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1. Larvik menighetsråd 
Våren 2022 ble endelig avslutning på både smittevernbestemmelser og den omfattende 
nedstengningen av samfunnet vårt. Menighetsrådet har etter dette hatt et tilnærmet 
normalt arbeidsnivå. Det har vært avholdt 9 MR-møter, hvor til sammen 63 saker er blitt 
behandlet i rådet, i tillegg til 44 saker til informasjon og eventuelt. Høsten 22 ble også 
arbeidet med å forberede det kommende kirkevalget i 2023 satt i gang. 

Menighetsrådet består av følgende personer: 

Valgte medlemmer (alfabetisk): Oppgaver / verv: 
Andreas Berg Nestleder, Representant LKFR 
Anne Gulvik Holmsen Kasserer 
Ragnhild Jacobsen Vararepresentant LKFR, frivilligkoordinator 
Gunhild Susanne Lavoll Kontakt Langestrand og sportskapellet 
Eva Thrane Nielsen Leder, KN-kontakt 
Eva Vally Idland Sekretær 
Varamedlemmer:  
Yngve Hellestøl Rep Kirkens SOS 
Paal Ottar Berg Varamedlem 

 
Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet, og møter på menighetsråds-, og 
arbeidsutvalgsmøtene. Byprest har vært personlig vara for soknepresten i 2022. 

Vi viser ellers til rapport fra menighetsrådsleder.  

Kontortid / Adresse 
Menighetens prester, kateket, og diakon har felles kontor på KUFhuset i Byskogen, i Øvre Dr. 
Holmsvei 44. Staben møtes til ukentlige stabsmøter enten her eller i kirkestua i Larvik kirke, 
og det samme gjelder for AU og MR til sine månedlige møter.  

Menighetens kantor og kirketjener har sine kontorer i Larvik kirke. 

Prosten har felles kontorløsning med Larvik kirkelige fellesråd / kirkevergens kontor, som har 
åpent mandag-fredag 10.00-14.00 

Besøksadresse: Postadresse: 
Øvre Dr. Holms vei 44 (KUF-huset) Postboks 258 Sentrum 

3251 Larvik 
Internett: Telefon: 
www.larvikkirke.no / www.langestrandkirke.no  33 17 30 00 

 
Endringer i staben 
Det har i 2022 ikke vært noen endringer i sammensetningen av staben.  

  

http://www.larvikkirke.no/
http://www.langestrandkirke.no/
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Lønnede medarbeidere 
Ansatte ved Larvik Kirkelige Fellesråd (LKFR): 
Kateket 50% Britt Mari Omsland Zakariassen 
Barne- og ungdomsdiakon 60% Mari Løchen 
Kantor 100% Vigdis Mork Poupart 
Kirketjener 50% Sigmund Nøstrud 
Ansatte ved Tunsberg bispedømmeråd (TBR): 
Byprest Christian Dag Nilsen 
Sokneprest Knut Zakariassen 
Prost  
 

Sølvi Kristin Levin 

Ulønnede medarbeidere 
Det er mange som nyter godt av engasjementet som våre ulønnede medarbeidere står for. 
Som årsmeldingen viser er store deler av menighetens arbeid både basert på og avhengig av 
innsatsen fra våre egne medlemmer. Betydningen av den ulønnede innsatsen i 
menighetsarbeidet kan ikke understrekes tydelig nok. 

2. Utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av MR 
Kirkemusikalsk utvalg: Utvalget består i tillegg til kantor av Jon Sverre Riis, Inger Johanne 
Lavoll, og Per Edvard Hansen. Soknepresten møter i utvalget ved behov. 

Trosopplæringsutvalg: Det er for tiden ikke noe aktivt trosopplæringsutvalg i Larvik 
menighet.  

Diakoniutvalg: Det er for tiden ikke noe aktivt diakoniutvalg i Larvik menighet. 

Kveldsgudstjenesteutvalg: gudstjenesteutvalget har hatt som sitt mandat å videreutvikle 
menighetens kveldsgudstjenester, og jobbe med aktiviteter og arrangementer rundt disse. 
Utvalget har hatt jevnlige møter gjennom 2022. Utvalget har bestått av kantor, og 
sokneprest som ansatte; Camilla Isaksen Vågen, Helge Vågen, Britt Mari Omsland 
Zakariassen, og David Durand som frivillige. 

3. Gudstjenester og andre aktiviteter i menigheten 

Biskopens forordning ble endret i 2022. Tidligere ordning var at det skulle feires gudstjeneste 
hver søndag i Larvik kirke, og i tillegg gudstjeneste 2 søndager i måneden i Langestrand kirke. 
Ny forordning innebærer at det som normalordning fortsatt feires gudstjenester 4 søndager i 
måneden i Larvik kirke, men at kveldsgudstjenesten som én av de fire, tas ut av 
forordningen. Dette er først og fremst et grep som sikrer frihet til å gjøre 
kveldsgudstjenestene på en slik måte at de appellerer så mye som mulig til de som er 
brukere av den. For Langestrands del har ny forordning ikke forårsaket store endringer; kirka 
har fortsatt som normalordning 2 gudstjenester i måneden gjennom 2022. 
På KUF-huset, som også har gudstjenesterom (storsalen) som er vigslet til kirkelig tjeneste, 
feires det gudstjeneste 1 gang i semesteret som normalordning. Dette er da én av Larvik 
kirkes gudstjenester som flyttes til et annet gudstjenestested. Friluftsgudstjenester feires på 
2. pinsedag og en gudstjeneste i Langestrand i Juni. Ut over dette tilkommer et ikke 
ubetydelig antall konserter og andre arrangementer. De siste årene har vi samordnet 
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gudstjenestene i sentrumskirkene i Larvik i forbindelse med sommerferieavvikling og 
høytider. Grunnet både kirkens og bispedømmets økonomiske situasjoner forventes det 
forsøk med ytterligere justeringer av forordningen gjennom kommende år (2023), etter 
mønster av samordningen som allerede gjøres mellom Larvik og Nanset i ferier og høytider. 

