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1. INNLEDNING
Søndre Slagen menighet ønsker å være levende og tydelig. Vi har også dette året opplevd at mange bidrar i
alt det spennende og flotte arbeidet som skjer. Hver uke møtes mange mennesker til gudstjeneste,
konfirmantundervisning, trosopplæring, ulike kor, grupper og møter. Konserter, fellesskapskvelder og
andre fellesarrangementer har gitt gode opplevelser og samlet mange. Like viktig er treffpunktene og
samtalene som ikke er så synlige. Mange frivillige og de ansatte gjør en viktig og flott jobb i det arbeidet
som er nevnt foran og i ulike prosjekter. Vi har mye å være takknemlige for. Vi gleder oss over alle som
finner sin plass i menigheten.

2. MENIGHETSRÅD OG STAB
2.1 Menighetsrådets sammensetning
Menighetsrådet (MR) har i 2016 vært sammensatt som følger: Elsa Skarbøvik (leder), Trond Karlsen
(nestleder), Jan Petter Bergan (repr. i Fellesrådet), Knut Vermund Kvilhaug (repr. i Fellesrådet), Eilin Solberg
(sekretær), John Fredrik Wallace, Anlaug Kristine Skau, Bodil Tveiten Solberg, Elisabeth Klemmetsby,
Svanhild Johansen Hogner, Oddrun Flaat Amundsen (vara), Kari Nohr (vara), Ragnar Henriksen (vara), ThorHenrik Henriksen (vara), Bjørnar Christensen (vara) og sogneprest Arne Christian Halseth. På sensommeren
flyttet både John Fredrik Wallace og Bjørnar Christensen ut av menigheten. Oddrun Flaat Amundsen ble da
fast representant i MR, slik at det fra 25. august er 10 valgte representanter og 3 vararepresentanter +
sognepresten.
Arbeidsutvalget (AU) består av Elsa Skarbøvik, Trond Karlsen, Knut Vermund Kvilhaug, Eilin Solberg og Arne
Christian Halseth.

2.2 Menighetsrådets (MR) arbeid
MR begynte året med å arbeide med strategi- og visjonsarbeidet for menigheten vår. Sjur Askjer innledet
arbeidet med utgangspunkt i Den norske kirkes dokument om «Mer himmel på jord». Vi konkluderte med
at fokus-områdene våre skal være: gudstjenestelivet og diakoni.
MRs hovedområde er «å vekke og nære det kristelige livet i sognet, særlig at Guds ord skal bli rikelig
forkynt». Dette tar vi på alvor ved å være med på å legge til rette for at varierte gudstjenester når ut til
både gammel og ung. Vi ønsker oss flere til dåp, et variert sang og musikkliv og flere frivillige, som bl.a. kan
betjene projektorene våre og. «Gjensynsglede» er et pilotprosjekt som ble fremført Allehelgensdag for hele
familien. Kirkekaféen er viktig for bygging av fellesskap og ivaretakelse av nye.
På bispevisitasen 22.april var det stor frivillighetsfest i menighetssalen med over 100 til stede. Der ble bl.a.
de frivillige takket for sitt engasjement i menigheten. Vi er helt avhengig av dem for å fortsette vårt viktige
arbeid. Vi ble utfordret av biskop Per Arne Dahl til å jobbe for å få på plass en frivillighetskoordinator.
Dessuten bør vi arbeide for å få en ungdomsdiakon. Dette må gjøres i samarbeid med flere instanser, noe
også økonomien tilsier.
Vi har ni utvalg i menigheten med bl.a. representant fra MR. Representantene i de ulike utvalgene er:
Gudstjenesteutvalget: Elsa Skarbøvik, Økonomiutvalget: Trond Karlsen og Knut Vermund Kvilhaug,
Trosopplæringsutvalget 0-12: Eilin Solberg, Trosopplæringsutvalget 13-18: Kari Nohr, Sang- og
Musikkutvalget: Anlaug Kristine Skau og Svanhild Johansen Hogner, Misjonsutvalget: Elisabeth
Klemmetsby og Thor Henrik Henriksen, Undervisningsutvalget: Oddrun Flaat Amundsen,
Informasjonsutvalget: Jan Petter Bergan og Diakoniutvalget: Bodil Tveiten Solberg. Mange av menighetens
frivillige gjør en stor innsats på de ulike områder av menighetslivet. Vi ønsker oss en enda bedre
koordinering av disse utvalgene med tydelig mandat for arbeidet. Derfor er alle utfordret til å se nærmere
på hvordan arbeidet drives. For å følge opp utfordringen fra forrige årsmøte hadde vi en åpen idédugnad
den 2.november i menighetssalen der dette var tema. Ungdomsarbeidet har også fått stor
oppmerksomhet, bl.a. er det startet ungdomslederkurs.
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Menighetsbladet har vært gjenstand for flere drøftelser. Vi ønsker oss god kommunikasjon med
menigheten, og en ny redaksjon er på plass. Menighetens hjemmeside er også ny, og synes å fungere bra.
MR skal også involveres når nye prester skal ansettes. Vi har fulgt prosessen med kapellanstilling 1 i vår
menighet og kommet med uttalelse både om ny kapellan og senere også ny domprost. Det var stor glede
da Kari Tønnesen endelig kunne innsettes i Søndre Slagen menighet 21.august.
Menighetsrådet hadde 9 møter i 2016, og tilsvarende antall AU-møter.

2.3 Stab
Ansatte i Søndre Slagen menighet 2016:
Navn
Arne Christian Halseth
Kari Tønnessen
Bjørnar Tho
Camilla Døvik Vestøl

Stilling
Sokneprest
Kapellan I
Kapellan II
Trosopplærer

Louise Ness
Randi Solberg Sundt
Terje Espen Johansen
Lilly Anne Eriksen
Terje Holt

Trosopplærer
Trosopplærer
Undervisningsleder
Kirketjener
Kirketjener

Arne Næss
Pål Weidemann
Frank Larsen
Tuva Helen Wallace
Andreas Berg
Sivert Lindahl
Silje Skarbøvik Knobloch
Christine Bredvei-Gjerp
Erdna Vardardottir
Søndagskirketjenere/tillkallingsvikarer:
Frank Larsen
Daniel Tangen Bekmand
Tuva Wallace
Eirik Søfteland
Eirik Furuseth
Sigurd Magelssen

Kantor
Kantor
Vaktmester
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider
Dirigent Maurtua
Dirigent Maurtua
Dirigent Tensing

Stillingsprosent
100
100
100
80 til 31.07
90 fra 01.08
20
10
100
100
60 til 31.10
40 fra 01.11
100
60
25
Engasjement
Engasjement
Engasjement
Engasjement
Engasjement
Engasjement

