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1. INNLEDNING
Med stor takknemlighet kan man si at det er mangfoldet som preger vår menighet. Det er stor variasjon i
aktiviteter og former for arbeid for alle aldersgrupper. Det er mange frivillige som stiller opp trofast i
oppgaver de har hatt i årevis, og det kommer nye frivillige til i nye arbeidsformer og oppgaver.
Søndre Slagen menighet valgte fokusområdene «Gudstjenestelivet skal blomstre» og «diakoni» i 2017. Det
er gledelig at det har vært en økning i oppslutningen rundt gudstjenestene, og mangfoldet i
gudstjenesteformer har vært stort. Det er mange frivillige i gudstjenestene. og menighetens kor har bidratt
meget aktivt for å gjøre at gudstjenestelivet blomstrer. Med stab og frivillige krefter, i både Søndre Slagen-,
Vallø og Husøy kirke, har vi en levende menighet.

2. MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING
2.1 Menighetsrådets sammensetning
Menighetsrådet (MR) har i 2017 vært sammensatt som følger: Elsa Skarbøvik (leder), Trond Karlsen
(nestleder/kasserer), Jan Petter Bergan (repr. i Fellesrådet), Knut Vermund Kvilhaug (repr. i Fellesrådet),
Eilin Solberg (sekretær), Anlaug Kristine Skau, Bodil Tveiten Solberg, Elisabeth Klemmetsby, Svanhild
Johansen Hogner (flyttet ut av menigheten i oktober 2017, og gikk da ut av MR), Oddrun Flaat Amundsen,
Thor-Henrik Henriksen (vara/fast medlem fra oktober 2017), Kari Nohr (vara), Ragnar Henriksen (vara) og
sogneprest Arne Christian Halseth. Arbeidsutvalget (AU) består av Elsa Skarbøvik, Trond Karlsen, Knut
Vermund Kvilhaug, Eilin Solberg og Arne Christian Halseth.

2.2 Menighetsrådets (MR) arbeid
Vi ønsker å bygge en levende menighet under motto «Mer himmel på jord». Kirkelovens §9 sier: «MR skal
ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i sognet, særlig
at Guds ord kan bli rikelig forkynt …». MR har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni
innarbeides og utvikles i sognet.» Dette ønsker MR å følge opp gjennom bønn og arbeid sammen med stab
og mange frivillige.
Søndre Slagen menighet har en velfungerende trosopplæringsplan, mens arbeidet med en plan for
kirkemusikk og diakoni er i gang. Etter bispevisitasen i 2015 er det arbeidet videre med ansettelse av en
diakoniarbeider i vår menighet. Et utvalg ble satt ned av MR og utarbeidet en arbeidsbeskrivelse som ble
sendt Fellesrådet til videre behandling. Det ble uttrykt et sterkt behov for dette overfor kommunen, som i
sitt budsjett for 2018 har satt av 200000 kr til dette formål. En forutsetning for å få til en halv stilling er at
menigheten stiller opp med en givertjeneste på 100000 kr pr år. Dette er nå i gang, og 2018 vil vise om vi
lykkes.
Menighetens misjonsaksjon gikk av stabelen gjennom flere tiltak på vårparten, bl.a. med barnas
påskesøndag. Aksjonen innbrakte over 80000kr til husbygging (2 hus) i Okhaldhunga i Nepal gjennom
Normisjon. Ny dåpsliturgi er vedtatt, der skal bl.a. Joh. 3,16 skal være en del av liturgien. 1.påskedag ble det
invitert til påskefrokost i Søndre Slagen kirke for første gang. Vi håper dette kan bli en tradisjon. En gave fra
Kirkeringene gjorde at vi har fått nye gardiner i Menighetssalen. Bygging av ny kirkegård for Søndre Slagen
kirke er startet, likeså bygging av et servicebygg ved Husøy kirke. Også taket på kirken der er tettet. 9.juli
var det utsendelsesgudstjeneste for Sjur og Margunn Askjer som arbeider for Sjømannskirken i Rio i Brasil.
Høsten var preget av 500 årsjubileet for reformasjonen med flere arrangement i prostiets kirker, bl.a. med
felles gudstjeneste i Domkirken 29.oktober. Søndre Slagen kirkes 45 års jubileum ble markert på
kirkekaféen 10.desember. MR ser det som viktig at det er kirkekafé hver søndag. Mange bidrar til at dette
kan gjennomføres, bl.a. de som er med på ungdomslederkurs. Inntekten bruker de til London-tur som er
avslutning på deres opplegg etter 2 år. Vi mangler fremdeles frivillige til kirkekaféen, likeså noen som kan
betjene projektorene under gudstjenestene. Menighetsbladet har kommet med 4 nummer siste år, og en
iherdig redaksjon har laget et blad med mye interessant lesestoff. Det er skaffet over 30 personer som
leverer bladet i postkassene slik at vi sparer kostnader til utsendelse.
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Vi har følgende utvalg i menigheten (med representant fra MR): Gudstjenesteutvalg (Elsa Skarbøvik),
Økonomiutvalg (Trond Karlsen, Knut Kvilhaug), Trosopplæringsutvalg 0-12 år (Eilin Solberg),
Trosopplæringsutvalg 13-18 år (Kari Nohr), Sang- og musikkutvalg (Anlaug Skau), Misjonsutvalg (Elisabeth
Klemmetsby, Thor-Henrik Henriksen), Undervisningsutvalg (Oddrun Flaat Amundsen), Informasjonsutvalg
(Jan Petter Bergan) og Diakoniutvalg (Bodil Solberg).
MR har hatt ni møter og like mange AU-møter.

3. STAB
Ansatte i Søndre Slagen menighet 2016:
Navn
Arne Christian Halseth
Kari Stornes
Bjørnar Tho
Camilla Døvik Vestøl
Randi Solberg Sundt
Terje Espen Johansen
Lilly Anne Eriksen
Terje Holt
Arne Næss
Pål Weidemann
Frank Larsen
Silje Skarbøvik Knobloch
Christine Bredvei-Gjerp
Søndagskirketjenere/tillkallingsvikarer:
Frank Larsen
Daniel Tangen Bekmand
Tuva Wallace
Ingvill Kristine Jensen
Oskar Texmo-Nilsen

Stilling
Sokneprest
Kapellan I
Kapellan II
Trosopplærer
Trosopplærer
Undervisningsleder
Kirketjener
Kirketjener
Kantor
Kantor
Vaktmester
Dirigent Maurtua
Dirigent Maurtua

