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Forsidebildet: Bispevisitasen åpnet med morgenbønn i Vestby 

kirke 25. mai. Fra venstre: sokneprest Torbjørn Aas, biskop Atle 

Sommerfelt og prost Kjerstin Jensen. 

Foto: Line G Solvik 
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I denne rapporten er mye nevnt, men sikkert også noe utelatt som skulle 
vært husket. Vi runder av 2021 med å takke alle som har bidratt, både 
med praktisk innsats, bønner, økonomiske midler og annen form for 
støtte!  
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Innledning 
2021 er tilbakelagt, og livet i Vestbymenighetene har gått sin gang. Ikke 

som normalt, det har pandemien som startet i mars 2020 sørget for, men 

vi har jobbet innenfor de rammer som lå der. 

Hvis det skal plukkes ut noen hovedtrekk for hva som skjedde i 2021, vil 

jeg peke på dette: 

Pandemien preget hele året. 

Etter at jul og nyttår 2020 kunne feires litt begrenset, så kom det en ny 

nedstengning allerede tidlig i januar. Det gjorde at ordinære gudstjenester 

ble avlyst til over påske. Det ble holdt egne dåpsgudstjenester med 

begrenset antall deltakere, og det samme gjaldt for gravferder og 

bisettelser. 

Utover våren og forsommeren ble det gradvis åpnet opp og vi feiret 

gudstjenester innenfor de rammene som gjaldt. Så ble det åpnet opp på 

høsten, og vi fikk en ganske åpen periode, før det ble en ny innstramming 

i desember. Dermed ble det en ny julaften med påmelding til gudstjeneste 

og maks 50 deltakere. Gledelig var det at vi fikk gjennomført konfirmantleir 

på Haugetun i august, selv om konfirmantene mistet noe av undervisningen 

de skulle hatt tidligere på året. 

Bispevisitas i mai.  

Bispevisitas ble gjennomført i slutten av mai, til tross for at det lå noen 

begrensninger der pga pandemien. Det ble mange gode møter mellom 

kirke, kommune og biskop Atle Sommerfeldt, noe som det står mer om 

senere i årsmeldingen. 

Endringer i staben. 

Blant de ansatte har det vært flere forandringer. På prestesiden avsluttet 

sokneprest Marit Bekken sin lange tjeneste i Vestby, og hadde sin 
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avskjedsgudstjeneste 12. desember. Per Willy Wilhelmsen ble engasjert 

som vikar fra juni, og ble tilsatt som koordinerende sokneprest fra 1. 

oktober. Prostiprest Gunnvor Hovland har fungert i den ubesatte 

kapellanstillingen, og har hatt hovedansvaret for konfirmantarbeidet. 

Prostiprest Frøydis Haug var en del av staben det først halvåret. 

Kapellanstillingen var også utlyst, men heller ikke denne gang fikk vi tilsatt 

kapellan.  

Trosopplæringsleder Kristin Gulowsen gikk ut i permisjon fra sommeren, 

og høsten 2021 ble Ann-Kristin Canoy Trondsen engasjert som vikar for å 

ta hånd om trosopplæringen. 

Blant kirketjenerne har to medarbeidere sluttet i løpet av året: Linn J. Lund 

og Jan Frode Vedvik. Og vi fikk en ny medarbeider: Basel Abokersha.  

Ny gudstjenesteliturgi. 

Etter å ha blitt utsatt to ganger, ble menighetenes vedtatte ny hovedordning 

for gudstjenesten tatt i bruk første søndag i advent 2021. Ordningen er 

ganske lik den forrige, men det er nye liturgiske melodier på flere av 

gudstjenesteleddene. Nye foreløpige gudstjenesteprogram er kopiert opp, 

så vil det i løpet av 2022 bli trykket opp program med litt finere design og 

bedre holdbarhet. 

Den norske kirke i Vestby består av forskjellige kirker og menigheter, og til 

sammen drives det et mangfoldig og godt arbeid. Og selv om 

aktivitetsnivået i 2021 var langt under et normalår, vil denne årsmeldingen 

gi et bilde av hva som skjedde dette året. God lesning! 

 

Per Willy Wilhelmsen 

sokneprest  
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Verv og stillinger 

Medlemmer i Felles menighetsråd 01.11.19 – 01.11.23  
 

Christin Westby (nestleder) 

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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Menighetskomitéer, utvalg og arbeidsgrupper 
 

Menighetskomitéen i Garder  

Ellen Garder, Maria Bjerkreim Garder, Åse Marit Pung, Anne Britt Larsen, 

Per Gunnar Larsen, Frøydis Haug/Torbjørn Aas (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Hvitsten:  

Kari Haugstvedt, Lasse Løw, Vera Tangen Wenaas, Elin Lysøe, Ann 

Christin Klevanger, Anne Borg og Torbjørn Aas (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Vestby:   

Christin Boretti Westby, Inger Britt Lea, Jørgen Jeksrud, Anne Marthea 

Lønberg, Astrid Rønning, Niklas Moseng og Marit Bekken (ansatt). 

 

Menighetskomitéen i Såner: 

Mai-Britt Bro (MR-representant), Frøydis Adele Tegneby, Jorunn Lisbeth 

Hoel, Gunnar Gilberg, Karin Grimsrud og Gunnvor Hovland (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Son kulturkirke: 

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

Ian Chr Burman (MR-representant) og Marit Bekken/Per Willy 

Wilhelmsen (ansatt) 

 

I løpet av 2021 har Arbeidsutvalget (AU) til menighetsrådet hatt møte 

med alle menighetskomiteene. 
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Trosopplæringsutvalget: Hilde Ding (Vestby), Gunnvor Braaen (Såner), 

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

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

Marit Roos Hansen. 

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

Anne Britt Larsen (Garder), Jorun Nordstrand (Såner). Reidun Olstad 

(prostiutvalget) og Bente Bakke (grønt utvalg) Fra staben: Marit Bekken og 

Atle Eikeland (prostidiakon). 

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

Nordby og Marit Bekken (sekretær og leder til oktober). 

Menighetens besøkstjeneste: Kontakt: Britt-Jane Andreassen 

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

Elisabeth Kanestrøm og Vera Tangen Wenaas. 