Periode
Hele året
Fra 01.08
Hele året
Hele året
01.01-31.07
01.08-31.12
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
01.01-31.05
01.01-31.05
01.01-31.05
Hele året
Hele året
01.02 – 31.05

Timebasert
Timebasert
Timebasert
Timebasert
Timebasert
Timebasert

3. GUDSTJENESTER
3.1 Gudstjenesteutvalget
Medlemmer: Arne Christian Halseth, Bjørnar Tho, Kari Tønnessen (fra 01.08), Arne Næss, Pål Weidemann,
Harald Sandvik, John Fredrik Wallace (til 31.07), Ingunn Øksnes (til 31.07) og Elsa Skarbøvik (leder).
Utvalget har i 2016 fokusert på de ulike liturgier for dåp og nattverd i menigheten, dåpens plassering og
lengden på gudstjenestene. Bruken av kveldsgudstjenester har også vært tema. Halvårsplanen for de ulike
gudstjenestene i menigheten gjennomgås i utvalget. Det gjelder både tidspunkt for dåp og nattverd,
offerformål, tekstlesere og kirkeverter. Det arbeides med å få frivillige som kan styre PowerPoint i Søndre
Slagen kirke. Barns lekerom og opphold i kirken har vært gjenstand for vurdering. Planer for arbeidet
framover: Vi vil evaluere 17-gudstjenestene. Dessuten vil vi gå nærmere inn på liturgiene der det er både
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dåp og nattverd i gudstjenestene. Utvalget ønsker at gudstjenestelivet skal blomstre. Da vil vi gjerne
involvere flere frivillige.

3.2 Gudstjenester
I Søndre Slagen menighet er det gudstjeneste i Søndre Slagen kirke (SSK) hver søndag, og i Vallø kirke og
Husøy kirke annenhver søndag, utenom skolens vinterferie, høstferie og sommerferie. Det blir lagt vekt på
at det skal være mange muligheter for dåp, og det har også i 2016 blitt flere gudstjenester med nattverd.
Ordningen med enkelte gudstjenester kl. 17.00 i stedet for kl. 11.00 i SSK har blitt videreført i 2016. Det ble
gjennomført fire slike gudstjenester i fjor. G-2 gudstjenester ble gjennomført på våren, men komiteen ga
beskjed om at de ønsker å ta en pause fra høsten av. I Husøy kirke har det vært en økning av antall Sprell
levende-gudstjenester tilrettelagt for barnefamilier. Disse har hatt god deltakelse. Enkelte søn- og
helligdager har det i soknet bare vært gudstjeneste i Vallø kirke. Dette gjelder askeonsdag, skjærtorsdag,
olsok, friluftsgudstjenesten som fant sted i Minneparken og 1. og 2. juledag.
Det har også vært familiegudstjenester, egne gudstjenester med spesielt fokus på misjon, gudstjenester der
speiderne deltar, karnevalsgudstjeneste, minnegudstjeneste og gudstjeneste på konfirmantleir. 2. pinsedag
var det fellesgudstjeneste for hele prostiet på Tallak. Det var også fellesgudstjeneste i Domkirken for hele
prostiet i forbindelse med bispevisitasen.

3.3 Medliturger, nattverdsmedhjelpere og kirkeverter
Tjenesten som medliturg (klokker), nattverdsmedhjelper og kirkevert er basert på frivillighet i vår menighet.
Medliturgene er bl.a. tekstlesere og assisterer ved dåp. Nattverdsmedhjelperne er med å dele ut nattverd.
Det er som regel to kirkeverter ved hver gudstjeneste og de har som oppgave å ønske folk velkommen,
bistå med hjelp og informasjon, dele ut salmebøker og samle inn kollekten.
I 2016 var det 48 frivillige som delte på disse oppgavene. Det har vært stor trofasthet fra dem som er med,
men det trengs også nye frivillige. Koordinator for tjenestene er Anlaug Kristine Skau.

3.4 Kirkekafé
Det har i 2016 i hovedsak vært to grupper som har delt på ansvaret for kjøkkentjenesten før og under
kirkekaféen, speiderne og lederkurset. Disse gruppene får overskuddet fra kirkekaféen som støtte til eget
arbeid. Ved spesielle gudstjenester – som f.eks. årsmøtet og bispevisitasen – har det vært menighetsrådets
ansvar å legge til rette for kirkekaffe etter gudstjenesten.
Kirkekaféen etter gudstjenesten betyr mye for mange, noe som besøkstallet viser. Menighetsrådet har også
lagt til rette et eget bord for de som er nye. De har mulighet til å sette seg ved dette bordet hvor de blir tatt
godt i mot. Det er frivillige som deler på den viktige oppgaven.

3.5 Vallø kirkes venner (VKV)
Styret i VKV bestod i 2016 av Einar Christophersen, Arne Frantzen, (kontaktperson utad), Turid Myhre, Anne
Schau Grini, Eldar Sveinung (kasserer), Arild Sørebø, Bjørg Sørebø (sekretær). Varamedlemmer er Odd
Rønneberg, Inger Therese Severinsen og Inger Tøråsen. Kirkekontakt er sogneprest Halseth og
samarbeidsperson for sommerkveld i Husøy kirke er Jan Erik Larsen.
VKV har hatt 6 møter i 2016 og har vært involvert i både sommerkvelder og Olsokgudstjenesten. I tillegg
har de sørget for servering etter enkelte gudstjenester i Vallø kirke. VKV satte også opp lister og stilte med
kirkeverter og medliturger ved alle gudstjenestene i Vallø kirke.
Det gode fremmøte på VKVs arrangementer, samt positive og hyggelige tilbakemeldinger viser at arbeidet
har betydning for mange mennesker fra flere områder. VKV er innstilt på å fortsette med tilsvarende
arrangementer og tjenester.

3.6 Sprell levende
2016 var et godt år for «Sprell levende» arbeidet på Husøy. Det ble gjennomført 4 gudstjenester med et
snitt på ca. 85 personer. Husøy barnekor deltar, og flere av de barna som synger der har blitt døpt, trolig
som følge av dette arbeidet. Kirkekaffen har vært på klubbhuset, og har vært godt besøkt. Det har kommet
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til flere frivillige til i komitéen som gjør et flott arbeid med denne gudstjenesten. Det har gjort at Jan Erik
Larsen har kunnet trekke seg fra arbeidet, og vi takker ham for trofast arbeid gjennom mange år.