Betjening av sykehjem og institusjoner: Det avholdes andakter på sykehjem og institusjoner 
med jevne mellomrom etter oppsatt plan i samarbeid med Larvik kommune. Soknebud og 
kirkelig betjening av sykehjem og fengsel rapporteres ikke inn til sentral myndighet, men er 
jevnlig etterspurt fra menigheten og de institusjoner som finnes her. 

Gudstjenester Antall Besøkende Snitt 
2022 2021 2022 2021 2022 2021 

På søn.- og helligdager 75 65 4115 2464 55 38 
Utenom søn- og helligd. 16 9 1579 311 99 35 
Sum (uten andakter) 91 74 5694 2775 63 38 
       
Øvrige tall fra kirkestatistikken for 2022 (tallene for 2021 i parentes) 
Konfirmert 20 (18)   
Vigsler 25 (4) Deltakere 1386 (~150) 
Gravferder 83 (73) Deltakere 3583 (*) 
Andakter på institusjon  (13)   
Gudstjenester med nattverd 31 (24) Deltagere 936 (660) 
Gudstjenester særlig tilr. for barn 4 (4) Deltagere 203 (236) 
Gudstjenester for ungdom 4 (1) Deltagere 339 (*) 
Gudstjenester for barnehage/skole 6 (0) Deltagere 748 (0) 
Gudstjenester med dåp 28 (24) Deltagere 1506 (823) 
Konfirmasjonsgudstjeneste 4 (7) Deltagere 424 (407) 
Juleaftengudstjenester 4 (4) Deltagere 530 (188) 
Gudstjenester i påsken 4 (0) Deltagere 142 (0) 
Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag 1 (1) Deltagere 35 (18) 
Gudstjenester i pinsen 1 (1) Deltagere 47 (39) 
Allehelgensgudstjenester 3 (3) Deltagere 126 (119) 
Konserter og mus.and. i regi av menigh.  21 (13) Deltagere 1391 (833) 

- I regi av andre 23 (4) Deltagere 2426 (390) 
 
Til tross for at det har vært merkbart vanskeligere å dra folk til gudstjenester og konserter, 
noe som for øvrig ikke er spesielt for kirke og menighet, er tallene for 2022 overraskende 
gode. Så langt ser det ser det virkelig ut som om vi har kommet igjennom pandemien 
noenlunde på beina! 

3. Økonomien i Larvik og Langestrand menighet. 
Menighetsrådets økonomi baserer seg i det alt vesentlige på gaver og innsamlede midler.  

Menigheten har etter avviklingen av smittevernrestriksjonene våren 2022 vært i tilnærmet 
normal drift. Samtidig har vi oppdaget at det tar tid å komme seg i gang igjen etter flere år 
med uforutsigbar og tidvis fraværende drift. Det er så langt en god balanse mellom inntekter 
og utgifter, og regnskapet ble gjort opp med et beskjedent overskudd i stedet for den 
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forventede bruk av midler fra disposisjonsfondet. Alt i alt ser det ut som menighetens 
økonomiske situasjon har kommet seg relativt uskadd gjennom pandemiperioden.  

Menighetsrådet har lagt ned en betydelig innsats for å få i gang en givertjeneste som er 
øremerket trosopplæringsarbeidet, med bakgrunn i tidligere endring i fellesrådets 
fordelingsnøkkel for tildeling av driftsmidler. Innsamlet beløp gjennom givertjenesten er på 
samme nivå som tidligere år. Både givere og menighetsrådets medlemmer fortjener en stor 
takk for innsatsen så langt!  

Om årsregnskapet 
Menighetens regnskap for 2022 er gjort opp med et overskudd på kr 4.986,- uten budsjettert 
bruk av disposisjonsfond på kr 35.390,-. 

Totalt er det samlet inn kr 222.551,- i offer, herav kr 98.663,- til andre. 
Det har også kommet inn kr 37.130,- i andre tilskudd og gaver. 
I tillegg er det kommet inn kr 35.200,- via givertjenesten, slik at samlet beløp for offer og 
gaver er på til sammen kr 294.881,-.  

Det er overført kr 97.270,- til andre og i tillegg er det gitt kr 1 411 i gaver, totalt kr 98.681,-. 

Menighetens økonomiske stilling er god, fri egenkapital er kr 186.295,- 

 
Sluttresultat for enkelte virksomhetsområder: 
 

Aktivitet / virksomhet Status Sum 
001 Fellestiltak Mindreforbruk 5599,- 
013 Larvik kirkeakademi I balanse 0,- 
100 Trosopplæring Mindreforbruk 5854,- 
200 Konfirmantarbeid Mindreforbruk 12899,- 
340 Barne- og ungdomsdiakoni Merforbruk 11343,- 
370 Eldrediakoni I balanse 0,- 
400 Kirkemusikk Merforbruk 5641,- 
500 Gudstjenester og kirkelige handlinger Merforbruk 4994,- 
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Årsmelding Larvik Menighetsråd 2022 
Menighetsrådet (MR) har beståt av Eva Thrane Nielsen (Leder), Andreas Berg (Nestleder, repr 
Fellesrådet) Eva Idland (Sekretær) Anne Gulvik Holmsen (Kasserer) Ragnhild Jacobsen (Vara 
Fellesrådet, ansvarlig for frivillige) Gunhild Lavold (Kontakt Langestrand kirke og Sportskapellet) Yngve 
Hellestøl (Kontakt Kirkens SOS) og Paal Berg (Vararepresentant). 