Bibelkontakt: Dagny Jegstad 

Kontaktperson for Kirkens SOS i Borg: Britt-Jane Andreassen 

Formiddagstreffet: Planleggingsgruppa består av Arne Eriksen, Bodil 

Røisland og menighetsarbeider Marit Roos Hansen. 

Arbeidsgruppa for Tirsdagskafeen: Dag Gjersøe, Jorun Nordstrand 

(diakoniutvalget i Såner menighet) og Anne Britt Larsen (diakoniutvalget i 

Garder menighet), prostidiakon Atle Eikeland og sokneprest Marit Bekken. 

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

Jarleif Nordheim.  

Utsmykningskomiteen for Son kulturkirke: Hanne Lunder, Frøydis 

Tegneby, Sissel Aasen, Inger-Torill Kirkeby, Eldrid Røyneberg, Torbjørn 

Aas (ansatt) og Kirsti Kielland Gran (leder). 
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Utsmykningskomiteen for Såner kirke: Jorunn Hoel, Gunnar Gilberg, 

Frøydis Tegneby og Solveig Irene Skøien. 

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, Eddie King og Svein Gran (leder).  

Kjøkkengruppa: Kirsten Eeg, Oddbjørn Aasen, Anne Britt Larsen, Todne 

Briseid Syvertsen, Jorun Nordstrand, Gunvor Braaen, Toril Moe og Kirsti 

Kielland Gran (leder).  

Diakonigruppen i Son har bestått av Grethe Thomassen, Knut og Reidun 

Olstad og Jorunn Grønmyr Nordstrand 

Programkomiteen i Dialog: Gunnar Andersen og Svein Gran 

Kafégruppa til Dialog: Kirsten Eeg, Anne Drivdal Skjerve, Heidi Sirnes og 

Grethe Kleven 

Arbeidsgruppa kveldsmesser i Son: Eldrid Eide Røyneberg, Terje 

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

Geir Aamodt, Øydis Hageberg, Egil Gustavsen, Kirsten Gustavsen 

(kontaktperson)  

Vestby Barnekor og Ungdomskor har felles økonomi og styre: Gudrun 

Lise Thaule Gaballa (leder), Roar Ånesland (kasserer), Jorunn Ytrehorn 

Wiik (sekretær), Inger Heidi Francker, Line Røineland Ervik og kantor 

Svein-Gerhard Soma Hordnes. 

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

Inger Brit Lea, Geir Aamodt, og Jørgen Jeksrud. Bjørg Heggem (vara). 

Høstbasar på Vestby menighetshus: Leder Anne Kristine Ligaard, 

Annette Marie Karlsson, Anne Marthea Lønberg og Astrid Rønning.  



10 

Gudstjenestemedarbeidere i 2021   
 

Vestby:  

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

Inger Brit Lea, Niclas Moseng, Jørgen Jeksrud. 

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

Hageberg, Kari Anne Randem og Mariann Habberstad. 

 

Såner: 

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

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

Damm og Sidsel Grue. 

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

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

Grethe Thomassen, Grete Sandvik. 
 

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

Lisa Piiksi, Jorunn og Malvin Nordstrand 

 

Hvitsten:  

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

Løw, Jens Robert Hvitsten, Jeanette Maana Holtet og Caroline Hvidsten. 

 

Garder:  

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

Pedersen, Ruth og Jarleif Nordheim, Henny og Karsten Wergeland, 

Grete og Jens Gundersen, Ellen og Jan Oddleiv Garder. 

Kirkeskyssorganisering: Ellen Garder  
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Ansatte 

Sokneprest Per Willy Wilhelmsen (fra oktober) 

Sokneprest Marit Bekken (til oktober) 

Sokneprest Torbjørn Aas 

Prostiprest Gunnvor Hovland 

Trosopplæringsleder Kristin Gulowsen (fødselspermisjon fra august) 

Trosopplæringsleder Ann-Kristin Canoy Trondsen (vikar fra august) 

Menighetsarbeider Marit Roos Hansen 

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 

Kantor Tatiana Grushina  

Kirkeverge Wenche Halland Sandbæk  

Saksbehandler Line Gullerud Solvik 

Driftsleder kirkegård/Kirketjener Inger Berit Venta  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Anders A Åkerlund  

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Basel Abokersha (fra oktober) 

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Jan Frode Vedvik (til september) 

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Linn J Lund (til august) 

Prostidiakon Atle Eikeland 
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Bispevisitas  

Biskop Atle Sommerfeldt var på visitas hos oss fra 25. til 30. mai.  

Programmet var rikholdig og variert. Vi var i alle kirkene våre, med 

morgenbønn i Vestby, Garder og Hvitsten, kveldsmesse i Son, og 

visitasgudstjeneste i Såner. Biskopen møtte stab, og felles menighetsråd. 

Så var vi på bedriftsbesøk; hos kaffebrenneriet Joh. Johannessen AS og 

på Vestby storsenter.  

Fra kommunen møtte biskopen RO-leder for skole og oppvekst, RO-leder 

for helse og livsmestring, Flyktningkonsulenten og leder for NAV. Videre 

hadde han møte med ordfører, rådmann og formannskap, hvor biskopen 

ble orientert om situasjonen i kommunen på ulike områder. Særlig ville han 

vite hva vi som kirke kan bidra med. Biskopen ble orientert om 

sentrumsplanen her i Vestby, og planene for Kulturkvartalet. Vi fikk og en 

omvisning i Thorvaldsen-gården, som er planlagt som nytt kirkekontor og 

et Kirkens hus her i Vestby, når kulturkvartalet står ferdig. I tillegg til det 

planlagte programmet besøkte vi også Solåsen pilegrimsgård. 

I visitasforedraget gav biskopen mye anerkjennelse til det arbeidet frivillige 

og ansatte driver her i Vestby. Men han kom og med utfordringer. Han 

ønsket seg et mer differensiert gudstjenestetilbud. Eksempler han nevnte 

var å ha gudstjeneste på Vestby storsenter i adventstiden, og/eller å ha 

arrangement på storsenteret med utdeling av 4-årsbok. Videre ønsket han 

mer Åpen kirke.  

Biskopen ønsker at vi skal spille en mer aktiv og synlig rolle i 

beslutningsprosessene i kommunen, f.eks som høringsinstans. I den 

sammenhengen nevnte han FNs bærekraftmål som et «felles språk».  