3.7 Søndagsskolen
Søndagsskolen valgte i 2016 (som tidligere år) å ha søndagsskole hver søndag det ikke var konfirmasjon,
helligdag, ferie eller familiegudstjeneste. Det er varierende antall barn på søndagsskolen, fra ingen til
ca. 15.
Ledere på søndagsskolen har vært: Solfrid Forwald – leder 2016, Catharina Næss, Silje Skarbøvik Knobloch
og Camilla Døvik Vestøl
Totalt ble det 18 samlinger i 2016, 11 samlinger på vårhalvåret og 7 samlinger på høsthalvåret. En gang i
halvåret har vi planleggingsmøte. Året 2017 har vi valgt å ha færre søndagsskolesamlinger, og heller være
sammen om de søndagsskolesamlingene vi har. Dette er et resultat av at vi har vært, og er få ledere, og det
er lettere å stå sammen om oppgaven.

3.8 Utdrag fra statistikk
I 2016 ble det avholdt 97 gudstjenester på søn- og helligdager med til sammen 13193 deltakere. 31
gudstjenester med til sammen 2909 deltakere ble avholdt utenom søn- og helligdager. Dette gjelder 28
nattverdgudstjenester på institusjoner, minnegudstjenesten og to konfirmasjonsgudstjenester på en
lørdag. Totalt 16102 deltakere til gudstjenester. Det ble gjennomført til sammen 96 gudstjenester med
nattverd. Det var 36 gudstjenester med dåp og til sammen 90 ble døpt i løpet av fjoråret.
I 2016 ble det forrettet 126 gravferder, og det var 14 par som viet i sognet.
I mai ble 135 ungdommer konfirmert.

4. TROSOPPLÆRING 0-12
4.1 Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget 0-12 har i 2016 arrangert samlinger for hvert alderstrinn fra 0-12 år. Vårt mål er at
alle barn i Søndre Slagen sogn skal få et tilbud om trosopplæring som de ønsker å delta på. Det krever at vi
har et variert opplegg som er tilpasset ulike behov og interesser. Det er svært oppmuntrende å se at nye
tiltak som «Lørdagstrall» for 1. og 2-åringer, julevandring for 3-åringer, «kirkekino» for 5-åringer og
«Fortsatt ferie» for 12-åringer er opplegg som er populære og har god oppslutning.
Det er ikke store endringer i oppslutning om de andre mer etablerte tiltakene. Vår utfordring er å fortsette
å rekruttere til trosopplæringstiltak i jungelen av gode fritidstilbud for barn og unge i vårt område.
Ungdommene som deltar på lederkurset er en veldig god ressurs i trosopplæringen. De har mye å bidra
med på samlingene de er ledere på. Det er vi takknemlig for. I tillegg er vi veldig glad for oppstart av «Film i
kjeller’n» som både kan være rekrutterende til trosopplæringstiltak og ikke minst være et godt tilbud til de
som deltar i trosopplæringsarbeidet. Det samme gjelder «Barneskrall» på Sjøstua på Husvik.
Utvalget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Jørn Sæverhagen (leder), Randi Solberg Sundt,
Øystein Eiken, Eilin Solberg (fra menighetsrådet) Camilla Døvik Vestøl (ansatt)
Utvalget har hatt 4 fellesmøter og behandlet 30 saker i 2016.

4.2 Årsfasene i trosopplæringen 0-12
Trosopplæringsutvalget 0-12 år hadde i 2016 ansvaret for følgende opplegg:
En av fadderne til alle døpte i menigheten får en fadderpose i forbindelse med dåp. Posen inneholder gave
til 1, 2 og 3-årsdag for dåp. I 2016 ble det delt ut 89 fadderposer. Trosopplærer har ansvar for å lage
posene.
Alle døpte barn som er bosatt i menigheten får tilsendt hilsener i posten på 1- og 2-års dåpsdag.
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Det har vært arrangert «Trill og trall» hver onsdag fra jan- mai og sept-des. Det har møtt opp mellom 15 og
30 barn og like mange voksne på hver av samlingene.
To lørdager i november hadde vi «Lørdagstrall» for 1 og 2-åringer. 27 barn med foreldre deltok.
Vi hadde julevandring for 3-åringer i desember. Totalt 30 3-åringer deltok.
I august fikk 50 4-åringer «Min kirkebok» i forbindelse med familiegudstjenester i våre kirker. 6 frivillige
hjalp til med registrering og kirkekaffe.
Det ble arrangert tre samlinger for 4-åringer i etterkant av utdelingen av «Min kirkebok».
For 5-åringer ble det arrangert kirkekino i mai.
I januar var det tre ettermiddagssamlinger for 6-åringer.
I oktober ble alle døpte og tilhørende 7-åringer invitert til to øvelser sammen med Maurtua. Det var 10
7-åringer som ble med Maurtua på disse øvelsene.
For 8-åringer inviterte vi dette året til en omvisning i «Noahs Ark». Arken er et flytende bibelmuseum. Inne i
arken var det en kunstutstilling som viser bibelfortellinger gjennom imponerende trefigurer.
9-åringene blir invitert til fem samlinger etter skoletid etter vinterferien. Det var 28 barn som deltok på
samlingene.
Første helga etter påske var det Bo-i-kirken-leir for 9-åringer.
Vi har arrangert «10 over» tre fredager i november. Dette tilbudet er for barn i alderen 10-12 år.
Siste uka i sommerferien arrangerte vi «Fortsatt ferie» for 12-åringer. Dette var et samarbeidsprosjekt med
Domkirken og Sem menigheter og menighetene på Nøtterøy.
Trosopplæringen i Søndre Slagen fikk statlig tildeling på 919 667 kr i 2016. Resultatet i regnskapet for 2016
viser et overskudd på 9964 kr. Vi kan overføre dette overskuddet til 2017.

4.3 Barneskrall
Barneskrall er et nytt tiltak og samler barn fra 1 til 5 år annenhver onsdag. Der har de fast program med
navnesang og velkomstsang, bibelvers-sang og påfølgende bibelhistorie som fortelles på ulike måter
(dukketeater, bilder, dramatisering, lek). De har hjelp av Kattmandu, som er en gaupe fra Nepal. Han bor på
taket på Sjøstua, men barna har nå laget et papphus til ham, han kommer når Barneskrall begynner og er
med å fortelle/dramatisere bibelhistorien. Det varierer fra gang til gang hvor mange barn det er, alt fra 5 til
15 stk. Leder for Barneskrall er Ingunn S. Øksnes.