Stillingsprosent
100
100
100
90
10
100
100
40
100
60
25
Engasjement
Engasjement

Periode
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året

Timebasert
Timebasert
Timebasert
Timebasert
Timebasert

4. GUDSTJENESTER
4.1 Gudstjenesteutvalget
Medlemmer: Harald Sandvik, Harald Søfteland, Arne Christian Halseth, Kari Tønnesen, Bjørnar Tho, Arne
Næss, Pål Weidemann, Elsa Skarbøvik (leder). Det har vært 4 møter.
Menighetsrådets visjon er at gudstjenestelivet skal blomstre. Det er derfor viktig hvordan vi legger til rette
for ulike typer gudstjenester. Dåp har flere ganger vært tema i møtene. Forslag til ny dåpsliturgi er
utarbeidet. Det er åpnet for dåp i flere gudstjenester. Der det både er dåp og nattverd, skal forenklet
nattverdliturgi brukes. Det skal tennes lys ved hvert dåpsbarn.
Evalueringen av 17-gudstjenestene tilsier at vi bør fortsette med dem to ganger pr semester da de er mer
tilgjengelige for barnefamilier. Det bør utdypes noe mer i gudstjenestene om hva offerformålene dreier seg
om. Det arbeides fortsatt med å få noen frivillige til å ta ansvar for projektorene under gudstjenestene. Det
er dessuten gitt tilbakemelding til MR på innspill som kom fra menighetskvelden om «Veien videre».
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4.2 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 sommermånedene. Vi holder fast å
ha noen gudstjenester kl. 17.00 I Søndre Slagen kirke i stedet for kl. 11.00. De som deltar på denne
gudstjenesten er sjelden å se på kl. 11:00 gudstjenestene, så det tolkes som det er et behov for disse
gudstjenestene.
I Husøy kirke fortsetter det gode arbeidet med Sprell levende-gudstjenester. Kirkesøkningen der er ellers
god på julaften og konfirmasjonsdager, men er ikke veldig høy på andre søndager
Vallø kirke har også i 2017 vært stedet for sognegudstjenester enkelte søn- og helligdager. Dette gjelder
askeonsdag, skjærtorsdag, olsok, friluftsgudstjenesten 1. juledag.
Form og profil på gudstjenestene er variert. Det har vært avholdt familiegudstjenester, gudstjenester med
spesielt fokus på misjon der søndagen etter påske må nevnes spesielt, gudstjenester der speiderne deltar,
karnevalsgudstjeneste, minnegudstjeneste, gudstjeneste på konfirmantleir og gudstjeneste «Med alle». 2.
pinsedag var det fellesgudstjeneste for hele prostiet i Domkirken

4.3 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 2017 var det 41 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 i Søndre Slagen kirke er Anlaug Kristine Skau.
I Vallø kirke er det Vallø kirkes venner som organiserer de frivillige oppgavene i gudstjenesten.

4.4 Kirkekafé
I 2017 har det i vårhalvåret hovedsakelig vært lederkurset og speiderne i tillegg til Y' s men som har hatt
ansvaret. Fra sommeren og ut året, har det vært Y's men, lederkurset og ved enkelte anledninger
menighetsrådet som har stått for kirkekaféen. Menighetsrådet er svært takknemlige for alle de som bidrar i
denne samlingen etter gudstjenesten. Speiderne kunne ikke påta seg tjeneste sist høst, men de er
velkommen tilbake om/når de skulle ønske det.

4.5 Vallø kirkes venner (VKV)
VIRKSOMHETER: Sommerkvelder: 28. juni, Sangkveld 12. juli – taler Stein Unneberg, 29.juli Olsok, 9. august
sangkveld i Husøy kirke. Påfølgende kaffe etter hver kveld. Ca. 80-100 stk. til stede hver gang.
Vi hadde ulike serveringer etter gudstjenestene 3. september, 17. september, 22. oktober.
12. november var det festgudstjeneste for kirken 235 år/ Vallø Kirkes Venner 20 år og 12, desember.
Styret og medhjelpere gir mat og kaffe til de ulike samlingene våre.
FOKUS: Holde Vallø kirke i hevd, og det gjøres ved at den blir brukt. Vi ønsker å gi folk innholdsrike og
verdifulle opplevelser i kirken. Vallø Kirkes Venner setter opp lister og stiller med kirkeverter og medliturger
ved alle gudstjenestene i Vallø kirke.
MEDLEMMER I STYRET: Arne Frantzen (kontaktperson utad), Eldar Sveinung (kasserer), Bjørg Emilie Sørebø
(sekretær), Einar Christophersen, Turid Myhre, Anne Schau Grini og Arild Sørebø. Odd Rønneberg, Inger
Therese Severinsen og Inger Tøråsen er varamedlemmer.
Arne Christian Halseth (kirkekontakt)
Kirsten Nystrøm (revisor)
Det har vært gjennomført 7 møter i 2017. Vallø Kirkes Venner har 42 medlemmer og 2 æresmedlemmer.
VURDERING AV ARBEIDET: På grunn av det gode frammøtet på våre arrangementer og de positive
tilbakemeldingene, framgår det at arbeidet vi gjør, har betydning for mennesker fra flere områder.
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4.6 Sprell levende
2017 var nok et godt år for «Sprell levende» arbeidet på Husøy. Husøy barnekor, med sin dirigent kantor
Pål Weidemann, er som før det bærende element i disse gudstjenestene. Også i 2017 har vi hatt dåp av et
av korets medlemmer. Kirkekaffen har vært på klubbhuset og i kirkebenkene, og har vært godt besøkt.
Komiteen som driver arbeidet gjør et flott arbeid med denne gudstjenesten.

4.7 Søndagsskolen
Søndagsskolen hadde i 2017 samlinger i kjelleren i Søndre Slagen kirke nesten hver søndag det ikke var
ferie, konfirmasjoner og familiegudstjenester. Oppmøte på søndagsskolen varier fra 5 til 15.
Ledere på søndagsskolen i 2017 har vært Solfrid Forwald, Silje Skarbøvik Knobloch, Catharina Næss og
Camilla Døvik Vestøl.
Totalt ble det 15 samlinger i 2017. 8 samlinger i vårhalvåret og 7 samlinger i høsthalvåret. En gang i halvåret
var det planleggingsmøte.

4.8 Utdrag fra statistikk
I 2017 ble det feiret 116 gudstjenester i menighetens kirker, én leirgudstjeneste for konfirmanter og
friluftsgudstjeneste på Vallø. Til sammen 17535 personer til stede ved gudstjenestene i løpet av 2017. Det
er en økning på 9% fra året før. I tillegg ble det feiret 35 gudstjenester på institusjoner i menigheten. Det
var 51 gudstjenester med dåp og til sammen 89 barn ble døpt i fjor. Det ble gjennomført 84 gudstjenester
med nattverd. I løpet av 2017 ble det forrettet 127 gravferder, og det var 21 par som ble viet i menigheten.
I mai ble 110 ungdommer konfirmert.

