Årsmelding Søndre Slagen menighet 2015

Søndre Slagen er en aktiv menighet med stort mangfold og mange aktiviteter.
Det frivillige medarbeiderskapet er en avgjørende bærebjelke i menighetens arbeid.
Takket være trofasthet og stor velvillighet er det mulig å gjennomføre et variert tilbud av
aktiviteter i menigheten. Menighetsrådet vil takke alle ansatte og frivillige som har sitt
arbeid i menigheten vår. Vi vil også takke for tilliten dere viser menighetsrådet i sitt
arbeid.
De ulike foreningene, kor, lag og utvalg har blitt invitert til å skrive sin egen årsmelding.
Disse følger vedlagt. Menighetsrådet vil likevel peke på noen områder som har preget
arbeidet i 2015.
Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger.
Søndre Slagen sogn består av tre kirker. Vallø kirke, Husøy kirke og Søndre Slagen kirke.
Tallene i tabellen er oppsummert fra alle steder.

Antall gudstjenester
Antall besøkende
Gj.snitt pr. gudstjeneste
Antall døpte
Antall
gravferder/jordpåkastelser
Antall konfirmanter
Antall vigsler

2015
142
13983
98
98
157

2014
105
14245
135
94
150

2013
128
14934
119
93
139

116
15

139
30

126
26

I tillegg ble det gjennomført i 2015
4 barnehagegudstjenester med 620 barn
6 skolegudstjenester med 2010 elever
Ansatte i 2015
Navn
Arne Christian Halseth
Bjørnar Tho
Tonje Røgeberg
Kari Robinson
Steinar Moe
Terje Espen Johansen
Camilla Døvik Vestøl
Louise Næss

Stilling
sokneprest
Vikar for kirkevergen
Kap II
Kap I
Kap I vikar
vikarprest
Undervisningsleder
Trosopplærer
Trosopplærer

Stillings%
100
8
100
100
100
varierende
100
80
20

periode
Hele året
Hele året
01.01 – 04.10
05.10 – 31.12
Hele året
Hele året
Hele året
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Lilly Anne Eriksen
Terje Holt
Arne Næss
Pål Weidemann
Frank Larsen
Karin Törnquist Wallas

Kirketjener
kirketjener
Kantor
Kantor
Vaktmester
Dirigent Maurtua

100
50
100
60
25
timebasert

Ungdomsarbeidere:
Tuva Helen Wallace
Andreas Berg
Sivert Lindahl

engasjement

Søndagskirketjenere /
tilkallingsvikarer:
Daniel Tangen Bekmand
Eirik Furuseth
Andreas Ryde
Eirik Søfteland
Sigurd Magelsen Røgeberg
Frank Larsen

timebasert

Hele
Hele
Hele
Hele
Hele
Hele

året
året
året
året
året
året

Menighetsrådet 01.01 – 31.10. 2015
Navn
Funksjon
Arne Christian Halseth
Sokneprest
Hilde Kaasa
Leder
Helen Larsen
Nestleder
Line Lappegård Furuseth
Sekretær,
Representant til fellesrådet
Torgeir Stuestøl
Økonomiansvarlig
Fred-Olav Bore
Andreas Forwald
Harald Søfteland
Representant til fellesrådet
Kari Dingstad
Anlaug Kristine Skau
Kari Nohr
Knut Erichsen
Varamedlem
Bjørnar Kalbach
Christensen
Ronald Jan Nilssen
Menighetsrådet har hatt 8 møter i 2015.
(22.01 – 26.02 – 26.03 -23.04 -21.05 -11.06 -03.09 -15.10)
Den 15.10 hadde vi felles møte med gammelt og nytt menighetsråd.
Fellesmøtet ble viet informasjon og presentasjon av det arbeidet sittende menighetsråd
har jobbet med gjennom fire år.
Menighetsrådets Arbeidsutvalg 01.01 – 31.10. 2015
Navn
Arne Christian Halseth
Hilde Kaasa
Helén Larsen

Funksjon
Sogneprest
Leder
Nestleder
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Line Lappegård Furuseth
Fellesrådsrepresentant
Harald Søfteland
Fellesrådsrepresentant
Arbeidsutvalget har hatt 8 møter i 2015.
(08.01 – 12.02 – 12.03 – 09.04 – 07.05 – 03.06 – 27.08 – 23.09)