5. TROSOPPLÆRING 13-18
5.1 Konfirmantene
I 2016 var det 135 som ble konfirmert i våre tre kirker. På høsten var det 111 som meldte seg på
konfirmasjon 2017. Det utgjør over 92% av de døpte 15-åringene i menigheten.
Det er undervisning nesten hver tirsdag gjennom hele konfirmantåret. Kullet er delt i to, gruppe A og
gruppe B, slik at hver enkelt konfirmant har undervisning annenhver tirsdag. Av ansatte er, i tillegg til
undervisningsleder, begge kapellanene med hver gang og sognepresten har enkelte undervisningstimer.
Også i 2016 hadde vi konfirmantfestival sammen med Nøtterøymenighetene, og det var ca. 230
konfirmanter, pluss ledere, på Havna Feriepark.
Ordningen med misjonsinfo for konfirmanter har vært opprettholdt, selv om det ikke er misjonsinfo på så
mange samlinger som tidligere.
Kirkens nødhjelps fasteaksjon var en omfattende aksjon også i 2016. Et stort antall frivillige var involvert, i
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tillegg til stab og konfirmanter. Både konfirmantforeldre og andre frivillige stilte opp som sjåfører, i kaféen,
som bøssebærere, pengetellere, baking m.m.

5.2 Ungdomskvelder
Styret for ungdomskvelder hadde i 2016 to møter. Andreas Klavenes Berg, Tuva Helén Wallace, Sivert
Lindahl og Bjørnar Tho. Honorar for ungdomsledere var spleiselag mellom styret på Solhaug og menigheten
med inntil kr 40 000. Oppmøte har variert fra 0 - 8 ungdommer. To lørdager og en overnatting som var
planlagt våren 2016 ble avlyst, det ble ikke arrangert ungdomskvelder høsten 2016.

5.3 Ledertrening for ungdom
Nytt av året er lederkurs. Kurset er toårig og tilbys fjorårskonfirmanter. Rett før jul (2015) startet fire 16åringer. Disse har hatt seks samlinger (to på våren og fire på høsten). De har hatt "praksis" på Fortsatt ferie,
Konfirmantleir og 10-over. For 15-åringer (med konfirmasjon mai 2016) ble det arrangert
informasjonssamling med 18 deltakere i juni. 13 av disse begynte lederkurs høsten 2016. De hadde i 2016
fire kurssamlinger og har vært i "praksis" på Konfirmantleir, Film i kjeller’n og 10-over. Lederkurset startet
våren 2016 å arrangere kirkekafé og fikk i 2016 over kr 10 000 i inntekt fra dette. Deltakerne er på kort tid
blitt en viktig ressurs for menighetens trosopplæring, konfirmantarbeid, gudstjenesteliv og ungdomstiltak.
Foruten konfirmantleir er Londontur en stor motivasjon til lederkurs og lederoppgaver. Helgeturen
arrangeres som en avslutning for lederkurset og i 2016 reiste Camilla og Bjørnar med fem utvalgte
ungdommer på en "pilot-tur." Det var en suksess.

6. SANG- OG MUSIKK
6.1 Sang- og musikkutvalget (SMU)
I 2016 har SMU bestått av Anlaug Skau, Svanhild Johansen Hogner, Ingunn Sørli Øksnes, Pål Weidemann og
Arne Næss (leder). Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 7 saker. Det har vært 16
konserter/musikkandakter fordelt på kirkene Husøy, Vallø og Søndre Slagen, med totalt 2444 tilhørere.

6.2 Maurtua barnegospel
Maurtua barnegospel har hatt et godt år preget av mye sangglede. Christine Bredvei-Gjerp og Silje S.
Knobloch overtok som dirigenter fra nyttår. Arne Næss er pianist. Andreas Gjerp er med som tekniker og
altmuligmann. Sidsel Bredvei-Larsen er kor-bestemor som hjelper til med praktiske ting og tar imot barna
og foreldrene på en god måte. Det har vært cirka 35 barn i alderen 5-9 år som har kommet på øvelsene
annenhver uke. Maurtua barnegospel har latt seg inspirere av Oslo Soul Children sine sanger med
bevegelser. I løpet av vårsemesteret sang de på tre familiegudstjenester og hadde en egen vårkonsert i
kirken. I høst deltok koret på: Høsttakkefest, «Gjensynsglede»; et familiearrangement på allehelgensdag,
1. søndag i advent og julaften. I tillegg holdt de sin egen sjarmerende julekonsert. Maurtua barnegospel ser
fram til et nytt semester hvor vi skal få et korstyre og forhåpentligvis et foreldreband.

6.3 Spirit
Spirit er et kor knyttet opp til barnekoret Maurtua, og er for alderen ca. 9 år og oppover. Slik sett er det
dermed et tilbud for denne aldersgruppen til å fortsette å synge i Maurtua, men ha et tilbud i tillegg som gir
noe større utfordringer. Koret øver hver uke. Spirit har deltatt på både familiegudstjenester og vanlige
gudstjenester. De sang i forbindelse med bispevisitasen i april, på en tilstelning ved barneavdelingen ved
Tønsberg sykehus i desember, og hadde flere framføringer på den utvidede gudstjenesten 4. søndag i
advent der samtlige advent- og julesanger ble sunget.
Det var dette året 3 jenter og 2 gutter med i koret. Det er ønskelig å bli noen flere, og på slutten av året
kom det henvendelser fra barn som ønsket å begynne.
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6.4 Husøy barnekor
Husøy barnekor hadde i snitt 18 medlemmer i 2016. Koret har ukentlig øvelser i SFO-tiden på Føynland
skole. Fremmøtet på øvelsene har vært godt. Medlemmene er fra Husøy og Føynland.
Koret har som vanlig deltatt ved alle «Sprell levende» familiegudstjenester i Husøy kirke.
Koret er sentralt i "Vi synger julen inn" i Husøy kirke, og barnekoret er et viktig innslag i en av
gudstjenestene julaften.
27. – 28. mai dro koret på overnattingstur til Aarholt-tunet i Stokke. Turen ble svært vellykket for barn og
voksne. Organist Pål Weidemann er musikalsk leder og har korøvelsene alene. Det er svært ønskelig å få
med en leder til på øvelsene. Jan Erik Larsen er kasserer. Koret er medlem i Ung kirkesang og får
frifondmidler gjennom dem.

6.5 Tensing
Koret ble avsluttet mai 2016. Det har vært en periode med lav rekruttering/oppmøte og det
har vært vanskelig å finne dirigent. Erdna V. og Arne Næss var dirigenter i 2016. Ca kr 40 000 har
årlig blitt brukt på dirigent, i 2016 har det vært brukt betydelig mindre. De fire-fem faste
medlemmene har over tid bidratt på en flott måte i menigheten og i 2016 med blant annet sang
på kveldsgudstjenester og konfirmasjonsgudstjenester i mai. TenSing har hatt øvelse hver torsdag
kl 19-21, utenom skolens ferier.

