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

husket. Vi runder av 2022 med å takke alle som har bidratt, både med praktisk 

innsats, bønner, økonomiske midler og annen form for støtte! 

  

Forsiden: Strømbråten kapell; åpen kirke i forbindelse med Allehelgen 
Foto: Ian Chr. Burman 
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Innledning 

Året 2022 er historie, og det er på tide med et tilbakeblikk på hva dette 

året inneholdt, med tanke på livet i de fire Vestby-menighetene. Vestby 

består jo av 4 ulike sokn; Vestby, Såner, Garder og Hvitsten, som hver 

for seg har litt ulikt preg, tradisjoner, størrelse og aktivitetsnivå. Samtidig 

har vi et felles menighetsråd som skal prøve å legge gode rammer for 

menighetslivet, og en felles stab som har alle menighetene som 

arbeidsområde, men med ansvar for ulike områder. 

Fra 2022 vil jeg innledningsvis peke på følgende hovedtrekk for hva som 

har skjedd: 

Pandemien tok slutt! 

Etter å ha startet året med enkelte begrensninger pga pandemien som 

hadde vart fra mars 2020, så ble samfunnet, og med det også kirken, 

åpnet helt igjen fra mars 2022. Det var en stor glede for oss alle. Nå var 

det ikke lenger nødvendig med alle forbehold og begrensninger vi hadde 

levd med de siste to årene.  

Endelig tilbake til normal drift. 

Men helt normalt ble det vel ikke. Vi erfarte at flere ting i menighetene 

måtte vi starte litt på nytt, og folk kom ikke bare tilbake slik det var før 

pandemien. Både når det gjelder deltakelse på ulike aktiviteter og 

gudstjenester, samt frivillige som vil være med og bidra, så må vi jobbe 

jevnt og trutt for å øke oppslutning og engasjement.  

Det vil vi prøve på, og bygge sten på sten. 

Fulltallig stab! 

En stor glede i 2022 var at dette året fikk vi arbeidere tilsatt i alle stillinger 

i Vestbykirken!  

I august startet kapellan Geir Gjessing og han ble behørig innsatt i 

tjenesten. Det betyr at prostiprest Gunnvor Hovland nå vil dekke opp  
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40 % av soknepreststillingen til Torbjørn Aas, etter å ha vikariert i hele 

kapellanstillingen det siste året. Takk til Gunnvor for flott innsats der!  

Fra august kom også trosopplæringsleder/barne- og ungdomsprest 

Kristin Gulowsen tilbake fra omsorgspermisjon, og vi takket av Ann-

Christin Canoy Trondsen som hadde vikariert for henne. Senere på 

høsten startet også to nye gravplassarbeidere/kirketjenere; Alette 

Krekvik Sæterstøl og Jon Vegard Andresen, og da var den gruppen 

også fulltallig! Da kunne vi ved slutten av året glede oss over at alle 

stillinger var besatt.  

I tillegg ble Marit Roos Hansen sin etterfølger ansatt. Marit slutter 1. 

mars 2023, og fra 1. februar 2023 er Morten Elef Antonsen ansatt i 

hennes stilling. 

Jeg opplever at stemningen i staben er veldig god, og at vi sammen med 

menighetsråd, fellesråd og alle frivillige har et godt grunnlag for å utvikle 

arbeidet vårt videre. 

Etter at Geir Gjessing ble ansatt som kapellan har vi også foretatt en 

tydeligere fordeling blant prestene når det gjelder ansvarsområder. Alle 

prestene vil fremdeles være å se i alle menigheter og kirker, men 

samtidig vil kapellan Geir ha et særskilt ansvar i Såner sokn, sokneprest 

Torbjørn et særskilt ansvar for Hvitsten og Garder sokn, og sokneprest 

Per Willy for Vestby sokn. 

Konfirmantleir 

Det største enkeltprosjektet i løpet av året var konfirmantleir på 

Haugetun Folkehøgskole i Fredrikstad. Å dra på leir i 4 dager med over 

80 konfirmanter er en flott og krevende øvelse, og frivillige og ansatte 

gjorde en stor jobb med å lose leiren vel i havn. Det var vi glade for og 

jeg vil takke alle som bidro! Samtidig vil jeg oppfordre folk i menighetene 

som har et engasjement for våre ungdommer, om de kanskje har lyst til 

å bidra på leiren vi skal ha i 2023. Her trengs alle gode krefter.  
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Som sokneprest opplever jeg at 2022 var et godt år i menighetene våre, 

samtidig som ettervirkningene av pandemien gjør at vi må jobbe godt og 

grundig videre.  

Og med det som avslutning på innledningen, ønsker jeg god lesning av 

årsmeldingen for 2022. 

 

Per Willy Wilhelmsen,  

koordinerende sokneprest 

 

 

  

PROST KJERSTIN JENSEN OG KAPELLAN GEIR GJESSING, 

UTENFOR VESTBY KIRKE, I FORBINDELSE MED GEIR SIN 

INNSETTELSESGUDSTJENESTE 11. SEPTEMBER 2022. 

Foto: Line Solvik 



7 

Verv og stillinger 

Medlemmer i Felles menighetsråd 01.11.19 – 01.11.23  
 

 

Christin Westby (nestleder) 

Inger Brit Lea 

Nicklas André Moseng (vara)    

Jens Andreas Randem (vara) 

Jørgen Jeksrud (vara) 

Anne-Marthea Lønberg (vara) 

 

Vestby menighet 

 

Ian Christian Burman 

Mai- Britt Bro 

Malvin Nordstrand (vara og kasserer) 

Kirsten Eeg (vara)      

Gunhild Holta (vara) 

 

 

Såner menighet 

Ole Einar Garder 

Per Gunnar Larsen  

Ingvild Marie Isetorp (vara)  

Wivi-Therese Hansen (vara) 

Kjell Hystad (vara) 

 

 

Garder menighet 

 

Kari Haugstvedt (leder) 

Lasse Løw     

Vera Tangen Wenaas (vara)    

Elin Lysøe (vara) 

Ann Christin Klevanger (vara) 

Anne Kari Borg (vara) 

 

Hvitsten menighet 
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Menighetskomiteer, utvalg og arbeidsgrupper 
 

Menighetskomitéen i Hvitsten:  

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

Christin Klevanger, Anne Borg (til 30.08) og Torbjørn Aas (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Såner: 

Mai-Britt Bro, 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 og Per Willy Wilhelmsen/Geir Gjessing (ansatt) 

 

Menighetskomitéen i Vestby:   

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

Lønberg, Astrid Rønning, Niklas Moseng og Per Willy Wilhelmsen 

(ansatt). 