5. TROSOPPLÆRING 0-12
5.1 Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget 0-12 har i 2017 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. Vi er veldig glad for samarbeidet med
Maurtua barnegospel både gjennom Sjubaluba som er trosopplæringstiltaket for 7-åringer og at Maurtua i
tillegg synger på trosopplærings- gudstjenester for 4-åringer (Høsttakkesfest), 6-åringer
(Karnevalsgudstjeneste) og 9-åringer (Barnas påskefest). Samarbeidet med KFUK/KFUM-speiderne setter vi
også stor pris på. Vi samarbeider om et speidermøte der alle 8-åringer blir invitert til å komme. Vi håper at
trosopplæringstiltakene kan virke rekrutterende til det gode kontinuerlige arbeidet for barn og unge som vi
har i menigheten. Vår utfordring er å fortsette å rekruttere til trosopplæringstiltak i jungelen av gode
fritidstilbud for barn og unge i vårt område. Vi har hele tiden fokus hvordan vi best skal reklamere for
tiltakene. Nå har vi opprettet facebook-grupper for ulike alderstrinn i trosopplæringen.
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.
Samlet sett er det er ikke store endringer i oppslutning om de ulike tiltakene. Et tiltak som utmerket seg
med større oppslutning enn tidligere var «Julevandring for 3-åringer». Det kom 50 barn!
På «trill og trall» var det i høstsemesteret noe lavere oppslutning enn tidligere.
Utvalget har i 2017 bestått av følgende medlemmer: Jørn Sæverhagen (leder), Randi Solberg Sundt,
Øystein Eiken, (sluttet før sommeren) Eilin Solberg (fra menighetsrådet) og Camilla Døvik Vestøl (ansatt)
Utvalget har hatt 3 fellesmøter og behandlet 22 saker i 2017.
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5.2 Årsfasene i trosopplæringen 0-12
Trosopplæringsutvalget 0-12 år hadde i 2017 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 2017 ble det delt ut 78 fadderposer. Trosopplærer
har ansvar for å lage posene.
Det holdes også dåpssamtaler med alle i sognet som døper barna sine i Den norske kirke,
uavhengig av om dåpen er i en av menighetens kirker eller en annen kirke. Prestene og
trosopplærer har disse samtalene. I år var det 78 dåp.
Alle døpte barn som er bosatt i menigheten får tilsendt hilsener i posten på 1- og 2-års dåpsdag. I
2017 ble det sendt ut 167 hilsener. 2 frivillige i menigheten skriver og sender ut kortene.
Det har vært arrangert «Trill og trall» hver onsdag fra jan- mai og sept-des. I vårhalvåret var det ett
snitt på 20 babyer med foreldre. I høst har snittet var på litt over 10. Vi har hatt 6 frivillige
medarbeidere i tillegg til trosopplærer som har ledet samlingene.
To lørdager i november hadde vi «Lørdagstrall» for 1 og 2-åringer. 28 barn med foreldre deltok. 5
frivillige og trosopplærer gjennomførte tiltaket.
Vi hadde julevandring for 3-åringer i desember. Totalt 45 3-åringer deltok. Hele staben i tillegg til
Spirit, en av deltakerne på lederkurset og en frivillig arrangerte julevandringen.
I august fikk 38 4-åringer «Min kirkebok» i forbindelse med familiegudstjenester i våre kirker. 6
frivillige hjalp til med registrering og kirkekaffe. Det ble arrangert tre samlinger i etterkant av
utdelingen. Det var 18 barn som deltok. Trosopplærer, en av prestene og kantor var med på
samlingene.
For 5-åringer ble det arrangert kirkekino i mai. 25 barn deltok. Trosopplærer, kirketjener og en
frivillig ungdom gjennomførte tiltaket.
I januar var det to ettermiddagssamlinger for 6-åringer. Det ble avsluttet med
karnevalsgudstjeneste. 19 barn deltok på samlingene.
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. Dirigenter i Maurtua, kantor og
trosopplærer ledet samlingene.
8-åringene ble invitert på speidermøte med KM-speiderne. Vi var på en flott kanotur til
Merkedammen. 17 av de inviterte 8-åringene deltok. Speiderlederne hadde ansvar for opplegget i
samarbeid med trosopplærer.
9-åringene blir invitert til fem samlinger etter skoletid etter vinterferien. Det var 27 barn som
deltok på samlingene. Prestene og undervisningsleder var med på en samling hver.
Trosopplærerne hadde hovedansvaret for samlingene.
Første helga etter påske var det” Bo-i-kirken”-leir. 22 barn deltok. 11 voksne frivillige og 10
ungdomsledere/konfirmanter var ledere på deler av opplegget. Det var trosopplærerne Camilla og
Randi som hadde hovedansvar for leiren.
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Vi har arrangert «10 over» tre fredager i oktober/november. På dette tilbudet deltok det 53 barn i
alderen 10-12 år. 6 voksne frivillige deltok. Ca. 30 ungdomsledere/konfirmanter hjalp til. 5 av oss
ansatte deltok som ledere.
Siste uka i sommerferien arrangerte vi «Fortsatt ferie» for 12-åringer. Dette var et
samarbeidsprosjekt med Domkirken og Sem menigheter og menighetene på Nøtterøy. 22 barn
deltok. Det var 6 av de ansatte fra de ulike menighetene som var ledere på hele eller deler av
arrangementet.

5.3 Barneskrall
Barneskrall var samlinger for barn i alderen 1 til 5 år i Sjøstua på Husvik. Annenhver onsdag ettermiddag fra
januar og fram til juni var det samlinger. Det var fast program med velkomstsang og andre sanger, samt
formidling av bibelfortelling. I tillegg fikk barna bli kjent med hånddukken Kattmandu. Han var en populær
gjest. Det var 5-15 barn på samlingene. Dette tilbudet ble lagt ned før sommeren.
Ledere var Ingunn Sørli Øksnes og Johanne Rosenvinge Berling

6. TROSOPPLÆRING 13-18
6.1 Nesten konfirmant
«Nesten konfirmant» er et nytt tiltak i trosopplæringen for 13-åringer. Alle 13-åringer blir invitert til en
samling på våren det året de går i 8. trinn. Det blir gitt informasjon om hva det vil si å være konfirmant i vår
menighet og vi viser bilder og film fra konfirmasjonsleir. Det serveres også pizza og brus, og det blir lagt
vekt på å møte og se de som kommer. I 2017 kom det 92 ungdommer på samlingen.

6.2 Konfirmantene
I 2017 var det 110 som ble konfirmert i våre tre kirker. På høsten var det 133 som meldte seg på
konfirmasjon 2018. Det er undervisning hver tirsdag fra september til april, utenom skolens ferier og
desember måned. Kullet er delt i to, gruppe A og gruppe B, slik at hver enkelt konfirmant har undervisning
annenhver tirsdag. Av ansatte er begge kapellanene med hver gang, i tillegg til undervisningsleder.
Sognepresten har enkelte undervisningstimer og undervisning på leir.
I 2017 var det leir på Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord. Forholdene der ligger svært godt til rette for
konfirmantleir, og vi ønsker å fortsette med å bruke Knattholmen som leirsted for konfirmantene.
Det er stor oppslutning om kirkelig konfirmasjon i vår menighet, og selv med 8 konfirmasjonsgudstjenester
er det fulle kirker. Vi ønsker derfor å utvidet tilbudet med én gudstjeneste, samt legge 4 av gudstjenestene
til lørdagene (fra 2019).
Gruppene er også store med ca. 65 konfirmanter i hver gruppe. Vi ønsker derfor å utvide
konfirmasjonstilbudet fra høsten 2018 ved å innføre leirkonfirmanter. Det blir et opplegg med 6 dager på
festivalen Spekter (arr. av Norges KFUK/KFUM) og vanlig undervisning fra januar til april. Dette er i tillegg til
det eksisterende opplegget, og vil forhåpentligvis redusere størrelsen på gruppene noe i høstsemesteret.