6.6 Kor X
Kor X er et kor som i 2016 har bestått av 26 sangere, et band, en lydtekniker og en dirigent. Som tidligere år
har vi leid inn gitarist til våre konserter. 2016 har vært et aktivt år for koret, og særlig i høstsemesteret.
Kor X er tilsluttet Søndre Slagen menighet (SSM). Kor X ble stiftet i 1999, og bestreber seg på å være i stadig
musikalsk utvikling og å ha et variert repertoir. Koret plasserer seg hovedsakelig i gospelsjangeren.
Kor X ønsker å være en aktiv musikalsk ressurs i/for Søndre Slagen menighet.
Det har vært totalt 34 øvelser i 2016, 20 på våren og 14 på høsten, i tillegg til øvelseshelg på Gavelstad 3-4.
september.
Samlet oversikt over oppdrag er:
10/1:
13/3:
23/4:
22/5:
16/6:
21/8:
8/9:
1/10:
23/10:
4/12:
18/12:
22/12:

Sang på Oseberg kulturhus for Røde kors
Sang på gudstjeneste i SSK
Sang på «Bylørdag» i regi av Tønsberg sentrum
Sang på gudstjenest i Sem kirke
Sang i byen på Tønsbergdagen i regi av Tønsberg sentrum
Sang på innsettelsesgudstjeneste i SSK
Sang i Mariakapellet. Konsert sammen med «Plystrekongen» og Steinar Høiback
Konsert Støperiet
Sang på Røde kors-arrangement i Oseberg kulturhus
Julekonsert i Søndre Slagen kirke
Deltok i gudstj. med gjennomgang av alle julesalmer i salmeboka i SSK
Sang på Torvet i Tønsberg til inntekt for Kirkens bymisjon

Styret har i 2016 bestått av Kari Austad Borge – styreleder, Thor Henrik Fon – kasserer og Anne Tellefsen –
styremedlem.

6.7 DeKor
Styret har bestått av: Hans Skarbøvik, Anlaug Skau, Randi Halseth og Anne Litherland og Arne Næss. Styret
har hatt 6 møter. Koret styrer egen økonomi, og har ikke noe tilskudd fra menighetsrådet, men dekker
utgiftene på kontingent og inntekter fra arrangement.
Dette året har vi sunget på 4 gudstjenester samt vært forsangere på konfirmasjonsgudstjenestene.
Sammen med Tunklang Vokalensemble og Sandefjord Storband fremførte vi «Sacred Consert» av Duke
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Ellington i Søndre Slagen kirke og Nanset kirke. DeKor hadde også konsert på Sjøstua 13. april. Koret var i
tillegg med på planlegging og gjennomføring av «Vi synger julen inn» sammen med andre kor i menigheten.
Koret har en stamme på ca 20 sangere som møter trofast opp på øvelser og opptredener. Vi lykkes
imidlertid ikke i særlig grad å få nye sangere med oss. Vårt neste større prosjekt er å fremføre John Rutters
«Gloria» sammen med «Lavrans koret» og Nøtterøy kammerkor våren 2017.

6.8 Konserter
Sang & Musikkutvalget har vært arrangør eller lagt til rette for de fleste av de følgende arrangementer. Der
det står KKL har Klingende Kirkelandskap i Tønsberg også vært medarrangør.
Søndag 14. februar
Søndre Slagen kirke
KKL
Medvirkende:
Per Vollestad - baryton, Vibeke Breian – saxofon, Arne Næss - flygel/orgel, Pål Weidemann, orgel. Antall tilstede: 34
Søndag 13. mars
«Vi synger med Maria»

Søndre Slagen kirke
Medvirkende: DeKor, dir. Arne Næss, Geir Salvesen - flygel

Søndag 20. mars
Vallø kirke
Medvirkende: Vivaldi gitartrio
Tirsdag 24. mai
Søndre Slagen kirke, menighetssalen
Vårkonsert - Medvirkende: Magne Fremmerlid – sang, DeKor, dir. Arne Næss, Geir Salvesen - flygel.
Søndag 5. juni
Vallø kirke
Medvirkende: Manuela Matis – violin, Gisle Krogseth – gitar
Søndag 28. august
Søndre Slagen kirke
”Sensommerkonsert”
Konsert med sangerne Inga Christiane Kjæraas og Jan-Tore Saltnes. Flygel: Arne Næss
Søndag 25. september Vallø kirke
Medvirkende: Trond Bengtson – lutt, Gisle Krogseth – gitar
Lørdag 22. oktober
Søndre Slagen kirke
KKL
Sacred Concert av Duke Ellington, Medvirkende: Sandefjord Storband, Maria Merete Trøen – sang,
DeKor og Tunklang vokalensemble
Søndag 10. november
Vallø kirke
Medvirkende: BareBarokk, Jørgen Fasting – obo, Øystein Thomessen – fløyte,
Roar Bye Blåsmo – cello, Guy Poupart – cembalo
Søndag 4. desember
Søndre Slagen kirke
Julekonsert - Medvirkende: Kor X
Torsdag 8. desember
Søndre Slagen kirke
Julekonsert - Medvirkende: Maurtua
Lørdag 10. desember
Søndre Slagen kirke
Adventskonsert med Søndre Slagen skolekorps
Søndag 11. desember
Husøy kirke
”Vi synger julen inn” - Sang av Pia Vang og Husøy barnekor
Søndag 11. desember
Søndre Slagen kirke
Konsert med Tønsberg Janitsjar
Onsdag 14. desember
Søndre Slagen kirke
Julekonsert med Christina Grefsrud Halvorsen med band
Torsdag 15. desember Søndre Slagen kirke
VÅR JUL med Maria Arredondo, Torstein Sødal og Martin Halla

KKL
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7. BARNEHAGER OG SKOLER
7.1 Barnehager
Samarbeidet med barnehagene i menigheten er fortsatt veldig godt. De aller fleste barnehagene kommer
på førjulssamling i Søndre Slagen kirke. I tillegg er det en førjulssamling i Husøy kirke for barnehagene på
Husøy. Til sammen 668 barn var på disse samlingene.
Solsikken barnehage var på påskevandring før påske, og Glitne barnehage fikk besøk av presten før påske,
og det er Bogen barnehage som laget og hengte opp pynt til juletre i alle tre kirkene. Det er Slagen
barnehage som laget englene til kirkerommet i Søndre Slagen kirke.