Han ønsket et tettere samarbeid mellom kirken og skolene, og kirken og 

barnehagene. Han kunne se for seg regelmessige møter med skolene om 



13 

trender i ungdomskulturen. Han ville at vi skal ta fram og fornye den planen 

som ble lagd etter forrige visitas i 2011.  

Han understreket at kirken er en ressurs og en naturlig alliansepartner for 

skoler og barnehager. Biskopen så gjerne at vi óg kan få til et samarbeid 

med videregående skole.  

Biskopen etterlyste kultur- og musikkplan, og var svært interessert i planer 

om en orgelskole. Videre nevnte han at Håpets katedral snart er ferdig. 

Kanskje vi kan benytte den på noen måte!?  

Etter visitasen har Vestby kirkelige fellesråd og Vestby felles menighetsråd 

satt opp en liste over de momentene de ønsker å arbeide videre med, som 

i stikkordsform handler om: Å øke gudstjeneste-oppslutningen, øke 

nattverddeltagelsen, øke dåpstallene, legge til rette for enklere - og verdige 

- vigselsseremonier. Vi skal arbeide mer med kommunikasjon. Vi skal 

prøve å få til mer Åpen kirke, gjerne i samarbeid med NAV, lag og 

foreninger. Og så skal vi arbeide for en «klok» videreføring og forsterking 

av kirkens deltagelse i Frivilligsentralen. 

Vi skal arbeide for rehabilitering av kirkene våre; Vestby, Såner og Garder, 

og oppgradering av driftsbygningene.  

Så skal vi bidra til at Vestby kommune kan nå bærekraftmålene. Og arbeide 

aktivt inn mot kommunens ALLEMED-dugnad og Ung Arena, som driver 

målrettede tiltak for å inkludere ungdom som er i faresonen. Vi skal være 

en aktiv bidragsyter for å redusere ulikhet. Vi skal bidra til inkludering av 

innflyttere og til tydelig identitetsskaping.  

Og sist, men ikke minst, ville biskopen at vi skal få på plass en konkret 

avtale om Thorvaldsen-gården (Fellesrådet), og begynne arbeidet med å 

planlegge hvordan dette huset kan bli et kraftsenter i denne delen av 

kommunen (Menighetsrådet).  
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Strategiske mål for Borg bispedømme 2019-2021 

 

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

trosstyrkende fellesskap.  

 

 

2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring. 

 

 

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

engasjerer seg i menneskers liv.  

 

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

kulturarbeid videreutvikles. 

 

Vi opplever, i atter et år med restriksjoner i forbindelse med pandemien, 

at disse målene har vært utfordrende å realisere – særlig pkt 1, 2 og 4.  

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

punkt 3 kan si oss godt fornøyde. 
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1. «Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et 

inkluderende og trosstyrkende felleskap»  

Det som preget gudstjenestelivet i 2021 var at de første månedene ble 

helt annerledes, i og med at pandemien førte til avlyste gudstjenester.  

Likevel ble det gjennomført egne dåpsgudstjenester for ulike 

dåpsfamilier, en praksis som fortsatte også etter at kirkene åpnet mer 

opp. Mange familier har gitt uttrykk for at de opplevde det veldig fint å få 

en helt egen seremoni bare for dem.  

Mye tyder på at det i fremtiden vil bli et mer variert tilbud til dåpsfamilier, 

både med dåp i ordinære gudstjenester, og egne gudstjenester for en 

eller flere dåpsfamilier. 

I løpet av et år har menighetene ulike gudstjenester med særskilt 

preg, og i 2021 fikk vi gjennomført disse: 

• Kveldsgudstjeneste på nyttårsdag. Vanligvis i Strømbråten, men den 

ble flyttet til Såner av plasshensyn. 

• Korsvandring utenfor Såner kirke på langfredag.  

• Jazzgudstjeneste i Såner kirke 1. mai, som i tillegg ble strømmet på 

facebook, på grunn av antallsbegrensningene. Frimurernes storband 

spilte, med dirigent Lars Jegleim, Ane Nordskar fra Vestby 

arbeiderparti holdt appell, og Torbjørn Aas var liturg og predikant. 

• Gudstjenester i de fleste kirker 17. mai.  

• Visitasgudstjeneste i Såner kirke 30. mai. Denne ble også strømmet 

på facebook. 

• Bryggegudstjeneste 20.juni, i samarbeid med Son Kystkultursenter. 

• Økumenisk gudstjeneste på Solåsen 27. juni, sammen med pinse-

menigheten Filadelfia, Frikirken i Moss, og menigheten Paktens Ark i 

Garder. Det var Joachim Grün fra Solåsen som holdt preken.  
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• 3 kveldsgudstjenester i Hvitsten om sommeren.  

• Sensommerkveld i Strømbråten med solosang av Ingvild Støkken.  

• 9 konfirmasjonsgudstjenester i september. 

• Høsttakkefest i Garder kirke. Menighetskomitéen pyntet kirken med 

høstens grøde. Barn fra menigheten gikk inn med kurver som de satte 

på gulvet foran i kirken. Under gudstjenesten ble det delt ut 4-årsbok. 

• Diakoniens søndag i Vestby med besøk av prostidiakon Atle Eikeland. 

• Høstkveld i Garder med tema Svein Ellingsen og hans salmer. Sang 

ved Ingvild Støkken 

• Allehelgensgudstjenester i Såner og Vestby kirker, med minning av de 

som hadde gått bort foregående år. Pårørende ble invitert. 

• De forfulgtes søndag i Garder kirke med besøk av Randi Jørgensen 

som representerte Stefanusalliansen.  

• Misjonsgudstjeneste i Såner kirke, med besøk fra HimalPartner og fra 

Den Nepalesiske menigheten i Oslo.  

• LysVåken-gudstjeneste i Son kulturkirke 1. søndag i advent, hvor vi 

tok i bruk den nye liturgien.  

• Lysgudstjenester i Hvitsten og Garder kirker på 1. søndag i advent.  

I Hvitsten med utdeling av 4-årsbok og i Garder utdeling av bibler til  

6. og 7. klassinger. 

• Julens salmer i Garder kirke. 

• 6 gudstjenester på julaften, med påmelding og maks 50 til stede. Stort 

sett fullsatt, bortsett fra i Garder kirke. 

I tillegg ble det på vinter/vår laget to vandringsgudstjenester utenfor 

kirken. Disse stod oppe en uke av gangen, og var primært rettet mot 

konfirmanter og barnefamilier. 