Arbeidsutvalgsmøter avholdes eter behov. 

Det har vært avholdt 9 MR-møter. 63 saker er behandlet og det er tat opp ca 44 
informasjons/eventuelt-saker. 

Smitevernreglene for kirkene ble �l slut �ernet, og alle gudstjenester og konserter har eter dete 
gåt som planlagt. Konsertarrangementene i Larvik kirke deles mellom Fellesrådet og frivillige 
gjennom MR. En meget stor begivenhet var gudstjenesten 30 januar hvor kantoriet fremførte en ny 
salme skrevet av Dagny Holm og komponert av Einar Idland. Den er bare vakker, så tusen takk �l alle 
medvirkende. 

Det var 5 sommerkonserter med godt besøk, jevnlige orgelkonserter (Franck 200 år)og 
formiddagskonserter.  Tusen takk �l vår kantor Vigdis M Poupart for alt hun får �l. 

25 november var det operakonsert med Gunda Marie Bruce og venner. Takket være mange sponsorer 
ble det et overskudd på 50 000 kroner.  Det ble sendt �l et barnehjem i Ukraina via Rolf Døvle.  
Fantas�sk innsats av Rolf med venner.  

Vi har hat besøk av Den norske opera damekor sammen med det lokale mannskor Svennerskum 
(Dirigent Kjers� Kongssund), jul med Det norske solistkor, Ulrikke Brandstorp.  

Juleoratoriet av J.S. Bach ble fremført i Nanset kirke.  Det var et samarbeid mellom Larvik kantori, 
Trefoldighet kantori, Agder vokalensemblel, Agder Kammerorkester og sangsolister. En mek�g 
fremføring. 

Kan ikke nevne alle konsertene, men det er tydelig at Larvik kirke er godt likt og at alle medhjelperne 
gjør en fantas�sk innsats. 

Larvik kirkeakademi har arrangert 7 foredrag. Skulle ha ønsket oss mange flere besøkende. Kun 25 
mennesker pr. samling i gjennomsnit. Håper det blir bedre i 2023 

Det nødvendige murerarbeidet på sørsiden av kirken og innvendig fra trappeoppganger og i sakris�et 
er gjennomført. Foreløpig ser alt meget bra ut.  Det er avholdt dugnad i kjelleren, men veldig mye 
gjenstår. 

Ragnhild Jacobsen og Yngve Hellestøl har vært på årsmøte i Kirkens SOS i Drammen. Ragnhild 
Jacobsen har også vært på Misjonsmøte i Søndre Slagen kirke sammen med Eva Thrane Nielsen i 
forbindelse med kirkens 50 års jubileum 

De frivillige i Langestrand kirke har nok en gang gjort en formidabel innsats. Kirkekaffe eter hver 
gudstjeneste, og olsokfeiring med grøt mm 29 juli. Lars Amundsen har nok en gang hjulpet �l. Nå er 
det inngangsporten som er restaurert. Det slite teppet i våpenhuset er bytet ut med nyt. Nå står 
orgelet for tur �l å bli reparert. Dessuten vil vi gjerne byte ut den slite fløyelen på alterringen og 
knefallet. Dete er beregnet u�ørt i løpet av 2023. 

For øvrig er det u�ørt noe snekkerarbeide ved vinduene rundt kirken. Det resterende innvendig vil bli 
tat i 2023. Tusen takk �l alle gode medhjelpere i Langestrand kirke.  Dere gjør en utrolig innsats! 
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Tusen takk for all hjelp fra en fantas�sk stab og alle frivillige.  Menigheten hadde ikke klart seg uten 
dem ved gudstjenester, skuespillerinnsats, kulturarrangementer, kirkekaffe og rydding.  Igjen har vi 
drat lasset sammen. 

«Meningen med livet er ikke å få seg et levebrød, men å fylle et liv» 

Larvik, 6 mars 2023 
Eva Thrane Nielsen, Leder Larvik menighetsråd 

2022 Årsrapport Kirkemusikkutvalget i Larvik menighet 
Kirkemusikkutvalget 
Medlemmer 2022: Inger Johanne Lavoll, Per-Edvard Hansen, Jon Sverre Riis og Vigdis Mork Poupart. 
Utvalget har hat to møter og behandlet 8 saker. Konserter, musikk- og kulturgudstjenester, 
instrumentsituasjonen og budsjeter var temaene.  

Årets konserter 
20 konserter ble gjennomført i menighetens regi: 

- Seks Musikalske Hyggestunder på torsdagsformiddager.  

- Åte Orgelkonserter med gjennomgående tema: verker av Cesar Franck. 

- Fire Sommerkonserter på torsdagskvelder i juli. Varierte konserter. 

- Lørdag 30. april: «Vårkonsert» med Larvik Kantori og panfløy�st Roar Engelberg 

- Lørdag 26. november: Juleoratoriet 1-3 av J. S. Bach i Nanset kirke med Larvik Kantori i 
samarbeid med Trefoldighet kantori i Arendal, Agder Vokalensemble og Agder kammerorkester. 

- Larvik kirke har i �llegg vært utleid �l flere konserter. 

