ÅRSMELDING SØNDRE SLAGEN MENIGHET 2018

«DIAKONIENS ÅR»
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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 har valgt fokusområdene «Gudstjenestelivet skal blomstre» og «diakoni”.
2018 var diakoniens år og høydepunktet var vigsling av diakon Benedicte Almgren Askjer.

2. MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING
2.1 Menighetsrådets sammensetning
Menighetsrådet (MR) har i 2018 vært sammensatt som følger:
Navn

Funksjon

Elsa Skarbøvik

Leder

Trond Karlsen

Nestleder

Eilin Solberg

Sekretær

Knut Kvilhaug

Medlem i fellesrådet

Jan Petter Bergan

Medlem i fellesrådet

Mer informasjon

Økonomikontakt

Elisabeth Klemmetsby
Anlaug Skau
Oddrun Flaat Amundsen
Bodil Tveiten Solberg
Kari Stornes

Fung. Sokneprest

Medlem august-desember

Arne Christian Halseth

Sokneprest

Sluttet 1.8.2018.

Thor-Henrik Henriksen
Ragnar Henriksen

Varamedlem

Kari Nohr

Varamedlem

Arbeidsutvalget bestod av følgende medlemmer: Elsa Skarbøvik, Trond Karlsen, Eilin Solberg, Knut Kvilhaug,
Arne Christian Halseth (fram til juli 2018) og Kari Stornes (august-desember).

2.2 Menighetsrådets (MR) arbeid
Da MR startet sitt arbeid i 2015, satte vi spesielt fokus på to områder: Gudstjenestelivet og diakoni. 2018
ble kalt «Diakoniens år» fordi vi ville intensivere arbeidet med å få tilsatt en diakon i menigheten vår. Vi
lagde brosjyrer og startet en givertjeneste med dette formål, og vel 50 givere meldte seg. Kommunen satte
av 200000kr til dette arbeid. Vi skulle bidra med en egenandel på 100000kr, og med flere store gaver,
kollekter og inntekter ved årets påskeløp kunne ansettelsesprosessen settes i gang. Vi fikk flere søkere, og
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20. august var Benedicte Askjer på plass i 50% stilling. 9.desember var det vigslingsgudstjeneste ved biskop
Jan Otto Myrseth i Søndre Slagen kirke. Det var stor glede over at menigheten endelig hadde fått ansatt en
diakon.
26.august var det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Arne Christian Halseth. Vi takker han for tjenesten i
vår menighet gjennom mange år.
En stor del av menighetsarbeidet utføres av frivillige. 11.april var det stor frivillighetsfest på Sjøstua med
Magnar Kleiven som taler og «Varige men» som sang og spilte. Vi er svært takknemlige for den innsatsen
frivillige gjør i menigheten vår.
Menigheten har de siste 6 årene hatt sykehusbygging i Okhaldhunga som misjonsprosjekt. Mange bønner
er bedt og mye penger er sendt til Normisjonens prosjekt i Nepal der vi har vært med på å bygge nytt
sykehus og mødreventehjem. Det er vedtatt at nytt misjonsprosjekt skal være menighetsbygging i Estland.
En dedikert redaksjon har sørget for at Menighetsbladet har utgitt 4 nye nummer også siste år med mange
reportasjer og bilder bl.a. fra menighetens arbeid. Over 40 frivillige leverer bladet i postkassene hver gang.
Menigheten har en gjennomarbeidet trosopplæringsplan, og siste år er det også utarbeidet en
kirkemusikalsk plan. Det arbeides nå med en ny diakoniplan.
Ny kirkegård for Søndre Slagen kirke er ferdigstilt og blir vigslet til våren. Ny teppeløper i Vallø kirke er
bekostet av Vallø kirkes venner.
MR har lagt vekt på at det er kirkekaffe etter gudstjenestene. Det er en måte å bygge fellesskap blant
kirkegjengerne på. Mange frivillige bidrar til dette, bl.a. ungdom som går på lederkurs. Ved siden av at
diakonien skulle styrkes, har vi ønsket at «gudstjenestelivet skal blomstre».
Vi har følgende utvalg i menigheten (med representant fra MR): Gudstjenesteutvalg (Elsa Skarbøvik),
Økonomiutvalg (Trond Karlsen), Trosopplæringsutvalg 0-12 år (Eilin Solberg), Trosopplæringsutvalg 13-18
år (Kari Nohr), Sang- og musikkutvalg (nå gudstjenesteutvalg/konsertutvalg) (Anlaug Skau), Misjonsutvalg
(Elisabeth Klemmetsby, Thor-Henrik Henriksen), Undervisningsutvalg (Oddrun Flaat Amundsen),
Informasjonsutvalg (Jan Petter Bergan) og Diakoniutvalg (Bodil Tveiten Solberg).
I 2018 ble det avholdt 9 AU møter, 9 MR møter og det ble behandlet 81 saker

3. STAB
Ansatte i Søndre Slagen menighet 2018:
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Navn

Stilling

Stillingsprosent Periode

Arne Christian Halseth

Sogneprest

100

Sluttet i mai for å begynne som
døveprest

Kari Stornes

Kapellan I
Fung. Sogneprest

100

Hele året
Fra september

Bjørnar Tho

Kapellan II
Fung. Sogneprest

100

Permisjon fra september
Fra januar

Lillian Mortveit Dittmann

Prostiprest/ vikar

100

Fra september

Sjur Askjer

Prostiprest/ vikar

100

Fra september

Benedicte Askjer

Diakon

50

Fra August

Camilla Døvik Vestøl

Trosopplærer

90

Hele året

Randi Solberg Sundt

Trosopplærer

10

Hele året

Terje Espen Johansen

Undervisningsleder

100

Hele året

Lilly Anne Eriksen

Kirketjener

100

Hele året

Terje Holt

Kirketjener

40

Hele året

Arne Næss

Kantor

100

Hele året

Pål Weidemann

Kantor

60

Hele året

Frank Larsen

Vaktmester

25

Hele året

Silje Skarbøvik Knobloch

Dirigent Maurtua

Engasjement

Hele året

Christine Bredvei-Gjerp

Dirigent Maurtua

Engasjement

Hele året

Håvard Røgeberg Magelssen

Timebasert

Hele året

Oskar Texmo-Nilsen

Timebasert

Hele året

Silje Kjær-Olsen

Timebasert

Hele året

Frank Larsen

Timebasert

Hele året

Oskar Texmo-Nilsen

Timebasert

Silje Olsen

Timebasert

Søndagskirketjenere/
tillkallingsvikarer:

4. GUDSTJENESTER
4.1 Gudstjenesteutvalget
Medlemmer: Harald Sandvik, Harald Søfteland, Arne Næss, Pål Weideman, Arne Christian Halseth/ Sjur
Askjer, Kari Stornes, Bjørnar Tho, Elsa Skarbøvik (leder).
Det har vært 4 møter.
Halvårsplan for gudstjenestene er gjennomgått og forelagt Menighetsrådet til godkjennelse.
Siden Menighetsrådet vedtok at 2018 skulle være «Diakoniens år», innebar det bl.a. flere kollekter til
diakoni i gudstjenestene og at givertjeneste for diakoniarbeider ble satt i gang.
Det er jobbet fram et nytt mandat for gudstjenesteutvalget etter at Menighetsrådet besluttet at Sang- og
musikkutvalget skulle slås sammen med Gudstjenesteutvalget. Det innebærer at utvalget skal behandle alle
saker som omhandler menighetens gudstjenesteliv, bl.a. bruk av frivillige til kirkeverter, medliturger,
kirkekaffe, solister og kor. Eget Konsertutvalg beholdes videre. Det etterlyses fortsatt noen teknisk
interesserte som kan ta ansvar for projektorene under gudstjenestene. Dessuten ønsker vi flere
medlemmer i utvalget.

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 i sommermånedene. I Søndre
Slagen kirke har vi også i 2018 feiret noen gudstjenester kl. 17.00 i stedet for kl. 11.00. Det er noe færre
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mennesker på disse gudstjenestene, men tidspunktet og formen som er litt annerledes settes pris på av de
som kommer. Gudstjenesten avsluttes med felles kveldsmat.
I Husøy kirke har det vært godt oppmøte på Sprell levende-gudstjenester som involverer barnekor og barn
som «hjelpeprester». Kirkesøkningen der er også god på julaften og på konfirmasjonsdager, men nokså lav
andre søndager.
Vallø kirke har også i 2018 vært stedet for sognegudstjenester enkelte søn- og helligdager. Dette gjelder
askeonsdag, skjærtorsdag, olsok, friluftsgudstjenesten og 1. juledag.
Form og profil på gudstjenestene er variert. Det har vært avholdt familiegudstjenester, gudstjenester der
speiderne deltar, karnevalsgudstjeneste, minnegudstjeneste, gudstjeneste med alle (heretter;
familiegudstjeneste der utviklingshemmede deltar), og gudstjeneste på konfirmantleir. Gudstjenesten etter
påske med barnas påskeløp der det var stort engasjement for innsamling til diakoni må nevnes spesielt.
1. pinsedag var det fellesgudstjeneste i Domkirken og på 2. pinsedag var det fellesgudstjeneste på Verdens
ende.

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.
Det var ca. 40. 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 2018 har blant annet lederkurset, Y' s men og enkeltpersoner som har hatt ansvaret. Menighetsrådet er
svært takknemlige for alle de som bidrar i denne samlingen etter gudstjenesten. Koordinator for tjenesten
er Oddrun Flaat Amundsen.

4.5 Vallø kirkes venner (VKV)
VIRKSOMHETER: 27. juni: Sommerkveld/Sangkveld.
11. juli: Andakt av Odd Rønneberg – sang Nils Arne Helgerød.
29. juli: Olsokfeiring.
8. august: Sommerkveld/Sangkveld i Husøy kirke.
Vi serverte kaffe og kaker etter hver av disse kveldene. Det møtte 60-70 stk. på sommerkveldene og
140 stk. på Olsok.
Vi hadde også ulike serveringer etter gudstjenestene 2. september, 16.september og 9. desaember da det
var lysmesse. Det er styret og medhjelpere som gir mat og kaffe til de ulike arrangementene våre.
FOKUS: Når kirken blir brukt, holdes den i hevd. Vi ønsker at folk skal ha innholdsrike og verdifulle
opplevelser i den gamle ærverdige kirken vår. Vi setter stor pris på at kirkevergen har utvirket at det
elektriske oppvarmingssystemet nå er rehabilitert og at kirken i løpet av året er blitt malt både ut- og
innvendig.
Vallø kirkes venner setter opp lister for og stiller med medliturger og kirkeverter ved de ulkike
gudstjenester i Vallø kirke. Fokuset videre blir å videreføre dette.
MEDLEMMER I STYRET: Arne Frantzen: kontaktperson utad.
Eldar Sveinung: kasserer.
Bjørg Emilie Sørebø: sekretær.
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Arild Sørebø.
Einar Christophersen.
Turid Myhre.
Anne Schau Grini.
Odd Rønneberg, Inger Therese Severinsen og Inger Tøråsen: vara.
Arne Christian Halseth, kirkekontakt, Kirsten Nystrøm, revisor. Vallø kirkes venner har 40
medlemmer og 2 æresmedlemmer. En av dem døde i november 2018.
Antall møter: Styremøte 7. februar, årsmøte 11.mars, styremøte 18. april, planleggings/styremøte
for Olsok 21. juni og evaluerings/styremøte 22. august.
Økonomien: Vallø kirkes venner har ingen kontingent. Økonomien består av frivillige gaver. Disse brukes til
forbruksmateriell til våre arrangementer og til kirkeinventar. I 2018 ble ny lysskulptur/ adventlysestake til
kr. 3600,- tatt i bruk ved lysmessen 9. desember. 12. desember ble det lagt ny løper på golvet fra inngangen
i våpenhuset og opp til alterringen til kr. 94526,-. Disse tingene har Vallø kirkes venner bekostet.
Vurdering av arbeidet: Frammøte og gode tilbakemeldinger på alle arrangementene våre. Viser at
arbeidet vi gjør er verdifullt for mennesker fra flere områder.
Planer for videre arbeid: I styret er vi alle eldre mennesker som må vurdere helse og kapasitet, når vi
planlegger videre arbeid.

