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Rapport fra Øyvind Helliesen 2019. Prest Øståsen kirke. 

Til tilsynsprest og menighet 

Det er med stor takknemlighet jeg skriver min første rapport til menighetskonferansen i Øståsen Kirke. Takk for 

varm velkomst, takk for inspirerende fellesskap og takk for godt medarbeiderskap. 

Min stilling i menigheten er definert til 40%.  Det har samtidig vært viktig for meg å understreke at jeg er 

menighetens prest helt og fullt, men at antallet gudstjenester og andre konkrete oppgaver er tilpasset 

stillingsprosenten. I min avtale med kirken fremgår det også at jeg kan arbeide fra kontoret mitt i Fredrikstad, i 

tillegg til kontoret i Øståsen Kirke. Det som muliggjør en slik arbeidsmåte er primært tre ting. Først at diakon Olav 

Øgreid er ansatt i 20% stilling og formelt er menighetens daglige leder. Olav ivaretar de fleste administrative 

funksjoner knyttet til kontoret, samt er menighetsdiakon med alt det som det innebærer. Å samarbeide med Olav er 

en stor glede. Vi har fordelt de fleste faste oppgaver mellom oss, og samarbeider ellers fra uke til uke om de 

oppgaver som dukker opp. Vi er en liten stab, men jeg våger å si – en god stab. Det andre som muliggjør denne 

arbeidsmåten er alle de gode engasjerte frivillige lederne.  Menigheten har en unik evne til å bruke frivillige 

ressurser på en meningsfull måte, det være seg i de ulike styrer og råd, i gudstjenestelivet og i virksomheten for 

øvrig. Det tredje er at villigheten hos flere til å lede gudstjenester og å være med i forkynnertjenesten.  Det er dette 

som gjør det mulig for oss å kunne feire gudstjeneste hver søndag, selv om presten ikke kan være tilstede. Takk til 

dere alle, ordinerte og ikke ordinerte for den flotte tjenesten dere gjør. 

Trosbekjennelse: I vår nye beskrivelse av menigheten sier vi om oss selv at «vi vil være et møtested som er med 

å gi mennesker livsmot og håp, og ønsker å være en åpen og raus kirke for alle, uansett alder, økonomisk og 

sosial status, rase, kjønn og legning.» Som prest i menigheten opplever jeg at dette er en god beskrivelse av hvem 

vi er og hvem vi vil være. Samtidig er dette noe vi må bevisstgjøre hverandre på og strekke oss etter hver eneste 

dag.   I min første preken til menigheten gav jeg utrykk for at jeg ikke hadde noen programerklæring for min 

tjeneste som prest, men en trosbekjennelse slik den kom til utrykk i salmen «Jag tror på en Gud». Deretter sa jeg: 

«Det er troen på den hellige og varme Gud, på han som gjør mennesker hele og gir ny identitet, den Gud som 

gråter og trøster og ler.. Den Gud som bor i meg og i hver og en av oss- ja den Gud som bor i alle mennesker- det 

er denne troen som bærer meg- og som jeg håper å kunne forkynne og formidle- fra prekestolen og gjennom 

samtaler og møter med de mennesker jeg møter» Dette har vært hovedtema i de meste jeg til nå har formidlet 

gjennom prekener, andakter og i menighetsblad, og vil nok også prege det jeg formidler i tiden som kommer. 

 

Prioriteringer: Forkynnelse og tjenesten knyttet til gudstjenestelivet, og samtaler/sjelesorg har vært første prioritet 

i høst. Det er nok også her jeg ser at jeg har min styrke som prest. 

Deretter har jeg prioritert fellesskap med menighetens ledere. Vi har et godt fungerende menighetsråd og 

arbeidsutvalg, og for meg er det viktig å kunne dele mine tanker om hvordan vi kan utvikle menigheten med dem. 

Derfor har vi også innført prestens 5 minutt på alle menighetsråd. 

 

Virksomheten: I den felles virksomhetsrapporten- og i de øvrige rapporter, gis en god oversikt over alt 

menighetens arbeid. Jeg velger derfor kun å gi noen få kommentarer. 

Den offentlige gudstjenestefeiringen er hjerteslaget i menighetens liv. Den gjenspeiler også det som er 

menighetens kjerneoppgaver, felleskapet (Koinonia), budskapet (Kerygma) og tjenesten (Diakonia). På et 

menighetsmøte tidlig på nyåret underviste vi og samtalte om dette, med vekt på hvor viktig det er med alle de 

frivillige som gjør tjeneste hver søndag. Gudstjenesten er noe vi skaper sammen! Hver gudstjeneste er også en 

oppstandelsesfest, der vi feirer at den levende Kristus er sammen med oss. Forkynnelsen i gudstjenesten følger 

som regel de fastsatte tekstrekker, enten tekstrekken for Den Norske Kirke, eller den økumenisk internasjonale 

tekstrekken. Begge tekstrekker trykkes i menighetsbladet. Vi har også valgt å fortsette med Sinnsrogudstjenester 

den 3. søndagen i måneden. Vi tror det er viktig med en slik alternativ kveldsgudstjeneste, og gleder oss på nyåret 

over at besøket er økende. 

 

I høst hadde vi fire smågrupper. Livsnære smågrupper er viktig for å styrke relasjonene mellom den enkelte som 

finner sin plass i Øståsen Kirke. Alle gruppene våre er alltid åpne for nye som ønsker å være med. Gruppene har 

ulik størrelse, og på sikt kan det være nødvendig å se på organiseringen, og på muligheten for å kunne danne flere 

grupper.  

Menigheten har i dag ikke noe organisert barne- og ungdomsarbeid. Det mangler ikke på barn og unge i kirkens 

nærområde, men et slikt arbeid er avhengig av at vi har gode ledere til å drive det. Vi har gode lokaler og de 

nødvendige økonomiske ressurser- og om forholdene legger seg til rette er vi klar for å ta nye initiativ. Vi velger 

også å fortsette med halvårlige generasjonsgudstjenester, og legger til rette for de barna som kommer til kirke på 

vanlige gudstjenester. 



Åpen Barnehage er et diakonalt tiltak som vi vet betyr mye for de som benytter seg av det. I høst hadde vi noen 

samtaler om vi skulle fortsette, ettersom deltakelsen i en periode var lav. Vi valgte allikevel å satse og ser nå at 

antallet barn og foreldre som kommer øker for hver uke. Inger Lundereng er ansatt i en mindre stilling for å lede 

barnehagen og gjør en flott jobb. De som deltar på barnehagen bor i nabolaget og gir oss nye kontakter. 

Tilbakemeldingene fra de som deltar er veldig gode. 

Hvor går veien videre? Først og fremst, vi skal fortsette det gode arbeidet vi gjør – og vi skal være en menighet 

som gir mennesker livsmot og håp. 

De siste 10 årene har menigheten arbeidet mye med strategi, analyser, visjoner, verdier og handlingsplaner. Dette 

har vært et viktig arbeid, og det er utvilsomt en sammenheng mellom dette og at vi i samme periode har vokst i 

antall medlemmer.  Det samme gjelder det store antallet engasjerte frivillige, smågruppene og bevisstheten 

omkring menighetens profil. 

Vi kommer til å fortsette med å ha et fokus på hvordan vi kan utvikle oss som menighet, men kommer ikke å knytte 

oss til noen spesielle eksterne menighetsutviklingsprogrammer.  Fokuset vil være på hvilke ressurser vi «har i 

huset» - hvordan vi kan være et åpent og godt fellesskap, hvordan vi kan formidle troen og budskapet på en 

relevant måte, og hvordan vi kan være i tjeneste sammen. Vår Kirkeordning beskriver menigheten som en 

«strategisk base», hvorfra vi beveger oss ut i samfunnet. Den sier også at «menigheten skal være organisert slik at 

den kan utføre sine primære oppgaver og tjenester i det lokalsamfunn den tilhører, at den skal nå ut med sitt 

budskap til mennesker i ord og handling, at den skal være et sted der mennesker finner fellesskap og kan utvikle 

sin tro, og et sted der mennesker kan fostres og utrustet til tjeneste for Gud og mennesker».  For meg samsvarer 

disse tanker godt med den vei jeg vil være med å lede. 