Musikk ved gudstjenester 
Larvik kantori har medvirket på høy�dsdagene og ved flere musikkgudstjenester. De har også s�lt opp 
som forsangere ved konfirmasjonsgudstjenestene. En rekke solister og instrumentalister har 
medvirket ved gudstjenester både i Larvik og Langestrand kirke. Det har vært stor bredde i 
musikksjanger, utrykksform og besetning – fra klassiske korverk på kirkeårets høy�dsdager �l 
bandmusikk på ungdomsmesse.  

Økonomi 
Larvik kommune, Norsk Kulturråd, Korforbundet og Larviksbanken har vært vik�ge bidragsytere med 
sine �lskudd. Kollekt og billetsalg fra konserter og gudstjenester utgjør likevel hovedinntektskilden. 
Besøkende �l våre musikkarrangementer gir uvurderlig god støte og utgjør en av bærebjelkene i 
finansieringen av kirkemusikken.  

Instrumenter 
Larvik kirkes orgel og flygel fungerer bra. Det vil bli u�ørt et større vedlikeholdsarbeid på orgelet i 
Langestrand kirke våren 2023. Det ville være ønskelig med et bedre piano evt lite flygel �l 
Langestrand kirke.  

Takk 
En stor takk �l kor, sangere, instrumentalister og frivillige medhjelpere som har bidrat på 
gudstjenester og konserter i Larvik og Langestrand kirker! En spesiell takk �l Eva Thrane Nielsen som 
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har hjulpet �l på nesten alle konsertene dete året! Og en stor takk �l alle dere som har støtet opp 
om det kirkemusikalske arbeidet! Det betyr så mye. 

Larvik 17.02.2023 
Vigdis M. Poupart, kantor i Larvik 

Årsberetning Larvik Kantori  2022 
På årsmøtet den 3.3.22 ble det gjort følgende valg:  

Leder Tor Inge Romøren  (gjenvalg fram til årsmøtet 2023) 
Styremedlemmer Dag Gjærum (ikke på valg, ett år igjen) 
 Stina Lindvig Labori (ikke på valg, ett år igjen) 
 Inger Johanne Kristiansen  (ny, valgt fram til årsmøtet 2024) 
Varamedlemmer Britt Eidsheim (gjenvalg fram til årsmøtet 2023) 
 Turid Klepaker (ny, valgt fram til årsmøtet 2023) 
Valgkomité Anna Selene Kvam  (gjenvalg fram til årsmøtet 2023) 
 David Durand (ny, valgt fram til årsmøtet 2023) 
 Elisabet Romøren  (gjenvalg fram til årsmøtet 2023) 

 
I motsetning �l året 2021, som var det vanskeligste i korets historie, hadde vi �lnærmet normal dri� i 
2022. Vi hadde �l sammen 36 øvelser, herav to sammen med Trefoldighet kantori og Agder Vocale i 
Arendal og én sammen med dem i Nanset kirke. Vi hadde i alt 11 opptredener. Begge deler er 
omtrent som vanlig de senere årene. 

Vi hadde følgende opptredener i 2022: 

Våren 
30.1. Musikkgudstjeneste (Klimagudstjeneste) 
27.3. Musikkgudstjeneste på Maria budskapsdag 
17.4. Høytidsgudstjeneste 1. påskedag 
30.4. Konsert med Roar Engelberg og Malgorzata M. Sundberg 
5.6. Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag 

 
I �llegg var vi forsangere ved fire konfirmasjonsgudstjenester, og vi sang i Honoria B. Segelckes 
begravelse den 20.5.  

Vi hadde også en hyggelig semesteravslutning hos Arvid den 9. juni. 

Høsten 
2.10. Musikkgudstjeneste 
6.11. Musikkgudstjeneste Allehelgensdag 
26.11. Juleoratoriet i Nanset kirke 
27.11. Juleoratoriet i Trefoldighetskirken, Arendal 
18.12. Lessons and Carols 
25.12. Høytidsgudstjeneste 1. juledag 

 
I september fikk vi tat nye bilder av koret, og vi startet arbeidet med å lage et medlemshe�e som 
Dag nedla en stor innsats med å redigere. He�et ble ferdig mot sluten av året. 

Koret bestod ved årsski�et 2022-2023 av 22 sangere. Vi har aldri vært så mange.  
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Medlemmer 
Sopran: Anse, Britt, Hege, Gjertrud, Stina, Turid, Marit 
Alt: Ana, Elisabet, Elly-Anne, Hild, Inger Johanne K, Inger Johanne L, Randi 
Tenor: Arvid, Dag, David, Gunnar, Vegard 
Bass: Eyvind, Kåre, Tor Inge 

 
Ved forrige årsski�e var vi 20, det høyeste antallet �l da. Jon Espen slutet, men Marit, Eyvind og 
Vegard kom �l.  

Styret har hat fire møter i løpet av året for å planlegge virksomheten og fordele oppgaver i 
forbindelse med korets dri� gjennom året. Vi har sendt referater fra styremøtene �l alle 
medlemmene per e-post.  

Oppsummering 
Vi kan se �lbake på et år med bare kortvarige korona�ltak, og med mange ak�viteter. Satsingen på 
Juleoratoriet var et høydepunkt. Dete prosjektet krevde imidler�d en stor innsats for at vi skulle 
komme i mål, bl.a. med mye ekstra-arbeid for Vigdis og i alt tre reiser �l Arendal – �l dels under 
vanskelige kjøreforhold. De fleste av oss syntes likevel at konsertene ble en flot opplevelse som var 
verdt alt strevet. Vi kunne dessuten glede oss over mange �lhørere - 220 i Nanset og over 350 i 
Arendal - og at prosjektet gikk med økonomisk overskudd. 