Menighetene er heldige som har mange dyktige og villige gudstjeneste-

medhjelpere, både klokkere, kirkeverter og kirkeskyssere, og disse 
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frivillige er til stor hjelp. Mange ting har vært krevende nå i pandemitiden, 

men de frivillige har gjort en stor innsats, sammen med de ansatte. 

Både stab og menighetsråd ønsker at vi skal ha et variert gudstjenesteliv, 

og vi må fortsette å jobbe med det. Pandemien har lagt en demper på 

gudstjenestebesøket, men nå håper vi at det går mot mer normale 

tilstander igjen.   

 

Kveldsmesser i Son kulturkirke: Vi stengte ned månedsskiftet 

november/desember 2020 og startet opp igjen august 2021. Noen var 

fortsatt bekymret for smitte, så frammøte lå vanligvis mellom 15 og 20 

stk. I desember kom nye koronatiltak, så vi måtte stenge ned igjen. Siste 

messe i 2021 var 8. desember. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITASGUDSTJENESTE 

I SÅNER KIRKE 30. MAI. 

Foto: Wenche Sandbæk 
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2. «Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring»  

Trosopplæringstiltak er kortvarige aktiviteter som ligger 

i trosopplæringsplanen. Disse er tilpasset de forskjellige 

alderstrinnene, og alle døpte barn i kommunen inviteres 

til disse. Mange av tiltakene ble avlyst i 2021, men noen 

klarte vi å gjennomføre, til stor glede for stab, frivillige og ikke minst for 

deltagerne! 

Dåpssamtaler og dåpstreff (under ett år) 

Dåpssamtalene har gått som vanlig i 2021. Det er 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 er et opplegg for de under 1 år, hver onsdag. Det byttes på 

hver uke mellom å være på Vestby menighetshus og Son kulturkirke. Vi 

har fokus på formidling av den kristentro, relasjon og samspill mellom 

barnet og den foresatte. Her får man lært både regler og sanger.  

Det brukes rytme instrumenter sånn som rasleegg, for å stimulere og 

videreutvikle en musikalsrytme hos barnet. I tillegg får man møte andre 

småbarn og småbarnsforeldre.  
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Våren 2021 forsøkte Trosopplæringsleder Kristin med digitale Babysang-

samling! Første samling ble godt besøk, men mange synes det ble 

vanskelig å følge digitalt, så på andre samling var det bare en deltager. 

Det ble ikke flere samlinger etter det. 

Høsten 2021 har babysangen blitt ledet av Barn- og ungdomsarbeider og 

trosopplæringsvikaren Ann-Kristin Canoy Trondsen. Det har vært gode 

tilbakemeldinger. Det har vært inntil 10 babyer med foreldre på en 

samling, og omtrent 20 babyer har vært med på babysangsamlingene. 

4 årsklubb og 4 årsbok  

Hvert år får alle 4-åringer en invitasjon til å motta 4-årsbok og delta på  

4-årsklubb. Målet er at 4-åringene skal bli bedre kjent med kirkebygget. 

På 4-årsklubb blir de invitert på en skattejakt, der de må innom blant 

annet døpefont og lysglobe. De får høre og synge noen av sangene som 

blir brukt på 4-årsbok-gudstjenesten. 2021 ble det det til sammen delt ut 

14 4-årsbøker. 

Tårnagent (8 år) 

Tårnagent i 2021 ble arrangert som en hjemme-agent-variant. Alle døpte 

8- og 9-åringer ble invitert til å delta, med beskjed om at første oppdrag 

kommer på nett (både nettsiden og facebook). Deretter fulgte det flere 

oppgaver, som agentene skulle løse, og sende inn svar på. Oppgavene 

ble lagt i «selvbetjeningskasser» på kirketrappene. Trosopplæringsleder 

Kristin Gulowsen rapporterte følgende på facebook:  

«Beskjeden om nye tiltak som kom i går var tung å få for mange. Også 

for oss i kirkene i Vestby. Det er både tøft og vondt å planlegge for og å 

glede seg til samlinger som til slutt må avlyses. Men vet dere hva? De 

siste ukene har en god gjeng Tårnagenter sneket seg rundt i Vestbys 

gater for å spre håp!  

Dette gjorde de for å fullføre agentoppdrag 4: Håpshjerter!       
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På en dag som i dag kjenner jeg et ekstra behov for å dele de flotte 

håpshjertene jeg har fått fra Tårnagentene våre. Jeg håper det kan være 

en trøst. Under ser du håpshjerter laget av Elvira (7 år) og Ylva (8 år)».  

 

 

Lys Våken (11-12 år)  

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

advent. Barna skal oppleve: En kirke som rommer alle – hele døgnet, 

hele livet!  

2021 var det 14 unger. I tillegg til trosopplæringsledere var det med 4 

ungdomsledere. Guttene på slet med å sovne, så hadde vært fint å ha litt 

flere mannlige ledere som kunne ta litt ansvar der.  

Det kom mange gode tilbakemeldinger fra deltagere og foreldre. Flere 

ville være med neste år også. Barna var veldig flinke i gudstjenesten. 

Tips til neste år? En ide kan være å bytte kirkebygg - rullere mellom 

Vestby kirke, Son kulturkirke og Såner kirke? På den måten blir man kjent 

med flere kirkebygg, og selv om man deltok som 11- åring ett år, så blir 

ikke LysVåken den samme om man kommer igjen som 12- åring. På 

denne måten blir det ingen som er helt LysVåken-veteran. 
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Konfirmasjon (15 år)  

I 2021 ble 109 konfirmanter konfirmert i kirkene i Vestby. Som i tidligere 

år kunne man velge å være leirkonfirmant: med noen fellessamlinger og 

konfirmantleir, eller seminarkonfirmant: med flere samlinger, men uten 

konfirmantleir.  

Mesteparten av konfirmasjonstida kunne vi ikke samle konfirmantene på 

grunn av smittevern. Vi kunne møte konfirmantene ute, i grupper på 10. 

Da prioriterte vi seminarkonfirmantene og så gjennomførte vi leir i august. 

Konfirmantene ble også oppfordret til å følge gudstjenester digitalt (NRK) 

og de fikk tilbud om 2 vandregudstjenester utendørs ved Vestby og Såner 

kirke. 