 

Menighetskomitéen i Garder  

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

Larsen, Per Gunnar Larsen og Torbjørn Aas (ansatt) 

 

 

I tillegg til egne møter i komiteene, har det vært ett felles møte med 

menighetskomiteene og Vestby felles menighetsråd. Det var i Son 

kulturkirke 19. april.  
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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.  

Vestby Barnekor og Ungdomskor har felles økonomi og styre: Leder 

Gudrun Lise Thaule Gaballa, kasserer Roar Ånesland, sekretær 

Charlotte Ringsby, styremedlem Line Røineland Ervik og kantor Svein-

Gerhard Soma Hordnes. 

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: sokneprest Per Willy Wilhelmsen og prostidiakon Atle Eikeland. 

Menighetens besøkstjeneste: Kontakt: Britt-Jane Andreassen 

Misjonsutvalg: Elisabeth Hystad (leder), Bernt Berntzen, May-

Elisabeth Kanestrøm, Vera Tangen Wenaas og Gunnvor Hovland 

(ansatt). 

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, Anne Britt Larsen, 

prostidiakon Atle Eikeland og sokneprest Per Willy Wilhelmsen. 

Diakonigruppen i Son har bestått av Grethe Thomassen, Knut og 

Reidun Olstad og Jorunn Grønmyr Nordstrand.  

Programkomiteen i Dialog: Gunnar Andersen og Svein Gran. 
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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)  

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

Lønne, Morten Fosse, Eddie King og Svein Gran (leder).  

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

Inger Brit Lea, Helge Hovland og Knut Andreassen. Bjørg Heggem 

(vara). 

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

Jarleif Nordheim. 

Utsmykningskomiteen for Såner kirke: Jorunn Hoel, Gunnar Gilberg, 

Frøydis Tegneby og Solveig Irene Skøien.  

Utsmykningskomiteen for Son kulturkirke: Hanne Lunder, Frøydis 

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

Aas (ansatt) og Kirsti Kielland Gran (leder).  

 

 

NY KUNST I SON KULTURKIRKE: "NUNA - HJEMLAND" VEVARBEID AV FREYDIS EINARSEN 
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Gudstjenestemedarbeidere i 2022   

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, Caroline Hvidsten 

og Camilla Borg. 

 

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 

Menighetsarbeider Marit Roos Hansen 

Trosopplæringsleder Kristin Gulowsen (i permisjon til juli) 

Trosopplæringsvikar Ann-Kristin Canoy Trondsen (til juni) 

Sokneprest Per Willy Wilhelmsen  

Sokneprest Torbjørn Aas 

Prostiprest Gunnvor Hovland 

Kapellan Geir Gjessing (fra august) 

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 Alette Sæterstøl (fra oktober) 

Kirkegårdsarbeider/Kirketjener Jon Vegard Andresen (fra november) 

Prostidiakon Atle Eikeland 
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Strategiske mål for Borg bispedømme 2022 - 2029 
 

Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende 

folkekirke, som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus 

Kristus. 

 
1. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og 

engasjerer seg i menneskers liv. 

 

 

2. Flere opplever tilhørighet og fellesskap ved å søke dåp, 

konfirmasjon og deltagelse i barne- og ungdomsaktiviteter. 

 

 

3. Flere deltar i og opplever gudstjenester, kirkelige handlinger og 

kirkelige møteplasser som inkluderende og trosstyrkende fellesskap. 
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1. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves 

relevant og engasjerer seg i menneskers liv 
 

Menighetsbladet  

Vestby menighetsblad lever et mer usikkert liv enn tidligere. Det skyldes 

at både trykking og distribusjon har blitt mye dyrere. Og først og fremst 

handler det om at Follo distribusjon ikke lenger kunne tilby å dele ut 

bladet for oss, så vi måtte gå over til å bruke posten, som tar omtrent 

det dobbelt av hva Follo distribusjon tok. 

Det som ble løsningen i 2022 var at ett nummer (nr. 4 2022) utelukkende 

ble gitt ut digitalt. Det vil si at folk måtte finne frem til den digitale 

versjonen av menighetsbladet for å lese det. Vi prøvde å gjøre dette 

kjent gjennom så mange kanaler som mulig (hjemmeside, sosiale 

medier, annonse i Vestbynytt) da det 4. nummeret ble lagt ut. Vi trykket 

allikevel opp 150 eksemplarer av bladet, som ble lagt ut i kirkene.  

Fordi 2023 er valgår, og menighetsbladet er en viktig kanal for å nå ut 

med «valgstoff», er planen at vi skal gi ut tre papirutgaver og en digital 

utgave også dette året. Lenger frem enn 2023 vet vi ikke. Men vi håper! 

For vi tror at menighetsbladet er viktig for kontakten mellom 

menighetene og kommunens befolkning. 

Hjemmesiden kirken.no/vestby 

Hjemmesiden inneholder generell informasjon om faste aktiviteter, 

kirkene våre, gudstjenesteliv, råd og utvalg, samt om dåp, konfirmasjon, 

bryllup og gravferd/kirkegårdene.  

Artikkelen som legges ut er 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. 
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Facebook – Kirkene i Vestby 

Arbeidet med Facebook-siden har staben fordelt på de forskjellige 

faggruppene, som har fått ansvar for hver sin uke. Dette for å holde 

facebooksiden levende. I tillegg bruker trosopplæringsleder siden aktivt 

til informasjon om forskjellige trosopplæringstiltak. 

Pr 31.12.2022 hadde Kirkene i Vestby 627 følgere. Vi hadde 118 innlegg 

i 2022, og disse har hatt en rekkevidde på 16453 personer. 