Ved vårkonserten var Guy Poupart gjestedirigent eter å ha øvd med oss på forhånd. Ved 
musikkgudstjenesten Allehelgensdag måte vi greie oss uten Vigdis som var syk, men koret kom vel i 
mål under Elises og Tor Inges ledelse. Vi ønsker oss enda flere �lhørere ved musikk-gudstjenestene, 
men oppmøtet under vårkonserten med Engelberg og Sundberg var bra (110), og det var et stort 
antall �lhørere ved årets Lessons and Carols (163). Dete �ltaket er blit en tradisjon som mange vil 
�lhørere være med om, og det er gledelig og mo�verende for oss.  

Styret vil takke Vigdis for godt forberedte og gjennomførte øvelser, stødig ledelse når vi opptrer og 
påpasselighet med stort og småt – fra noteinnkjøp �l planlegging, søknader om økonomisk støte, 
markedsføring, rigging, eterarbeid osv. osv. Hun har hele �den inspirert oss og all�d bidrat �l god 
stemning i koret.  

Til slut vil styret takke alle kormedlemmene for lojalitet, innsats, samhold og trivsel. 

Larvik, februar 2023 
Tor-Inge Romøren, Styreleder i Larvik Kantori 

Årsrapport Trosopplæring Larvik menighet 2022 
Hva er de vik�gste erfaringene vi har gjort dete året, set fra et undervisningsperspek�v? 

Alt er ikke som før eter 2 år med pandemi! Våren 2022 var jo fortsat preget av smitevern selv om 
mye var annerledes. Vi forsøkte å gjøre �ng ekstra bra med opplegg for barn og unge. Vi sate det 
sosiale i TO mye i fokus, likevel har det vært vanskelig å få særlig ungdom �l å komme på �ltak. Vi 
opplevde at kirken kom enda lengre bak i folks bevissthet.  

En annen vik�g erfaring er at både ansate og frivillige er mer slitne eter pandemien. Flere har fåt 
helsemessige u�ordringer eter gjennomgåt sykdom. En annen �ng er at eter pandemien har flere 
ønsket samtale, det har vært flere begravelser, vi fikk situasjonen med flyktninger fra Ukraina inn som 
en stor arbeidsoppgave, og det er mye som måte tas igjen eter nedstenging. Alt dete har gjort at vi 
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ansate har hat mindre kapasitet �l å sete i gang nye �ltak for barn og unge, og vi har heller ikke 
klart å oppretholde alle planene våre.  

Vi ser at konfirmasjons�den krever stadig mer �d av oss. Det er mange som sliter med skolevegring 
og det er flere som har psykiske u�ordringer. Det gjør at vi må ha flere undervisningsopplegg for 
enkeltpersoner, flere samtaler med hjemmene og mer �lretelegging også i den vanlige under-
visningen. Det er helt nødvendig å være to sammen, for det skjer nesten all�d noe uforventet som et 
angstanfall, noen som trekker seg bort fra de andre osv. Men vi ser at dete gjør en forskjell på hvor 
mange som velger kristen konfirmasjon i sentrum. Vi har flere konfirmanter enn mange bymenigheter 
ellers i landet. Vi er glade for samarbeidet med Nanset menighet på leir, pilgrimsvandring, 
temasamling om sorg og død og «ung messe».  

Vi opplever at det å drive kirke for barn og unge i Larvik kommune kan være ganske u�ordrende. 
Kommunen er veldig opptat av at alle samlinger som betyr noe skal være «livssynsnøytrale». Veldig 
o�e følges dete av en «berøringsangst» som fører �l fravær av all religion. Det er ikke let for barn og 
unge å da skulle velge et livssyn og leve med eller ha en tro, når tro så fort forstås som noe nega�vt, 
noe vi ikke ønsker å ha rom for. Vi savner en poli�sk drø�ing i Larvik på hva det gjør med barn og 
unge at det ikke er «innafor» å ha en tro, og hvert fall ikke en kristen tro. Vi ønsker oss en kommune 
som tenker «livssynsåpent», og ikke bare «livssynsnøytralt».  

En oversikt over de tiltakene vi rapporter inn sentralt til kirken:  
 

Tiltak Alder Oppmøte i prosent av de 
døpte på års kullet 

Drives av? Noe å merke seg 

Dåp  0-1 34 døpte, men kun 15 stk 
bor i Larvik menighet 

Prest, pluss 
ansatte og frivillige 
på gudstj. 

1 av disse var 
ungdom 

Dåp/dåpssamling 0-1 71% av 34 døpte Prester, kateket, 
diakon 

 

Babysang 0-1 65% av 34 døpte Diakon  
2 års bok  2  46% av 13 døpte Kateket, prest  
Karneval på KUF 0-6 9% av 139 døpte Kateket, diakon  
4 års bok  4 25% av 24 døpte Kateket, prest  
6 års bok  6 25% av 28 døpte Kateket, prest  
Julespill  2-5 år Det kom 180 barn  Hele staben, pluss 

frivillige 
Tiltaket foregår i 
barnehagetiden 
og rapporters 
ikke som 
trosoppl. 
Offisielt.  

Påskevandring  3-6 Tilsammen 45 barn Kateket, prest, 
organist 

Tiltaket foregår i 
barnehagetiden 
og rapporters 
ikke som 
trosoppl. 
Offisielt. 

Tårnagenthelg 8 og 9 
åringer: 

Det kom 20% av 25 
døpte. 9 åringer: det 
kom 38% av 26 døpte. 