4.6 Sprell levende
2018 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. Kirkekaffen har vært på
klubbhuset og i kirkebenkene, og har vært godt besøkt. Komiteen som driver arbeidet har gjort et flott
arbeid med denne gudstjenesten.

4.7 Søndagsskolen
Søndagsskolen hadde i 2018 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. Det var 23
betalende medlemmer.
Ledere på søndagsskolen i 2018 har vært Silje Skarbøvik Knobloch, Catharina Næss og Camilla Døvik Vestøl.
Det er behov for flere ledere i søndagsskolen.
Totalt ble det 14 samlinger i 2018. 7 samlinger i vårhalvåret og 7 samlinger i høsthalvåret. En gang i halvåret
var det planleggingsmøte.

4.8 Utdrag fra statistikk
I 2018 ble det feiret 111 gudstjenester i menighetens kirker, én leirgudstjeneste for konfirmanter og
friluftsgudstjeneste på Vallø. Til sammen 17148 personer til stede ved gudstjenestene i løpet av 2018. Det
er omtrent det samme tallet som året før, og tilsvarer ca 160 personer pr. gudstjeneste. I tillegg ble det
feiret 32 gudstjenester på institusjoner i menigheten. Det var 48 gudstjenester med dåp og til sammen 93
barn ble døpt i fjor. Det ble gjennomført 78 gudstjenester med nattverd. I løpet av 2018 ble det forrettet
136 gravferder, og det var 16 par som ble viet i menigheten. I mai ble 133 ungdommer konfirmert.
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5. TROSOPPLÆRING 0-12
5.1 Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget 0-12 har i 2018 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 KFUK/KFUM-speiderne. Vi samarbeider om et speidermøte der alle 8åringer blir invitert til å komme. I tillegg setter vi stor pris på samarbeidet med Maurtua barnegospel både
gjennom Sjubaluba som er trosopplæringstiltaket for 7-åringer, og at Maurtua synger på flere gudstjenester
knyttet til trosopplæringstiltak.
Det er fint å kunne invitere de som har vært med på trosopplæringstiltak til «Film i kjelleren», som
arrangeres hver første fredag i måneden. Vi håper at trosopplæringstiltakene kan virke rekrutterende til
det gode kontinuerlige arbeidet for barn og unge som vi har i menigheten.
Det er et godt samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke i Tønsberg og Færder. Sammen
arrangerer bl.a. ferieklubb for 7.klassinger. Både deltakere og ansatte har stor glede av dette tiltaket.
Vår utfordring er å fortsette å rekruttere til trosopplæringstiltak midt i det store utvalget av gode
fritidstilbud for barn og unge i vårt område. Vi har hele tiden fokus hvordan vi best skal reklamere for
tiltakene.
Samlet sett er det er ikke store endringer i oppslutning om de ulike tiltakene. Også dette året var det stor
oppslutning om «Julevandring for 3-åringer» og 4-årsbokutdeling.
Det var få barn med på samlinger for 6-åringer. Dette er en trend som har vart over flere år. Vi har derfor
bestemt oss for å gjennomføre dette tiltaket bare annenhvert år og invitere 6 og 7-åringer sammen.
Utvalget har i 2018 bestått av følgende medlemmer: Jørn Sæverhagen (leder, sluttet før sommeren), Randi
Solberg Sundt, Kjellaug Borge Hjortland (begynte etter sommeren) Eilin Solberg (fra menighetsrådet)
Camilla Døvik Vestøl (ansatt)
Utvalget har hatt 3 fellesmøter og behandlet 27 saker i 2018.

5.2 Årsfasene i trosopplæringen 0-12
Trosopplæringsutvalget 0-12 år hadde i 2018 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 2018 ble det delt ut 82 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
2018 var det 82 dåp.
Alle døpte barn som er bosatt i menigheten får tilsendt hilsener i posten på 1- og 2-års dåpsdag. I 2018 ble
det sendt ut 158 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 mellom 5
og 20 barn på samlingene. I høsthalvåret har det vært mellom 12 og 25 på hver samling. Vi har hatt 6
frivillige medarbeidere i tillegg til trosopplærer som har ledet samlingene.

8

To lørdager i november hadde vi «Lørdagstrall» for 1 og 2-åringer. 13 barn med foreldre deltok. 5 frivillige
og trosopplærer gjennomførte tiltaket.
Vi hadde julevandring for 3-åringer i desember. Totalt 40 3-åringer deltok. Hele staben i tillegg til Spirit, en
av deltakerne på lederkurset og en frivillig arrangerte julevandringen.
I august fikk 44. 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 22
barn som deltok. Trosopplærer, en av prestene og kantor var med på samlingene.
For 5-åringer ble det arrangert kirkekino i mai. 33 barn deltok. Trosopplærer og kirketjener gjennomførte
tiltaket.
I januar var det to ettermiddagssamlinger for 6-åringer. Det ble avsluttet med karnevalsgudstjeneste. 9
barn deltok på samlingene.
I oktober ble alle døpte 7-åringer invitert til to øvelser sammen med Maurtua. Det var 12 7-åringer som ble
med Maurtua på disse øvelsene. Dirigenter i Maurtua og kantor ledet samlingene.
8-åringene ble invitert på speidermøte med KFUK/KFUM-speiderne. Vi var på en flott speidermøte i
området rundt Søndre Slagen kirke. 23 8-åringer deltok. Speiderlederne hadde ansvar for opplegget i
samarbeid med trosopplærer.
9-åringene blir invitert til fem samlinger etter skoletid etter vinterferien. Det var 17 barn som deltok på
samlingene. Prest Kari, trosopplærer i Stokke Tone Raundalen og trosopplærer Camilla hadde sammen
ansvar for samlingene.
Første helga etter påske var det ”Bo-i-kirken”-leir. 23 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.
Vi har arrangert «10 over» tre fredager i oktober/november. På dette tilbudet deltok det 35 barn i alderen
10-12 år. 3 voksne frivillige deltok. Ca. 25 konfirmanter hjalp til. 6 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. 27 barn deltok. Det var 6 av de ansatte fra de
ulike menighetene som var ledere av arrangementet.
Trosopplæringen i Søndre Slagen fikk statlig tildeling på 965 680 kr i 2018. Foreløpig resultatet i regnskapet
for 2018 viser et overskudd på 3789 kr. Vi kan overføre dette overskuddet til 2019.