Psyktærlig – om psykisk helse 

Høsten 2022 ble trosopplæringsleder/ barne- og ungdomsprest Kristin 

Gulowsen invitert som gjest på foreningen Psyktærlig sin snapchat-

konto. Foreningen psyktærlig jobber med å skape en trygg plattform som 

bidrar til sunn åpenhet om psykisk helse. På lik linje med DNK jobber 

også psyktærlig med å være der folk er – også på nett. Målgruppen for 

psyktærlig er ungdom, og de har over 12.000 abonnenter på Snapchat. 

Tirsdag 25. oktober kunne disse 12 000 følge Kristin gjennom en dag 

som prest. Gjennom dagen snakket hun om kirkens samtaletilbud, 

psykisk helse, teologi og besvarte anonyme spørsmål.   

Misjonsprosjekter  

Alle menighetene i Vestby har hatt et felles misjonsprosjekt gjennom 

HimalPartner for perioden 2018 - 2022.  

Prosjektet har vært 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.  

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

Resultat i 2022: Kr 17.078 (t.o.m. 12.november). 

Etter vedtak i Vestby felles menighetsråd ble ny misjonsavtale med  

NMS - Det Norske Misjonsselskap signert under misjonsgudstjenesten 

13. november. Avtalen er gjeldende for fire år. Menighetene støtter 
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prosjekter i Etiopia både innen diakonalt arbeid og utviklings- og 

trosarbeid for barn, unge og voksne. Resultat i 2022: Kr 9.276 (for 

perioden 13. november til 31. desember). 

I hvert nummer av Menighetsbladet og på Vestby-kirkens nettside 

informerer misjonsutvalget om menighetenes prosjekter. 

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

barnehjem for barn av krigsofre. 

Formiddagstreffet på Vestby menighetshus. 

Første mandag i måneden er det Formiddagstreff på menighetshuset i 

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

Formiddagstreffet er en sosial møteplass. På treffene har vi alltid god 

servering av smørbrød og kaker og kaffe, mye allsang, loddsalg, 

underholdning og andakt.  

Første treffet ble i mars måned, før det var begrensninger på å kunne 

samles. Vi har i 2022 hatt besøk av folk som har underholdt, danset for 

oss, og skolebarn fra Bjørlien skole var på besøk; de underholdt med 

sang og historier. 

Årets tur gikk som planlagt i juni. Første stopp var Håpets katedral på 

Isegran i Fredrikstad. Et fantastisk vær. Vi nøt kaffe og kringle, fikk en 

orientering om Katedralen og fikk gå inn. Videre gikk turen til Ørje, hvor 

vi spiste nydelig middag og dessert på glasshytta nede ved slusene. Tok 

en svipptur inni Sverige og handlet på Tøckfors, før vi satte kursen 

hjemover. Veldig hyggelig å være på tur igjen. 

Tirsdagskafé i Son kulturkirke 

Tirsdagskafeen har blitt en sosial arene for alle aldre. I 2022 startet vi 

først opp i mars på grunn av smittefaren. Vi holdt sommerstengt i juli. 

Kafeen var åpen fra 10.30 til 14.00. En kjøkkenansvarlig pluss to 

medhjelpere var på plass hver tirsdag.  
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Vi valgte å ha åpen kafé i romjulen for å kartlegge behovet for et sosialt 

treffsted i juleuka, og det var 6 gjester i tillegg til de frivillige på 

kjøkkentjeneste. Ellers har besøkstallet variert mellom 5 til 45 gjester, 

med en aldersgruppe fra 5 mnd til de eldste på over 90.  

Selv om det enkelte tirsdager bare er få gjester, tenker vi at tilbudet er 

viktig, og at tilbudet om åpen kafé på tirsdager skal fortsette. 

Aktiviteter: 

- 15. november hadde vi invitert 40 asylsøkerne hjemhørende i Vestby 

kommune til Tirsdagskafeen. Anne Britt Larsen samarbeidet med 

prostidiakon Atle Eikeland, som var kontaktpersonen til asylsøkerne, om 

opplegget. Det ble servert smørbrød, vafler og kaker. 38 asylsøkere ble 

busset til Son Kulturkirke og fikk der omvisning og informasjon om hva 

som skjer av aktiviteter både i Son kulturkirke og i menighetene i Vestby, 

blant annet koraktiviteten. Dag Gjersøe, som selv synger i Son 

Blandakor, hadde ordnet med gratis inngang til alle asylsøkerne på den 

stemningsfulle julekonserten til Son blandakor 23. desember. I tillegg 

hadde vi nærmere 30 kafégjester denne dagen, mange var frivillige på 

Tirsdagskafeen, og de var med og tok godt vare på gjestene, pratet og 

viste interesse for de besøkende. Flere av gjestene kom på kjøkkenet 

for å takke for deilig servering og utdypet sin takknemlighet for Norge, 

landet med det kalde klimaet og de varme menneskene. Det ble en dag 

som vil bli husket med glede av mange av oss involverte. 

- Vi har tidligere tatt kontakt med Ottesen i Vi over 60 om oppstart av 

dataundervisning, og de var villige til å starte opp i Son når opplærings-

ansvarlig og medhjelpere var på plass, og de var også villige til å ta 

kostnadene. Dataundervisningen startet opp 25, oktober i underetasjen 

i Son kulturkirke, etter Tirsdagskafeen, men tiden ble senere endret slik 

at de kunne spise vaffellunsj på kafeen. Det er 6-10 deltagere hver gang. 

Ansvaret for gjennomføringen er nå overført til menighetskomiteen i Son 

Kulturkirke. 
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- 6. desember hadde vi besøk av Tommy Bråen som fortalte om Sons 

historie, og det var ca. 30 besøkende på kafeen denne dagen. 

Fest for eldre i Son 

Diakoniutvalget i Såner arrangerer, sammen med kirkestaben, en årlig 

fest for eldre på Son eldresenter, Steinløkka. God stemning, nydelige 

snitter og hjemmebakte fantastisk gode kaker og loddsalg med mange 

gevinster.  

Denne gangen var Såner kirkekor med og underholdt med flott sang 

under ledelse av kantor Tatiana Grushina. Torbjørn Aas hadde andakt  

Hyggelig fest for alle involverte og inviterte. En flott tradisjon. 

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. Dette er et samarbeid med 

Hvitsten Vel. Medlemmer av menighetskomitéen tar ansvar for personlig 

å levere disse.  