7.2 Skoler
Det er 4 barneskoler og 2 ungdomsskoler som ligger i menigheten vår. Samarbeidet med alle 6 skolene har
vært meget godt. I 2016 hadde alle skolene ønske om adventsgudstjeneste, og vi merker lite til den
motstanden som finnes andre steder i landet. Det var til sammen 2279 deltakere på disse gudstjenestene.
Ringshaug barneskole fortsetter tradisjonen med å sende 3 klasser på 4. trinn til omvisning i Vallø kirke før
sommeren, og Presterød ungdomsskole fortsetter med å sende hele 9. trinn (6 klasser) til undervisning i
kirkerommet. Temaet er Påsken. I tillegg er det skole/kirke-samarbeid med både Ringshaug og Presterød
ungdomsskoler om undervisning for 10. trinn. Da får de besøk av undervisningsleder Terje Espen Johansen
som underviser til sammen 9 klasser om Paulus - med hovedvekt på brevene.
I tillegg til det ovennevnte har trosopplærer Camilla Døvik Vestøl og undervisningsleder Terje Espen
Johansen i 2016 tatt i mot to grupper med studenter som utdanner seg til barnehage-/førskolelærere. Vi
ble utfordret til å presentere Den norske kirkes trosgrunnlag, samt si noe om vårt arbeid for barn gjennom
trosopplæringen.

8. SØNDRE SLAGEN KFUK-KFUM-SPEIDERE
Speidergruppa har 135 Medlemmer 29.11.2016 fordelt slik:
Jenter
Gutter

Oppdagere
12
12

Stifinnere
12
12

Vandrere
19
32

Rovere
7
10

Voksne
9
9

Vi har i 2016 hatt følgende aktive grupper: Oppdagere (1-2. klasse), Stifinnere (3-4. klasse), Vandrere (5-10.
klasse). Rovere (fra 10. klasse). Oppdagere og Stifinnere har møter annen hver uke. Vandrere har møter
hver uke. Hver enhet sine aktiviteter finnes i Søndre Slagen KM-speidernes egen årsmelding.
Økonomien til gruppa er fortsatt god, vi har fortsatt bra med medlemmer og det igjen gir gode muligheter
for bidrag fra Frifond, Fond, Kommune mm. Vi har fortsatt som mål å sette opp en garasje/lagringsmulighet
på Solhaug med plass til kanoer, tørking av turutstyr mm. Vi har godt med utstyr, 2 hengere med 8 kanoer
hver, nok telt til å dekke vårt behov på leirer og turer mm. Og for øvrig bra med utstyr til daglig drift.
Ledersituasjonen er omtrent slik den har vært de siste årene. Vi har en ansvarlig leder i alle enheter, men vi
skulle gjerne vært flere. Flere ledere ville gitt mulighet til å bli flere speidere. Lederrekrutering vil være
viktig i 2017 for å dekke opp for de som har vært med i mange år.

9. VOKSNE
9.1 Undervisningsutvalget
Undervisningsutvalget består av Oddrun Flaat Amundsen (leder), Torunn Müller-Nilsen, Bodil Hunskaar og
undervisningsleder Terje Espen Johansen. Det har vært til sammen 6 møter i 2016. Undervisningsutvalget
arrangerte to fellesskapskvelder på våren med Steinar Moe som foredragsholder. 9 mars var temaet HansNielsen Hauge og 6. april var temaet Galaterbrevet.
På høsten arrangerte undervisningsutvalget tre fellesskapskvelder. Den 7. september fikk vi besøk av
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Torborg Aalen Leenderts som holdt foredrag over temaet: Gud – langt borte eller helt nær? Vi fortsatte
med temaet utover høsten og hadde den 21. september sogneprest Arne Christian Halseth og kapellan Kari
Tønnessen på besøk for å gi sine betraktninger rundt temaet. Den 9. november var kapellan Bjørnar Tho på
besøk i samme ærend. Undervisningsutvalget fortsetter med temaet også utover våren 2017.

9.2 Alphautvalget
Alphautvalget bestod av John Fredrik Wallace (leder), Knut Erling Johnsen og undervisningsleder Terje
Espen Johansen. De hadde to møter før oppstart av Alphakurset i høst. Utvalget ble redusert da John
Fredrik Wallace flyttet ut av menigheten. Det ble gjennomført Alphakurs med 6 deltakere, og det er
ønskelig å starte opp nytt Alphakurs til høsten for å unngå parallelt løp med Torød menighet og Granly
kirke. Deretter hvert andre år på oddetallsår.

9.3 Søndagsmøte på Solhaug
"Søndagsmøte på Solhaug" samler velvoksne medlemmer og ikke medlemmer i KFUK/KFUM til 8 møter i
året. Vi har vært 4 i programkomité og møteledelse og 12 damer i 4 kjøkkenkomitégrupper har fordelt
ansvaret for bevertningen. Taler eller andakt/ foredrag er faste programinnslag, likeså sang og musikk. Et
humorinnslag kan også forekomme. Ved kaffebordet går samtalen livlig og er også med på å styrke
fellesskapet. Overskuddet av kollekten går til arbeidet som drives for barn og unge på Solhaug.
ALLE ER VELKOMNE. Program legges i kirken. Møtene står i minnelisten i Tønsbergs Blad lørdagen før.

9.4 Husvikkvelder
Styrets sammensetning 2016: Einar Christophersen (styremedlem, fungerende leder), Eva R. Knudtzon
(sekretær), Øyvind Solheim (styremedlem og kasserer), Knut Roberg (styremedlem), Anne Karin Skretteberg
(styremedlem), Truls Eirik Johansen (styremedlem)
Det har vært 4 styremøter i løpet av året. I tillegg har det vært en del kontakt med e-post og telefon.
Styremøtene har først og fremst vært brukt til å planlegge årets Husvik-kvelder, men vi har også måttet ta
stilling til noen ønsker om økonomisk støtte til innkjøp av utstyr til Sjøstua. Vi får også enkelte forespørsler
fra grupper som ønsker å låne Sjøstua til møter på vår brukskvote. Einar har møtt som vår representant på
styremøter i Husvik og Nes Vel. Det har vært arrangert 3 Husvik-kvelder i 2016.
13.april var det sangkveld med Dekor. 12.oktober kom Carl Fredrik Normann og fortalte om sin bok «Tidløs
medisin». 16.oktober holdt Steinar Høiback et musikalsk kåseri om norske konger fra Harald 1. til Harald 5.

10. DIAKONI
10.1 Diakoniutvalg
MR har i 2016 begynt arbeidet med å få på plass et diakoniutvalg. Representant fra menighetsrådet vil
være Bodil Tveiten Solberg. Utvalget vil være på plass så snart som mulig.

10.2 Søndre Slagen diakonat
Diakonatet på Solhaug legger til rette hyggemøter og tur for eldre mennesker i menigheten. Møtene er
første onsdag i måneden fra kl. 11-13. Det ble avholdt 9 hyggemøter i løpet av 2016 og en dagstur med
besøk til Nøtterøy kirke og middag på Verdens Ende med 56 gjester. Hyggekveldene er lagt opp med
besøk/underholdning/foredrag e.l, andakt og bevertning. Til alle møtene serveres det smørbrød, kaffe og
te, samt julekake. Det er i snitt rundt 50 gjester på hvert møte. Kjøkkenpersonalet har bestått av 8 frivillige.