6. TROSOPPLÆRING 13-18
6.1 Nesten konfirmant
«Nesten konfirmant» er et 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 2018 kom det 89 ungdommer på samlingen.

6.2 Konfirmantene
I 2018 var det 133 som ble konfirmert i våre tre kirker. På høsten var det 100 som meldte seg på
konfirmasjon 2019. I år hadde vi en prøveordning med leirkonfirmanter. 24 konfirmanter var med på
KFUK/KFUMs festival Spekter. Det er undervisning hver tirsdag fra september til april, utenom skolens
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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.
På sensommeren var noen av årets kull på Spekterfestivalen på Kalvøya utenfor Oslo. 24 av konfirmantene
valgte dette opplegget, og pga. omfanget av samlinger på festivalen, så hadde de ikke undervisning fra
september til januar. Dette var en prøveordning i år, og vi har ikke evaluert opplegget ennå.
På høsten hadde vi aktivitetsgrupper istedenfor vanlig undervisning. Dette er et opplegg vi fortløpende
evaluerer.
I 2018 var det nok en gang 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 fortsatt stor oppslutning om kirkelig konfirmasjon i vår menighet, og selv med 8
konfirmasjonsgudstjenester er det fulle kirker. Vi har derfor utvidet tilbudet med én gudstjeneste, samt
legge 4 av gudstjenestene til lørdagene (fra 2019).

6.4 Ledertrening for ungdom
Lederkurset i Søndre Slagen er toårig. Totalt har vi hatt 17 deltakere i 2018. 9 av deltakerne fullførte i 2018
et to-årsløp og var på avslutningstur til London sammen med Bjørnar Tho og Camilla Vestøl. 1 ny deltaker
meldte seg til lederkurs høsten 2018 og 7 deltakere begynte høsten 2018 på år nummer to. Det ble holdt 7
kveldssamlinger. Ungdomslederne har vært med å forberede, gjennomføre og evaluere følgende
arrangement; «bo-i-kirken-leir», «påskeløpet 2018», «10 over» og «konfirmantleir». Lederkursdeltakerne
har også vært ivrig frivillige ved behov. F.eks. ved konfirmantsamlinger.
De som deltar på lederkurs har holdt kirkekafé som dugnadsarbeid og inntekter til Londontur. Deltakerne
har arrangert kirkekaffe mange søndager.
Kurset har vært ledet av kapellan Bjørnar Tho, trosopplærer Camilla Døvik Vestøl og undervisningsleder
Terje Espen Johansen. Sogneprest Sjur Askjer var vikar for Bjørnar fra sept.-des. Inger Bore er ulønnet
medarbeider som har hatt undervisning.

7. SANG- OG MUSIKK
7.1 Sang- og musikkutvalget (SMU)
Sang-og musikk utvalget har blitt en del av gudstjenesteutvalget og det er et eget konsertutvalg.

7.2 Maurtua barnegospel
Vi i Maurtua barnegospel har hatt et fint år sammen store og små. Det har vært Christine Bredvei-Gjerp og
Silje S. Knobloch som har vært dirigenter og Arne Næss som pianist. Vi har øvd på torsdager i
menighetssalen i oddetallsuker, hvor mange foreldre også velger å overvære med en kopp kaffe. Vi har
sunget på 6 familiegudstjenester i løpet av året. I mai som avslutning av semesteret hadde vi vårkonsert,
hvor vi hadde tre fedre og en storebror som bidro som band. Det var stas. Like så avsluttet vi
høstsemesteret med julekonsert med pizza for alle som vil først. Da var vi ca. 80 stk. som spiste sammen.
På øvelsene er vi rundt 20-25 barn. Det har vært over 40 barn innom i løpet av året. Christine valgte å tre av
som dirigent etter julaften. Så starten av 2019 har gått med på å takke henne for innsatsen etter tre flotte
år med fantastisk innsats i Maurtua.
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7.3 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, og har dette året hatt 3 medlemmer.
Spirit arbeider med et bredere utvalg av sanger, både på norsk og engelsk, basert på at de kan lese. Det
arbeides med stemmebruk og pusteteknikk, og gehøret utvikles ved at det stilles krav til at de synger rent.
Det har også vært innøvd en tostemmig sang. For å øke tryggheten på egne ferdigheter blir de vekselvis
utfordret på å synge solo. Dette er gjerne relativt korte fraser som bryter mønsteret av at hele koret synger
hele tiden, og dermed blir det mer spennende å lytte til.
Det å være med i kor i en menighet innebærer at sangenes innhold skal gi et bilde av hva som er kristen tro.
Det er derfor viktig at sangene de lærer kan være noe vesentlig å ta med seg videre i livet. Barn lærer raskt
utenat, og da er det viktig at innholdet holder mål både som trosformidling og helst også rent kunstnerisk
og kvalitetsmessig. Det bør være stor bredde i musikalsk stil.
Spirit lærer også en del salmer. Det er etterhvert kun i kirken at denne tradisjonen opprettholdes. Bare det
å finne fram i en salmebok er noe barn trenger å lære. I tillegg lærer de mange ord og uttrykk som ofte er
ukjent for denne aldersgruppen. Ofte danner dette utgangspunkt for en samtale om viktige emner knyttet
til kristen tro.
Ett mål det skal arbeides videre med er å kunne forstå, lese, og gjerne synge direkte etter noter.
Spirit har deltatt på
●
●
●
●
●

Søndagsmøte på Solhaug 14. januar. Koret sang på første del av møtet. Opplegget før pausen var
tilrettelagt for denne aldersgruppen, bl.a. med en konkurranse, og barna trivdes godt.
Gudstjeneste på Maria budskapsdag 18. mars
Gudstjeneste 27. mai
På julevandring for 3-åringer 5. desember deltok de med både sang og rollespill.
Sang på gudstjeneste «Vi synger julen inn» 23. desember.