6.3 The Bible Time
The Bible Time er et nytt tiltak i trosopplæringen, primært tenkt for fjorårets konfirmanter. Det var
opprinnelig satt av tre søndagskvelder til å se film i kjelleren under menighetssalen. Det møtte to
ungdommer, og oppslutningen var for lav til å gjennomføre tiltaket. Vi jobber med å finne et annet og mer
attraktivt tiltak for denne aldersgruppen.
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6.4 Ledertrening for ungdom
Lederkurset i søndre slagen er toårig. 2017 har vært første hele år med to lederkursgrupper (1. - og 2. års
deltakere fra og med august 2017). Totalt har vi hatt 21 deltakere. 3 av deltakerne fullførte i 2017 et
toårsløp og var på avslutningstur til London sammen med Mirjam og Bjørnar Tho. 8 nye deltakere meldte
seg til lederkurs høsten 2017 og 10 deltakere begynte høsten 2017 på år nummer to. Det ble holdt 7
kveldssamlinger og 1 dagssamling. Lederoppgaver var «bo-i-kirken-leir», «påskeløpet 2017», «fortsatt
ferie», «10 over» og «konfirmantleir». Lederoppgave er pliktig med forberedelse, gjennomføring og
evaluering, mens deltakere også har vært ivrig frivillige ved behov. F.eks. ved konfirmantsamlinger.
Sammen med også andre unge ledere deltok alle 18 på konfirmantleir. Kurs 2 deltok på lederdag på
Knattholmen, var ledere på «Bo-i-kirken leir» og på «ferie for alle». Kurs 1 hadde lederoppgave på
klubbkveldene 10 over. Både kurs 1 og 2 og de som avsluttet kurset i 2017 har holdt kirkekafé som
dugnadsarbeid og inntekter til Londontur. Deltakerne har arrangert kirkekaffe 18 søndager.
Kurset ledes av kapellan Bjørnar Tho. Trosopplærer Camilla Døvik Vestøl og undervisningsleder Terje Espen
Johansen. Inger Bore er ulønnet medarbeider som har hatt undervisning. Det var i 2017 et samarbeid med
styret på Solhaug, som laget mat til samlingene. Kurset er fortsatt relativt nytt. Det bør i 2018 opprettes et
styre med ungdommer og voksne.

7. SANG- OG MUSIKK
7.1 Sang- og musikkutvalget (SMU)
I 2016 har SMU bestått av Anlaug Skau, Svanhild Hogner, Pål Weidemann og Arne Næss. Utvalget har dette
året hatt 4 møter og behandlet 9 saker. I tillegg er det utarbeidet kirkemusikalsk plan som skal behandles
og godkjennes i menighetsrådet. Svanhild Hogner har i løpet av året flyttet, og er ikke lenger med i Sang &
Musikkutvalget. Som representant for KorX har Kari Tønnessen vært med denne høsten.Det har vært 19
konserter/musikkandakter fordelt på kirkene Husøy, Vallø og Søndre Slagen, med totalt 4255 tilhørere.

7.2 Maurtua barnegospel
Maurtua barnegospel har hatt et fint år med ca. 40 gamle og nye barn som har vært med i koret. Christine
Bredvei-Gjerp og Silje S. Knobloch er dirigenter. Arne Næss er pianist og Andreas Gjerp er med som tekniker
og altmuligmann. I år har vi også fått 2 styremedlemmer som har bidratt praktisk, organisatorisk og sjelelig
støtte. På øvelsene er vi rundt 25-30 barn i alderen 5-10 år som har kommet annenhver uke. 2017 startet
med juletrefest i kirken. Det var en tradisjon vi i Maurtua er glade for kirken har tatt opp igjen, og som er en
god start på koråret. I løpet av vårsemesteret sang vi på tre familiegudstjenester. I starten av mai hadde vi
vårkonsert som også fungerer som avslutning av korsemesteret. Da har det blitt tradisjon å ha pizza for små
og store på forhånd. Da har vi vært rundt 80 stk. I høst deltok vi på: Høsttakkefest, 1. søndag i advent og
julaften. I tillegg holdt vi vår egen julekonsert, da med julepizza først. Vi opplever sangglade barn og
foreldre som trives i benkeradene på øvelsene og tilhørere ellers som synes barna formidler både glede og
tro.

7.3 Spirit
Spirit er et kor knyttet opp til barnekoret Maurtua, og er for alderen ca. 9 år og oppover. Koret øver hver
uke. Spirit har deltatt på familiegudstjenester 26.03 og 24.09, på prostiets fellesgudstjeneste i domkirken
2. pinsedag, i mai hadde vi en koselig skogstur sammen med foreldre og søsken. På julevandring for
3-åringer 29. november deltok de med både sang og rollespill. De deltok på en konsert lørdag 9. desember
sammen med en forteller og en harpist, og med sang på gudstjeneste «Vi synger julen inn» 17. desember
Det var dette året i snitt 4 jenter og 2 gutter med i koret. Det blir ofte utskiftning fra vår- til høstsemester,
så også dette året. 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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7.4 Husøy barnekor
Husøy barnekor hadde i snitt 15 medlemmer i 2017. Koret har ukentlig øvelser i SFO-tiden på Føynland
skole. Fremmøte 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. Vi
legger stor vekt på godt fellesskap, og koret hadde en vellykket dagstur til Foldvik familiepark i mai.
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.

7.5 Kor X
Kor X er et kor som i 2017 har bestått av 25 sangere, et band, en lydtekniker og en dirigent. Som tidligere år
har vi leid inn gitarist til våre konserter. 2017 har igjen vært et aktivt år for koret. 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. Kor X er et kor som i 2017 har bestått av 25 sangere, et
band, en lydtekniker og en dirigent. Som tidligere år har vi leid inn gitarist til våre konserter.
Styret har i 2017 bestått av Kari Stornes (styreleder), Thor Henrik Fon (kasserer), Anne Tellefsen
(styremedlem) og Bodil Bøe Bettum (styremedlem)
Kor X har hatt totalt 32 vanlige øvelser i 2017, 17 på våren og 15 på høsten. I tillegg har vi hatt en
øvelseshelg på Gavelstad, 2-3.september. Koret har også hatt 8 sangoppdrag/konserter og deltatt med sang
på 5 gudstjenester i 2017. Her vil vi spesielt trekke frem konsert i Åsgårdstrand kirke, Sommerkonsert på
Papirhuset, Sang på tannlegekonferanse på Havna hotell og den årlige julekonserten i Søndre slagen kirke.
2017 har vært et svært aktivt år for koret med musikalsk fremgang og godt sosialt miljø.
Kor X er et musikalsk miljø som ønsker å gi sine medlemmer/tilhørere et klart kristent budskap. Kor X skal
være et «overskuddsprosjekt». Det vil si at vi tilstreber at alle medlemmene skal oppleve å ha hatt en
positiv opplevelse hver gang vi har vært samlet.
Kor X ser fremover mot 2019 og markering av 20års jubileum!