Vanlig Fasteaksjon var ikke mulig, så vi oppfordret konfirmantene til å 

finne en måte å tjene noen kroner på og sende pengene til 

Fasteaksjonen, rundt 10.000 kroner samlet de inn.  

I september ble konfirmasjonsgudstjenester gjennomført som normalt, 

men med begrenset antall til stede. 

Høsten 2021 startet 108 konfirmanter opp med tanke på konfirmasjon i 

2022. Som tidligere kunne ungdommene velge mellom å være 

seminarkonfirmant eller leirkonfirmant. Vi hadde informasjonsmøte, en 

fellessamling for alle konfirmanten pluss en samling for 

seminarkonfirmantene. Det var en mye bedre start enn forrige året og vi 

gleder oss over å få møte konfirmantene! 

Minilederkurs – MILK (16 år)  

Målet med kurset er å gi lærdom i hvordan man kan være en god leder. 

MILK-kurset i 2021 startet høsten 2020 i samarbeid med Kroer, Nordby, 

Ås, Drøbak og Frogn menigheter. De kunne ikke møtes fysisk så det ble 

noen digitale møter, og på vårparten ble det noen møter fysisk i Son 
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kulturkirke bare for MILKerne i Vestby. Det var tre MILKere som fullførte 

den teoretiske delen av kurset våren 2021 og en som var med på 

konfirmantleir og fikk med seg også praksisdelen av kurset.   

Høsten 2021 startet nytt MILK-kurs i samarbeid med Ås og Frogn. En 

MILKer fra Vestby er med der.  

Både kursledere og MILKere opplever det å samarbeide på tvers i 

prostiet som godt. Ungdommene blir kjent på tvers av kommunene, med 

andre ungdomsledere på sin egen alder, som er frivillig i kirken. 

 

Løpende tilbud: Det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet som 

gjøres i de forskjellige menighetene. Tilbudene er åpne for alle på tvers 

av menighetene.  

De løpende tilbud i Son kulturkirke; Jubel, Baluba og Between har 

manglet ledere i 2021.  

Vestby barnekor og ungdomskor  

Dette året ble også et annerledes år for korene, på grunn av Covid-19 

pandemien.  

Året begynte som vanlig med ukentlige øvelser på torsdager, på 

menighetshuset, men da landet igjen ble stengt ned den måtte vi avlyse 

alle korøvelsen resten av semesteret. Vi fikk dog til en fin 

sommeravslutning ute på plenen hos hjemme hos Erica. Dette var også 

avskjed med Erica som hjelpeleder. Hun har vært med i koret i 11 år 

hvorav de to siste som Sveins høyre hånd. Hun vil bli savnet av både 

barn og dirigent.  

Samme kveld hadde vi også utdeling av pins og diplom for 1, 3 og 5 års 

medlemskap i korene og pokaler til de med enda lenger fartstid i korene. 
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Dette pleier å skje på en gudstjeneste på våren, men det var heller ikke i 

år, mulig å få til. Det ble veldig fint allikevel.  

Dessverre kunne vi ikke starte opp igjen med korøvelser før sent på 

høstsemesteret grunnet sykdom, men vi kunne ha øvelser til medio 

desember. Da det ble innført begrensninger på hvor mange man kunne 

være på gudstjenester og konserter, ble alle opptredende vi skulle vært 

med på avlyste unntatt 1. søndag i advent. Dette var veldig trist, men 

sånn ble det i år også. 

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes har også i år vært musikalsk 

ansvarlig og med seg som voksenleder og dirigent har han hatt Erica 

Francker på vårsemesteret og Anna-Helene Ånesland på 

høstsemesteret. 

Vi er så heldige å ha et positivt menighetsråd som stiller opp med midler 

til å lønne medhjelper, så stor takk for det. 

Korene teller ved årsskiftet til sammen 26 medlemmer. Barnekoret har 

16 medlemmer og ungdomskoret 10 medlemmer. Noen medlemmer er 

med i begge korene. 

 

Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeidet – 2021 

I løpet av 2021 har det vært 13 givere, som til sammen har gitt kr. 51 500,- 

På grunn av liten aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet ble det kun 

utbetalt kr 5 655,- fra givertjenesten i 2021. 

Per 31.12.2021 hadde givertjeneste kr. 115 731,- i disponible midler. 

Dette kommer godt med når barne- og ungdomsarbeidet nå starter opp 

igjen etter pandemien. 
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3. «DNK er synlig i samfunnet og oppleves 

relevant og engasjerer seg i menneskers liv» 

Tirsdagskafeen i Son  

Tirsdagskafeen er et nytte- og trivselstiltak for absolutt alle, for folk i alle 

aldre som kan på dette tidspunktet, for alle livssyn og det er uten noe 

religiøst tilsnitt.  

Serveringen er i utgangspunktet være gratis, men de som ønsker det kan 

legge igjen penger i en skål eller bruke vipps. Det vi har fått inn har stort 

sett dekket utgiftene til innkjøpene til kafeen. 

På grunn av pandemien og stor smittefare ble tirsdagskafeen først åpnet 

tirsdag 14. sept. Vi hadde totalt 25 frivillige på listen, og vi var da 6-7 

frivillige hver tirsdag for å ivareta alle smittevernstiltak. Tirsdagskafeen 

ble et sosialt treffsted i hele høstsemesteret, og det ble også etablert 

spanskkurs i andre etg. - en time for de som ønsket dette. En av våre 

faste kafegjester var spansktalende og snakket også godt norsk og stod 

for spansk undervisningen. Dette tilbudet var også gratis, men med 

mulighet for å bidra med litt om man ønsket det.  

Vi har også vært ivrig på å få i gang dataundervisning for de eldre, og det 

ble tatt kontakt med Vi over 60 avd. Vestby, da vi fikk høre at de hadde 

startet opp med slik opplæring i Vestby. Tirsdag 16. november kom 2 

representanter, Bjørnar Ottesen og Inger-Marie Stokker fra Vi over 60 

avd. Vestby for å orientere oss om dataopplæringen de hadde 

gjennomført i Vestby. Det ble på det møtet inngått avtale om samarbeid 

for å få i gang dataopplæring for eldre på tirsdags kafeen i 2022.  
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Arbeidsgruppen har også vært i kontakt med Ung Arena ved Vestby 

kommune som vil forsøke å få unge fra deres prosjekt til å være 

assistenter ved dataopplæringen.  