Garder menighet delte ut blomster og hilsen til alle over 80 år, og til de 

som har mistet en av sine det siste året. Blomstene ble overlevert med 

hyggelig besøk og prat for de som ønsket det. 

Dugnad i Hvitsten  

Menighetskomitéen hadde utedugnad ved kirken 20. april. Også ellers 

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

sommeren. 

“De glade hjelpere” i Garder er en gruppe frivillige, som gjør oppgaver 

som faller utenfor kirkegårdsarbeidernes ansvar.  

Viktigst er vårrengjøring på parkeringsplass og utenfor kirkegjerdet. Det 

innebærer å fjerne kvister, løv og strøsand, samt klippe busker. Arbeidet 



19 

gjøres på ei lita kveldsstund, og menighetskomiteen trakterer gjerne 

kaffe og noe attåt. 

Om sommeren har gruppa oppgaven med å klippe gresset på området 

utenfor kirkegjerdet, og ellers står de til disposisjon for enkeltoppgaver 

som måtte oppstå. 

Dugnadsgruppa i SKM er en løst sammensatt gruppe og har ikke hatt 

noen organiserte dugnader i 2022 grunnet bl.a. pandemien. En mindre 

gruppe har jobbet med å skaffe materialer og bygge stallen som har stått 

på sydsiden av kulturkirka i adventstiden og i jula. 

Trillebår, snøskuffe, spade, feiekost og rive er kjøpt inn og plassert i 

boden. Dette er nyttig utstyr for oss i dugnadsgruppa. 

Kontaktperson er Kjell Ottar Sandvik 

Utsmykningskomiteen for Son kulturkirke 

Etter det store løftet ved årsskiftet med ny kunst til nordveggen i 

kirkerommet og prosesjonskors, har det vært stille i denne komiteen. 

Resten av året har vi ikke hatt møter, og det er bare kunsten på veggen 

på kirketorget vi har jobbet med. Her skiftes det fortsatt ut kunst laget av 

kunstnere i Son. 

Kjøkkengruppa i Son er egentlig de ulike grupper som bruker 

kjøkkenet. Tirsdagskafé, onsdagskveldsmat, babysang, dialogkafé, 

konsertkafé og andre. Det er mange brukere av kjøkkenet - også utleie 

og cateringselskap. Utallige frivillige har etter hvert blitt kjent med 

kjøkkenet og gjør en utrolig innsats der. Innkjøp, oppbevaring av mat, 

orden og rengjøring går stort sett greit. Dugnad med vask, rydding og 

vinduspuss har vi hatt sammen med andre grupper. Kirketjenerne gjør 

en god innsats med det mest grunnleggende renholdet.  
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For at leietagere skal bli trygge på maskiner, utstyr og bruk av kjøkken 

og rom, har vi i år fått en ordning der tre av oss frivillige står til disposisjon 

med veiledning. Som «lønn» opparbeider vi en sum som kan brukes til 

nødvendig oppgradering av kjøkkenet. Det er fortsatt en del utstyr vi 

gjerne skulle hatt og for å kunne leie ut til selskap med minst 100 gjester, 

kreves det mye. Vi er på god vei.  

Kontaktperson er Kirsti Kielland Gran. 

Åpen kirke i Hvitsten: I perioden fra 19. juni til 14. august hver søndag 

fra kl. 13:00 – 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. Til sammen var det 

162 personer som besøkte kirken i løpet av de 9 søndagene, fra 3 og 

opp til 29 personer. Det er vertskap til stede som gir informasjon om 

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

Medlemmer fra menighetskomitéen stiller også opp på forespørsel, og 

holder åpen kirke og omvisning for grupper som ber om det. I 2022 var 

det tre ulike grupper som fikk slik omvisning. I tillegg åpnet vi kirken ved 

tre besøk av cruisepassasjerer fra Fred Olsen Cruiselines sine anløp til 

Oslo. 

Allehelgen: Utdeling av lys og åpne kirker 

Stand på Vestby storsenter torsdagen og fredagen i forbindelse med 

Allehelgen er blitt en tradisjon; med utdeling av lys til forbipasserende. 

Vi gjentok suksessen fra i fjor og holdt alle kirkene, samt Strømbråten 

kapell, åpne på lørdagen. Og søndag var det åpen kirke der hvor det 

ikke var gudstjeneste den dagen. Noe ytret ønske om at Vestby kirke 

skulle være åpen også på søndagen, ettersom gudstjenesten ikke er før 

på kvelden. 
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LUN AFTEN – fest for frivillige medarbeidere. 

Festen ble holdt 16.november i Vestby menighetshus. Det var veldig 

mange som meldte seg på; 60 påmeldte + staben. 

Vestby felles menighetsråd vil, med denne festen, takke alle frivillige 

medarbeidere for innsatsen gjennom året som har vært. Staben står for 

selve gjennomføringen av festen; pynter bordene, dekker på, gjør i 

stand, baker kaker, leder selve festen, og rydder opp etterpå. 

I år var det Bjørnar Spydevold som underholdt med flott sang, 

akkompagnert av Svein-Gerhard Hordnes, og gode historier. Jørgen 

Jeksrud fortale om bispevisitas i sin barndom – veldig artig å høre om. 

Det ble servert nydelig mat, kaker, og kaffe. Allsang og bordkonkurranse 

hører også med. Og kveldsandakten var det Torbjørn Aas som holdt. 

 

DIALOG 

Dialog er et møtested rundt livssyns- og samfunnsaktuelle problem-

stillinger med engasjerende foredragsholdere, og muligheten for å dele 

FOTO: LINE SOLVIK 
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tanker og meninger. Dialog er medlem av Norske kirkeakademier. 

Virksomheten er organisert i en kafékomite og en programkomite. 

Kafékomiteen sørger for en hyggelig ramme rundt foredragene og er av 

stor betydning for både trivsel og økonomi.  

For 2022 har vi gjennomført syv av i alt åtte planlagte arrangement. Et 

arrangement gikk ut da foredragsholder Lena Lindgren ble koronasyk. 

Omsetningen ble på ca. kr 37 000 med et underskudd på ca kr 5000. 

Saldo pr. årsskiftet er kr 44 500.  

Det var ca. 700 deltagere fordelt på de syv arrangementene. 