10.3 Film i kjeller’n
Film i kjeller’n er et nytt tiltak for barnefamilier. Ledere er Tommy og Randi Sundt. De organiserer og steller
i stand gratis kino for barn i aldergruppen 2.-7. klasse. Det vises film i kjeller’n og i menighetssalen slik at
barna kan velge. Det serveres også gratis popcorn og saft til alle som kommer.
Tiltaket er diakonalt fordi det er en møteplass for barnefamilier og i tillegg gratis. Det har vært gjennomført
11 filmkvelder i løpet av 2016 og tiltaket fortsetter i 2017.
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10.4 Språkkafé
Målet for språkkaféen er å gi en enkel innføring i norsk språk og norske skikker blant kvinnelige asylsøkere i
vårt distrikt for å lette integreringen i det norske lokalsamfunnet. De har møter hver tirsdag utenom
skolens ferier. Det er 16 frivillige knyttet til arbeidet. Ledere i 2016 har vært Jorun Sandvik og Laila
Bruskeland. Det har vært en flott sammensetning av deltakere fra ulike land og kulturer - til sammen 25
kvinner siste halvår. Dette er stort sett kvinner som ikke har fått oppholdstillatelse og som derfor er i en
mellomfase. De er meget motiverte og bidrar til den gode atmosfæren vi har i samlingene. De som får
opphold og begynner i voksenopplæringen, gir uttrykk for at de har fått et språklig grunnlag. Vi er godt
bemannet med medhjelpere. Laila Bruskeland har vært ansvarlig leder under Jorun Sandviks opphold på
Kypros for Sjømannskirken.

10.5 Innvandrertreff for kvinner
Innvandrertreff for kvinner er et møtested hvor innvandrerkvinner og ikke-innvandrerkvinner kan treffes
for kulturutveksling, språkutvikling og sosialt samvær med språktrening. Det samtales om temaer
deltakerne ønsker, som årstider, fritid, tradisjoner, barneoppdragelse, kultur, historie, hygiene og økonomi.
Deltakerne gis mulighet til å besøke norske hjem og få innblikk i norsk kultur og dagligliv gjennom samvær
med norske damer. Arbeidet drives av Karin Egeland, Mahbuba Rahimi, Eva Knudtzon, Ellen Moskvil
Thorsen og Anne-Elisabeth Iuell Bergan.
Det har vært avholdt 10 møter i 2016, og det har vært mellom 4 og 9 kvinner på treffene, i tillegg norske
kvinner som er aktive i dette arbeidet. Det er tilbud om skyss fra Tønsberg Sentrum til Slagen helsestasjon
der møtene holdes. I 2016 har det vært en trofast gruppe damer som har møtt jevnlig på treffene. De har
blitt gode i norsk og flere har fått arbeidspraksis og vikarjobber. Dette er en god og trygg arena for
språktrening og et hyggelig og givende diakonalt arbeid å være med i. Vi ønsker kontakt med familier med
barn som er interessert i å være vennefamilier med innvandrerfamilier. Vi trenger flere yngre kvinner med
interesse for dette arbeidet til å kunne delta aktivt med skyss, program for og sammen med
innvandrerkvinnene.

10.6 Nøtterøy og Tønsberg menigheters lørdagskafé
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. Tiltaket har vært i gang fra høsten 1995. Det
er samlinger hver annen lørdag i Teie kirke fra kl. 11.30 - 13.30 i perioden september til april. Fremmøtet
varierer fra ca. 30 til ca. 60 personer. Åse R. Fuglestrand gjør en flott jobb som fritidsleder og har ansvaret
for programmet, som foregår etter et fast opplegg. Den musikalske delen ivaretas av de 2 kantorene på
Nøtterøy, Ingunn Aas Andreassen og Jan Rosenvinge. De deler på oppgaven.
Styringsgruppa har bestått av: Leder Randi Askim, kasserer Trond Endresen, sekretær Marit Borge Hansen.
Styremedlemmer: Ellen Eikeland, Bjørn E. Andersen, Rita Rønningen, Elisabeth Askim og Janne Hansen.
I løpet av 2016 har vi hatt 14 samlinger med tilsammen 683 deltakere.
16. april hadde vi besøk av biskop Per Arne Dahl m/følge ifbm bispevisitasen. Det ble en minnerik dag for
alle de tilstedeværende, biskopen inkludert.
Økonomien er tilfredsstillende. Også i år ble vi tildelt midler fra Fodens Legat. Det er i løpet av året foretatt
diverse innkjøp til driften.

11. MISJON
11.1 Misjonsutvalget
Misjonsutvalget har i 2016 bestått av Hans Skarbøvik, Per Lunne, Thor Henrik Henriksen og Elisabeth
Klemmetsby (leder). Det ble i fjor gjennomført 4 møter.
Første halvåret hadde misjonsutvalget fokus på å ha regelmessig informasjon om prosjektet vårt i
Okhaldhunga , Nepal. Det skjedde via bilder på veggen når prosjektoren fungerte. Hans Skarbøvik har
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dessuten hatt informasjon hver gang det har vært kollekt til prosjektet. I tillegg har misjonsutvalget skrevet
om sykehuset i Okhaldhunga i menighetsbladene som har kommet ut. Misjonsutvalget har også deltatt
med misjonsinformasjon til konfirmantene. I høstsemesteret har misjonsutvalget brukt tiden på å
forberede oss til gudstjenesten den 23.04.17 som skal være en påskefest med påskeløp, aktiviteter for
barn, kirkemiddag og loddsalg. Alle inntektene går til Okhaldhunga, hvor målet er å samle inn penger til
bygging av jordskjelvsikrede bolighus i landsbyen. Målet er å samle inn til ett hus til kr 40 000. Det er et
stort engasjement blant konfirmantene, barnekoret og de ansatte som vi arbeider tett sammen med.
Misjonsutvalget har brukt tid på innsamling av gevinster til loddsalget, og få med frivillige til å hjelpe til.

11.2 Misjonsprosjektet
Søndre Slagen menighets misjonsprosjekt har også i 2016 vært til Okhaldhunga sykehus i Nepal. Pengene
som samles inn går via Normisjon, som er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus. Selve sykehuset
drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område
med over 250.000 mennesker. Sykehuset hadde 32 sengeplasser, men behovet økte dramatisk når veiene
ble bygget ut. Dette er en av grunnene til at vi er midt i utbyggingen av sykehuset som nå er godkjent for 50
sengeplasser. Det nye sykehuset bygges jordskjelv-sikkert (skal tåle 9 på Richters skala.) Sykehuset har over
800 fødsler i året Det er gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal
for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og
mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigste.
Misjonsutvalget har foreslått at nåværende misjonsprosjekt videreføres.