Jeg tror også det er viktig at vi er mer opptatt av det vi har og lykkes med, enn det vi ikke får like godt til. Et 

eksempel: Vi hører ofte at det høye aldersgjennomsnittet i menigheten er et problem. De er noe sant i dette, og vi 

vil gjerne se mange nye yngre medlemmer. Men, at vi er mange som har passert 60 er også vår store mulighet. Vi 

kan tilby gode fellesskap for de mange godt voksne som bor og lever i kirkens nærhet, og vi kan glede oss over å 

ha mange ressurssterke mennesker med tid og mulighet til frivillig tjeneste.   

Andre oppgaver: Som prest plikter jeg også å rapportere om andre oppgaver og verv. I kirken har jeg en todelt 

stilling, Prest i Øståsen Kirke, og Rådgiver knyttet til Metodistkirken i Norge.  Her har hovedoppgaven vært å 

arbeide med Lederutvikling.  Jeg har også min egen virksomhet som kalles «Medvandrer». Her arbeider jeg med 

veiledning, primært av ansatte i Den Norske Kirke. For dere som vil vite mer kan dere lese min hjemmeside som 

heter medvandrer.org. 

Jeg er også medlem av følgende råd og styrer: 

Juridisk Råd for UMC, Metodistkirkens Europaråd og World Methodist Council. Frem til august 2021 er jeg også 

aktiv med i planleggingen av Metodistkirkens Verdenskonferanse i Gøteborg. 

Jag tror på en Gud som er helig og varm, Som ger kampglød och identitet, 

En helande Gud som ger trasigt til helt, som stärker til medvedenhet 

Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter så allting är gråt. 

En trøstande Gud, som kan trøsta likt den, som väntar tills gråten gått åt  

Jag tror på en Gud som bor inom mig, och som bor i allt utanfor. 

En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dor  

Deres i tjenesten 

Øyvind Helliesen, prest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olav Øgreid 
Diakon 

 

Øståsen menighet 

 

 

 

 
Rapport til menighetskonferansen onsdag 02. april 2020 

 

Jeg trives fortsatt godt med å være utnevnt som diakon i Øståsen menighet. Og det betyr mye for meg å 

være ordinert og utnevnt til tjeneste i Metodistkirken i Norge. Arbeidsåret 2019 har medført visse 

endringer og er fylt av mange oppgaver og aktiviteter. Siden vi nå har prest i 40% har vi funnet det 

praktisk at jeg er menighetens daglige leder i en 20 % stilling med ansvar for daglig drift og 

administrative oppgaver. Denne oppgaven tar mest tid. Dernest kommer regnskap/økonomi, diakonale 

oppgaver og gudstjenestearbeid som leder, organist eller taler. 

 

Mine oppgaver i menigheten har i 2019 vært: 

- Daglig leder (fra august) 

- Menighetens diakon med ansvar for besøkstjenesten sammen med prest. 

- Kasserer og regnskapsfører 

- Sitter ex off i Forvaltningskomiteen, Evangeliseringskomiteen, Misjonskomiteen m.v. 

- Organist på deling med Tom Falmark og Aasta K. Engh. 

- Medlem i Canto 

Eksterne oppgaver: 

- Årskonferansens Komite for adm. lokalisering og Undersøkelseskomite. 

- Arbeid med revisjon av liturgier og fornyelse av salmesangen 

- Medlem av Charles Wesley Society 

 

Jeg har talt ved 1, ledet 1 og vært organist på 10 gudstjenester i Øståsen kirke. Jeg har jeg ledet 6, talt 

ved 5 og spilt på 1 sinnsrogudstjeneste i Øståsen. I tillegg har jeg hatt en sommergudstjeneste i 

Centralkirken og en sommerkveld i Øståsen. 

 

Det er en glede å delta og samarbeide om oppgavene og utfordringene i menigheten. Takk til 

menigheten, alle gode medarbeidere, til prest Christina Thaarup for godt samarbeid i vårhalvåret og 

spesielt til prest Øyvind Helliesen for svært godt samarbeid og fellesskap i tjenesten og til alle for all 

støtte og oppmuntring.  

 

Olav Øgreid, Diakon/daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 



Roar G. Fotland, Ravnkroken 17 d, 1254 Oslo 

 
Oslo 15/3 2020 

Øståsen menighet 
Biskop Christian Alsted 
Tilsynsprest Knut Refsdal 
Rådet for den ordinerte tjeneste 
 

RAPPORT FOR KONFERANSEÅRET 2019–20 
 
Jeg er i dette konferanseåret utnevnt som førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og 
samfunn (MF) og er ansatt der i en 100 % stilling. I tillegg er jeg utnevnt som lærer ved Metodistkirken i Norge, Det 
teologiske seminar (Mts).  
 
I året som ligger bak har jeg undervist ved MF. Ved siden av undervisningen har jeg også forkynt Guds Ord og 
forvaltet sakramentene, både på MF og innenfor rammene av vår kirke. Dette konferanseåret har jeg på MF hatt 
ansvar for engelskspråklig nattverd én gang i måneden, og det brukes metodistisk liturgi. Jeg har også forrettet to 
dåp og to begravelser. 
 
På MF underviser jeg primært i misjonsvitenskap, global teologi og Interkulturell kommunikasjon. I tillegg til mine 
vanlige arbeidsoppgaver er jeg avdelingsleder for  
Avdeling for religion, skole og samfunn, noe som innebærer litt mer administrativt ansvar. 
 
I tilknytning til Mts har jeg det faglige ansvaret for Verdibevisst ledelse for Metodistkirken hvor jeg samarbeider tett 
med NMA og Øyvind Helliesen. Undervisningen startet opp høsten 2019 og avslutter våren 2020. Det er ca. 25 
studenter på emnet.  
 
I Øståsen har mitt primære ansvar vært å lede menighetens Evangeliseringskomité og dermed har jeg også vært 
medlem av menighetsrådet. Jeg har i tillegg hatt ansvar for enkelte gudstjenester. 
 
Som eldste har jeg fått anledning til å representere kirken i ulike nasjonale og internasjonale sammenhenger. 
Nasjonalt er jeg medlem av komiteen for kirkens fremtid, som arbeider med hvordan vi skal holde kirken i Norge mest 
mulig samlet på tross av uenighet om ekteskap av likekjønnede og ordinasjon av likekjønnede som lever i ekteskap. 
Internasjonalt har jeg ansvar som akademisk koordinator for Misjonsrådets samarbeid med Metodistkirkens 
universiteter i Liberia og Sierra Leone. 
 
Tjenesten som prest i Metodistkirken er meningsfull, og jeg takker kollegene Øyvind Helliesen og Olav Øgreid, samt 
rektor ved Mts Hilde Marie Øgreid Movafagh for godt samarbeid. En særlig takk til menigheten i Øståsen kirke for 
fellesskap, vennskap og godt medarbeiderskap. Det er et privilegium å få tjene Gud sammen med dere alle.  
 
Deres i tjenesten 
Roar G. Fotland 
Sign. 
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Virksomhetsrapport for Øståsen menighet til menighetskonferansen 
02.04.2020 for arbeidsåret 2019.  
 