7.6 DeKor
Styret for DeKor har hatt følgende medlemmer: Anlaug Skau, Anne Litherland, Randi Halseth, Hans
Skarbøvik og Arne Næss. Koret har 24 medlemmer og øver i S.Slagen kirke hver tirsdag kl 19.30.
Vårsemesteret 2017 ble et travelt halvår. Hovedsaken denne våren var et samarbeid med Nøtterøy
kammerkor, Lavranskoret i Domkirken og Nøtterøy musikkorps. Sammen øvde vi inn John Rutters «Gloria»
og i tillegg hadde vi egne nummer. Det hele kulminerte med framføring i Horten og Nøtterøy kirker. Takket
være stor innsats fra sangere og musikere ble det en god opplevelse. I tillegg til dette sang vi både under
kveldsmøte på Solhaug og på «Åpent hus» i Svend Foyns bedehus. Det ble også tid til deltagelse på
gudstjenesten i Vallø kirke Askeonsdag og en gudstjeneste i Søndre Slagen. Kormedlemmer stilte også opp
som forsangere ved konfirmantgudstjenestene. Semesteret ble avsluttet med den tradisjonelle
Vårkonserten der Jan-Tore Saltnes var gjestende solist.
Etter en travel vår, var koret innstilt på en roligere høst. Vi sang under to gudstjenester i Søndre Slagen,
men hadde også funnet fram «Den store stjerna» igjen. Denne framførte vi i kirka vår før jul og fikk gode
tilbakemeldinger. Koret deltok også under gudstjenesten «Vi synger julen inn» der tekstlesing, fellessanger
og korsanger ga samlingen et godt innhold.
Vi vil gjerne ha nye sangere med oss i koret uten at vi har lykkes med det dette året, men koret består av
personer som setter sang og sosialt fellesskap høyt og som trives sammen. Det burde lokke mennesker med
sanginteresse til øvelse hver tirsdag i Søndre Slagen kirke.
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7.7 Konserter
Sang & Musikkutvalget har vært arrangør eller lagt til rette for arrangementer merket SMU. Der det står
KKL har Klingende Kirkelandskap i Tønsberg også vært medarrangør. KKL støttes av Norsk Kulturråd.
Følgende konserter/musikkandakter er arrangert i Søndre Slagen menighet:
Torsdag 6. april
Søndre Slagen kirke
Klavérkonsert med den israelske pianisten Haim Tukachinsky

SMU
Antall tilstede: 53

Tirsdag 23. mai
Vårkonsert

Søndre Slagen kirke
Medvirkende: Jan-Tore saltnes, tenor. DeKor, dir Arne Næss og Geir Salvesen, flygel
Antall tilstede: 120

Mandag 29. mai
Vårkonsert

Søndre Slagen kirke
Medvirkende: Vestviken blandakor, dir. Inga Kjæraas. Arne Næss, flygel
Antall tilstede: 420

Søndag 27. august
Søndre Slagen kirke
SMU
”Sensommerkonsert” Konsert med sangerne Inga Christiane Kjæraas, Jan-Tore Saltnes. Flygel: Arne Næss
Antall tilstede: 123
Søndag 3. september Søndre Slagen kirke
«Jubiléumskonsert på begeistret overtid»

SMU
Per Hroar Østern, flygel
Antall tilstede: 108

Onsdag 18. oktober Søndre Slagen kirke
«Katharinas stemmer» Cecilie Schilling, sang/skuespill/buktaler. Magnus Asplund, orgel
Antall tilstede: 58
Fredag 24. november Husøy kirke
Konsert med Gospelensemblet, dir. Kenneth Eriksen

Antall tilstede: 150

Søndag 3. desember
Julekonsert

Antall tilstede: 410

Søndre Slagen kirke
Medvirkende: KorX, dir. Tove Reid.

Tirsdag 5. desember Søndre Slagen kirke
«Den store stjerna», kantate av Bjerkrheim/Takle
Medvirkende: DeKor, dir Arne Næss, Inger Marie Kittelsen - fløyte, Inga Christiane Kjæraas - sopran,
Nikolai Lysell - guttesopran, Geir Salvesen – flygel
Antall tilstede: 120
Torsdag 7. desember Søndre Slagen kirke
Julekonsert
Medvirkende: Maurtua
Lørdag 9. desember Søndre Slagen kirke
”Famile-jul med Alfred Hauge og noko attåt”
Marit Anmarkrud, forteller. Runi Wold Kristiansen, harpe. Barnekoret Spirit

Antall tilstede: 152
KKL/SMU
Antall tilstede: 50

Søndag 10. desember Søndre Slagen kirke
Adventskonsert
Medvirkende: Tønsberg Janitsjar, dir Ray Farr. KorX, dir. Tove Reid.
Andakt ved sogneprest Arne Christian Halseth
Antall tilstede: 358
Mandag 11. desember Søndre Slagen kirke
Julekonsert
Antall tilstede: 375
Medvirkende: Vestviken blandakor, dir. Inga Kjæraas. Arne Næss, flygel. Koridur, dir. Ulrika Magdalena Lind
Lørdag 16. desember Søndre Slagen kirke
Adventskonsert med Søndre Slagen skolekorps

Antall tilstede: 70
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Søndag 17. desember Husøy kirke
”Vi synger julen inn” Sang av Pia Vang og Husøy barnekor, dir. Pål Weidemann

Antall tilstede: 68

Søndag 17. desember Vallø kirke
Medvirkende: Ringshaug og Volden skolekorp

Antall tilstede: 102

Søndag 17. desember Søndre Slagen kirke
«Julen i mitt hjerte»
Antall tilstede: 180
Medvirkende: Victoria Bjerksund Almgren, sang. Johanne Rosenvinge Berling og Ingunn Sørli Øksnes, fiolin
Tirsdag 19. desember Søndre Slagen kirke
Antall tilstede: 183
Julekonsert
Medvirkende: Slagen Musikkorps, Oseberg Musikkorps og Tønsbergs Sangforening
Onsdag 20. desember Vallø kirke
Julekonsert
Johan Christer Novsjø, sang

Antall tilstede: 55

8. BARNEHAGER OG SKOLER
8.1 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 førjulssamling i Husøy kirke for barnehagene på
Husøy. Til sammen 673 barn var på disse samlingene.
De eldste barna i Solsikken barnehage var på påskevandring i Søndre Slagen kirke i tillegg hadde vi en
samling med dem da vi snakket om døden. Glitne barnehage fikk besøk av trosopplærer før påske. De
eldste barna i Slagen barnehage har hatt omvisning i Søndre Slagen kirke og har deltatt på babysang. Bogen
barnehage har laget lenker til juletrærne i alle tre kirkene våre og var med og pyntet juletreet i Søndre
Slagen kirke.

