
Kirkestua i Båstad. 

 

Bakgrunn: 

Menighetsarbeid : Menighetens korttidsbarnehage,  (startet 1977 - de benyttet gymsalen på Båstad 

skole)  miniklubben  (hadde tilholdssted først på Olberg skole og senere i vaktmesterboligen som i 

dag er Båstad barnehage), ungdomsarbeid (Klubben hadde også lokalitetene på Olberg skole, men 

flyttet til Kirkestallen på Skjønhaug), konfirmantarbeid, Unge familier, arbeid for eldre, 

konfirmasjoner, selskaper og minnesamvær. 

I tillegg var det behov for toaletter i tilknytning til Båstad kirke. Kirkegårdsarbeiderne hadde behov 

for sanitæranlegg, hvilerom/spiserom, og garasje/redskapshus til diverse utstyr. Det var kommunens 

ansvar å sørge for at dette ble ivaretatt. Dette ble det også bevilget penger til. 

En komité begynte sitt arbeid våren 1980. Den besto av Ragnhild Østbye fra menighetsrådet, Jon 

Baastad og Ole Enger. Sammen med Johnny Bogø fra kommunen ble det laget en plan som ble lagt 

fram i menighetsrådet som ga sin tilslutning og det ble bestemt å ta kontakt med kommunale 

myndigheter. De rådet dem om å søke lån i Den norske Stats Husbank med grunnlag i 

korttidsbarnehagens behov for lokaler. Barnehagekonsulenten i Østfold fylke ble rådspurt, og 

planene ble omarbeidet slik at mulighetene for lån i Husbanken var tilstede. 

Bogø utarbeidet tegninger som ble sendt brannstyret, helserådet, arbeidstilsynet, 

barnehagenemnda, bygningsrådet og formannskapet, samt en lånesøknad. 

Trøgstad formannskap behandlet søknaden 24.nov 1980, men utsatte den da den økonomiske 

situasjonen ikke var særlig god.  Kommunens tilskudd var på dette tidspunktet beregnet til ca. 

141.000 etter en samlet kostnad på kr 606.635,- 

Men menigheten fortsatte likevel å samle inn penger ved høstsalget, utlodninger etc.  Kirkeringen så 

dagens lys 28.juni 1982. Deres oppgave var å samle inn penger til bygging. Høstsalget hadde sitt 

første arrangement i 18.september 1982, med en omsetning på kr 24.200,-. 

Ledere: Solveig og Gunnar Dahl, Kasserere: Rita og Knut Østbye. Menighetsrådet har også vært aktive 

i alle disse årene, spesielt lederne Ragnhild Østbye, Anne Marie Lintho og Anders Meland. 

Da sto den gamle stallen der, hvor vi hadde lopper, og vi lånte et telt fra Enebakk hvor vi serverte 

gratis kaffe, saft og vaffel, og solgte lodder. Vi hadde også eget program i kirken. I perioden 1982 til 

2013 har vi samlet inn 1.420.145,- på høstsalget. Dette er beløp vi er stolte av. 

En annen viktig inntektskilde var også lønna til Elisabeth Gjevre (organist) og Ragnhild Østbye 

(klokker).  ( F.eks. i 1990 utgjorde dette 42 492,50)De arbeidet på dugnad i mange år.  Det ble også 

tatt ut tømmer fra Kirkegårdsskogen (v/Sæther). 

Og det er også kommet inn mange gaver fra privatpersoner. 

Høsten 1982 hadde vi bispevisitas i menigheten, og biskop Lislerud uttalte at Båstad også burde få et 

slikt fint menighetshus som Kirkestallen i Båstad. Han mente dette ville være et verdifullt tilskudd til 



menighetsarbeidet. Dette ”puffet” førte til at byggeplanene for Kirkestua ble tatt fram igjen. Jon 

Baastad ønsket ikke å være med i komiteen, og i hans sted kom Petter Frøshaug. Komiteen besto nå 

av Ragnhild Østbye, Petter Frøshaug, Hjørdis Sponbugt (som også var regnskapsføreren), Ole Enger 

og Oddmund Fimland som bygningskyndig. På flere møter deltok også sogneprest Stokkedal. Det var 

han som ga bygget navnet: Kirkestua. 

På grunn av endringer i reglene for tilskudd var det ikke lenger aktuelt å søke Husbanken om lån. 

Utvendig måtte Riksantikvaren godkjenne tegningene, f.eks. vegghøyden, vinkelen på taket, og ha 

samme takstein som på kirken. Det var også kontakt med Østfold fylkeslag for Handikappede slik at 

huset skulle fungere for rullestolbrukere. 

19. september 1983 startet arbeidet. Tømmermester Oddmund Fimland var ansvarshavende og ledet 

arbeidet fra gravingen tok til. Snekkere som var med Fimland, var Olaf Halsnes, Jan Pettersen og 

Asbjørn Pettersen. Hans selskap utførte også forskalings- og bygningsarbeidet, samt innredningen. 

Grave og sprengningsarbeidet ble utført av Johnny Fimland. Rørlegger var Rørlegger mester Knut 

Aarum. Svein Raknerud var murer, Montering av lys og oppvarming var Sørbys Elinstallasjon. 

Lakkering og beising var det Hansens Farge As som utførte i tillegg til legging av gulvbelegget.  