Innledning  

Rapportheftet for 2019 følger samme struktur som det foregående. Av komiteene i menighetsrådet skriver 
Forvaltning og Misjon egne rapporter, mens hovedpunktene innenfor evangelisering, diakoni, økonomi mv tas i 
menighetens rapport. Underavdelingenes rapporter kommer som egne rapporter. 
 

Menighetsrådets arbeid  

Menighetsrådet har bestått av:   Våren 2019 (1/1-31/7)         Høsten 2019 (1/8-31/12) 
Leder  Anne-Kari W. Øgreid  Anne-Kari W. Øgreid  
Sekretær  Aasta K. Engh  Aasta K. Engh  
Kasserer  Olav Øgreid Olav Øgreid 
Rådsmedlem  Aasta K. Engh 

Knut Kvaal 
Aasta K. Engh  
Knut Kvaal 

Prest  Christina Thaarup Øyvind Helliesen  
Diakon  Olav Øgreid  Olav Øgreid  
Forvaltningskomitéen  Helge Solum  Helge Solum  
E- komitéen 
- Diakonikomitéen 
- Barne- og Ungdomsrådet  

Roar G. Fotland  Roar G. Fotland  

Misjonskomiteen  Randi Kvaal  Randi Kvaal  
Pastoralkomitéen  Anne-Brit L. Johansen Anne-Brit L. Johansen  
Legdelegat  Anne-Brit L. Johansen Anne-Brit L. Johansen 
Kvinnekontakt Randi Kvaal Randi Kvaal  

 
Menighetsrådet er valgt av menigheten for å forvalte dens oppgaver. Rådet har hatt 6 møter i 2019. 
Arbeidsutvalget (prest, diakon, menighetsrådets leder og menighetsrådets nestleder) følger opp vår-, sommer- og 
høstplaner og forbereder menighetsrådsmøtene.  
Planlegging og gjennomføring av program har foregått i samarbeid mellom evangeliseringskomiteen, 
arbeidsutvalget og menighetsrådet. De overordnede og langsiktige føringene inkludert spesielle dager som vår- og 
høstoffer, ble lagt i E-komiteen. På dette grunnlaget utarbeidet arbeidsutvalget forslag til halvårsplaner som ble 
gjennomgått og bearbeidet før de ble lagt fram til godkjenning i menighetsrådet.  
 
Prest og diakon 

Fram til 01.08.19 hadde vi prest i 100 % stilling. Christina Thaarup var da menighetens prest og daglige leder. Etter 
5 år i vår menighet flyttet hun til Trondheim. Fra samme dato ble Øyvind Helliesen ansatt som prest i 40 % stilling 
og Olav Øgreid ble ansatt som diakon og Daglig leder i 20 % stilling i Øståsen kirke. Prest og diakon har fordelt 
arbeidet mellom seg, og diakonen tar seg bl.a. av den daglige driften. Vi opplever at prest og diakon samarbeider 
bra, og fordelingen av arbeidet ser ut til å fungere godt. Øyvind Helliesen har det første halvåret blitt godt kjent med 
menigheten, og samarbeidet mellom han og de ulike komitéene fungerer bra. Enkeltmennesker i menigheten gir 
uttrykk for at det er flotte gudstjenester og prekener, samt at de føler seg sett av den nye presten.  

 

Virksomheten i Øståsen menighet. 

Evangeliserings- og diakonikomiteen har ansvar for menighetens program. Det omfatter 
evangeliseringsarbeidet, barne- og ungdomsarbeidet, trosopplæring, menighetsutvikling, gudstjenestene, 
diakonien, bibelsamtalegruppene, sangen og musikken. Komiteen består av følgende personer: Roar G. Fotland 
(leder), Hege Brynildsen, Hans Christian Palm, Rolf Arnesen, Paul Onokoko, og Johanna Lundereng. Øyvind 
Helliesen, Olav Øgreid og Anne-Kari W. Øgreid er medlemmer ex. officio.  
 
- Menighetsutvikling 
Øståsen menighet vil være et møtested for LIVSMOT OG HÅP. Dette har ligget i bunn for planlegging av vårt 
arbeid og våre aktiviteter. Vi gjennomførte vår siste menighetsanalyse etter Naturlig Menighetsutviklings opplegg 
våren 2015, og har deretter deltatt i kirkens strategiske menighetsutviklingsprogram, hvor vi mottok veiledning fra 
MNA ved Leif Jacobsen ut 2017.   
I forbindelse med dette arbeidet definerte vi vår oppdragsbeskrivelse og 8 kjerneverdier. Oppdragsbeskrivelsen er: 
Øståsen menighet ønsker å møte mennesker med raushet, og inspirere til tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. 
Blant de 8 visjonene vi har definert, valgte vi 3 visjoner til å jobbe videre med i første omgang: 

- Vi ser en åpen og raus menighet for alle generasjoner preget av ærlighet og forpliktende gjensidighet. 
- Vi ser en menighet der bønn og forbønn er sentralt, der mennesker erfarer Guds nærhet, som tilber Gud 

og næres av Guds Ord og sakramenter. 
- Vi ser en menighet der nådegaver og talenter er i funksjon. 
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Alle disse har vært i fokus i 2018 og 2019.  Planen videre har vært at vi skulle jobbe med den 4. visjonen:  

- Vi ser en menighet som engasjerer seg i nærmiljøet, tar ansvar i den verdensvide kirke og som tør å 
snakke om troen. 

 
Vi er for øyeblikket inne i en prosess der vi drøfter hvordan vi skal arbeide videre med menighetsutviklingen. De 
siste årenes analyser og strategiske program har gitt oss mye positivt, men de har også ført til en viss «tretthet». 
Det kan synes som om det er behov for en forenkling og en tydeligere fokusering på hva som er vårt kall og vår 
oppgave som menighet på Tårnåsen. 
 
- Gudstjenester 
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Utviklingen i 2019 viser at det fortsatt går litt opp og ned når det 
gjelder fremmøtet. Vi har merket noe oppgang i høsthalvåret. Variasjonen kan skyldes ulike typer gudstjenester fra 
det ene år til det andre. Sommerkveldene hadde også i 2019 oppstart kl.19.30, med kaffeservering i forkant kl. 
18.45, istedenfor tidligere kl. 20.00. Sist sommer fikk vi være med på to sommersamlinger med 
medlemsopptagelse. 
 

År  Vår Høst  Total  Gjennomsnitt 

2010 39,00 47,00 1829 42,53 

2011 36,42 52,84 1878 43,67 

2012 38,73 41,75 1687 40,17 

2013 34,52 37,89 1445 36,13 

2014 42,65 44,81 1922 43,68 

2015 35,87 41,05 1687 38,34 

2016 36,92 37,68 1602 37,26 

2017 32,67 34,84 1446 33,63 

2018 32,30 37,10 1522 34,59 

2019 31,74 38,86 1546 35,14 
  

Det er et ønske at enda flere finner veien til vår 
kirke. Vi jobber med markedsføringen både 
gjennom aviser, e-post (helgenytt) og Facebook.  
 
Vi registrerer en ytterligere nedgang i fremmøtet på 
sinnsrogudstjenestene, spesielt fra AA-folket. Vi 
ønsker likevel å fortsette dette tilbudet. Det er flere 
typer avhengighet enn alkohol og narkotika og det 
er flere grupper som liker en enklere 
gudstjenesteform på kvelden. En arbeidsgruppe 
ledet av Olav Øgreid sammen med Øyvind 
Helliesen, Kirsten Hannesson, Ove Johansen og 
Anne-Brit L. Johansen arbeider med 
sinnsrogudstjenestene.  
De to første gudstjenestene i 2020 økte besøket til 
over 30. 
 