8.2 Skoler
Det er 4 barneskoler og 2 ungdomsskoler i menigheten vår. Samarbeidet med alle 6 skolene har vært meget
godt. I 2017 hadde alle skolene ønske om adventsgudstjeneste. Det var til sammen 2389 deltakere på disse
gudstjenestene. Det er en økning på 110 fra året før. Ringshaug barneskole fortsetter tradisjonen med å
sende alle tre klassene 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 brevlitteraturen.
I tillegg til det ovennevnte har trosopplærer Camilla Døvik Vestøl og undervisningsleder Terje Espen
Johansen i 2017 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.
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9. SØNDRE SLAGEN KFUK-KFUM-SPEIDERE
Speidergruppa har 145 Medlemmer 31.12.2017 Fordelt slik:
Jenter
Gutter

Oppdagere
18
21

Stifinnere
20
8

Vandrere
19
30

Rovere
5
8

Voksne
9
7

Vi har i 2017 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. Det er fortsatt stor aktivitet i gruppa, mange deltar på turer, leirer, kurs og internasjonale speider
aktiviteter. Aktiviteten i Roverlaget har tatt seg opp, og de har også jevnlige møter, turer og aktiviteter. De
eldste vandrerne blir inkludert som aspiranter til roverlaget, dette er en bra utvikling som vi håper
fortsetter.
Vi har godt med utstyr, 2 hengere med 8 kanoer hver, nok telt til å dekke vår behov på leirer og turer mm.
Og for øvrig bra med utstyr til daglig drift.
Ledersituasjonen er en utfordring, vi trenger flere ledere, flere har vært med i mange år og signaliserer at
de kommer til å trappe ned. På slutten av året løste det seg for greit for første del av 2018, men vi vil
fortsatt måtte ha stort fokus på å rekruttere nye ledere/voksne.. Flere ledere ville gitt mulighet til å bli flere
speidere. Lederrekrutering vil være viktig i 2018 for å dekke opp for de som har vært med i mange år.

10. VOKSNE
10.1 Undervisningsutvalget
Undervisningsutvalget består av Oddrun Flaat Amundsen (MR-repr.), Torunn Müller-Nilsen, Bodil Hunskaar,
Pål B. Walstad og undervisningsleder Terje Espen Johansen. Undervisningsutvalget har hatt 9 møter i 2017
og arrangerte 6 tema-/ fellesskapskvelder.
2017 var jubileumsåret for reformasjonen, og i den forbindelse gikk undervisningsutvalget inn for å
markere dette i høstsemesteret. To av kveldene på høsten ble viet jubileumsåret. Det ene var Katharinas
stemmer som ble arrangert i samarbeid med Sang- og musikkutvalget. Det andre var Luther Sang og Glede.
Det har vært god oppslutning om fellesskapskveldene, og vi fortsetter arbeidet i 2018 med temakvelder
rundt temaet Troens grunnlag på våren og Troens liv på høsten.

10.2 Søndagsmøte på Solhaug
Søndagsmøtene på Solhaug samler velvoksne medlemmer og ikke-medlemmer i KFUK/KFUM til 8 møter i
året. Vi har i 2017 vært 3 i programkomitéen og møteledelse. 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.
Program legges i kirken, og møtene annonseres i minnelisten i Tønsbergs Blad lørdagen før.
Det ser dessverre ut til at arbeidet legges ned etter vårsemesteret 2018.
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10.3 Husvik bedehusforening
Styrets sammensetning 2017: Einar Christophersen (fungerende leder), Eva R. Knudtzon (sekretær), Øyvind
Solheim (kasserer), Knut Roberg (styremedlem), Anne Karin Skretteberg (styremedlem), Truls Eirik
Johansen (styremedlem)
Årsmøtet ble kombinert med en temakveld. Bjørn Eddy Andersen fortalte om Svend Foyns arbeid på
Madagaskar, og de varige spor dette imponerende arbeidet har satt.
Styremøter: Det har vært holdt 4 styremøter i løpet av året. Disse møtene har for det meste vært brukt til å
planlegge kommende Husvik-kvelder. Styreleder og sekretær har også hatt noen telefonsamtaler for å
drøfte aktuelle spørsmål i forbindelse med driften av foreningen.
Husvik-kvelder: Det har i løpet av året vært holdt 3 Husvik-kvelder.
18.januar:
Jappe Eriksen og Marianne Borgen fortalte om sitt arbeid i Sjømannskirken.
Musikkinnslag av Færder musikk-korps.
20.september: Terje Bang og Erik Evensen fra historielaget viste bilder og fortalte fra gamle Husvik
8. november:

Sosiolog Olaf Aagedal fortalte om «Bedehusenes historie og betydning»

Arrangering av Husvik-kvelder: Styret har hatt god hjelp det siste året både når det gjelder planlegging av
innholdet i Husvik-kveldene, og i den praktiske gjennomføringen med rigging av lokalet og tilskudd av
hjemmebakst til serveringen. Følelsen av å være del av et team har bidratt til arbeidsglede og god stemning
på kveldene.
Bedehusforeningen har avtalefestede rett til bruk av Sjøstua og ønsker seg at flere i menigheten kan
benytte seg av tiden de er tildelt. Etter at Barneskrall ikke lenger fungerer, er det bare damegruppa
Fruentimmeren som har faste møter på Sjøstua på Bedehusforeningens kvote. De møtes en gang i
måneden til samtale om egen hverdag og samfunnsspørsmål. De har også et misjonsprosjekt.