Opplegget av ventilasjonsanlegget ble utført av Trøgstad Blikk- og ventilasjon. I tillegg ble det 

arbeidet en del på dugnad. Organiseringen av dugnaden var Andries Gjevre. 

Finansieringen så slik ut: 

Tilskudd fra Trøgstad kommune  kr 250.000,- 

Brukt midler av kirkens skog   kr  75.000,- 

Lån i Trøgstad Sparebank   kr  300.000,- 

Gaver, loddsalg og innsamlede midler  kr 200.000,- 

Sum      kr 825.000,- 

I et skriv har vi funnet at kostnadene på byggingen kom på ca. 1 mill. kroner. 

Under posten gaver etc. ble det også kjøpt inn piano, kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin og annet 

kjøkkenutstyr og inventar. Det var en lydvegg slik at vi kunne dele salen i to (Den ble revet under 

restaureringen i 2013) Denne veggen ble finansiert med tilskuddsmidler til korttidsbarnehagen. 

Vi fikk også tilskudd fra Østfold Fylkes Handikapforbund på ca. 30.000,-. 

Når det gjelder vann og avløp er dette gått over Trøgstad kommunes budsjett da det skal betjene et 

framtidig boligområde. 

Den gamle stallen ble revet, og et omfattende arbeid med utearealene ble satt i gang. 

Underetasjen ble bestemt skulle sees på som eget byggetrinn.  Underetasjen ble en periode benyttet 

av onsdagsklubben (bordtennis-dart etc.) og Trialklubben som mekkerom. Vi hadde også 

loppemarked her i mange år - etter at den gamle stallen ble revet. (I underetasjen var det planer om 

en storstue, men som vi har sett i ettertid, egner disse lokalene seg ikke til bruk). 



Den første dagen som ”korttidsbarnehage” var august 1984. Den offisielle innvielsen var 

23.september 1984. 

På 90-tallet utvidet vi innvendig.  Garasjen/redskapsboden og spiserom/toaletter til 

kirkegårdsarbeiderne ble tatt i bruk til menighetsarbeid. Andries Gjevre og Per Jacobsen med flere 

utførte denne store dugnadsjobben. Dette kunne vi gjøre da vi brukte oppsparte midler til å bygge 

det nye redskapshuset på den andre siden av Rv. 22. I byggesaksarkivet finnes byggetegninger av 

redskapshuset datert 10-8.1995. Det finnes et ikke undertegnet og udatert kostnadsoverslag på 

byggingen på 118.000 inkl mva. På bygdedagen 5-7. august 1994 ble det ”solgt taksten” til 

redskapshuset.  En andel kostet kr 50,-. Det kom inn i overkant av kr 8.000,-.  

Kirkehytta ble anskaffet 2007 for å avlaste Kirkestua. Nå var det ikke korttidsbarnehage lenger, men 

fulltidsbarnehage, og da ble det en utfordring å leie ut Kirkestua i barnehagetiden, men da ”reiste 

barna på hyttetur, mens det var andre aktiviteter i Kirkestua. 

På menighetens årsmøte 29.april 2007 ble det fremmet en sak om utbygging av nye lokaler til 

barnehagen. Denne utbyggingen var ferdig til barnehageåret 2012/2013. Etter at barnehagen bygde 

sine egne lokaler (i tilknytning til eksisterende bygg), ble Kirkestua pusset opp etter mange års 

barnehagedrift.  Dette sto ferdig våren 2013, og vi er meget fornøyd med resultatet.  

Bygg og tømrerfirma Kai Novak sto for oppussingsarbeidet, la golv, fliser, satt opp ny 

kjøkkeninnredning mens Maler Ole Henning Halvorsen malte vegger, vinduer og skap. Det ble kjøpt 

inn nye gardiner og en del nytt kjøkkenutstyr.  I denne perioden var det også flere som gjorde en 

dugnadsinnsats. Bjørn Brustugun hadde ansvaret for denne. 

Kostnadene ble dekket via Fellesrådets budsjett, og noe innsamlede midler. I tillegg har vi fått penger 

til bord og stoler, og salong m/bord fra Frivillighetssentralen, ca. kr 50.000,-.  Vi har også fått penger 

fra ”fredagssangen” slik at vi kunne kjøpe inn nytt høyttaleranlegg. 

Det har også i disse årene vært avviklet Høstsalg hvert år, og i tillegg har mange privatpersoner gitt 

små og store gaver til drift. Det er også fornyet kaffe/frokostservise og annet utstyr som vi har nytte 

av. 

Vaktmestere gjennom tidene har vært bl. andre Gudrun Halsnes, Eva Frøshaug og Else Skjennem. For 

tiden leier vi inn noen til vasking, men har ingen vaktmester. 

Fra 2005 forvalter Fellesrådet Kirkestua på vegne av Båstad menighet. Kirkestua og tomta den står på 

er ikke skilt ut fra kirkens tomt. Bygningen er allikevel å betrakte som Båstad sokn sin eiendom i 

praksis (utdrag fra kommunestyresak i 2002). 

 Vi synes at det er stas at dere leier lokalene, og håper også at mange andre i bygda vår kan få nyte 

godt av vår flotte Kirkestue. 

 

 


