode Alnæs: En av Norges beste gitarister og mest suksessfulle artist 

med bl.a. låtene Long December Night, Everyone Needs A Friend, 

Invisible Man og verdenskjente Vitae Lux. 

Hilde Louise Orchestra: Hilde Louise Asbjørnsen er en av våre mest 

allsidige artister; jazz-sanger, låtskriver, skuespiller, kabaretartist og 

tekstforfatter.  

Kristin Skaare trio: Her skapes store rom for ettertanke og sjelehvile. 

Som få andre får de fram det enkle, uten at det blir banalt.  

Camilla Augusta S. Hallan - Yin Yoga med gitar og sang: Enkle 

yogaøvelser, akkompagnert av gitarist Odd Gunnar Frøysland.  

Frida Ånnevik med band: Frida har fire utgivelser bak seg, har høstet 

mange lovord og gode kritikker og ikke minst gjort seg fortjent til tre 

spellemannpriser.  

Kristin Asbjørnsen & Hanne Ørstavik: En vakker og sakral konsert om 

det å bære og bli båret. Nyskrevne tekster av Hanne Ørstavik går i 

dialog med Kristin Asbjørnsens vakre, melodiske stemme. Gitar/vokal 

Olav Torget. 

Bjørn Eidsvåg med band: Bjørn Eidsvåg har skrevet en rekke 

udødelige låter som flere generasjoner nordmenn har et sterkt forhold 

til. Med sin unike formidlingsevne er konsertene hans en opplevelse 

av de sjeldne. 

Trine Rein – Julegaven: Trine Reins stemningsfulle og innholdsrike 

julekonserter er en opplevelse. I 2019 kom hun med band til Son 

kulturkirke.  
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Visekvelder i regi av Soon viseklubb  

Tor Ærlig - Tegneserieskaper, forfatter, musiker og låtskriver med 

underfundige sanger. 

Frida Braxell - Svensk låtskriver og artist, aktuell med sitt tredje album 

Livet & Ångesten. Frida utmerker seg med sine personlige tekster.   

Amund Enger og Per Chr. Ellefsen - Komponisten av Himmel på jord 

og skuespilleren bak Elling gir publikum en vise- og litteraturkveld om 

livets lyse og mørke sider. 

 

 

SAKSET FRA FACEBOOK: TAKK TIL ALLE SOM VAR TIL STEDE OG DELTOK UNDER SON KULTURKIRKE - SAGA  
SIN JUBILEUMSUKE. TOTALT VAR CA. 900 MENNESKER TILSTEDE PÅ DE 6 ARRANGEMENTENE. 
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Årsstatistikk 
 

Hovedtallene for 2019 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 45 5280 117 51 4(0) 47 33 (29) 3/23 

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

Såner (39) 50 4490 89 27 9(0) 47 28 (28) 7/28 

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

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

Onsdagsmesser med nattverd, 7 stk – besøkstall 105 
 

Hovedtallene for 2018 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøkstall 
gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirken) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 43 4771 111 43 11(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 

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

Årsmeldingen for 2019 viser at det er et mangfoldig og godt etablert 

arbeid i alle menighetene i Vestby, med et rikt og rullerende 

gudstjenesteliv, omfattende kulturtilbud og ulike aktiviteter og tilbud for 

folk i alle aldre.  Mange grupper, komiteer, utvalg og ikke minst 

enkeltpersoner gjør et uvurderlig arbeid for å få dette til å fungere.  

 

Som nyvalgt menighetsråd er det med stor respekt for alt arbeidet som 

gjøres at vi overtar stafettpinnen, og tar fatt på en ny fireårs-periode.  

 

Vi tilhører en kommune som er preget av stor tilflytting, med alle de 

mulighetene og utfordringene det gir.  Spesielt er utbyggingsplanene i 

Vestby sentrum omfattende, og vil føre til store endringer for 

lokalsamfunnet de nærmeste årene. Hvordan skal vi som kirke 

forholde oss til det? Hvordan kan kirken være synlig, og ha gode tilbud 

både til barn, unge, familier og eldre? Hva kan vi bidra med for å legge 

til rette for en god integrering av mennesker med annen bakgrunn?  

 

Det er i disse dager tatt initiativ til å få etablert en diakonstilling med 

Vestby sokn og Vestby sentrum som sitt primære virkeområde. Vi 

håper dette lar seg realisere. Men én person kan ikke dra dette alene. 

Erfaringene, ikke minst fra den gode utviklingen som har vært knyttet 

til Son kulturkirke, viser at det først og fremst er innsatsen til de mange 

frivillige som betyr noe for å kunne skape en kirke som spiller en viktig 

rolle for mange ulike grupper i lokalsamfunnet.  
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Men det er ikke bare Vestby tettsted som er i endring. Tilflytting og 

befolkningsvekst skjer også i Garder, Hvitsten og Såner sokn. Selv om 

utfordringene er ulike, registrerer vi at det alle steder er en økning av 

barn og barnefamilier. Det bør få konsekvenser for prioriteringene 

fremover.     

 

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

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

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

og ungdomsarbeidet.  

 

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

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

 

Vestby felles menighetsråd 

v/leder Kari Haugstvedt 

 

 
TORSDAG OG FREDAG FØR 

ALLEHELGENSDAG STO SOGNEPREST 

MARIT OG MENIGHETSARBEIDER 

MARIT PÅ STAND PÅ VESTBY 

STORSENTER OG DELTE UT 

INFORMASJON OM ALLEHELGENS-
GUDSTJENESTENE OG ÅPEN KIRKE 
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