 
 
 
 

Andre målinger:  

Aktivitet Hyppighet Fremmøte 

Samtalegruppene (4 grupper) Annenhver uke 30 

Canto 1-2 øvelser pr mnd 12-18 

Gågruppe for damer Hver tirsdag 3-9 

Åpen barnehage Hver onsdag 2-10 

Formiddagstreff 1 torsdag pr mnd 30 

Jentekveld 3 i halvåret 7 

Kunsten å leve (KÅL) 1 i halvåret 100 

Lysmessen 1 før jul 80 
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- Medlemsutviklingen. 
Det er spennende å se at vi for 2019 kan rapportere om det høyeste medlemstallet på 20 år. Antallet nye 
metodister på Øståsen var 6 (5 medlemmer og 1 døpt), slik at vi nå er 77 medlemmer og en metodistbefolkning på 
154. At de aktive medlemmene har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder er en bekymring – for vi ville jo gjerne at 
flere yngre også kunne finne sin plass i menigheten. Alderssammensetningen er samtidig en positiv mulighet, for i 
kirkens nabolag og nærområder ser vi at det er mange mennesker i samme aldersgruppe som kommer til kirken 
når de inviteres. Vi vil fortsette med å ha halvårlige orienteringskvelder om medlemskap, og faste dager for 
medlemsopptakelse.  
 

 
 

- Smågrupper i menigheten  
Bibelsamtalegruppene har også i 2019 vært aktive. Vi hadde 4 grupper i 2019. Deltakelse i gruppene er viktig for 
den enkelte deltaker. Samtalegruppene bidrar både til fellesskapsbygging, til bibelkunnskaper og til personlig 
utvikling. Christina Thaarup/Øyvind Hellisen var/er faglig ansvarlig leder for alle gruppene, men det er 
gruppelederne som leder gruppemøtene. Christina Thaarup/Øyvind Helliesen og gruppeledere møtes 1-2 ganger i 
semesteret for å samordne og eventuelt justere programmet. Gruppene møtes annenhver uke. Våren 2019 
gjennomgikk 3 grupper et studieopplegg om apostelen Peter, mens en gruppe brukte boken «Gjenoppdag 
kristendommen» av Marcus J. Borg.  
Fra høsten 2019 gjennomgikk 3 grupper boken «Mine bibelske søstre» av Inger Lise Skauge, og en gruppe 
videreførte studiet av boken «Gjenoppdag kristendommen» av Marcus J. Borg. 
 

- Diakoni  
Vi er en diakonal menighet. Som et møtested for «Livsmot og håp» legger vi hele tiden vekt på å tjene hverandre 
og våre medmennesker. 
Vi har besøkstjeneste blant eldre og syke, utført av diakon, prest og frivillige. Det deles ut blomster til menighetens 
eldre før jul og det er arrangert seniorlunsj.  Diakon og prest tilbyr samtaler, sjelesorg og veiledning for dem som 
ønsker det. Vårt viktigste diakonale tiltak for øyeblikket er Åpen barnehage. Dette er et tiltak for foreldre som er 
hjemme med små barn. Grete Jansen var fram til sommeren 2019 ansvarlig, og Christina Thaarup var alltid til 
stede for å få kontakt med barna og foreldrene. Fra høsten 2019 overtok Inger Lundereng ansvaret for Åpen 
barnehagen, godt hjulpet av Johanna Lundereng. 
Høsten 2019 prøvde vi oss med middagsservering for småbarnsfamilier en torsdag ettermiddag i måneden. Det var 
kun en familie som kom et par ganger, og vi fant ut at det ikke er grunnlag nok for å drive videre på nåværende 
tidspunkt. 
 

- Barn og ungdom  
Menigheten har ikke noe organisert barne- og ungdomsarbeid, men vi vet at vi er en menighet i et område hvor det 
bor mange barn og unge – og er derfor åpne for å gjøre noe om ting skulle legge seg til rette. 
Det er heller ikke så mange barn til stede på våre gudstjenester, men når det er barn til stede, har vi et spesielt øye 
for dem. Barna har et eget tegnebord, bøker og leker bakerst i kirken. Vi vil at barna skal trives i kirken vår. Vi har 
ingen fast søndagsskole, men frivillige ledere organiserer gjerne noe når behovet er tilstede. Det er en 
generasjonsgudsteneste pr halvår. 
 

- Kunsten å leve 
har trukket mange mennesker til kirken. Våren 2019 hadde vi besøk av komiker og vernepleier Rigmor Galtung 
med temaet: «Tur-retur knestående» og musikk av Olav Øgreid. Høsten 2019 hadde vi besøk av Kjell Magne 
Bondevik med temaet: «En verden i endring – hvor sårbare er vi?» med kunstnerisk innslag av Hildring. Fremmøtet 
er noe varierende, og det må vi regne med ettersom de ulike foredragsholdere ikke er like godt kjent. Det kommer 
mange positive kommentarer og uttalelser fra personer som har vært her, både mann til mann, på Facebook, 
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telefon og e-post.  
 
- Formiddagstreffet 
møtes i kirken en torsdag formiddag pr. måned. Tilbudet er for alle som er hjemme på dagtid, og naturlig nok er det 
mest pensjonister. Formiddagstreffet har et rikt og variert program med god bevertning. Felleskapet består av 
menighetens egne og nabolaget, noe vi gleder oss over. Rolf Arnesen har ansvar for program, og prest eller diakon 
er til stede for å komme i kontakt med folk og holder en kort andakt. Bjørg Brynjulvsrud, Grete Falmark, Anne Grete 
Arnesen, Grethe Gulbrandsen og Kari Thomassen sørger for bevertningen. 
  
- Sangen og musikken  
Vi har gleden av å høre Canto på noen gudstjenester gjennom året. Lysmessen er en av våre storsamlinger hvor 
mange i nærområdet møter. Vi takker Rolf Arnesen for god planlegging og ledelse, og Tom Falmark, Olav Øgreid 
og Aasta K. Engh for god assistanse på piano og orgel. Takk også til sangerne for innsatsen. Se for øvrig egen 
rapport fra Canto.  
 
Våre faste organister er Aasta Engh, Tom Falmark og Olav Øgreid. De er med å høyne gudstjenesten med sin 
musikk. På sinnsrogudstjenestene spiller Kåre Øgreid med band med en annerledes stil enn på de vanlige 
gudstjenestene. Det setter vi stor pris på. Vi gleder oss også over å ha Myrvollsekstetten som friskt innslag på 3-4 
gudstjenester i året.  
 
- Gågruppe for damer  
Gågruppe for damer ble satt i gang i september 2017.  En gruppe damer som er hjemme på dagtid møtes hver 
tirsdag formiddag ved Hvervenbukta, og går 1-2 runder der. De har med matpakke og spiser sin mat utendørs. 
Hensikten med tilbudet er at de som deltar skal utvikle et godt sosialt fellesskap og opprettholde en god fysisk 
form. Det deltar 3-9 damer hver gang.  De er blitt en sporty gruppe damer som går i all slags vær, hele året, 
bortsett fra jul, påske og i sommertiden. Dette har blitt en stabil ukentlig aktivitet. 
 
Økumenikk 

Øståsen menighet ønsker stadig å ha et nært samarbeid med kommunens andre kirker og menigheter, som Den 
norske Kirke, Pinsekirken Kolbotn og Jesus Chuch. Vi deltok på den store fellesgudstjenesten i Kolben våren 2019  

Fellesgudstjenesten som vanligvis holdes hver høst, ble dessverre ikke arrangert høsten 2019. Det har blitt litt 
vanskeligere å arrangere sammen med Den norske kirke, bl.a. fordi de ikke vil være et annet sted enn hos seg selv 
søndag formiddag kl.11.00. 