11. DIAKONI
11.1 Diakoniutvalg
Det har vært flere møtepunkt med diakoni som samtaleemne i løpet av 2017, men det har ikke vært noe
fast gruppe/utvalg knyttet til dette arbeidet før høsten 2017
Søndre slagens diakoniutvalg (tenkegruppa i diakoni som vi har kalt oss) hadde sitt første møte
28.september 2017. Gruppen hadde tre samlinger i løpet av høsten og har bestått av Bodil Solberg
(Menighetsrådets representant), Kari Stornes (ansattes representant), Ragnhild Løkke og Bertel Emil
Hjortland (kun frem til desember 2017).
Gruppen har samtalt om det diakonale arbeidet i menigheten, begynt prosessen med å utarbeide en plan
for diakoniarbeidet i Søndre Slagen menighet, sett på alt som allerede eksisterer av diakonalt arbeid i
menigheten, vært i kontakt med noen lokale aktører, og laget en plan for hvordan vi ønsker å være med å
markere diakoniens år i menigheten i 2018. Etter hvert møte i 2017 har det blitt gitt en muntlig
statusoppdatering av arbeidet inn i menighetsrådet.
Det jobbes også for å få flere med i diakonigruppen/utvalget som per dags dato kun består av 3
medlemmer.
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11.2 Søndre Slagen diakonat
Vi har i løpet av 2017 hatt 9 møter og en sommertur, samt en julemiddag i desember. Vi feiret 50-års
jubileum hvor biskop, ordfører, sogneprest og leder av menighetsrådet var tilstede. Sommerturen gikk til
Torød kirke, og ble avsluttet med middag på Verdens Ende.
På møtene våre har vi hatt diverse underholdning, kaffe og smørbrød, og avslutter alltid med andakt. I
gjennomsnitt har det vært ca. 47 gjester på møtene.
Berit Drtina er leder av gruppen og leder møtene. Bibbi Merkesvik er kasserer. De øvrige i gruppen er Ingrid
Merkesvik, Iris Sørby, Ragnhild Pedersen, Marta Hansen, Ingrid Johansen og Mary Sedberg.

11.3 Film i kjeller’n
Film i kjeller’n er et tiltak for barnefamilier. Ledere er Tommy og Randi Sundt. De organiserer og steller i
stand gratis kino for barn i aldersgruppen 2. – 7. klasse. Det vises film i kjeller’n og i menighetssalen slik at
barna kan velge film. Det serveres også gratis popcorn og saft til alle som kommer.
Tiltaket er diakonalt fordi det er en møteplass for barnefamilier som er gratis og med lav terskel. Det har
vært gjennomført 8 filmkvelder i løpet av 2017.

11.4 Språkkaféen
Vi har fortsatt samarbeidet mellom Søndre Slagen Menighet og Tønsberg Røde Kors dette året også. Dette
fungerer utmerket. Vi har gratis lokale i Hedrumgata 4 og tilbud om kurs og oppfølging fra Røde Kors.
Søndre Slagen menighet dekker utgifter til en enkel lunsj på våre samlinger. Vi har en stabil og dedikert
gruppe medarbeidere, 12 kvinner, som stiller opp på samlingene våre.
Vårt motto: Du er verdifull!
Visjon: Skape en atmosfære av trygghet, bygge relasjoner og bruke norsk i enkel dagligtale.
Samtalene rundt bordene går fint, og det er viktig med tydelig pause med lunsj. Stemningen i rommet er
god med mye glede til tross for et ganske høyt lydnivå. Vennskap oppstår blant kvinnene som kommer, og
de hjelper hverandre. Dette arbeidet har pågått i snart 5 år. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra Røde
Kors og deltakerne. På siste evalueringsmøte i desember 2017, ble vi enige om å fortsette som vi har gjort
og være åpne for nye behov som kan oppstå. Vi har også et godt samarbeid med Tønsberg kommune.
Vi er 12 medarbeidere som har satt opp en turnusliste. Edel Knutsen, Anne Katrine Trømborg, Ragnhild
Roberg, Laila Bruskeland og Jorun Sandvik representerer Søndre Slagen menighet.
Antall deltakere: 32 kvinner står oppført i vår liste over frammøtte, gjennomsnitt pr gang: 14-15 kvinner +
små barn, ca. 20 nasjonaliteter. I tillegg er ca. 7 medarbeidere til stede hver gang.
Antall møter: 31. Vi har møter hver tirsdag fra kl. 11.00-13.30.
Forslag til opplegg for våren 2018: Førstehjelp, kulturutveksling gjester sang/musikk, besøk av ulike
yrkesgrupper og fra kommuneadministrasjonen, besøke kulturinstitusjoner.
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11.5 Innvandrertreff for kvinner
Årsrapport; innvandrerarbeid, innvandrertreff for kvinner, Søndre Slagen menighet 2017.
Målsetting: Et møtested hvor innvandrerkvinner og ikke-innvandrerkvinner kan treffes for kulturutveksling,
språkutvikling og sosialt samvær med språktrening. Vi samtaler om temaer deltakerne ønsker, som årstider,
fritid, tradisjoner, barneoppdragelse, kultur, historie, hygiene og økonomi. Deltakerne gis mulighet til å
besøke norske hjem å få innblikk i norsk kultur og dagligliv gjennom samvær med norske damer.
Møtested: Slagen helsestasjon, Kastanjeveien 22, Tolvsrød. Et godt egnet lokale til dette formål.
Møtehyppighet og tidspunkt: Treffene avholdes første onsdag i måneden fra kl.19.00-21.00.
Avholdte møter i vårsemesteret 6 og høstsemesteret 4.
Deltakelse: Vanligvis møter 9-4 kvinner på treffene i tillegg norske kvinner som er aktive i dette arbeidet.
Ledere for arbeidet: Rita Riksfjord Antonsen, Karin Egeland, Mahbuba Rahimi, Eva Knudtzon, Ellen Moskvil
Thorsen og Anne-Elisabeth Iuell Bergan.
Vurdering av arbeidet:
Dette et givende og viktig treffpunkt til gjensidig berikelse og glede for kvinnene som deltar. Vi vil at
tilbudet blir bedre bekjentgjort og gitt til innvandrerkvinner i Søndre Slagen i vårt nærmiljø. Vi har plass til
de som måtte ønske å være med på treffene vår.
Vi trenger flere yngre kvinner med interesse for dette arbeidet til å kunne delta aktivt med skyss, program
for og sammen med innvandrerkvinnene.

11.6 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 igang fra høsten 1995.
Vi samles hver annen lørdag i Teie kirke fra kl. 11.30-13.30 i perioden september-april.
Fremmøte varierer fra ca. 40 til 50 personer. Noen brukere kommer alene, andre følges av betjening fra
bofellesskap, familie o.a. Alle synes å trives godt, kommer igjen og gleder seg over å treffe venner og
kjente.
Åse R. Fuglestrand har også dette året hatt 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,
som 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.
Antall frivillige hjelpere har vært tilfredsstillende. Men vi har alltid behov for flere for å dekke forfall.
Ellen Eikeland sluttet til sommerferien, etter mange, trofaste år. Ellen har bidratt med stort engasjement,
og både vi som har arbeidet sammen med henne, og brukerne, vil savne hennes blide og rolige vesen.
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12. MISJON
12.1 Misjonsutvalget
De som er med i utvalget: Hans Skarbøvik, Per Lunne, Elisabeth Klemmetsby og Thor Henrik Henriksen.
Antall møter: 6
Vurdering av arbeidet
Første halvdel av 2017 arbeidet vi mye med Påskefest/ Påskeløpet den 23. april. Vi opplevde et flott
samarbeid sammen med en engasjert stab. Bjørnar var med på flere komitemøter og var den som
organiserte løpet. Han sto for mye av PR.
Dagen ble en kjempefin dag med stort oppmøte. Kirken var helt full og aktivitetene utenfor kirken etter
gudstjenesten var mangfoldige og kreative. Mange voksne og barn deltok. Ledergruppa og konfirmantene
var aktive i gjennomføringen sammen med staben og andre. Det ble en stor fellesskapssøndag.. I etterkant
er det ting som kunne vært gjort annerledes. Vi kunne vært bedre med informasjon på forhånd om at dette
gjaldt hele menigheten – ikke bare barnefamiliene. Målet var at alle skulle være med å få inn mest mulig
penger til sykehuset i Okhaldhunga. Men vi ble fornøyd med resultatet – ca 55000. Både penger fra et
bryllup og en 80års dag gav oss ytterligere penger. Vi endte opp med 80 000. Det ble nok til å bygge to hus
til jordskjelvrammede i Okhaldhunga. Fantastisk!!
Hans har også i høst med jevne mellomrom orientert om misjonsprosjektet via informasjon og bilder på
veggen. Han har også skrevet om prosjektet i menighetsbladet.
Videre planer: Vi er nå i en prosess i å orientere oss om et nytt misjonsprosjekt. Vi har også vært i kontakt
med misjonskonsulenten i bispedømmet. Innen sommeren vil vi komme med 2 eller 3 alternativer til
menighetsrådet som de skal stemme over..