Pga stor smittefare måtte vi stenge kafeen igjen i uke 50.   

Klokkeringing fra kirkene 22. juli: I anledning 10årsmarkering av 

terrorhandlingen i regjeringskvartalet og på Utøya, ble det ringt med 

klokkene fra alle kirkene i 5 minutter fra kl 12. 

#du er ikke alene: Alle prestene, samt prostidiakonen, har hatt mange 

samtaler med enkeltpersoner som har behov for å snakke med noen.  

Til påske ble det annonsert tilbud om å møte en prest i den kirken det 

skulle vært gudstjeneste. En håndfull mennesker benyttet tilbudet. 

Menighetsbladet  

Vestby Menighetsblad kommer ut med fire nummer i året, og distribueres 

til alle husstander i kommunen. Målet med bladet er både å speile livet i 

de fire menighetene våre, og å ha med stoff fra dagligliv og hverdagsliv 

fra hele kommunen, fra «den store menigheten». Alt sett med troens 

blikk.  

Det er Egil Gustavsen, Todne Briseid Syvertsen, Inger-Torill Kirkeby og 

Torbjørn Aas som sitter i redaksjonen. Og i dette annerledesåret har vi 

også hatt ett redaksjonsmøte digitalt.  

Hjemmesiden kirken.no/vestby 

Overgangen til ny utforming har gjort at staben har måttet lære seg 

hvordan man legger ut artikler på nytt, og ikke alle i staben er fortrolige 

med det ennå. Dette til tross så har staben holdt hjemmesiden nogen 

lunde oppdatert hver uke.  
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Hjemmesiden brukes stort sett til informasjon om aktiviteter og 

kommende arrangement, med noen innslag av korte rapporter fra 

spesielle anledninger. Vi låner også artikler fra menighetsbladet og fra 

kirken.no. 

Ansvarlig redaktør for hjemmesiden er kirkevergen. 

Facebook: Arbeidet med Facebook-siden kunne vært en heltidsjobb om 

vi skulle fått det på det nivået vi ville.  

Alle yrkesgruppene i staben har bidratt med innlegg på facebook, med 

informasjon, andakter, salmer, dikt, bønn og personlige betraktninger. I 

løpet av 2021 strømmet vi to gudstjenester direkte; Jazzgudstjeneste 1. 

mai og visitasgudstjenesten, samt biskopens foredrag, 30. mai. 

I påsken var det ikke mulig å holde fysiske gudstjenester. Prestene spilte 

inn andakter i de kirkene det skulle vært gudstjeneste, som vi publiserte 

på facebook de aktuelle dagene. 

Pr 31.12.2021 hadde vi 578 følgere. Siden har hatt 2167 besøk i 2021 og 

en rekkevidde på 19723 personer. 

Givertjenesten for Son kulturkirke: I løpet av 2021 har det vært 8 

faste givere, som til sammen har gitt kr. 35 200. 

Per 31.12.2020 hadde givertjeneste kr. 92 359 i disponible midler. 

Misjonsprosjekter:  

Alle menighetene i Vestby har et felles misjonsprosjekt gjennom 

HimalPartner for perioden 2018 - 2022.  

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

førskolelærere i sitt arbeid med barn, og Butwal Technical Institute i 

Butwal, en yrkesskole i elektro, mekaniske fag, datastyrt produksjon og 

byggfag for unge voksne.  
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Menighetene har forpliktet seg til å samle inn minimum kr 10 000 pr år. 

Resultat i 2021: Kr 17 369.  

21. november ble misjonsgudstjeneste avholdt i Såner kirke med besøk 

fra den nepalske menigheten i Oslo og HimalPartner. 

I hvert nummer av Menighetsbladet informerer misjonsutvalget om 

menighetenes prosjekter. 

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

for barn av krigsofre. 

 

Grønn menighet: Vestbymenighetene har vært grønne menigheter 

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

av Grønt utvalg.  

 

Åpen kirke i Hvitsten I perioden fra 20. juni til 15. august holdt 

menighetskomitéen «Åpen Kirke» hver søndag fra kl. 12:00 – 15:00.  Det 

var mange som benyttet anledningen til å besøke i kirken i løpet av disse 

timene. 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. 

 

Andakter på Vestby sykehjem Ukentlig tilbud med andakt og sang og 

musikk, ved organist og prest. Det ble avholdt 45 andakter i 2021. 

Andakter på Treffsenteret i Speiderveien: Andakt og sang og musikk, 

ved organist og prest. Det ble avholdt 11 andakter i 2021 

Andakter på Son eldresenter: Annen hver uke er det andakt og sang 

og musikk, ved organist og prest. Det ble avholdt 21 andakter i 2021 
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Fest for eldre i Son 

Diakoniutvalget i Såner, sammen med staben i kirken, arrangerer fest for 

eldre på Son eldresenter, Steinløkka.  

Her var det god stemning, nydelige snitter og hjemmebakte, fantastisk 

gode kaker og loddsalg med mange gevinster. Vi var så heldige som 

hadde med noen ungdommer som serverte og solgte lodder.  

Vår nye sokneprest Per Willy Wilhelmsen sang og hadde andakt. 

Hyggelig fest for alle involverte og inviterte. 

Formiddagstreff på Vestby menighetshus  

Formiddagstreffet er et diakonalt tilbud til alle pensjonistene i kommunen. 

Det blir servert god mat, kaker og kaffe. Åresalg og gevinster, allsang og 

andakt hører med. 

I 2021 ble det ingen treff på våren, men fikk vi hatt 4 formiddagstreff på 

høsten. Det ble satt stor pris å treffes igjen, mange har hatt lite sosial 

omgang i løpet av pandemien. 

Vi fikk hilse på nye medarbeidere i kirkestaben, blitt bedre kjent med dem. 

Vår nye prost, Kjerstin Jensen, var også på besøk.  

Allehelgen: Utdeling av lys og åpne kirker 

I forbindelse med Allehelgen hadde vi stand på Vestby storsenter 

torsdagen og fredagen. Menighetsarbeider Marit og prestene Torbjørn 

og Per Willy delte ut lys og slo av en prat med forbipasserende. 

Lørdagen var det Åpen kirke i alle kirkene, og Strømbråten kapell. 

Søndag var det Åpen kirke der hvor det ikke var gudstjeneste den dagen. 