Vi markerte Kvinnenes internasjonale bønnedag sammen med de andre menighetene i kommunen. I 2019 var 
denne samlingen i Pinsekirken.  
 
Øståsen menighet er med på de to årlige fellesgudstjenestene for metodistene i Oslo og omegn, samt 
fellesgudstjenester i påske- og sommertiden.  
 

Misjonen i Øståsen menighet   
I 2019 satset menigheten på et nytt prosjekt, gitt oss av kirkens misjonsråd. Denne gangen: John Dean Town, i 
Liberia. Prosjektet går ut på bygging av klasserom og rehabilitering av skolen. Målet er kr 60000. Vi er langt på vei 
til å nå dette målet nå inn i 2020. Menigheten har en aktiv og engasjert misjonskomité som arrangerer en 
misjonsfest i august hvert år, samt at vi har hele februar måned som misjonsmåned. Ved slutten av året mottok 
menigheten en gave på kr 1 million til menighetens misjonsarbeid.  Disse pengene skal brukes over tid, og vi 
arbeider nå for å kunne ta ansvar for et nytt/større misjonsprosjekt. Det er viktig for oss at menigheten samtidig 
skal opprettholde våre offergaver til misjonen på minst samme nivå som nå. For øvrig se egen rapport fra 
misjonskomitéen.  
 

Forvaltningen og økonomi 
For økonomi vises til regnskap med noter.  
Vi gleder oss over en forholdsvis god økonomi, takket være noen store gaver gitt i de siste årene. Det betyr at vi 
bl.a. kan holde kirken godt vedlike. I 2019 ble terrassen ferdigstilt. Vi fikk så vidt begynt å bruke den sommeren 
2019, men ser fram til enda mer bruk i inneværende år. For mer detaljer, se forvaltningskomitéens egen rapport. 
 

Administrasjon  

Olav Øgreid er menighetens Daglige leder og ansvarlig for kontor, daglig drift og markedsføring. 

Våre viktigste markedsføringstiltak i 2019 er:  
- at menneskene som går i Øståsen kirke er fornøyd og sier det til andre.  

- menighetsbladet med 5 nr. i 2019, som også sendes ut elektronisk. Anne-Brit L. Johansen har ansvar for 
dette, i samarbeid med Øyvind Helliesen og Olav Øgreid. 

- Helgenytt som sendes ut på e-post av Olav Øgreid før hver helg, bortsett fra om sommeren,  

- Facebook som brukes aktivt og hvor det under «Arrangementer» sendes ut og deles informasjon om  
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f. eks. gudstjenester, sinnsrogudstjenester og KÅL. Våre aktive sider er: «Øståsen kirke – Metodistkirken i 
Oppegård» og «Åpen barnehage i Øståsen kirke». 

- Annonser i Oppegård Avis og gudstjenestelisten i Vårt Land/Aftenposten. Bare spesielle annonser settes inn 
i ØB som Lysmessen og KÅL-kveldene.  

- Knut Kvaal har ansvar for hjemmesiden, og holder den til enhver tid oppdatert.  
 

Øvrige administrative oppgaver løses etter behov i samarbeid mellom presten, diakonen, menighetsrådets leder og 
nestleder. 
 

Veien videre  

Øståsen menighet er en liten, men aktiv menighet som har mye å være glad for. Men vi har også utfordringer. Vi 
har en høy gjennomsnittsalder selv om det har kommet til noen nye medlemmer under 50-60 år. Det betyr at vi 
som skal være med og bære menighetens aktiviteter og eventuelle nysatsninger, hovedsakelig er medlemmer og 
venner som er godt voksne. Vi har stadig fokus på at Øståsen kirke skal være et sted hvor mennesker som søker 
oss, føler seg vel og trives. Vi vil aktivt jobbe videre med å markere oss i nærmiljøet i håp om at noen naboer finner 
veien til kirken. 
 
Suksessen, «Kunsten å leve» med kjente foredragsholdere videreføres. Vi fortsetter også å jobbe med 
gudstjenesten, herunder sinnsrogudstjenesten som er våre viktigste samlinger, for å øke deltakelsen. Åpen 
barnehage er en møteplass for småbarnsforeldre med sine barn i nabolaget, og en kontakt med kirken. 
 

Takk 

Hjertelig takk til en trofast flokk med dyktige og inspirerende medarbeidere. Disse legger ned et betydelig arbeid og 
engasjement gjennom året. Små og store oppgaver, synlige og usynlige, er like viktige i arbeidet for Guds rike. En 
hjertelig takk til hver og en av dere! Gud velsigne arbeidet og menigheten i tiden som kommer!  
 
Takk også til prest Øyvind Helliesen og diakon Olav Øgreid. Vi takker dere for oppmuntring, initiativ, samarbeid og 
for alle daglige aktiviteter som mange ikke vet om, men som er så viktige for helheten i arbeidet. Vi er også så 
heldige som har prest Roar G. Fotland aktiv i vår menighet. Han har sitt lokale forhold her.  
 
 
Øyvind Helliesen Olav Øgreid   Anne-Kari Wendel Øgreid   Helge Solum  
Prest    Diakon   Leder MR    Nestleder MR 
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MEDLEMSSKAPSRAPPORT   

    

KALENDERÅRET 2019   ANTALL 

      

37 DØPT 1 

38 EKSAMINERT I ÅR   

   

 BEKJENNENDE MEDLEMMER:  

39 MEDL. 31.12.2018: 73 

40 OPPTATT 3 

41 INNFLYTTET 2 

42 FLYTTET   

43 UTMELDT   

44 STRØKET   

45 DØDE 1 

46 MEDL. 31.12.2019: 77 

   

 DØPTE MEDLEMMER:  

47 DØPTE MEDLEMMER U. 18 ÅR 24 

48 DØPTE MEDLEMMER O. 18 ÅR 53 

49 I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR   

50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR   

51 UTMELDT   

52 STRØKET   

53 DØDE   

54 SAMLET METODISTBEFOLKNING: 154 

   

55 ASSOSIERTE MEDLEMMER   

56 LOKALPREDIKANTER   

57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 1546 

58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 35,14 

59 VIGSLER   

      

60 REGELMESSIGE DELTAKERE 130 

61 TOTAL KONTAKTFLATE 340 

62 SMÅGRUPPEDELTAKERE 30 

63 ANTALL MED FRIVILLIGE VERV 29 

64 FØLGERE I SOSIALE MEDIER 5159 
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MISJONSKOMITEENS RAPPORT FOR 2019 TIL MENIGHETSKONFERANSEN I ØSTÅSEN 
KIRKE 
 
Misjonskomiteen har  bestått av: Grethe Gulbrandsen, Grete Falmark, Anne Grete Arnesen,  
Bjørg Brynjulvsrud og Randi Kvaal 
Ex officio: Christina Thaarup vår 2019, Øyvind Helliesen høst 2019 og Olav Øgreid og  Anne-Kari W. Øgreid      
 
Komiteen har hatt 4  møter 
Fra 03.02.19 til 24.02.19 var det Misjonsmåned med fokus på misjon i alle underavdelingene. 
 
Menighetens  misjonsgudstjeneste var den 3.februar. 
Tale og informasjon Anne Ng Forster. Lunsj v/komiteen 
           
24.februar var det avslutning av misjonsmåneden. Taler Christina Thaarup. Kirkekaffe v/komiteen 
 
Hver søndag i misjonsmåneden ble det tent lys for de landene vi samarbeider med, og det var offerkonvolutter 
tilgjengelig. 
Månedens salme var en misjonssalme. 
 
28. august var det misjonsfest hvor Helene Benedikte Granum-Aanestad var gjest. Det var kafeteria og utlodning. 
 