Oppslutningen er noe redusert i forhold til tiden før pandemien, men 

allikevel tilfredsstillende. 

Dette var arrangementene i 2022: 

1.mars - KRISTIAN BERG HARPVIKEN, sosiolog og forsker. 

Afghanistand – fra vondt til verre. 

26. april - JON LASSE BRATLI, prosjektleder for Oslofjordplanen. 

Oslofjorden under lupen. 

10. mai - SJUR AUTHEN og RUNE SLETNER, rådmann og rådgiver i 

Vestby. Er Vestby kommune forberedt på neste krise? 

30. august - SVERRE LODGAARD, tidligere direktør for NUPI.  

Hva skjer med Ukraina – og med verden rundt? 

27. september - HARALD STANGHELLE, journalist: Rakner tilliten til 

det politiske Norge? 

25.oktober  - EINAR DUENGEN BØHN, professor i filosofi. Å forstå 

verden – og seg selv.  

29. november - INGEMAR CLAUSEN, avd.sjef DPS Sykehuset, 

Østfold. Når livet blir uutholdelig. 
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2. Flere opplever tilhørighet og fellesskap ved å søke 

dåp, konfirmasjon og deltagelse i barne- og 

ungdomsaktiviteter 

 

Barne- og ungdomsaktiviteter 

Trosopplæringstiltak er kortvarige barne- og 

ungdomsaktiviteter som ligger i trosopplæringsplanen. 

Tiltakene er tilpasset de forskjellige alderstrinnene, og 

alle døpte barn i kommunen inviteres til disse.  

Følgende trosopplærings-tiltak ble gjennomført i 2022: 

o Dåpssamtaler og dåpstreff (Hovedsakelig 0-1 år) 

o Babysang (0-1 år)  

o 1-2-3-gudstjeneste (1-3 år) 

o 4 årsklubb og 4 årsbok (4 år) 

o Barnas påskefest (5 år) 

o Juletresamling (5 år) 

o Førsteklasses (6 år) 

o Gøy på landet (7 år) 

o Tårnagent (8-9 år) 

o Aktivitetsdager i høstferien (10 år) 

o Lys Våken (11-12 år)  

o Konfirmasjon (14-15 år) 

 

Noen høydepunkter i 2022 

1-2-3-gudstjeneste (1-3 år) 

En søndag i oktober inviterer vi til en årlig gudstjeneste lagt på de yngste 

barnas premisser. Tre årskull blir invitert og får gave fra kirka; smekke 

og spisebrikke til 1-åringene, 2-årsbok til 2-åringene og min kirkemyldre-
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bok til 3-åringene. Selve gudstjenesten preges av sanger fra Babysang, 

lek og enkel liturgi. 1-2-3-gudstjenesten ble godt besøkt i 2022 med over 

25 deltagende barn.  Vestby avis var også tilstede og vi fikk både 

bildeserie og en hyggelig artikkel i avisa.  

FOTO: MADELEINE KRISTIANSEN/VESTBY AVIS 
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Juletresamling (5 år)  

Nytt i 2022 var juletresamling. I slutten av november ble 5-åringene 

invitert til kveldssamling om juletreet. Dette gjorde vi ved å sende ut 

invitasjon i posten sammen med en liten juletrepynt i tre. Denne kunne 

barna fargelegge hjemme og ta med seg til kirken for å henge på treet. 

På selve samlingen leste vi fortellingen om livets tre, pyntet juletre og 

delte ut barnebibler i julegave til barna. Samlingene gikk over to kvelder; 

en i Vestby kirke og en i Son kulturkirke, og ble lagt slik at barna kunne 

komme tilbake til juletreet sammen med barnehagene i barnehage-

gudstjenester. Et klart resultat av disse samlingene var at vi i 2022 

hadde juletrær som helt tydelig var blitt pyntet av 5-åringer.  

  

FOTO: KRISTIN GULOWSEN 
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Aktivitetsdager i skoleferiene (10-12 år)  

I 2022 har vi hatt tilbud om aktivitetsdager tirsdag og 

torsdag i vinterferieuka og i høstferieuka. Dette er et 

gratis tilbud til barn som er hjemme i skoleferien, og 

har lenge vært et ønske blant ansatte. 2022 var 

første året vi fikk dette til, og det ble en særs 

positiv opplevelse. I 2023 arbeider vi videre med 

få disse dagene inn i trosopplæringsplanen.  

 

Konfirmasjon (15 år) 

Konfirmantundervisningen i Vestby kommune er et opplegg som 

strekker seg over store deler av året, med månedlige samlinger med 

temaer som gir en god innføring i den kristne tros innhold og praksiser. 

Konfirmantene deltar også i KNs fasteaksjon som gir en viktig innføring 

i solidarisk arbeid for de som ikke er like heldige som oss selv.  

Konfirmantundervisningen avsluttes med en konfirmantleir som har vært 

holdt på Haugetun folkehøyskole på Rolvsøy. Der har vi hatt dager med 

undervisning, lek og felleskapsbyggende aktiviteter og måltider. I 

avslutningen av denne leiren har konfirmantene bidratt i utformingen av 

en gudstjeneste som har vært konfirmantenes samtalegudstjeneste. I 

denne gudstjenesten er konfirmantene selv med å utforme bønner til 

forbønn, dekorasjon samt fremførelse av tekster i gudstjenesten.  

Selve konfirmasjonen har vært gjennomført i september måned fordelt 

utover helgene i de forskjellige kirkene. Konfirmantarbeidet er et viktig 

arbeid når det gjelder å gi ungdommer muligheten til å delta i det 

kirkelige felleskapet og gir de viktig kunnskap for å utvikle sin kristne tro 

videre.  

VINTERFERIE-
AKTIVITETSDAG 
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I det kullet som ble konfirmert i september 2022 var det totalt 106 

konfirmanter. De var igjen fordelt på to forskjellige opplegge for de som 

skulle på leir og de som ikke skulle på leir. Der fordelte det seg slik det 

var 88 leirkonfirmanter og 18 seminarkonfirmanter.                   

Kontinuerlige tilbud 

Vestby Barnekor og Ungdomskor 

Endelig var vi tilbake til et normalt år for korene. 

Vårsemesteret hadde vi 16 øvelser og medvirket på 3 gudstjenester.  