Kateket, prest  

Konfirmanttiden 14-15 Det deltok 71 % av 35 
døpte  

Kateket, prest  
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Ledertrening 15-19 11% av 38 døpte Kateket, prest, 
diakon 

Samarbeid med 
Nanset  

Tensing  13-19 3 % av 254 døpte  Menighetspedagog 
i Nanset 

Prest, kateket 
noe med 

Musikk og 
ungdomskveld 

15-18 23 % av 172 døpte.   Kateket, prest  

Dåpssamling/Dåp:0-1 år 
Mål: Vik�g første møte med menigheten. Bevisstgjøring av dåp og trosopplæring, smakebit på 
babysang. Vi har stort fokus på dåpsgudstjenester. Denne året har vi laget dåpsposer som inneholder 
dåpsbok eller «Bibelboka mi», informasjon om �lbud for familier, barn og unge i vår menighet, samt i 
Nanset. Det er også et «Barnas» blad, informasjon om tripp, trapp, en plakat med «Jeg folder mine 
hender små» og bordbrikke med «O du som meter».  

Drop-in dåp 
I 2022 ble det ikke egen drop-in dåp, men vi døpte en del på egne gudstjenester.  

Babysang:0-1år 
Mål: Gi barn og foreldre et møte med kirken der de er i sine liv. Skape trygge netverk. Lære sanger, 
bønner, regler �l bruk i hjemmet og som tas opp igjen i gudstjenesten. Her bygges mange relasjoner 
og familiene inviteres �l å fortsete å ta med barna �l kirken eller kristne samlinger.  

2 års bok 
Mål: Markere 2 år siden dåp. Gi opplevelse av å høre �l i kirken som et trygt sted å komme �l. Bli 
kjent med historier fra bibelen og gudstjenesten. Vi lagde en sanseløype i kjelleren for de minste 
under dåpsdelen. Tema var Salme 23, og de fikk smake, se, få dåpspåminnelse, bli vugget i teppe for å 
kjenne på hvordan ligge i grønne enger, krype gjennom dødsskyggens dal og se blomster u�olde seg i 
vann. Fint å møte barna igjen når det ikke er så lenge siden dåp.  

4 års bok 
Mål: Markere 4 år siden dåp. Gi opplevelse av å høre �l i kirken som et trygt sted å komme �l. Bli 
kjent med historier fra bibelen og gudstjenesten.  

Fint å ha 4 og 6 års bok sam�dig, blir flere familier. Bra å ha en enkel og �lretelagt gudstjeneste for 
barn. I Larvik gudstjenesten fikk vi barna med på et skuespill om sauen som forsvant. Barna fikk på 
hvite kapper, så de var sauene, kateketen var utkledd som gjeter og presten var forteller. Det var mye 
forberedelse, men stor glede blant barna og familie. Vi tar også med barna på sanger med bevegelse, 
og det er fint med bønnevandring. Veldig fint å bruke kun sanger fra bøkene på denne gudstjenesten.  

Fint å ha �lbudet i både Langestrand og Larvik kirke, fordi �lknytningen for folk er sterk �l kirkebygg 
og dåpssted.  

6 års bok 
Mål: Markere 6 år siden dåp og skolestart. Gi opplevelse av å høre �l i kirken som et trygt sted å 
komme �l. Bli kjent med historier fra bibelen.  

Vi hadde 4 og 6 års bok sam�dig, og det er fint å flere barn sam�dig på gudstjeneste. Vi hadde bedre 
oppslutning enn �dligere på dete i år. Samme gode opplevelsene som for 4 års bok. 

Karnevals gudstjeneste 0-6 år 
Mål: Innledning �l faste�d. Samle familien �l fest og moro med Gud i sentrum. Forståelse for faste�d, 
påskehøy�d. Vi har karneval på fastelaven og o�e kommer denne dagen sammen med morsdag, så 
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for noen er det fint å samles med andre fordi de ikke har så stort netverk, for andre vil de være med 
egen familie. 

Julespill 2-5 år 
Mål: Formilde juleevangeliet �l barnehage barn. Flot fores�lling med fine rekvisiter og kostymer. 
Flinke skuespillere fra MR, stab og noen andre frivillige. Det var 180 barn som kom fra de ulike 
barnehagene i sentrum. Veldig fint å få ha dete igjen eter korona. Det er fint å lage dete �l med 
ansate og frivillige. Mange gode skuespillere her���� 

Påskevandring:  
Vi lager en vandring i påskedagene sammen med barna. Vi går i tog inn og synger hosianna, de får 
vasket hender og vi spiser påskemål�d med polarbrød og sa�. Vi forteller om Jesus som døde og vi 
besøker den tomme grav. Det var 43 barn i alderen 3-6 år fra 3 ulike barnehager som kom.  

KULA og MYGGEN familiesamlinger Larvik 

Dete �ltaket er kommet som et ønske fra foreldre som har gåt på babysang, de ønsker å fortsete å 
møtes, synge og har det sosialt. Veldig ulikt antall som kommer, alt fra 2 �l 12 åringer. Flest i alderen 
0-6 år. Det lages middag hver gang og det er samlingsstund. Tiltaket dri�es i regi av Larvik KFUK-
KFUM. 

Tårnagenthelg 8-9 år 
Mål: Få kjennskap og oppleve �lhørighet �l den treenige Gud. Kjenne kirkens oppdrag. Det kom 
mange barn og vi hadde flinke ungdomsleder med. Vi startet dete året med poli�mann Arne, som 
fortalte om hvordan de fant tyvene når vårt kjente maleri ble stjålet for 11 år siden. Han fortalte også 
om hvordan man tar fingertrykk og hvordan man går fram for å løse mysterier. I år hadde vi forsøkt en 
ny vinkling for å skape nysgjerrighet på mysterier i hele kirkebygget. Vi hadde på forhånd laget kart 
som gruppene skulle finne poster, altså måte de løse kartet og løse oppgaver på hver post. Lørdagen 
avslutet med skatejakt i jordkjelleren, der de fant skatekirste med godis.  