Misjonskomiteen deltok i Sang i advent 8.desember, med informasjon i gudstjenesten, og gløgg og pepperkaker til 
kirkekaffe. Innsamling til misjonen. 
 
Vi avsluttet prosjekt Førskolebygg i Madzivire, Zimbabwe og startet på et nytt prosjekt: Klasseromsbygg og 
rehabilitering av skolen i John Dean Town, Liberia.Kr 60 000. 
 
Juleofferet gikk til misjonen. 
 
Totalt ble det gitt kr.101 809 til misjonen (ifølge Brobyggeren) 
 
Det har vært avholdt 8 Jentekvelder hvorav en var Kvinnenes Internasjonale bønnedag i Pinsekirken. 
12. oktober var det misjonsfest i Central kirken. 
13. Oktober hadde vi besøk av Dennis Morris, Liberia som hilste til oss ved kirkekaffen. 
 
I desember fikk misjonen en gave: Kr 1 000 000. Denne skal misjonskomiteen fordele i samarbeid med 
misjonskontoret. Midlene skal gå til samarbeidsprosjekter og fadderbarn. 
 
I vestibylen henger misjonstavla med informasjon fra misjonskontoret, prosjektet vårt og om muligheter den enkelte 
har til å støtte misjonsarbeidet. 
 
Misjonskomiteen takker menigheten for all støtte til misjonen gjennom året  økonomisk og ikke minst ved forbønn. 
 
 
Randi Kvaal  04.03.2020 
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ØSTÅSEN KIRKE             Kolbotn 18.02.20 

Forvaltningskomiteen 
 

Rapport til menighetskonferansen 02.04.20 for arbeidsåret 2019. 

Forvaltningskomiteens oppgaver er å forvalte menighetens økonomi og ivareta eiendom med dens tekniske 
innretninger på best mulig måte. Komiteen rapporterer til menighetsrådet.  

Komiteen har bestått av: 
 Våren 2018 (01.01 - 31.07.19) Høsten 2018 (01.08 - 31.12.19) 
Leder  Helge Solum Helge Solum   
Kasserer  Olav Øgreid Olav Øgreid 
Komitemedlemmer Per Christian Brynildsen Per Christian Brynildsen 
 Terje Kristiansen Terje Kristiansen 
 Jan Vidar Jacobsen Jan Vidar Jacobsen 
 Grete Jansen Grete Jansen  

Ove Johansen 
Prest   Christina Thaarup Øyvind Helliesen  
Diakon  Olav Øgreid Olav Øgreid 
Leder menighetsrådet Anne-Kari W. Øgreid Anne-Kari W. Øgreid 
Brannvernansvarlig Oddvar Næss Ove Johansen 

 
Komiteen har hatt 4 møter i 2019. Komiteen har behandlet 24 saker. 
 
Økonomi 
Komiteen legger fram regnskap for 2019 til godkjenning.  
 
Offerytelsene har være stabile og øket en del mot slutten av året. Summen for året ligger om lag 5.000,- over 
budsjettet. Vi takker for flere store gaver på til sammen bortimot kr. 800 000. Det har også kommet inn en ekstra 
stor gave til misjonen på kr. 1.000.000.  
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 2.272.326 før avsetninger. Overskudd fra salg av tjenesteboligen 
kr. 564.451 er lagt til eiendomsfondet. Andre avsetninger: Misjonsfond kr. 1.000.000, satsingsmidler kr. 325.000, 
diakoni 125.000 og vedlikehold kr. 250.000. Det er hentet kr 30.327 fra diakonifond og kr 59.675 fra lønnsfondet. 
Den faste utleien til NA er avsluttet etter sommeren.  
 
For øvrig viser vi til regnskapet med noter. 
 
Eiendom 
Dugnader er gjennomført 11.05 og 24.11.  
På vårdugnaden blir utearealene gått over og stelt som løvraking og feiing. Vår og høst konsentrerer vi oss også 
om renhold som ikke er omfattet av avtalen med Elite Servicepartner AS og rydding etter behov. På alle dugnader 
gjøres også nødvendige reparasjoner og vedlikehold. Vi prøver også å gjøre reparasjoner og løpende vedlikehold 
snarest mulig etter at vi er gjort kjent med behovet. Større oppgaver gjennomføres som egne prosjekter.  
 
Vedlikeholds- og oppgraderingsaktiviteter i 2019 med kommentarer: 
Utvendig: Arbeidet med uteplassen er ferdig. Ferdigattest og brukstillatelse foreligger. 

Dør fra komiterommet er montert.  
Parkeringsplassen er merket. Plassen nærmest rampen er reservert biler med HC- tillatelse.  
Skadede trær etter hærverk som må felles er tatt ned.  

 
I kirkesalen: Ny projektor er anskaffet. Den gamle hadde en alvorlig fargefeil.  

Samtidig ble overføring fra operatør til projektoren oppgradert til ny digital protokoll. 
 
Annet: Filtknotter med sylinderfeste satt på alle stoler og småbord. 

Gulvene i peisestua og komiterommet er bonet etter sommeren.  
Ødelagt sofa i barnerommet er fjernet.  
  

Tjenesteboligen 
Er solgt og overskuddet lagt til eiendomsfondet.  

 
 
Ny samarbeidsavtale med Oppegård / Nordre Follo kommune har ikke vært mulig å ferdigforhandle. Det gjelder 
lån av uteareal til barnehagen, bruk av parkeringsplass på vårt område til å bringe og hente barn, sambruk av 
parkeringsplassen med trygdeboligen, snøbrøyting, plenklipping og annet nødvendig vedlikehold av utearealene. 
Inntil ny avtale foreligger gjelder den opprinnelige avtalen.  
 



15 
 

Eiendommenes tilstand 
 Kirkebygget er gjenstand for regelmessig oppfølging. Nødvendig vedlikehold og renhold gjøres fortløpende. 

Aktivitetene som er nevnt ovenfor bidrar til å opprettholde god tilstand. Bygget må fortsatt regnes som 
velholdt uten alvorlige og kostnadskrevende oppgraderingsbehov.  
 

Pågående og planlagte aktiviteter 
- Gjenopprette opprinnelig farge på navn og logo på kirkefronten.  
- Sette inn den nye terrassen og utemøbler med treolje før bruk til våren.  
- Utvendig beisning av vestveggen sydveggen av koret.  
- Utvendig maling av vindus- og dørkarmer.  
- Reparere hull etter hakkespett på vestveggen.  
- Rydde kratt i kirkehagen for å unngå forsøpling.  
 
For å opprettholde eiendommens standard, er vi avhengig av hjelp ut over komiteens medlemmer.  
Vi retter en stor takk til alle som stiller opp og bidrar på dugnader og andre aksjoner. 
 