Ut fra menighetsrådets arbeid har vi følgende utvalg og representanter fram til
1.november:
Utvalg
Menighetsrådets representant
Trosopplæring 0-12 år
Line Lappegård Furuseth
Ungdomsutvalget
Fred Olav Bore
(Trosopplæring 12-18 år)
Undervisningsutvalget
Harald Søfteland
Informasjonsutvalget
Andreas Forwald og Kari Nohr
Misjonsutvalg
Kari Nohr
Sang og musikkutvalg
Anlaug Skau
Gudstjenesteutvalg
Harald Søfteland, Fred Olav Bore, Hilde Kaasa
Kreativt utvalg
Line Lappegård Furuseth

Viktigste saker menighetsrådet har arbeidet med i 2015
• Kirkevalget 2015
• Vikarsituasjonen blant ansatte
• Anmodning og brev til Tunsberg bispedømmeråd ang. utlysning av kap Istilling
• Menighetsbladet
• Visjonsarbeid
• Ordning for kirkekaffe (ikke avsluttet)
• Minnesamvær Allehelgen 31.10

Kirkevalget 2015
Gjennomføring av kirkevalget har tatt mye tid gjennom hele 2015. Valgkomiteen og
valgstyret har hatt en stor og krevende jobb med å skaffe 15 kandidater til
menighetsrådsvalget.
Vi meldte også inn en kandidat til bispedømmerådsvalget.
Kirkevalget ble gjennomført13-14.sept
Forhåndsvalg ble arrangert i Husøy kirke 6. sept.
Avskjedsgudstjeneste for Tonje Røgeberg.
Tonje ble takket for sin store innsats som kapellan i S. Slagen menighet gjennom 7 år.
Avskjedsgudstjenesten med kirkekaffe, takketaler og gaveoverrekkelser fant sted
27.sept.

Menighetens misjonsprosjekt:
Misjonsavtale m/ Normisjon retter seg spesielt mot barnehelse / ernæring.
Søndre Slagen menighets misjonsprosjekt er i Nepal. Menigheten støtter Normisjons
utsendinger Erik og Kristin Bøhler som arbeider ved Okhaldhunga sykehus. Sykehuset er
det eneste i Okhaldhunga distrikt med 180 000 innbyggere. Det betjener i tillegg fire
nabodistrikter der det ikke finnes sykehus.
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Misjonsavtalen ble fornyet i desember 2015 og gjelder for to nye år.
Ny kontakt i Normisjonen er Marianne Kraft.
Allehelgenssamling
Menighetsrådet arrangerte samling i menighetssalen i forbindelse med
minnegudstjeneste på Allehelgenslørdag 31. oktober.

Trosopplæringsutvalget 0-12 år
Utvalget har hatt 6 møter i 2015.
Det ble delt ut 99 «fadderposer» med gaver til dåpsbarn i menigheten, i tillegg til 212
utsendte hilsner på 1 og 2-års dåpsdager.
Trill og trall arrangeres hver onsdag fra januar til mai, og september til desember.
Mellom 15 og 40 barn og like mange voksne har deltatt på samlingene.
Lørdagstrall for 1 og 2- åringer ble gjennomført to lørdager med til sammen 31 barn.
Julevandring for 3-åringer samlet 23 barn.
Min kirkebok ble delt ut til 74 barn. 28 av disse deltok på tre samlinger i etterkant.
På kirkekino for 5-åringer var det 30 barn.
Tre ettermiddagssamlinger for 6-åringer samlet 7 deltakere

Konfirmatarbeidet
117 konfirmanter ble konfirmert våren 2015. Høsten 2015 startet opp med 137 nye
konfirmanter.
Nytt av året er at vi har konfirmantfestival sammen med Nøtterøymenighetene. Dette
samarbeidet har også gjort det lettere å få med nok frivillige ledere.
I år var det ca. 280 konfirmanter, pluss ledere, på Havna Feriepark. Dette fungerte godt
og vi ønsker å fortsette med den ordningen.
Ellers er det undervisning hver tirsdag gjennom hele konfirmantåret. To kull fordeler seg
annen hver tirsdag.
Det trengs flere frivillige voksne gruppeledere til samtaler.
Konfirmantene er med og planlegger en gudstjeneste hvor de deltar i ulike ledd.
Kirkens nødhjelps fasteaksjon er også en fast del av konfirmantarbeidet.