På gudstjeneste var det fint å ha dåp som disse store barna kunne få være med å delta med tekster, 
bære vann, tørke hodet på babyen. Alle hadde en oppgave, stor eller liten. Og de voksne i 
menigheten var så imponert og ble så inspirert av tårnagentene.  

Lys Våken for 11 åringer, overnatting i kirken  
MÅL: Å gi bred kunnskap om og opplevelse av den kristne tro og den treenige Gud gjennom blant 
annet overna�ng i kirken. AVLYST!  

Konfirmanttiden 15 år (60 timer, som gjør dette til det største tiltaket i TO plan) 
Mål: Vekke og styrke troens liv som gis ved dåpen. Oppleve kunnskap og kjennskap �l en treenige 
Gud. Gi gode innspill for livet og troen, oppnå dialog med konfirmantenes livsspørsmål. Se den 
enkelte som elsket av Gud.  

Vi fikk gjennomført det meste av opplegget vårt �l tross for noe nedstengning.  

Vi er to som underviser sammen, og det gjør at vi kan bruke gode pedagogiske virkemidler, vi har en 
som har mulighet for å ta seg av de som trenger ekstra �lretelegging. Og det var helt nødvendig i alle 
�mer. Vi hadde hat 11 av 20 ungdommer på «Eter skole�d» som barn, og kunne letere �lretelegge 
for dem. Det ble også spennende å u�orske nye tema og repetere gamle tema med denne gjengen. 
Fordi det var begrensning i antall i kirken, gjennomførte vi flere gudstjenester slik at konfirmanter 
kunne ta med gjester.  
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Tema e�kk som vi har på våren var veldig aktuelt for denne gruppa, og siden vi har gjensidig �llit �l 
mange av ungdommene, også �l foreldre, kunne vi ha virkelig gode samtaler om rus, vennskap, 
grenser, inkludering m.m. 

Vi er veldig fornøyde med å ha endel samarbeid med Nanset og Hedrum. Vi er sammen om Leir på 
Oksøya, pilegrimstur, Ung messe, Sorg, død og nyt håp seminar.  

Selv om vi hadde mange konfirmanter med fra "Eterskole�d", ble desverre ingen av disse med videre 
på lederkurs eller med i ungdomsarbeidet vårt. Det undrer vi oss lit over.  

Høsten 2022 ble veldig bra med nyt kull konfirmanter, Leir på Oksøya med supre dager og 
ungdomsledere. En flot pilegrimstur i oktober og felles Ung Messe i November.  

Konfirmantarbeidet er virkelig et av våre satsningsområder i Larvik menighet. 

Tensing 13-18 år 
Mål: Å gi bred kunnskap om og opplevelse av den kristne tro og den treenige Gud. 

Gjennom: å legge �l rete for møtepunkter med ak�v deltakelse, som gir kunnskap og opplevelse av 
den kristne tro og av en treenig Gud og de kristne tradisjonene i den norske kirke. Skape trygge 
miljøer der hver enkelt opplever seg set og ivaretat som verdifulle mennesker skapt av Gud. Bruke 
krea�ve evner som musikk, dans, drama, miljø, media for å oppleve tro på Den Treenige Gud og 
utrykke denne gjennom opptredener og konserter. Tensing er et av få kon�nuerlige �ltak som er for 
ungdom i sentrum. Eter mange år trakk vi ansate i Larvik oss ut av voksenlederrollene våre før 
sommeren, da vi har mer enn nok å gjøre i Larvik menighet. Vi sendte 2 ungdommer på leir «Røst» 
via tensing, og en ungdom på TSS (lederkurs). 

Videre ledertrening etter konfirmasjon 
Mål: Gi ungdom kunnskap og trygghet på å kunne lede seg selv og andre. Bli tryggere på egen tro og 
bli u�ordret på å utrykke sin egen tro. 

Vi hadde to ulike lederopplegg i 2022. Kurset som 15 åringene begynte på i 2021 ble noe avkortet pga 
nedstengning. Så vi kombinerte kurs for �orårskonfirmanter med "pup-up" lederkurs for ledere 15-19 
år. De fikk kursbevis hvis de deltok på mer enn 3 av totalt 5 kvelder. På høsten startet vi igjen opp kurs 
for �orårskonfirmanter, kurset kalles LTF, kurset er en forutsetning for de 16 åringene som ville være 
leder på konfirmantleir.  

Vi startet nyt semester med Kick- off på Skautvedt, få ble med, men en fin overna�ng var det for de 
som kom. Vi må jobbe med denne samlingen eter korona perioden. 

7 ungdommer ble med på «LTF» fra høsten 2022, og vi fikk gjennomført noen samlinger. Dessverre 
for få pga sykdom. Og de fikk ikke praksis på Lys Våken, fordi det ble avlyst. Men de fleste på kurset 
har praksis oppgaver i Tensing. Vi tenker for 2023 at vi skal ha pop-up lederkvelder denne våren også.  

Vi må tenke nyt omkring "ULF" tur og "Kick off", dete har blit ukjent for ungdommer eter korona. 

Har lu�et ideen om å samle alle på undervisning av ansate for å kanskje kopiere Sande�ord sit 
opplegg på ledertrening over 3 år. Vi jobber utover våren med dete.  