Tradisjonen tro avsluttet vi med «gøy-på-landet»- gudstjeneste i Garder, 

der korene medvirket med sang, og hvor vi også hadde utdeling av pins 

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

lenger fartstid. 

Høstsemesteret ble også gjennomført som normalt med 16 korøvelser 

og 4 framtreden; Lysmesse i Hvitsten, Lucia-tog på Vestby storsenter, 

«Vi synger julen inn» og sang ved 14-gudstjenesten på julaften.  

Høstens happening var turen til Oslo i november. Vi var 25 store og små 

som forventningsfulle på toget inn til Oslo. Målet for turen var 

FOTO: SVEIN-GERHARD SOMA HORDNES 
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Folketeateret og musikalen Matilda. Etter musikalen ble det mat på 

Peppes Pizza, før vi fornøyde og glade reiste hjem igjen. En superfin 

gjeng å ha med seg på tur. 

Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes har vært musikalsk ansvarlig for 

korene og med seg som voksenleder har han hatt Anna-Helene 

Ånesland. En måneds tid var Eline Ytrehorn Wiik vikar for Anna-Helene. 

Vi er heldige som har et positivt menighetsråd som stiller opp med midler 

til å lønne medhjelper på korøvelsen. Å være flere ledere er til stor hjelp. 

Korene hadde til sammen 18 medlemmer i 2022; barnekoret 15 og 

ungdomskoret 3.  

I høst gjorde vi en innsats for å markedsføre koret i avisen, på sosiale 

medier og med opptreden på senteret. Vi er en fin gjeng i barnekoret nå, 

så får vi se om vi kan få i gang ungdomskoret også. 

Barnekoret Jubel i Son 

Jubel er et barnekor for barn fra første klasse og oppover.  

Jubel hadde et langt avbrekk pga korona og vansker med å få dirigent. 

Cecilia Nesstrand tok på seg dirigentvervet, og Jubel startet opp 3. mars. 

Det var 14 aktive sangere i vårsemesteret. De opptrådte på en 

gudstjeneste i Son Kulturkirke 15.mai og fikk fortjent stor applaus. 

Sommeravslutning sammen med barnekoret i Moss kirke, 8.juni. 

Dessverre kunne ikke Cecilie fortsette etter sommeren, og vi var igjen 

på leting etter ny dirigent. Ny dirigent fikk vi avtale med i desember, og 

koret startet opp igjen i januar 2023.  Den nye dirigenten er en erfaren 

og velutdannet kordirigent, Tuva Weideborg Hongve, som vi har stor tro 

på og vi håper på stabilitet, slik at barnekor blir et fast element i vår 

menighet.  

Vårt ønske og mål er flere kor for ulike aldersgrupper. 
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Samarbeid med barnehager og skoler 
Barnehager 

Også i 2022 har vi hatt gode møter med barnehager i Vestby. Vi hadde 

to Påskevandringer i Strømbråten kapell uken før påske, samt åtte 

julegudstjenester med barnehagene første uken i advent. Alle kirkene 

våre ble brukt, inkludert Strømbråten kapell.  

Skolegudstjenester  

Etter to år med pandemi-avlysninger var vi spente på om tradisjonen 

med skolegudstjenester før jul, ville bli ført videre. Og vi ble gledelig 

overrasket; like mange barneskoler som før svarte ja på invitasjonen,  

(-én skole «falt fra», og en ny skole var kommet til!) Av de to ungdoms-

skolene her i kommunen, har bare den ene skolen pleid å takke ja til 

invitasjon, mens den andre har lagd sitt eget arrangement. Men i år var 

begge ungdomsskolene på skolegudstjeneste – den ene riktignok med 

bare ett årskull.  

Det er alltid et alternativt opplegg på skolene samtidig med 

skolegudstjenestene. Det er lovpålagt, og det er vi glad for. Men besøks-

tallene i år var like høye som de har vært før. Det betyr at langt de fleste 

elevene velger gudstjeneste.   

FOR GARDER BARNEHAGE STARTET JULEGUDSTJENESTEN UTENFOR KIRKEN. FOTO: GARDER BARNEHAGE 
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Årsstatistikk 
 
Hovedtallene for 2022 

Sokn (Forord.) 
Ant. gudstj. 

Totale 
besøks- 
tall gudstj 

Gj.sn. pr 
gudstj. 

Døpte 
 

Viet 
(forb.) 

Konf. Gravf. 
( i kirkene) 

Inn-/ 
utmeldt 

Vestby (41) 35 3228 92 50 5 55 65 (61) 4/25 

Garder (18) 17 902 53 7 4 3 3 (3) 0/2 

Såner (39) 40 2660 66 32 6 (1) 46 47 (34) 1/48 

Hvitsten (16) 14 647 46 11 4 2 3 (3) 1/1 

Totalt (114) 106 7437 70 100 18 106 118 6/76 

  

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 
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3. Flere deltar i og opplever gudstjenester, kirkelige 

handlinger og kirkelige møteplasser som 

inkluderende og trosstyrkende fellesskap. 
 

Gudstjenestelivet i alle kirkene våre er en bærebjelke i menighetslivet. 

Etter at vi fra mars kunne planlegge som normalt igjen etter pandemien, 

har det vært et variert gudstjenesteliv i kirkene våre. 

Mønsteret var at det hver søndag var to gudstjenester, fordelt på to ulike 

sokn. Men én søndag i måneden hadde vi såkalt fellesgudstjeneste, 

med bare én gudstjeneste, og hvor menighetene ble oppfordret til å 

«besøke» hverandre. I sommerferien og i høytidene hadde vi også i all 

hovedsak fellesgudstjenester. 

I tillegg har vi hatt enkelte lørdager hvor vi har gitt tilbud om 

dåpsgudstjenester, for å gi dåpsforeldre litt flere valgmuligheter for dåp. 

I 2022 hadde vi også tilbud om «Drop-in-dåp» en lørdag, uten at det gav 

de helt store utslag på dåpsstatistikken. Men vi ønsket å være i møte-

kommende for dåpsforeldres behov, og har prøvd å legge til rette så 

godt vi kan. 