Mange av de frivillige har meldt tilbake at de synes dette var meningsfylt 

selv om det var få som var innom. 
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Lun aften – en fest for frivillige medarbeidere 

Endelig fikk vi anledning til å samles igjen! Det var ca. 50 deltager på 

festen som kirkestaben og menighetsrådet inviterte til i november.  

De fikk oppleve digitalt kåseri ved Henrik Syse, sang ved Camilla Wiig 

Revholt og kirkekorets presentasjon av ny liturgisk musikk. 

God mat, kaffe og hjemmelagde kaker hører også med en slik kveld. 

 

Utdeling av blomster til jul 

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

Hvitsten som bor på sykehjemmet. Utgiftene deles mellom 

menighetsrådet og Hvitsten vel. 

Garder menighet ble det delt ut blomster til alle over 80 år og de som 

har mistet en av sine det siste året. 

Blomstene ble overlevert ved hyggelig besøk og prat for de som ønsket 

besøk.  

Dugnad i Hvitsten  

Menighetskomitéen hadde utedugnad ved kirken 13. april. Og ellers 

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

sommeren. 

Høstbasar på Vestby menighetshus ble avholdt 13. november.  

En fin tradisjon, men som alt annet i 2021 bar den preg av pandemien. 

Dialog i Son kulturkirke 

Dialog er et møtested rundt livssyns- og samfunnsaktuelle 

problemstillinger med engasjerende foredragsholdere, og muligheten for 

å dele tanker og meninger. Dialog er medlem av Norske kirkeakademier. 

Virksomheten er organisert i en kafékomite og en programkomite.  
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Kafékomiteen sørger for en hyggelig ramme rundt foredragene og er av 

stor betydning for både trivsel og økonomi. Programkomiteen legger opp 

det faglige programmet.  

For 2021 har vi gjennomført 2 av i alt 8 planlagte arrangement. 

Omsetningen ble på ca. kr 12 000 med et overskudd på ca kr 1 800. Det 

var ca. 170 deltagere fordelt på de to arrangementene. Oppslutningen 

ble sterkt redusert grunnet folks skepsis til å delta på arrangementer. 

2. november formidlet Morten Rostrup, tidligere leder for Leger uten 

grenser både internasjonalt og nasjonalt, inntrykk og erfaringer fra sitt 

arbeide i felten. Temaet han selv valgte handlet om at menneskeverdet 

nå er utrydningstruet i mange deler av verden. Det er kommet en ny råhet 

inn i mange konfliktområder, men resten av verden ser ikke ut til å 

reagere. Rundt 50 tilhørere fikk en kveld de sent vil glemme. 

30. november samlet den danske journalisten Charlotte Rørth ca. 120 

mennesker til et møte med Jesus i sentrum. Her formidlet hun sine egne 

opplevelser av å ha møtt Jesus lys levende og snakket med ham i rundt 

20 min. I hele sin formidling var hun nøktern, jordnær og tillitsvekkende. 

For mange ble dette et stort vitnesbyrd om den levende Jesus.   



31 

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.  

Heller ikke i år ble det så mange ganger som tidligere år, men noen besøk 

har vi hatt av Hølenkoret, Vestby korforening og Såner kirkekor. Vestby 

barnekor medvirket på lysgudstjenesten i Hvitsten.  

Kor på gudstjenestene er virkelig med på å forgylle gudstjenestene og 

løfte menighetssangen så att den muligheten ikke har vært til stede i år 

heller har vært savnet. 

 

Solister i julen 

Da det i desember ble anbefalt å ikke bruke kor, av smittevernhensyn, 

fikk vi støtte til utvidet solistdeltagelse i julegudstjenestene. I Såner og 

Son kulturkirke ble det både fint trompetspill av Erlend Tunestveit, og 

vakker sang av Hjørdis Helena Oftestad. Ingvild Støkken sang i Vestby 

kirke. Ida Tunestveit deltok som forsanger og solist i Vestby kirke på 1. 

juledag, og Sebastian Akselberg i Såner kirke på 2. juledag.   

 

Såner kirkekor 

Såner kirkekor har øvelser i Såner kirke på torsdager fra kl. 19:00 til  

kl. 21:00. Dirigent Tatiana Grushina.  Koret består av 12 medlemmer, og 

har variert repertoar med kirkemusikk, gospel og folkemusikk/viser.  På 

grunn av restriksjoner i 2021 fikk koret øve bare på høsten, delta i 1 

gudstjeneste og på Lun Aften, hvor koret presenterte ny liturgisk musikk, 

som våre menigheter tok i bruk fra 1. søndag i Advent.   
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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 2021 hadde vi få konserter i Såner kirke. De konsertene som ble 

gjennomført var med Såner skolekorps og kulturskolen. Alle andre 

konserter ble avlyste!  

I Vestby kirke er det oftest konserter i juletiden. I år ble det kun 

kulturskolens «Luciakonsert» og julekonserten til Vestby gospelkor som 

kunne gjennomføres der.  

I Hvitsten kirke ble det holdt en konsert. Hvitsten Salong sin årlige 

åpningskonsert i Hvitsten kirke, denne gangen med bandet Splashgirl. 

Menighetskomitéen støtter opp om dette arrangementet med praktisk 

bistand og tilrettelegging, og som vakt under konserten 

 

Konserter ved konsertgruppa i Son kulturkirke 

For 2021 ble det planlagt bare 2 konserter, grunnet forholdene rundt 

pandemien. Begge konsertene ble en flott opplevelse for publikum. 

Omsetningen var på kr 115 000 med et overskudd på kr 35 000. 

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. Noen konserter har også et erkjent kristent 

budskap. 

13. november sang Benny Borg Erik Bye-tekster, som har en høy stjerne 

i Son. Det ble en vakker og verdig Bye-konsert for de ca 60 

publikummerne. Dette antallet er nok et slags nedre grense for hva vi 

trenger for å skape god konsertstemning. 
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Julekonserten 11. desember med PUST ble en fantastisk opplevelse. 

Sjelden har den flotte sangskatten vi har rundt jul blitt fremført vakrere. 

Gruppens lydtekniker sørget også for at de klangfulle stemmene fylte 

rommet og gled inn i en opphøyd enhet, til stor opplevelse for de 170 

tilhørerne. 

Kirkerommet har igjen stadfestet sine gode egenskaper for all forsterket 

lyd. For den ikke-forsterkede lyden må et klanganlegg til før kirkerommet 

blir et godt sted for fremføringer. 