Menighetsbladet
Menighetsbladet bæres ut til 7200 husstander, og kom ut med tre nummer i 2015. Det er
behov for ekstra bistand i arbeidet med annonser og økonomi.

Gudstjeneste med alle.
Gudstjeneste med alle betyr at utviklingshemmede er med i planlegging og
gjennomføring av gudstjenesten søndag formiddag. Målet er at alle skal oppleve
fellesskap, gjenkjenning, glede, trygghet og tilhørighet i menigheten.

Vallø kirkes venner
Vallø kirkes venner har 48 medlemmer og 2 æresmedlemmer.
Vallø kirkes venner setter opp lister og stiller med medliturger og kirkeverter ved alle
gudstjenester i Vallø kirke. I tillegg arrangeres sommerkvelder og Olsokfeiring i Vallø og
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Husøy med til sammen 344 deltakere. Godt fremmøte, hyggelige og positive
tilbakemeldinger viser at arbeidet har betydning for mange mennesker fra flere områder.

Husøy barnekor
Barnekoret har i snitt hatt 17 medlemmer i 2015 og har ukentlige øvelser i SFO-tiden på
Føynland skole. Koret har deltatt ved alle Sprell-levende gudstjenestene, i tillegg til «Vi
synger julen inn» og juleaftens gudstjeneste i Husøy kirke. Organist Pål Weidemann er
musikalsk leder og har korøvelsene alene. Det er svært ønskelig å få med en leder til på
øvelsene.

Maurtua barnegospel og Spirit.
I 2015 har Maurtua hatt rundt 30 medlemmer med mellom 15 og 25 barn på øvelsene.
Koret har hatt 18 øvelser. Dirigent har vært Karin Tørnquist Wallace, pianist Arne Næss.
Koret har deltatt på 5 familiegudstjenester, i tillegg til gudstjeneste på julaften i S.
Slagen kirke. I 2015 deltok koret i den store oppsetningen av syngespillet " Vi må gi det
videre!"
Spirit bestod i vårsemesteret av 9 medlemmer, men bare 4 i høstsemesteret. Spirit har
stort sett deltatt på opptredener sammen med Maurtua, men også noe alene, blant annet
på "Vi synger julen inn" i desember. Spirit har hatt 18 øvelser hvor første del av øvelsen
har vært sammen med Maurtua, og siste del alene. I tillegg har de hatt 5-6 egne øvelser.

Givertjenesten
Menigheten har en fast givertjeneste med 53 registrerte faste givere.
Innkommet i 2015: 65150,Givertjenestens inntekter reduseres stadig ettersom gjennomsnittsalderen i givergruppen
er høy, og frafallet at faste givere øker. Midlene er et viktig bidrag til menighetens
arbeid, og man bør vurdere om tiltak bør igangsettes for å rekruttere nye givere.

Undervisningsutvalget
Undervisningsutvalget har hatt ansvar for fellesskapskvelder «Alltid på onsdag» - et
åpent arrangement med kveldsgudstjeneste, konsert eller liknende.
Fem temakvelder har også blitt arrangert i utvalgets regi: «Bibeltema for hverdagen og
samtale rundt bordene» - med ulike foredragsholdere.
Undervisningsutvalget har i 2015 også arrangert en reunion etter gjennomført Alspa-kurs
høsten 2014.

Alpha-kurs
Alpha-kurs ble gjennomført høsten 2014 med 30 deltakere. Menighetsrådet har foreslått
at kurs gjennomføres hvert annet år. Det planlegges nytt Alpha-kurs høsten 2016.