7.4 Husøy barnekor
Husøy barnekor hadde i snitt 14 medlemmer i 2018. 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. Koret har god økonomi. Koret er medlem i Ung kirkesang
og får frifondmidler gjennom dem.

7.5 Kor X
Kor X er et kor som i 2018 har bestått av 23 sangere, et band, en lydtekniker og en dirigent. 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 har hatt totalt 30 vanlige øvelser i 2018, 16 på våren og 14 på høsten. I tillegg har vi hatt en
øvelseshelg på Modum Bad 24.-25. november.
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Vi har blant avholdt konsert med Per Erik Hallin 3.februar, hadde vårkonsert i Søndre Slagen kirke 31.mai,
hatt flere betalte sangoppdrag i distriktet og hadde tradisjonen tro julekonsert første søndag i advent,
2.desember, i Søndre Slagen kirke. Nytt av året var to julekonserter, begge godt besøkte. Vi har også deltatt
med sang på gudstjenester i Søndre Slagen kirke.
Kor X har fortsatt en sunn økonomi i 2018. Koret mottok 65.000,- av Sparebankstiftelsen NøtterøyTønsberg etter søknad, og noe av pengene har blitt brukt til å kjøpe inn trabulanter som lagres i Søndre
Slagen kirke. Koret har gitt Frelsesarmeen 7000,- som veldedig gave etter julekonsertene.
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.
Ellers må det nevnes at koret fra 1.mars 2018 hadde et dirigentskifte da Tove Christina Reid gav
stafettpinnen videre til Bodil Bøe Bettum. Styret i Kor X har bestått av Kari Stornes – styreleder, Thor Henrik
Fon – kasserer og Anne Tellefsen – styremedlem.
Kor X ser fremover mot 2019 og markering av 20års jubileum!

7.6 DeKor
Styret i DeKor har bestått av følgende personer: Hans Skarbøvik, Anlaug Skau, Anne Litterland, Randi
Halseth og dirigent Arne Næss. Koret har 21 sangere.
I 2018 har koret deltatt ved 5 gudstjenester i Søndre Slagen og Vallø kirke. Vi var også med «å synge julen
inn». I tillegg stiller vi med forsangere til konfirmasjonsgudstjenestene i Søndre Slagen. I vårhalvåret deltok
koret på «Åpent hus» i bedehuset i Tønsberg og søndagsmøtet på Solhaug. Konsertvirksomheten har spent
fra Folketoner til Carol Evening med Cecilie Schilling og den tradisjonelle Vårkonserten i mai. Ved den siste
konserten var operasanger Per Vollestad vår gjest.
For å styrke samholdet og sangferdighetene i koret, hadde vi en vellykket øvelseshelg på Modum der vi
sang ved en gudstjeneste i Olavskirken.
Medlemmene i koret gir uttrykk for at de er glade for å være med, men som skrevet i tidligere
årsmeldinger, strever vi med rekruteringen.

7.7 Konsertutvalget
Medlemmer: Anlaug Skau, Kari Stornes, Pål Weidemann og Arne Næss.
Utvalget har dette året hatt tre møter. Det er utarbeidet kirkemusikalsk plan som er godkjent av
menighetsrådet, og budsjettsøknad for 2019, godkjent av menighetsrådet juni 2018.
Utvalget har dette året endret navn til Konsertutvalget (KUV). Dette er mer klargjørende for hva utvalget
faktisk arbeider med, og det har blitt utarbeidet nytt mandat for KUV.
Det har vært 15 konserter/musikkandakter fordelt på kirkene Husøy, Vallø og Søndre Slagen, med totalt
2319 tilhørere. Konsertutvalget har vært arrangør eller lagt til rette for arrangementer merket KUV under
datoen. Der det står KKL har Klingende Kirkelandskap i Tønsberg også vært medarrangør. KKL støttes av
Kulturrådet.
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Følgende konserter/musikkandakter er arrangert i Søndre Slagen menighet:
******************************************************************
Søndag 11. februar
Søndre Slagen kirke
KUV/KKL
«Konsert med folkemusikk og religiøse folketoner»
- en konsert i skjæringspunktet mellom rare reinlendere
fra Hallingdal og svenske polskaer!
Jo Asgeir og Ingunn Stræte Lie fra Hallingdal, trekkspill.
Inga Christiane Kjæraas, sang
DeKor
Antall tilstede: 54
Søndag 18. mars

Søndre Slagen kirke
Vårkonsert med Slagen musikkorps, dir. Audun Bull-Hansen
Orgel, Arne Næss
Antall tilstede: 75

Tirsdag 29. mai

Søndre Slagen kirke, menighetssalen
Vårkonsert med DeKor, dir. Arne Næss, akkompagnert av Geir Salvesen.
Sangsolist Per Vollestad akkompagnert av Arne Næss. Lesninger ved Liv
Rønneberg.
Antall tilstede: 137

Søndag 12. august
KUV

Søndre Slagen kirke - Sensommerkonsert
Inga Kjæraas og Jan-Tore Saltnes, sang
Arne Næss, flygel
Antall tilstede: 207

Lørdag 10. november

Søndre Slagen kirke
”MUSIKK ER GLEDE – I ORD OG TONER”
Sangerne Lars Hansen, Othilie Burdal og
Sebastian James Hekneby
Kapellmester, Gunnar Hansen
Antall tilstede: 98