 

Brosjyre om kunsten i Såner kirke 

Såner menighetskomité har fått 

utarbeidet en brosjyre om kunsten i 

Såner kirke. I den forbindelse hadde 

komitéen et møte med arkitekten 

Mette Gregersen Nortvedt.  

Jørn Svendsen sto for både foto, tekst 

og layout til brosjyren. 
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Årsstatistikk 
 
Hovedtallene for 2021 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 37 2141 58 17 3 54 47 (47) 1/15 

Garder (18) 14 374 27 4 1 0 2 (2) 0/1 

Såner (39) 36 2099 58 25 4 50 34 (24) 4/22 

Hvitsten (16) 16 508 32 9 4 5 5 (5) 0/2 

Totalt (114) 103 5122 50 55 12 109 88 5/40 

 
 
Hovedtallene for 2020 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

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

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

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

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

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

 
 
Hovedtallene for 2019 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

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

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

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

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

Totalt (114) 131 11689 89 91 23 (1) 105 71 10/56 
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Vurdering av framtidsutsikter - muligheter og 

utfordringer  

Etter to år med et samfunn preget av pandemi, ser vi frem til at vi igjen 

kan samles til ulike aktiviteter i menighetene våre uten smittevernregler 

som gir ulike begrensninger. Men disse to årene har også gitt oss 

erfaringer som vi drar nytte av når vi skal prioritere hva som er viktig å 

satse på fremover.  

Våren 2021 gjennomførte Vestby felles menighetsråd en åpen 

spørreundersøkelse for å få et grunnlag for hvordan vi skal drive og 

utvikle menighetene våre videre. I tillegg fikk vi midt i mai 2021 

gjennomført en lenge planlagt bispevisitas. Bispevisitasen gav oss en 

unik mulighet til å synliggjøre alt det gode arbeidet som drives av kirken 

i Vestby, samtidig som biskopen både i samtaler og i sitt visitasforedrag 

kom med utfordringer for arbeidet fremover.  

Både i spørreundersøkelsen og gjennom bispevisitasen er gudstjeneste-

livet og gudstjenestefellesskapet fremhevet som det grunnleggende og 

primære vi driver med som kirke. Biskopen utfordret oss til å få økt 

deltakelse i gudstjenestene, og pekte også på muligheten for å involvere 

ulike lag og organisasjoner.   

Mange aktiviteter skjer på tvers av menighetsgrensene i Vestby. Likevel 

er det den lokale kirken, og tilhørigheten til og fellesskapet rundt den, 

som er viktig for mange av oss. Med et felles menighetsråd for alle de 

fire soknene, er vi avhengig av å ha menighetskomitéer med mandat og 

rammer som gir muligheter til å utvikle arbeidet lokalt. Utfordringene er 

ikke de samme i Garder og Hvitsten, som i Vestby og Såner sokn.  

Menighetskomitéene har en nøkkelrolle i menighetsarbeidet. Som felles 

menighetsråd med ansvar for de kirkelige aktivitetene i hele Vestby 
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kommune, ser vi frem til et tettere samarbeid med menighetskomitéene 

fremover.  

Vestby felles menighetsråd har vedtatt at arbeid blant barn og unge skal 

ha prioritet.  

Selv om de ansatte gjør en god innsats, er det meste av det løpende 

barne- og ungdomsarbeidet avhengig av at frivillige stiller opp. I noen 

tilfeller ser vi at det ikke er mulig å skaffe frivillige, og det kan være aktuelt 

å engasjere eller ansette personer som tar på seg et ansvar. Kostnadene 

må da dekkes av givertjeneste. Eksempelvis har menighetskomitéen i 

Son kulturkirke i samråd med Vestby felles menighetsråd nå engasjert 

en dirigent til Jubel, slik at barnekorene kan startes opp igjen.  

Vestby kommune er i rivende utvikling, noe som berører alle 

menighetene i kommunen. Befolkningsvekst, med tilflytting av bl.a. 

barnefamilier og familier med annen kulturell bakgrunn, fører til store 

endringer i lokalsamfunnene.  Hvordan kan kirken være synlig, og ha 

gode tilbud både til barn, unge, familier og eldre? Det har vært arbeidet 

med å få etablert en egen diakonstilling med ansvar for utadrettet 

virksomhet, men så langt har vi ikke lykkes med å få finansiert dette. 

Likevel må ikke det hindre oss i å ta tak i utfordringene som møter oss 

fremover. 

Muligheter og utfordringer for veien videre kan oppsummeres i følgende 

punkter:  

• Vi må fortsette det gode arbeidet som gjøres i 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.  
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• Vi må styrke arbeidet med å bygge gode relasjoner og tillit i 

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

 

TAKK 

En årsmelding som synliggjør alt som skjer i menighetene, gir grunnlag 

for å takke:   

• TAKK til alle ansatte, som de siste årene har måttet tilpasse seg stadige 

endringer og nye måter å jobbe på.   

• Spesielt TAKK til Marit Bekken, som sluttet som koordinerende 

sokneprest i 2021, etter mer enn 20 års tjeneste i Vestby.  

• TAKK til Per Willy Wilhelmsen som først stilte opp som vikar på kort 

varsel, og som så søkte og tok imot stillingen som koordinerende 

sokneprest. 

 

Og sist, men ikke minst: 

• TAKK til alle frivillige som stiller opp, enten det er som medlemmer i 

utvalg og komitéer, som ansvarlige eller medhjelpere for ulike aktiviteter, 

som kaffekokere eller kakebakere, eller som bidragsytere til 

givertjenesten. Det er mange oppgaver som skal løses, og uten frivillig 

innsats vil lite kunne gjennomføres. 

 

Vestby felles menighetsråd 

v/leder Kari Haugstvedt 
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Oversiktskart – Vestby felles menighetsråd 
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BISKOPEN I MØTE MED MENIGHETSRÅDET 
          Foto: Wenche Sandbæk 

 

 

 

 

Vi har en lang tradisjon med 

konfirmantleir på Haugetun 

folkehøyskole.  

Men på grunn av koronaen,  

og andre forhold, er det fire  

år siden vi var der sist.  

Og det var stas å være tilbake! 

 

 

Foto: Torbjørn Aas 

KONFIRMANTLEIR PÅ HAUGETUN 
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