Innvandrertreff for kvinner.
På Slagen helsestasjon, Kastanjeveien 22 på Tolvsrød møtes månedlig innvandrerkvinner
og ikke-innvandrerkvinner til sosialt samvær med språktrening på kveldstid. Året 2015
har hatt 10 treff. For kvinnene er dette et givende og viktig treffpunkt til gjensidig
berikelse og glede.
Det er plass til flere og ønskelig at tilbudet blir bedre bekjentgjort til innvandrerkvinner i
Søndre Slagens nærmiljø.
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Språkkafé for asylsøker- og innvandringskvinner
Språkkaféen holder til på Røde Kors-huset i Hedrumgt 4. Hver tirsdag fra kl 11.00-13.30.
møtes i gjennomsnitt 12 voksne innvandrer/asylsøkerkvinner og noen av deres barn til
samtale og opplæring i grunnleggende språkfunksjoner tilpasset hverdagen. Det severes
lunsj og det legges vekt på sosial relasjonsbygging.

Sang og musikkutvalget.
Sang og musikkutvalget består av fire medlemmer som gjennom 2015 har hatt fire
møter. De har hatt ansvar for 14 konserter/musikkandakter fordelt på kirkene Husøy,
Vallø og Søndre Slagen med totalt 2745 tilhørere.
Kreativt utvalg – nyanskaffelser til kirken.
Kreativt utvalg setter sammen nye grupper etter behov.
Gave fra kirkeringene til ny julekrybbe resulterte i innkjøp av to ulike julekrybber. Det
ene objektet, laget av Tollef Thorsnes fra Føynland på Nøtterøy ble tatt i bruk 1.søndag i
advent 2014.
Den andre julekrybben, laget av Ester Samuelsen kom på plass i løpet av 2015.
Søndagsskolen
I løpet av 2015 ble det gjennomført 17 samlinger i Søndre Slagen kirke med noe
varierende oppmøte. Ledere i søndagsskolen setter pris på et godt samarbeid med
menigheten, og menighetens trosopplærer. Søndagsskolerommet har blitt oppgradert i
menighetens regi.

Kirkeskyss
Kirkeskyssen har vært et godt tilbud i vår menighet. Sommeren 2015 har tilbudet
opphørt pga. mangel på sjåfører. Kun to har benyttet tjenesten de siste årene.

KorX
KorX er et blandet kor tilsluttet Søndre Slagen og består av 26 sangere, et band, en
lydtekniker og en dirigent. Koret har et musikalsk miljø med et bredt og variert repertoar
og ønsker å formidle et kristent budskap til sine medlemmer og publikum. Koret har hatt
32 øvelser i 2015, i tillegg til to seminar med sangpedagog og en øvelseshelg. De har
avholdt fire fullsatte konserter i løpet av 2015.

Dekor
DeKor har i 2015 hatt 22 medlemmer. Koret har øvelse hver tirsdag og fungerer både
som et sosialt og musikalsk fellesskap.
DeKor har deltatt ved fire gudstjenester i Vallø og Søndre Slagen kirke, i tillegg til seks
konserter i løpet av 2015. Nye sangere ønskes velkommen.

Nøtterøy og Tønsberg menigheters lørdagskafe
Dette er et godt tilrettelagt tilbud for mennesker med utviklingshemming, deres venner
og andre interesserte, der Guds ord formidles på en enkel og god måte. Det er samlinger
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annen hver lørdag i Teie kirke fra kl. 11.30 – 13.30 i perioden september til april.
Fremmøte varierer fra 30 til opp mot 60-70 personer
Tønsberg diakonale forum
Tønsberg diakonale forum hadde to møter i 2015 i «Kirkens Hus» i Storgaten 52.
Til disse to møtene gikk invitasjonen til faste og frivillige medarbeidere innenfor det
diakonale arbeidet i Søndre Slagen, Slagen, Sem og Domkirken menighet.
Bakgrunnen for Tønsberg Diakonale Forum er det skjer mye bra på det diakonale
området rundt om i menighetene, uten at vi vet så mye om hverandre. Mange opplever
at de står mye alene og tanken er at vi kan ha mye å lære av hverandre, og at et slikt
forum kan gi en synergieffekt inn i det diakonale arbeidet i menighetene våre.

Økonomi
Se egen rapport.
Tønsberg 01.03.15
Hilde Kaasa
Leder av menighetsrådet 01.01. – 31.10.2015.
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