Søndag 2. desember

Søndre Slagen kirke
Julekonsert kl. 16 og kl. 19
Medvirkende: KorX, dir. Bodil Bettum
Antall tilstede: 502

Torsdag 6. desember

Søndre Slagen kirke
Julekonsert
Medvirkende: Maurtua
Antall tilstede: 115

Søndag 9. desember

Søndre Slagen kirke
Adventskonsert med Søndre Slagen skolekorps
Antall tilstede: 160
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Mandag 10. desember

Søndre Slagen kirke
Julekonsert
Medvirkende:
Vestviken blandakor, dir. Inga Christiane Kjæraas
Sangsolist: Inga Christiane Kjæraas
Arne Næss, flygel
Lesninger: Kari Røsbak leste kjente julehistorier av Alf Prøysen
Antall tilstede: 300

Søndag 16. desember

Søndre Slagen kirke
Adventskonsert
Medvirkende:
Julekonsert med Tønsberg Janitsjar
Dirigent Chris Johnson
Gjesteartist: Jørgen Dahl Moe, sang
Andakt ved diakon Ragnhild Løkke
Antall tilstede: 280

Søndag 16. desember

Vallø kirke
Adventskonsert
Medvirkende:
Ringshaug og Volden skolekorps
Antall tilstede: 75

Søndag 16. desember

Husøy kirke
”Vi synger julen inn”
Prest: Odd Rønneberg
Sang av Pia Vang og Husøy barnekor, dir. Pål Weidemann
Antall tilstede: 45

Tirsdag 18. desember

Søndre Slagen kirke
Julekonsert - Christmas Carols og andre kjente julesanger.
Medvirkende:
DeKor, Arne Næss - dirigent
Cecilie Schilling - sang
Pål Weidemann - orgel og flygel
Antall tilstede: 115

Onsdag 19. desember

Husøy kirke
"Øyeblikk"
Medvirkende:
Konsert med "Tre på rad",
Liv Neslowe og Line Kaupang og Anders Gjønnes
Antall tilstede: 97

Onsdag 21. desember

Vallø kirke Julekonsert
Medvirkende: Sangeren Johan Christer Novsjø og pianisten Trond
Lindheim. Antall tilstede: 59
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8. SAMARBEID MED BARNEHAGER OG SKOLER
8.1 Barnehager
Samarbeidet med barnehagene i sognet 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 ca. 740 barn var på disse samlingene.
De eldste barna i Solsikken barnehage var på påskevandring i Søndre Slagen kirke. Glitne barnehage fikk
besøk av trosopplærer før påske. Barn fra Tolvsrød barnehage har vært på kirkevandring i Søndre Slagen
kirke.

8.2 Skoler
Det er 4 barneskoler og 2 ungdomsskoler i sognet vår. Samarbeidet med alle 6 skolene har vært meget
godt. I 2018 hadde alle skolene ønske om adventsgudstjeneste. Det var til sammen 2273 deltakere på disse
gudstjenestene. 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. Det er også en avtale om 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. Dette utgikk i 2018 på grunn av sykefravær.
I tillegg til det ovennevnte har trosopplærer Camilla Døvik Vestøl og undervisningsleder Terje Espen
Johansen i 2018 tatt imot 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.

9. SØNDRE SLAGEN KFUK-KFUM-SPEIDERE
Ikke fått inn årsrapport.

10. VOKSNE
10.1 Undervisningsutvalget
Deltakere: Terje Espen Johansen (undervisningsleder), Torunn Muller-Nilssen, Bodil Mørch Hunskaar, Pål B.
Walstad, Oddrun Flaat Amundsen (repr. menighetsrådet)
Aktivitet: Utvalget har hatt jevn møteaktivitet gjennom året der vi vesentlig har arbeidet med ideer til
tema og opplegg for tre fellesskapskvelder pr. halvår.
Vårens tre kvelder hadde følgende tema og innleder:
1.
Ulike Bibelsyn: Laila Riksaasen Dahl
2.
Kristendommens jødiske røtter: Ervin Kohn og Steinar Moe
3.
Gudsbilder i vår tid: Yngve Sagedal
Høstens tema og innleder:
1.
Den kristne dåp i Luthersk lære: Steinar Moe
2.
Raushet: Heidi Dickinson
Samarbeid med diakoniutvalget på verdensdagen for psykisk helse
3.
Øystein Magelssen: Menneske først – kristen så. Har folkekirka en sjanse?
Oppmøtet på fellesskapskveldene var noe variert avhengig av tema og innleder, men 20 -70 personer har
vært innom. Kveldene har stort sett appell til kjernetroppene, men vi har også hatt deltakere som ikke
sogner til Søndre Slagen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på opplegget.
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Oppsummering: I utvalgsmøtene har vi stadig drøftet balansen mellom undervisning og fellesskap for disse
kveldene. Vi mener å ha funnet en form på kveldene som har passet godt så langt.
Det har vært et tema med en innledning til samtale. Deretter kveldsmat, suppe m/ brød og siste post på
programmet har vært underholdning / bordkonkurranser. Utvalget ser på muligheter for endringer/
forbedringer og er takknemlig for innspill og nye ideer til kvelder som kan styrke fellesskapet i menigheten
vår.

10.2 Husvik bedehusforening
Styret i Husvik Bedehusforening teller nå bare fire personer: Eva R. Knudtzon, sekretær. Øyvind
Solheim, kasserer. Knut Roberg, styremedlem. Anne Karin Skretteberg, styremedlem.
Etter årsmøtet i februar 2018, har det bare vært arrangert en tradisjonell Husvik-kveld på Sjøstua.
Den ble holdt i mars, og på programmet stod et musikalsk foredrag om Martin Luther, av Steinar
Høiback.
I tillegg til Husvik-kvelden har styret vært samlet fire ganger for å planlegge møter og diskutere
foreningens fremtid.