12.2 Misjonsprosjektet
Søndre Slagen menighets misjonsprosjekt har også i 2017 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.

12.3 Vallø misjonsforening av NMS
Misjonsforeningen har hatt 11 møter i 2017 på Vallø misjonshus, fortrinnsvis hver tredje mandag i
måneden. Det har vært mellom 11 og 20 tilhørere. Det har vært gode møter med tale, sang, andakt og
bevertning. Av talere kan nevnes Asbjørn Bårnes, Knut Roberg, Liv og John Skogrand, Jan Erik Larsen og
Øyvind Christophersen. 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. Kontaktperson nå er Solveig
Kristiansen.

12.4 Husøy Normisjon
Husøy Normisjon eier Husøy bedehus og står for virksomheten her.
Formiddagstreffene har samlet ca. 20 personer hver måned. Årets høydepunkt var sommerens treff på
Bloksberg på Husøy. Det var i underkant av femti som møtte fram til en særdeles interessant og hyggelig
formiddag.
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Begge årets Husøykvelder handlet om idrett. Først fortalte Per Bjønnes Karlsen om friidrett og fotball,
skøyteløp, langrenn og hopprenn på Husøy i gamle dager. Så tok Fredrik Aukland oss med inn i
toppidrettens verden gjennom sitt engasjement som NRKs langrennsekspert.
Juletrefesten for familien hadde igjen riktig god oppslutning.
Bedehuset leies stadig ut til selskap i forbindelse med dåp og konfirmasjon.
Foreningen vil i kommende år styrke misjonsengasjementet for ytremisjon gjennom rapporter fra
misjonsarbeidet og nærmer kontakt med et misjonsprosjekt.

13. INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJON
13.1 Informasjonsutvalget og Mbladet
Informasjonsutvalget, dvs redaksjonen for menighetsbladet, Mbladet, har sørget for at menighetsbladet
kom med fire utgaver, henholdsvis på 32 og 36 sider i 2017. Fra og med andre utgave 2017 er bladet nå
distribuert ved hjelp av frivillig budtjeneste. Bladet har et opplag på 7500. Menighetsrådet foretok en
evaluering av bladet på sitt møte i desember 2017.
Arbeid med bladets redaksjonelle innhold, design, korrekturer og distribusjon utgjør på årsbasis totalt 750
timer frivillig innsats. Redaksjonen har gjennomsnittlig to møter pr utgave. Videre er det flere møter med
byrå og med staben på menighetskontoret.
Redaksjonen består av Bjørg Stuestøl, Kristina Litherland, Lena Malnes, Eivind Ytterland og Jan Petter
Bergan. Per Lunne har ansvaret for distribusjon.
Mbladet - menighetsblad for Søndre Slagen - har en mangfoldig redaksjonell linje der mye stoff omhandler
nærmiljøet, kirken i nærmiljøet, kultur i kirken, barne- og ungdomsstoff, interessante mennesker,
næringsvirksomhet, saker i menighetsrådet, aktivitetsoversikter, andaktsstoff og særlige begivenheter i
kirkene. Målet er å forsterke identitet til nærmiljø og kirke. I 2017 ble det særlig fokusert på kirkens fremtid
og jubileumsåret Martin Luther. Hele bladet krydres med vakre bilder.
Menigheten er åpent invitert til å skrive i Mbladet.
Det har ikke vært mulig å utføre andre informasjonsoppgaver enn arbeidet med bladet.
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14. ØKONOMI
14.1 Økonomiutvalget
Økonomiutvalget består av Trond Karlsen - leder, Knut Vermund Kvilhaug og Torgeir Stuestøl.

14.2 Givertjenesten
Agnar Eikeland har hatt ansvaret for det administrative arbeidet rundt givertjenesten.
Når det gjelder rapporteringen av årets resultat av givertjenesten, har det oppstått et problem. Det henger
sammen med at menighetsbladets giroblanketter benytter samme bankkonto-nummer som det
givertjenesten har brukt i alle år.
Hvis alle benyttet giroblankettene ved innbetalingen, ville alt være greit. Blankettene viser tydelig hvilke
innbetalinger som gjelder givertjenesten, hvilke som gjelder menighetsbladet. Men slik er det ikke. Bare et
fåtall benytter de utfylte blankettene, de fleste benytter nettbank, brevgiro eller andre innbetalingsmåter.
Mange glemmer å oppgi hva innbetalingen gjelder, dermed blir det vanskelig for regnskapsføreren på
kirkekontoret å vite hva som skal godskrives givertjenesten eller hva som skal godskrives menighetsbladet.
Siden givertjenesten har en navngitt giverliste, kan vi stort sett ut fra denne finne ut hvilke innbetalinger
som gjelder givertjenesten. Men vi vet også at vi har noen givere som ikke er registrert. Siden det er en viss
usikkerhet om årets tall, vil det bli oppgitt ca.-tall i oppsettet nedenfor. Tallene i parentes gjelder 2016.
Antall givere:
Sendt ut innbetalingskort med påført giverbeløp til
Innbetalt 100 % av lovte gaver eller noe mindre
Ikke innbetalt noe

46 givere
33 givere
13 personer

(48)
(41)
(7)

Beløp:
Gaver fra registrerte givere
Fra ikke-registrerte givere
Sum innkommet gjennom givertjenesten

kr 65 300
kr 65 000
kr 125 000

(66 700)
(9 150)
(75 850)

Kommentarer:
Oversikten viser en betydelig økning av givertjenestens inntekter i 2017. Økningen skyldes primært store
gaver fra noen ikke-registrerte givere. 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. I
2017 oppleves likevel at denne nedgangen kompenseres av noen større gaver. Det får menigheten være
meget takknemlig for.

14.3 Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett fremlegges på møtet.
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