 
Helge Solum 
Leder Forvaltning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 2019 for Øståsen kirke 

 Inntekter      

Konto Kontotekst  Regnskap 2019    Budsjett 2019    Regnskap 2018  

3011 Ukebidrag  kr            83 962    kr        75 000    kr            62 700  

3021 Månedsbidrag  kr            52 400    kr        55 000    kr            48 178  

3031 Kollekter  kr            87 859    kr        85 000    kr            80 228  

3041 Skattefrie gaver  kr          370 215    kr      360 000    kr          408 700  

3051 Våroffer  kr            28 619    kr        35 000    kr            34 511  

3052 Høstoffer  kr            28 994    kr        37 000    kr            27 139  

 Sum offer til menigheten  kr         652 048    kr      647 000    kr          661 455  
       

3101 Menighetsbladet  kr                 489    kr           5 000    kr                650  

3102 Underavdelinger  kr              3 415    kr           8 000    kr              4 616  

3103 Andre gaver  kr          798 404    kr           5 000    kr              8 500  

3201 Misjon  kr      1 064 780    kr        50 000    kr            46 800  

3203 Offer til andre  kr              6 597    kr        10 000    kr            12 542  

3441 Kommunal refusjon  kr            71 940    kr        50 000    kr            65 000  

3442 Refusjon mva  kr            64 056    kr        35 000    kr            53 377  

3445 Studietilskudd  kr            11 640    kr        10 000    kr            11 942  

3601 Utleie kirken  kr              9 255    kr        15 000    kr            16 500  

3602 Leie prestebolig  kr            50 400    kr        86 400    kr            78 000  

3900 Diverse inntekter  kr              3 738    kr           5 000    kr              3 653  

 Sum inntekter  kr      2 736 761    kr      926 400    kr          963 035  
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 Utgifter       

Konto Kontotekst  Regnskap 2019    Budsjett 2019    Regnskap 2018  

5001 Lønn til ansatte  kr          355 139    kr      394 121    kr          414 389  

5092 Feriepenger  kr            44 551    kr        47 295    kr            49 727  

5401 Arbeidsgiveravgift  kr            36 631    kr        50 279    kr            63 380  

5405 Arbg.avg på feriep  kr              1 236     -    

5420 Premie pensjonsordning  kr            28 027    kr        29 900    kr            32 082  

5430 Premie gruppelivsforsikring  kr              2 940    kr          4 750    kr              4 716  

5500 Elektronisk kommunikasjon  kr              4 902    kr          6 000    kr              4 692  

5550 Reisegodtgjørelse  kr            13 796    kr          2 000    kr              1 716  

5800 Refusjon av sykepenger  kr             -4 174      kr           -55 440  

5920 Yrkesskadeforsikring  kr              2 033    kr          1 500    

5990 Honorar  kr            11 713    kr        10 000    kr              4 347  

 Sum lønnskostnader  kr         496 794    kr      545 845    kr          519 609  

        

6200 Strøm  kr            79 700    kr        80 000    kr            58 369  

6320 Kommunale avgifter  kr            10 890    kr          8 000    kr              7 187  

6330 Forsikring  kr            16 467    kr        17 500    kr            16 908  

6360 
Renhold/ sanitær / 
lyspærer  kr            31 009    kr        32 000    kr            24 663  

6600 Utvendig vedlikehold  kr            42 846    kr        10 000    kr            42 460  

6620 Innvendig vedlikehold  kr            34 359    kr        10 000    kr            13 262  

6650 Utgifter prestebolig  kr            44 130    kr        45 600    kr            43 788  

        

6820 Trykksaker, rekvisita  kr              2 461    kr           3 000    kr              2 109  

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.  kr              3 230    kr           4 000    kr              3 028  

6907 Internett kontor  kr              3 749    kr           4 000    kr              3 441  

6960 Kopiering  kr            13 750    kr         11 000    kr            14 871  

6940 Porto  kr                 160    kr              300    kr                   -    

        

7320 Annonser  kr            32 270    kr         34 000    kr            30 738  

7322 Menighetsblad  kr              6 477    kr           5 000    kr              4 503  

7340 Menighetssamvær  kr              7 241    kr           3 000    kr              2 961  

7370 Menighetsvekst       

7390 Kostnader salg eiendom  kr          130 007      

7420 Blomster / gaver  kr            13 219    kr           6 000    kr              4 930  

7450 Diakoni  kr            30 327    kr         30 000    kr            34 494  

7490 Diverse kostnader  kr              9 758    kr         10 000    kr            13 246  

        

7712 Konferansekostnader  kr            15 090    kr         16 000    kr            24 150  

7760 Felleskassen  kr            25 550    kr         24 548    kr            22 800  

7761 Reguleringskassen  kr              1 520    kr           1 900    kr              1 825  

7762 Administrasjonskassen  kr              2 853    kr           3 218    kr              3 920  

7763 Biskopkassen  kr              9 509    kr         10 724    kr            13 066  

7764 Flyttekostnader  kr              1 460    kr           1 520    kr              1 520  

7790 Seminaret  kr              8 468    kr           9 120    kr              8 816  

7799 Kollekter overført  kr            71 377    kr         60 000    kr            59 343  

        

 Sum andre kostnader  kr         647 876    kr      440 430    kr          456 395  

 Driftsresultat  kr      1 592 090     kr       -59 875    kr           -12 969  
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Konto Kontotekst  Regnskap 2019    Budsjett 2019    Regnskap 2018  

8051 Renteinntekter  kr            13 964    kr           3 200    kr              8 751  

8091 Gevinst salg eiendom  kr          694 456     -    

8151 Renter prestebolig  kr           -26 625    kr       -30 000    kr           -27 940  

8179 Bankgebyrer  kr             -1 559    kr         -2 000    kr             -1 571  

 

Overskudd før 
avsetninger  kr      2 272 326      kr           -33 729  

8910 Diakonimidler  kr            30 327    kr        30 000    kr            34 494  

8910 Avsetning til fond for diakoni  kr        -125 000    kr         -1 000    kr             -2 361  

8910 Avsetning eiendomsfond  kr        -564 451      kr              1 597  

8930 Avsetning lønnsfond  kr            59 675    kr        59 675    

 Avsetning til misjon  kr     -1 000 000      

8930 Avsetning satsingsmidler  kr        -325 000      

 Avsetning til vedlikehold  kr        -250 000      

8930 Avsetning fri egenkapital  kr          -97 877       

 Disponeringer  kr     -2 272 326      kr            33 729  

 Beregnet årsresultat  kr                     -0    kr                   -      kr                   -    

 

 

 

      

Balanse 31.12.19 for Øståsen kirke 

 Eiendeler   31.12.2019       31.12.2018  

1100 Bygninger, kirken  kr          700 000      kr          700 000  

1150 Prestebolig       kr       2 155 544  

19201 Brukskonto 28014438132  kr       4 288 892      kr          193 110  

19202 Bank 1614.27.80422  kr              9 185      kr            16 780  

19203 Plasseringskto 28014438140  kr          153 719      kr          728 243  

1950 Skattetrekkkto 28014438124  kr              6 201      kr              5 943  

   kr      5 157 997      kr       3 799 620  

 Egenkapital og gjeld       

2050 Fri egenkapital  kr        -626 739      kr         -528 862  

2052 Eiendomsfond  kr     -2 071 095      kr      -1 506 645  

2055 Avsatt til vedlikehold  kr        -284 383      kr           -34 383  

2056 Avsatt til BUR-arbeid  kr            -5 253      kr             -5 253  

2057 Avsatt til diakoni  kr        -324 391      kr         -229 718  

2058 Avsatt til lønnsfond  kr        -290 325      kr         -350 000  

2059 Avsatt satsingsmidler  kr        -425 000      kr         -100 000  

2060 Avsatt til misjon  kr     -1 000 000      

 Sum egenkapital  kr     -5 027 186      kr      -2 754 860  

       

2390 Lån prestebolig       kr         -946 000  

2400 Gjeld  kr           -87 507      kr           -12 688  

2600 Skattetrekk  kr             -6 201      kr             -5 943  

2640 Gruppelivsforsikring  kr                     -        kr                   -    

2680 Pensjonstrekk  kr                     -        kr                   -    

2771 Skyldig arbeidsgiveravgift       kr           -18 350  

2785 Arb.giv.avg. pål. feriep.  kr             -4 580      kr           -12 051  

2930 Skyldig lønn  kr                     -        kr                   -    

2941 Skyldig feriepenger  kr           -32 523      kr           -49 727  

        

   kr     -5 157 997      kr      -3 799 620  
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Øståsen kirke 