11. DIAKONI
11.1 Diakoniutvalg
Det har vært fem samlinger med diakoniutvalget/gruppen ila 2018.
Gruppen har i 2018 bestått av Bodil Tveiten Solberg (Menighetsrådets representant), Kari Stornes (ansattes
representant), Ragnhild Løkke og diakon Benedikte A. Askjer (Fra høsten 2018).
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 hatt konkrete prosjekter vi har jobbet med.
Diakoniutvalget var blant annet involvert i gudstjenesten på Barnas påskefest (1.søndag etter påske) med
ansvaret for kirkekaffen. Til denne gudstjenesten lagde vi også en film med fokus på «Hva er inkluderende
fellesskap?» I tillegg tok diakoniutvalget initiativ til å markere verdensdagen for psykisk helse med
fellesskapskveld i samarbeid med undervisningsutvalget og en gudstjeneste med tema Raushet.
Vi har også vært med i prosessen for å få ansatt en diakon i Søndre Slagen menighet. Høsten 2018 gledet vi
oss stort over ansettelsen av Benedicte Stefania Almgren Aksjer som menighetens nye diakon i 50% stilling.
Benedicte ble vigslet til diakon 9.desember 2018 til stor glede for menigheten.
Det jobbes også for å få flere med i diakonigruppen/utvalget

11.2 Søndre Slagen diakonat
Vi har i løpet av 2018 hatt 9 møter og en sommertur, samt en julemiddag i desember. Sommerturen gikk til
Nykirke kirke, og ble avsluttet med middag på Åsgårdstrand Hotell. Det var en flott tur. Vi var 48 stykker på
denne turen. Julemiddagen hadde vi på redningen. Vi sang sammen, spiste deilig julemat og hadde andakt.
Gjestene koste seg veldig, og det ble en fin kveld. Det var 43 stykker med på julemiddagen.
På møtene, som er hver første onsdag i måneden fra klokken 11-13, har vi hatt diverse underholdning,
kaffe og smørbrød, og vi avslutter alltid med en andakt. I gjennomsnitt har det vært ca. 40-50 gjester på
møtene. Diakonatet er en flott møteplass for eldre, og treffene beskrives av de som er der som; veldig
inkluderende, rom for gode samtaler, humor og glede, og at det er et godt sted å være. Mange gode
minner har blitt skapt der, sier flere av de som går der.
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Berit Drtina har vært leder for gruppen frem til sen høst 2018. Fra årsskiftet tiltrådte ny leder.
Bibbi Merkesvik er kasserer. De øvrige frivillige er Ingrid Johannessen, Iris-Irene Sørby, Mary Sedberg, Ingrid
Merkesvik, Berit Drtina, Ragnhild Pedersen og Martha Hansen.

11.3 Film i kjeller’n
Dette er et gratis tilbud for alle 2.-6.klassinger. Vi har fast kveld hver første fredag i måneden. Da viser vi to
filmer, en oppe i møtesalen og en nede i kjelleren. Vi samles alltid først oppe, ønsker velkommen, teller opp
og informerer om filmene. Ungene velger hvilken film de vil se. Det serveres popcorn og saft under filmen.
Etter filmene er det populært å leke i kjelleren med airhockey, biljard, bordtennis, baller eller ander leker
de finner på sammen.
Vi har hatt 8 samlinger iløpet av 2018. Vi måtte avlyse en kveld pga sykdom, og i juni, juli og august har vi
ferie. Det er i gjennomsnitt ca 25 stykker hver gang. Dette er en liten nedgang fra i fjor, da vi lå på et
gjennomsnitt på 30stykker. De fleste som kommer er i alderen 2.-4.klasse. De fleste skolene i området er
representert.
Dette er et enkelt tilbud å gjennomføre, og det er populært. Det er en fast gjeng som møter opp, men det
kommer stadig nye fjes også.
Vi har 133 følgere på facebook, og bruker denne kanalen til å informere og legge ut arrangement om Film i
kjellern.
Det er Randi og Tommy Solberg Sundt som har kveldene.

11.4 Språkkaféen
Visjon: Skape en atmosfære av trygghet, bygge relasjoner og bruke norsk i enkel dagligtale. Vårt valgspråk
er: Du er verdifull! Dette gjelder oss alle og åpner for å møte hverandre med respekt og tillit. Tema høsten
2018: Verdier.
Vi er 12 medarbeidere som stiller opp, ca 8-10 på hvert møte som foregår hver tirsdag fra kl 11.00-13.30.
Medarbeiderne møter fra 10.30- ca 14,00.
Lokalet egner seg godt og vi er takknemlige for å få bruke dette.
Oppsummering:
Antall deltakere: Dette året har det stort sett vært flere deltakere enn tidligere og en veldig motivert og
ivrig gruppe kvinner, gjennomsnittlig ca 15 kvinner og noen små barn på hvert møte samt medarbeidere. Vi
fører lister over frammøte hver gang.
Vår

Høst

Antall deltakere:

43

39

Nasjonaliteter:

16

16

Antall møter:

17

13

Økonomi: Søndre Slagen menighet dekker utgifter til en enkel lunsj og Røde Kors har dekket utgifter til
materiell i tillegg til at vi bruker lokalet kostnadsfritt. Dette året har vi brukt:
Mat:

kr

5.349,-

Materiell:

kr

7.204,- Dette dekker lærebøker og diverse skrivesaker.

Opplegg:
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Etter en kort innledning med presentasjon, sang og introduksjon av dagens tema, setter vi i gang samtalen
rundt bordene. Her tilpasser vi samtale og oppgaver etter den enkeltes behov og nivå. Vi bruker lærebøker
og materiell som benyttes på Voksenopplæringen. Dette året har vi hatt en meget motivert og arbeidsom
gruppe kvinner. Det er meget god stemning og vi opplever stadig at det oppstår vennskap mellom
deltakerne som krysser kultur og nasjonaliteter.

11.5 Innvandrertreff for kvinner
Arbeidet har pågått med månedlige treff på helsestasjonen. Gjennomsnittlig oppmøte ca. 10. personer.