I løpet av 2022 var det en god variasjon i gudstjenestetilbudet, både med 

alle familiegudstjenester i tilknytning til trosopplæringstiltak og med 

forskjellige gudstjenester som har gode tradisjoner, som f.eks:  

• kveldsgudstjenester i Strømbråten nyttårsdag og på sensommeren 

• gudstjeneste i samarbeid med speiderne i april 

• jazzgudstjeneste i Såner 1. mai 

• pilegrimsvandring m/enkel vandringsgudstjeneste i Vestby kirke i mai 

• gudstjeneste i alle kirker 17. mai 

• vi deltok på prostigudstjeneste på Oscarsborg 2. pinsedag 

• bryggegudstjeneste i samarbeid med Kystkultursenteret i Son 
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• økumenisk gudstjeneste på Solåsen 

• sommerkveld-gudstjenester i Hvitsten kirke 

• 9 konfirmasjonsgudstjenester i løpet av to helger i september 

• minnegudstjenester på Allehelgensdag i Såner og Vestby kirker 

• nattverdgudstjenester på Vestby sykehjem og Son eldresenter i 

forbindelse med påske og jul 

Av særskilte ting vi vil løfte frem fra 2022 vil vi nevne: 

- 23. oktober markerte vi Diakoniens dag ved å invitere beboere fra 

Vestby sykehjem til gudstjeneste i Vestby kirke. Det er noe eget med det 

å få komme til kirkerommet, og dette fikk vi til etter et godt samarbeid 

med sykehjemmet og aktivitør Marianne Lillebø. Hun la godt til rette for 

påmelding, transport og gjennomføring. Diakoniutvalget bidro til 

gjennomføringen og kirkekaffe etterpå. Det ble en flott opplevelse både 

for menigheten og de rundt 15 beboere som deltok, og er noe vi gjerne 

vil gjenta i 2023. 

- 13. november feiret vi Misjonsgudstjeneste i Son kulturkirke, og da ble 

det markert at menighetene startet med et nytt felles misjonsprosjekt. 

Etter at misjonsutvalget hadde gjort et grundig og godt arbeid, vedtok 

menighetsrådet at Det norske misjonsselskap skulle bli vår nye 

samarbeidsorganisasjon, og Etiopia vårt nye fokusområde. Ved 

gudstjenesten 13. november deltok Unni Holm Olsen fra NMS, avtalen 

ble underskrevet, og informasjon og misjon stod i fokus. Takk til 

misjonsutvalg v/leder Elisabeth Hystad for godt arbeid.   

- Desember-programmet i kirkene våre var i 2022 tilbake til «normalen» 

og det gledet vi oss over. Det var spennende med «vanlige» 

gudstjenester på julaften igjen, for første gang siden 2019. Ville det 

komme like mye folk til julaftensgudstjenestene? Resultatet var en 

markert nedgang på ca. 20-30 prosent i de ulike kirkene, noe som 
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forteller oss at vi må jobbe videre og bruke det vi har av kreativitet og 

ressurser for å legge til rette for at folk i Vestby ønsker delta på 

gudstjenester i kirkene våre. 

Vi vil også rette en stor takk og honnør til gruppen i Son kulturkirke som 

gjennom hele året sørger for at det feires en hverdagsmesse hver 

onsdag kveld, et viktig pulsslag i livet rundt Son kulturkirke. 

Nevnes må også det faste arbeidet med andaktene på Vestby sykehjem 

hver uke, Son eldresenter hver 14. dag og Speiderveien omsorgsboliger 

en gang i måneden. Her er prester og kantorer fast engasjert, og det 

betyr mye for beboere de ulike steder. 

Andakter på Vestby sykehjem Ukentlig tilbud med andakt og sang og 

musikk, ved organist og prest. Det ble avholdt 39 andakter i 2022. 

Andakter på Treffsenteret i Speiderveien: Månedlig andakt med sang 

og musikk, ved organist og prest. Det ble avholdt 12 andakter i 2022. 

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

og musikk, ved organist og prest. Det ble avholdt 21 andakter i 2022. 

Kveldsmesser på onsdagene i Son kulturkirke 

Arbeidsgruppa for kveldsmessene har i 2022 bestått av 8 personer. 

Ansvaret for onsdagskveldene har gått på omgang etter en fast oppsatt 

turnusliste. Kirkestaben bidro med to kveldsmesser hvert semester.  

Messene varte ca 30 min. med salmer, bønn og refleksjon rundt en 

bibeltekst ofte med tanker fra neste søndagens tekst. Det har også blitt 

gitt mulighet til å vandre rundt i kirkerommet, for å tenne lys eller skrive 

bønner til bønnekrukka. Det har vært spilt mye musikk over anlegget. I 

tillegg har vi hatt gitar- og pianomusikk til salmene.  

Etter fellesskapet i kirkerommet har vi fortsatt med kveldsmat i 

peisestua. Det er en egen gruppe som har hatt ansvar for kveldsmaten. 
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Kveldsmaten har blitt en viktig sosial arena hvor det har vært god tid til 

en prat. Oppmøte har ligget på mellom 15-20 stk. Har vært oppmøte på 

over 25, men også ned til 8-10stk.  

Arbeidsgruppa har noen møtepunkter hvor vi tenker høyt sammen om 

hvordan vi kan sikre at vi utvikler onsdagskveldene videre. 

Kormedvirkning i gudstjenester 
Gjennom året har vi igjen hatt gleden av å høre våre fine lokale kor på 

gudstjenester i kirkene våre.  

Vi har i løpet av året hatt besøk av Hølenkoret, Son blandede kor, 

Vestby korforening og Såner kirkekor. Baluba/Jubel og VBUK synger 

jevnlig på gudstjenestene våre. Baluba/Jubel lå nede i høstsemesteret 

Kor på gudstjenestene er virkelig med på å forgylle gudstjenestene og 

løfte menighetssangen.  

Såner kirkekor  

Koret har 12 medlemmer. Dirigent er 

kantor Tatiana Grushina. Koret synger 

variert repertoar med kirkemusikk, 

gospel, viser og folketoner. 

I 2022 begynte koret med øvelser 

igjen i begynnelsen av mars og jobbet 

bra og effektivt.  

Koret deltok på 4 gudstjenester; 1 mai, 

30 oktober og 11. desember i Såner 

kirke, samt julegudstjeneste i Son 

kulturkirke.  