Noter til regnskap for 2019 
 
Balanse 

1100 Bygninger representerer eiendommens anskaffelsesverdi og nedskrives ikke.  
2052     Eiendomsfond  

Fondet dekkes av følgende aktiva: 
1100 Bokført verdi kirken   kr    700.000 
1920 1-3 Bankinnskudd   kr 1.371.095 
      Kr2.071.095 

        
Resultat      
      3190/   Andre Gaver til menigheten: 
      3201    Gaver gullbryllup    kr         4.050 

      Minnegave     kr     232.977 
      Minnegave     kr       25.000 
      Gave til menigheten   kr     500.000 
      Gave til projektor    kr.      35.000 
      Andre gaver andel kollekt fellesgudstj. kr         1.376 
      Gave til misjon    kr. 1.000.000 
       Kr 1.798.404 

      3160    Offer til andre: 
       Bibeldagen     kr         1.600 
       MNA Evangeliseringens dag  kr            948      

      Fasteaksjonen    kr            333 
       MBU     kr.        3.716 
       Kr        6.597  
             
  Årsoppgjøret: 
       Beregnet overskudd før avsetninger  kr  2.272.326 
       Hentet fra diakonifond   kr.      30.327 

      Hentet fra lønnsfond   kr.      59.675 
 
Er disponert slik: 
      Overført til diakonifond   kr    -125.000 
      Overført til eiendomsfond   kr.   -564.451 
      Overført til misjonsfond   kr.-1.000.000 
      Overført til satsingsmidler (inkl. åpen bh) kr.   -325.000 
      Overført til vedlikehold   kr.   -250.000 
      Overført til fri egenkapital   kr.     -97.877 
            Kr               0  
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Revisjonsrapport for Øståsen kirke 2019  
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Sangkoret Canto 

ÅRSRAPPORT 2019 
 

Kontaktperson: Anne Grete Arnesen 
Kasserer/akkompagnatør: Aasta K. Engh 
Samt: Rolf Arnesen(dirigent) 
 
Pr. 31.12.19 hadde Canto 12 medlemmer, og har avholdt 17 øvelser. 
Koret har øvelse i snitt hver 14. dag har og sunget på 9 gudstjenester.  
16.11.markerte koret 50 år og samlet tidligere medlemmer og venner. I alt 22 person deltok.  
Ved hjelp av medlemmer i menigheten og venner av menigheten kunne vi stille med et kor på 20 sangere på 
lysmessen som ble avholdt fredag 13.12. kl. 2000. Vi takker «støttespillere», musikere og solister som igjen gjorde 
det mulig å ha dette arrangementet. Med så og si fullpakket kirke så ble dette på nytt et vellykket arrangement. 
Takk til våre trofaste sangerne samt Rolf Arnesen for god ledelse, og til Aasta Engh som har akkompagnert koret.  
Vi føler at vi fortsatt har en viktig oppgave i menigheten, og vi gjør derfor det vi kan for at Canto kan leve videre.  
Det har ikke vært avholdt årsmøte, vi planlegger sammen øvelser og søndager hvor vi håper vi kan stille kor. 
Med menighetens hjelp og Guds velsignelse så håper vi at Canto kan makte å gjøre en tjeneste for kirken også i 
kommende år. 
 
Tårnåsen, 21.03.2020 
 
Anne Grete Arnesen           Aasta Engh 
Sign                                        Sign  
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Regnskap for sangkoret Canto  
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Tillitsvalgte i Øståsen menighet 2020
Prest: Øyvind Helliesen 
Diakon og Daglig Leder: Olav Øgreid 

MENIGHETSRÅD  
Leder Anne-Kari W. Øgreid 
Nestleder Velges i MR 
Sekretær  Velges i MR 
Kasserer  Olav Øgreid 
Rådsmedlem  
2020–2022  Aasta Karen Engh 
2019–2021 Knut Kvaal 
Faste medlemmer 
Prest  Øyvind Helliesen 
Diakon Olav Øgreid 
Forvaltning  Helge Solum 
Personal Anne-Brit Lillethun Johansen 
Evangelisering og diakoni: Roar G. Fotland 
Misjon Randi Kvaal 
Legdelegat Anne-Brit Lillethun Johansen 

MENIGHETSRÅDETS AU  
Leder, nestleder, prest, diakon 

KASSERER 
Olav Øgreid 

REVISORER  
Ove Johansen,  

VIRKSOMHETSOMRÅDER 

EVANGELISERING OG DIAKONI 
Leder:    Roar G. Fotland 2020–2022 
2020–2022 Hans Christian Palm, Rolf Arnesen, 

Kirsten Hanneson 
2019-2021  Hege Ligaard Brynildsen, Johanna 

Lundereng, Paul K. Onokoko 
Faste medlemmer  
Menighetsrådets leder, diakon, prest 

MISJON  
Leder  Randi Kvaal 2020-2022 
2020-2022 Grete Falmark, Anne Grete Arnesen 
2019–2021 Bjørg Brynjulvsrud,  

Grethe Gulbrandsen 
Faste medlemmer  
Menighetsrådets leder, diakon, prest 

ADMINISRATVE KOMITEER 

FORVALTNING 
Leder  Helge Solum 2020–2022  
2020–2022  Grete Jansen, Jan Vidar Jacobsen 
2019-2021  Terje Kristiansen, Per Christian 

Brynildsen, Ove Johansen 
Faste medlemmer 
Kasserer, menighetsrådets leder, diakon, prest 

PERSONAL 
Leder  Anne-Brit Lillethun Johansen 
2020-2023  Terje Kristiansen,  

Knut Magne Ellingsen 
2018–2021 Hege L. Brynildsen 
2019–2022 Johanna Lundereng 
Faste medlemmer: Legdelegat, prest 
 

 

FRIVILLIG LEDERSKAP OG NOMINASJON 
Leder Presten 
2020–2023  
2018–2021 Knut Kvaal 
2019–2022  Anne Grete Arnesen 

LEGDELEGAT Årskonferansen 2020-24 
Anne-Brit L. Johansen,  
vara: Hege Ligaard Brynildsen  
 

LEDERE FOR MENIGHETSAKTIVITETER 

BIBELKONTAKT 
Hege Ligaard Brynildsen 

BIBELSAMTALEGRUPPER 
Presten sammen med E-komiteen,  
Gruppeledere: Hege L. Brynildsen, Grete Jansen,               
                         Anne-Kari W. Øgreid, Helge Solum 

FESTKOMITE  
Leder Bjørg Brynjulvsrud 
Marit Næss, Randa Sargon, Randi Fotland,  
Grete Falmark, Liv Marit Palm 

FORMIDDAGSTREFF  
Presten, Bjørg Brynjulvsrud, Anne Grete Arnesen, 
Rolf Arnesen 

GÅGRUPPE FOR DAMER 
Anne-Kari W. Øgreid 

HISTORIKER 
Roar G. Fotland 

JENTEKVELD 
Randi Kvaal 

KVINNEKONTAKT 
Randi Kvaal 

KIRKENS NØDHJELPKONTAKT 
Anne-Brit Lillethun Johansen 

SAKRAMENTSMEDHJELPER 
Bjørg Brynjulvsrud, Elena Esho,  

SANGKORET CANTO 
Anne Grete Arnesen, dir. Rolf Arnesen 

SINNSROGUDSTJENESTENE 
Olav Øgreid, Kirsten Hannesson, Anne-Brit og Ove 
Johansen kirkeverter 

TELLERE 
Helge Solum, Per Christian Brynildsen,  
Anne-Brit Lillethun Johansen, Terje Kristiansen,  
Jan Vidar Jacobsen. 

ÅPEN BARNEHAGE 
Inger Lundereng, Johanna Lundereng 

NETTSIDEN 
Knut Kvaal 

FACEBOOK 
Olav Øgreid, Øyvind Helliesen 
 