11.6 Færder og Tønsberg menigheters lørdagskafé
Dette er et godt tilrettelagt tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, deres venner og andre
interesserte, og der Guds ord formidles på en enkel og god måte. Tiltaket har vært i gang siden høsten
1995.
Vi samles hver annen lørdag i Teie kirke fra kl. 11.30 - 13.30 i perioden september – april.
Fremmøte ligger på ca. 40 - 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 aktivitetsprogrammet, som foregår etter et fast
opplegg.
Den musikalske delen ivaretas av de 2 kantorene i Færder kommune, Ingunn Aas Andreassen og Jan
Rosenvinge.
I pausen er det salg av vafler, kaffe og annet drikke. Iløpet av året også pizza, pølser og risengrynsgrøt (jul).
De av brukerne som vil, opptrer i pausen med sang, akkompagnert av piano og med mikrofon. Dette er et
stort høydepunkt, og det vises stor mestringsglede!
Bursdager markeres med en liten blomst.
Den liturgiske avslutningen foregår i kirkerommet med prest eller annen kirkelig ansatt. Den som vil, tenner
lys. En stille og fin stund.
Styringsgruppa har bestått av: Leder Randi Askim, kasserer Trond Endresen, sekretær Marit Borge Hansen.
Bjørn E. Andersen, Rita Rønningen, Elisabeth Askim og Janne Hansen.
Frivillige hjelpere: Else Ryen, Liv Aarø, Wenche Danielsen, Oddlaug Mjøen, Birgitta Thorsteinsen, Grethe
Førland.
Antall frivillige hjelpere til kjøkkentjenesten har variert noe. Det er behov for flere for å dekke opp ved
forfall o.a.
I løpet av 2018 har vi hatt 13 samlinger med til sammen ca. 570 deltakere.
Økonomien er tilfredsstillende. Også dette året er vi tildelt midler fra Fodens Legat.
I forbindelse med at Nøtterøy og Tjøme fra 01.01.18 ble slått sammen til en kommune, ble navnet vårt
endret til Færder og Tønsberg Menigheters Lørdagskafe.
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12. MISJON
12.1 Misjonsutvalget
Utvalgets medlemmer: Per Lunne, Thor Henrik Henriksen, Hans Skarbøvik, Elisabeth Klemmetsby
I løpet av året har vi hatt 3 komitemøter.
Det har vært regelmessig informasjon med bilder fra prosjektet vårt i Okhaldhunga, Nepal på gudstjenester.
2 kollekter har vært til misjonsprosjektet i Nepal.
Hans avsluttet arbeidet vi har hatt i Okhaldhunga i Nepal ved å vise fram bilder av prosessen med å bygge
et nytt sykehus. I løpet av årene har vi hørt mange gripende historier om mennesker som har fått hjelp.
Menigheten har også finansiert to hus til fattige som mistet husene sine under jordskjelvet i 2015. Vi har
altså vært med på å bygge et sykehus og finansiert bygging av to hus for fattige.
Komiteen har brukt våren og litt av høsten for å komme fram til to nye misjonsprosjekt som
menighetsrådet skulle velge imellom.
Valget ble NMS sitt arbeid i Estland.

12.2 Husøy Normisjon
Husøy Normisjon eier Husøy bedehus og står for virksomheten her.
Formiddagstreffene har samlet ca 20 personer hver måned.
Foreningen har arrangert to lokalhistoriske kvelder, begge med ca. 50 fremmøtte.
På vårmøtet fortalte Per Bjønnes Karlsen fortalte om gamle stedsnavn på Husøy, og sist høst hadde Ulf
Jahre temaet: «Rutebiltrafikken på Husøy gjennom 100 år».
Juletrefesten for familien hadde igjen riktig god oppslutning.
Bedehuset har vært leid ut i forbindelse med en konfirmasjon og en dåp.

13. INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJON
13.1 Informasjonsutvalget og Mbladet
Informasjonsutvalget har også i 2018 stått for utgivelsen av fire utgaver av menighetsbladet/ M-bladet til
alle 7000 husstander i Søndre Slagen. Redaksjonen består av Eivind Ytterland, Bjørg Stuestøl, Tove B.
Eriksen og Jan Petter Bergan. Alt arbeid med redaksjonelt innhold, design, bilder og distribusjon utføres på
dugnad. Per Lunne har ansvaret for all logistikk, bemanning av roder og rodekart.
Den redaksjonelle linje fortsatte i samme hovedspor for å gi et speilbilde av all aktivitet i menighet, kirke og
nærmiljø. Det tas sikte på å synliggjøre verdier, kirkens budskap og konkrete tiltak. Å utgi et variert og
fargerikt menighetsblad er krevende og betinges av mange gode leverandører inn til redaksjonen. Særlige
fokusområde i 2018 har vært Diakoniens år med tilsammen 16 dedikerte sider.
Brutto utgifter for menighetsbladet i 2018 er snaue kr 100.000.- som menighetsrådet anser som vel
anvendte utgifter. Bladet ligger på nettsiden til Søndre Slagen menighet, men inntil videre kommer bladet i
papirformat til din postkasse. Tilbakemeldingene er stort sett svært positive.
Informasjonsutvalget har ikke sett seg i stand til å utføre andre informasjonsoppgaver enn
menighetsbladet. Anslått dugnadsinnsats i 2018: 750 timer.
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14. ØKONOMI
14.1 ØKONOMIUTVALGET
Trond Karlsen er menighetsrådets økonomiansvarlig.
I 2018 har Søndre Slagen et mindreforbruk på 245 772,-. I forbindelse med revidert budsjett ble 191 147,avsatt til disposisjonsfond. Grunnen til dette store mindreforbruket er givertjenesten. Den har i 2018 vært
225 000,- høyere enn i 2017. Grunnen til det er satsingen på diakoni og en nytilsatt diakon. Menighetsrådet
har forpliktet seg til å betale inn kr. 100 000,- til Fellesrådet for dekning av diakonlønn. Dette var ikke
nødvendig i 2018 da den nye diakonen først startet 20.8.18.
Pr. 31.12.18 har menighetsrådet 913 123,- på disposisjonsfond.
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14.2 Givertjenesten
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14.3 Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett fremlegges på møtet.
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