11.3 Vallø misjonsforening av NMS
Misjonsforeningen har hatt 11 møter i 2016 på Vallø misjonshus, fortrinnsvis hver tredje mandag i mnd.
med 11-16 tilhørere. Det har vært gode møter med tale, sang, andakt og bevertning. Det har også vært
bedt inn forskjellige sangkrefter. Av talere kan nevnes: Asbjørn Bårnes, Bjørn-Eddy Andersen, Påsken i ord
og toner ved ekteparet Waggestad m.fl. I juni, siste møtet før sommerferien, pleier det være
sommeravslutning utendørs, men i 2016 var det ruskevær, så det ble inne istedenfor. Vallø misjonsforening
ble stiftet i 1884. Det har vært holdt møter privat og i fra 1990 på misjonshuset. Formann i disse årene har
vært Ingjerd Hermansen. Det er vår bønn til Gud at talere må peke på Jesus Kristus som misjonens herre og
oppdragsgiver.

11.4 Husøy Normisjon
Husøy Normisjon eier Husøy bedehus og står for virksomheten her.
En mandag i måneden har det vært formiddagstreff beregnet på pensjonister. Det fungerer på samme måte
som diakonatets hyggetreff gjorde tidligere. Vi har en meget dyktig kjøkkenkomite som har vært med siden
starten i 2009. Programmet har bestått av en kort andakt, et kåseri og allsang. Ca. 20 personer har møtt
opp på hvert møte i 2016.
To ganger i året arrangerer Normisjon lokalhistorisk samling, kalt Husøykveld. Her samles gjerne mellom 50
og 80 personer. Samlingen avsluttes gjerne med en kort andakt og en salme. Sangen klinger veldig godt, og
vi har gjerne med en pianist og en saksofonist som akkompagnatører. Vi synger også andre sanger, gjerne
noe som kan knyttes til kveldens tema. Husøykveldene har sin egen komité.
Formiddagstreffet har sin juletrefest, og en egen komité arrangerer juletrefest for familien. Særlig de siste
to årene har oppslutningen vært meget bra.
Bedehuset leies ut til selskap i forbindelse med dåp og konfirmasjon.
Styret i Normisjon skulle gjerne sett at det var mer aktivitet på bedehuset og prøvde med sangkvelder, men
her ble oppslutningen dårlig, så de er skrinlagt.
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12. INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJON
12.1 Informasjonsutvalget
Informasjonsutvalget har i 2016 bestått av Kristina Litherland, Andreas Forwald, Eivind Ytterland, Terje
Espen Johansen og Jan Petter Bergan (leder). Utvalget har en "glidende sammenkopling" med redaksjonen
for Mbladet, menighetsbladet for Søndre Slagen, som i det siste er supplert med Lena Malnes og Bjørg
Stuestøl. Det har vært avholdt 7 møter i 2016.
Informasjonsutvalgets hovedoppgave er å understreke at kommunikasjon er en sentral og viktig strategi for
å synliggjøre kirkens rolle i nærsamfunnet. Utvalget har gjennom 2016 påpekt at flere informative
virkemiddel må brukes. Videre har utvalget forsøkt å påvirke til økt bruk av digitale muligheter.
Hovedfokus i 2016 har vært Menighetsbladet og forarbeid til saker i Menighetsrådet. Dette har krevd mye
tid. Avtale med byrå om design/layout og annonsefinansiering ble inngått i slutten av 2016 med Bro
Reklame. Avtalen gjelder for 2017. Saksbehandlingen i Menighetsrådet har vært tidkrevende, og har gått
på bekostning av andre oppgaver for utvalget.
Redaksjon og informasjonsutvalg har i funksjon "smeltet sammen". Ideelt sett er det ikke optimalt, men nå
nødvendig i og med at menighetsbladet krever mye tid og oppmerksomhet. Imidlertid er nå design,
redaksjonell retning og linje i vesentlig satt. Det betyr at arbeidet videre er noe mindre tidkrevende.
Samarbeidet med Bro Reklame er helt utmerket.

12.2 Menighetsbladet
Søndre Slagen menighetsblad har hatt som mål at det skal være et blad som bringer gode nyheter fra
menigheten til menigheten. Det er et informasjonsorgan som når alle menighetens 7200 husstander.
Menighetsbladet, slik det har vært i 2016, kom i gang som en følge av menighetens informasjonsstrategi
som ble utarbeidet i 2013. Menighetsbladet kom ut, etter planen, med fire nummer i 2015. Det har
tidligere vært samtaler med menighetsrådet ang. økonomi og annonseinntekter, og menighetsrådet har
gått inn på en avtale med BRO reklame om utgivelse av menighetsbladet for 2017. Redaktør i 2016 var
Terje Espen Johansen.

13. ØKONOMI
13.1 Økonomiutvalget
Økonomiutvalget består av Trond Karlsen - leder, Knut Vermund Kvilhaug og Torgeir Stuestøl.
I saker som berører den faste givertjenesten, tiltrer Agnar Eikeland som medlem.

13.2 Givertjenesten
Agnar Eikeland har hatt ansvaret for det administrative arbeidet rundt givertjenesten. Nedenfor
presenteres et tallmessig oppsett av givertjenestens resultatet. Tallene i parentes gjelder 2015.
Antall givere:
Sendt ut innbetalingskort med påført giverbeløp til 48 givere (53)
Innbetalt 100 % av lovte gaver 32 givere (32)
Innbetalt noe mindre enn lovte gaver 5 givere ( 9)
Ikke innbetalt noe 12 personer (12)
Ikke-registrerte givere 13 personer
Beløp:
Lovte gaver fra registrerte givere
Ikke fått inn

kr 72 300 (78150)
- kr 5 600 (-13 000)
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Fått inn lovte gaver
Fra ikke-registrerte givere

kr 66 700 (65150)
kr 9150

Sum innkommet gjennom givertjenesten kr 75 850 (65 150)
Kommentarer Oversikten viser at 92 % (83%) av de beløp som er lovet, er kommet inn. Dette vitner om stor
lojalitet. Noen givere er i løpet av året blitt strøket fra giverlisten ut fra følgende grunner: Død, demens, har
sagt opp, har ikke betalt de siste årene. Oversikt over givere som ønsker beløpet fratrukket inntekten av
skattemessige grunner, er sendt kirkekontoret i Tønsberg for videresendelse derfra.
Sluttmerknad
Gjennomsnittsalderen i givergruppen er høy. Det har den konsekvens at hver år reduseres antall givere.
Givertjenestens inntekter minker tilsvarende, noe som vi allerede har registrert gjennom de siste årene.
Likevel må vi si at året 2016 representerer et noe mer positivt år enn de foregående.

13.3 Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett deles ut på møtet