Koret deltok også på forbryllups-

samling i Såner kirke i april. 
FOTO: TATIANA GRUSHINA 
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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. 

Utleie av kirken til konsert i 2022; 9 konserter i Såner kirke; 6 av disse 

var julekonserter. Kulturskolen har holdt 3 konserter i Son kulturkirke. I 

Vestby kirke var det 3 konserter, hvorav 2 var julekonserter. 

Hvitsten Salong hadde sin årlige åpningskonsert i Hvitsten kirke, denne 

gangen med Hilma Nicolaisen. Den konserten holdes i samarbeid med 

menighetskomiteen i Hvitsten. 

Konsertvirksomheten i Son kulturkirke 
For 2022 ble det planlagt ni konserter og en teaterkveld. Kun en konsert 

ble avlyst grunnet manglende billettsalg. 

Oppslutningen om konserter er generelt vanskeligere etter pandemien, 

noe som er en nasjonal trend. Det er likevel hyggelig å oppleve at vi 

både økonomisk, og i gjennomføringen, kan klare oss med redusert 

oppslutning. For å få til god konsertstemning bør det være minst 100 

mennesker i salen, noe fem av konsertene våre hadde.  

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. 

Kirkerommet har som tidligere 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. 

Konserter i 2022 var: 

Lørdag 29. januar - LARS LILLO-STENBERG  

Lørdag12. februar - SOLVEIG SLETTAHJELL  

Søndag 6. mars - CAMILLA AUGUSTA 
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Lørdag 30. april - SIGVART DAGSLAND 

Fredag 2. september - PÅ STEINGRUNN 

Lørdag 22. oktober - STEIN TORLEIF BJELLA  

Lørdag 19. november - SOLVEIG SLETTAHJELL 

Lørdag 10. desember - HERBORG KRÅKEVIK  

 

TEATER er en ny uttrykksform i kulturkirken. Erfaringen er at kirke-

rommet passer godt til mindre oppsettinger der det ikke er behov for 

omfattende sceneeffekter. 

Torsdag 5. mai hadde skuespiller LIV HEGE NYLUND en enakter hun 

kalte SKAM DEG MAYLISS. Stykket er en usentimental, humoristisk og 

eksistensiell skildring av en kvinnes opplevelse av å eldes. De 40 

fremmøtte var svært begeistret og dette fristet absolutt til gjentagelse. 

 

 

 

FOTO: KONSERTGRUPPA I SON 
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Vurdering av framtidsutsikter - muligheter og 

utfordringer  

Etter to år med pandemi med tilhørende smitteverntiltak, har 2022 vært 

året med fokus på å få aktivitetene i gang igjen de ulike menighetene 

våre. Året har vist at dette tar tid, og pandemien ser også ut til å ha skapt 

varige endringer i mange folks vaner. 

Gjennom pandemien erfarte vi at det viktigste i menighetene våre er 

gudstjenestelivet. Gudstjenestene var det folk savnet mest, og som det 

var viktig å få raskt i ordinær gjenge.  

Vi registrerer at gudstjenestedeltagelsen er økende, selv om det ikke er 

oppe på samme nivå som før pandemien.  

Men menighetslivet er mer enn gudstjenestefellesskapet, noe denne 

årsmeldingen viser. 

Mange aktiviteter skjer på tvers av menighetene i Vestby. Det gjelder alt 

fra trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid, til formiddagstreff for eldre. 

I 2022 har vi også etablert fellesgudstjenester for alle menighetene en 

søndag i måneden.  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 lokale 

menighetskomiteer 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.  Menighetskomiteene har en 

nøkkelrolle i menighetsarbeidet. Som felles menighetsråd med ansvar 

for de kirkelige aktivitetene i hele Vestby kommune, ser vi viktigheten av 

et tettere samarbeid og ikke minst en god kommunikasjon med 

menighetskomiteene fremover.  

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

ha prioritet.  
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Selv om de ansatte gjør en innsats, er det meste av det løpende barne- 

og ungdomsarbeidet avhengig av at frivillige tar ansvar. I noen tilfeller 

ser vi at det er både aktuelt og nødvendig å engasjere eller ansette 

personer som tar på seg et ansvar. Da er det viktig med en stabil 

givertjeneste. 

Eksempelvis engasjerte menighetskomitéen i Son kulturkirke, i samråd 

med Vestby felles menighetsråd, en dirigent til Jubel, slik at barnekorene 

kunne starte opp igjen. Dessverre fikk vi en pause da den første 

dirigenten som ble engasjert sluttet, men vi er glade for at det nå er en 

ny dirigent på plass!  

År 2022 har satt frivilligheten på dagsorden. Også i kirken er behovet 

stort for å få engasjert flere frivillige. Vi har bruk for alle trofaste som har 

vært med i mange år, men trenger flere. Vi tror det er mange som kan 

bidra, og som kanskje venter på en utfordring. Vi avsluttet 2022 med en 

avgrenset kampanje på Facebook for å få engasjert flere frivillige. Felles 

menighetsråd har satt som mål å gjennomføre en mer omfattende 

kampanje våren 2023.   

Vestby kommune er i rivende utvikling, noe som berører hele 

kommunen, likevel mest i Vestby sokn. 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? Arbeidet med å få 

etablert en egen diakonstilling med ansvar for utadrettet virksomhet, har 

vi ikke lykkes med så langt. Men tanken er ikke dø, og arbeidet med å 

få finansiert en slik stilling vil være en utfordring fremover. 

En menighetsråds-periode går mot slutten, og vi står foran et kirkevalg i 

2023. Det skal velges nytt menighetsråd for de neste fire årene. 

Utfordringen for de ulike menighets-komitéene er nå å finne gode 

kandidater. Menighetene våre trenger engasjerte mennesker som vil 

være med å lede arbeidet i menighetene våre videre. 
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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, slik at vi står sterkere til å møte behovene i «morgendagens» 

samfunn. 

• 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. 

 

TAKK 

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

for å takke:   

• TAKK til alle ansatte, som bidrar med sin innsats på hver sine 

fagområder.   

• 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 

 

Kari Haugstvedt          Christin Westby 

leder i 2022                 leder fra 2023 
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Oversiktskart – Vestby felles menighetsråd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