Ledertrening er avgjørende for om vi lykkes med �ltak i TO som Tårnagent, Lys Våken, Konfirmasjon, 
Tensing, Musikk og ungdomskvelder m.m 
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Musikk og ungdomskvelder 
Mål: Et møtested hvor vi legger �l rete for at ungdom eter konfirmasjonsalder kan samles, med 
fokus på tro, fellesskap og �lhørighet. 

I 2022 gjennomførte vi 3 Musikk og ungdomskvelder. I mars kom det stort set ungdommer fra 
Tensing og Target (frikirken) det kom bare 3 ungdommer utenfra. I juni hadde vi "Send and return" og 
her kom det 20 ungdommer pluss endel voksne, siden dete var søndagen for kveldsgudstjenester. På 
høsten arrangerte vi en kveld i oktober, men vi slet med mye sykdom blant ansate og frivillige 
ungdommer, så vi endte opp med 20 ungdommer som kom. Musikk og ungdomskvelder er veldig 
posi�ve fordi de kan samle ungdommer fra flere miljøer i byen. Vi har funnet en god balanse mellom 
forkynnelse, lek, musikk og sosialt samvær. Liturgien inneholder både fellessang, bønn, forkynnelse, 
natverd og bønnevandring.  

Det er nødvendig med frivillige ungdommer som er god på musikk for å gjennomføre disse kveldene. 
For 2023 ski�es mange av våre faste ut pga de flyter videre, så vi må rekrutere nye. Det er lit 
overlapp �l Tensing, men vi har som hovedtanke at dete skal være i �llegg �l og ikke i stedet for 
Tensing. Vi har hat avtale med ungdommer at de får kurs på sommeren, mot at de er med å 
arrangere «Musikk og ungdomskvelder» i året som ligger foran. Vi må i 2023 jobbe videre med å 
rekrutere noen �l å reise på Musikkverksted eller TSS med denne avtalen.  

I Larvik var det før 2020 noe som het "Unite Larvik" en gruppe på tvers av alle kirker som arrangerte 
kvelder som lignet lit på musikk og ungdomskvelder. Denne gruppen er ikke så ak�ve nå, så vi ser det 
som fint å kunne fortsete med våre kvelder 1-2 ganger i semesteret. Vi har testet ut konseptet i både 
Larvik og Langestrand kirker, foreløpig best i Larvik pga flere rom nede i kjelleren. Vik�g med noe 
gra�s mat, så kiosk hvor det kan handles er fint. Vi trenger nye voksne på kjøkkentjeneste. Mulig vi 
skal rekrutere blant årets konfirmanter i Larvik? Vi har flere som har gåt i kor, som spiller i korps eller 
har vært ak�ve i kirken da de var yngre. Her kan vi også u�ordre konfirman�oreldre �l å s�lle opp. 

Larvik, 8. mars 2023 
Britt Mari O. Zakariassen, kateket i Larvik menighet 

Årsmelding Diakoni 2022 
Barne- og ungdomsdiakonen har sammen med menighetsrådet hovedansvar for det diakonale 
arbeidet i menigheten. Chris�an Dag Nilsen har hat hånd om sykehjemsandakter, mens menighets-
rådet har ansvar for rekrutering og oppfølging av frivillige �l kirkeverter og kirkekaffe i gudstjenester 
sammen med stab. Det foregår mye diakonalt arbeid gjennom møter og samtaler, som ikke let kan 
registreres, av menighetens medlemmer og ak�ve så vel som ansate.  

 Starten av året ble preget av Korona restriksjoner.  

Diakoniutvalg 
I 2022 har det sammen med Nanset menighet vært avholdt et møte. Til vanlig har utvalgets hoved-
oppgave vært å arrangere dagstur for voksne i menighetene, det ble ikke arrangert i år. I løpet av året 
har flere av de frivillige meldt seg av som frivillige i utvalget. Chris�an Dag Nilsen har forsøkt å holde 
fokus på dete og informert og u�ordret menighetsrådet på u�orming og mandat. Vi håper å komme 
i gang igjen i løpet av 2023.  
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Barne- og ungdomsdiakonale tiltak 
Babysang 
Babysang samler ukentlig voksne og barn �l en unik stund sammen. Med fokus på �lknytning og 
relasjon mellom den voksne og barnet, og å gi tanker omkring livet, Gud og skaperverket skapes en 
�lhørighet og et netverk for omsorgspersonen og barnet. For mange er det en stor endring i livet å 
bli foreldre, og det kan være godt å dele tanker og opplevelser med andre over en lunsj som serveres 
i eterkant av hver samling. Det har deltat i gjennomsnit ca. 8-10 barn pr. samling, som foregår på 
Kuf-Huset.   

Familiesamlinger med middag 
«Kula og Myggen» møtes annen hver torsdag �l middag og samling med familier med småbarn på 
Kuf- Huset. Dete er først og fremst en diakonal møteplass der små og store kan bygge netverke og 
skape gode relasjoner i en kristen ramme. Mellom 3 og 17 barn + foreldre kommer �l samlingene. 
Diakonen leder samlingene sammen med frivillige foreldre.  

TriaTweens 
Tria Tweens startet opp våren 2002 (og feiret 20 års jubileum i 2022) et eter skole�d �lbud for 5-7 
klassinger. Ungene kommer primært fra Mester�ellet skole og mange får �lbudet via skolehelse-
tjenesten.  Tria Tweens er en åpen klubb med mulighet for medlemskap i KFUK/KFUM.  Det var i 2022 
mellom 10-18 barn pr. Samling  som består av middagsservering og ak�viteter. Tre frivillige 
pensjonister har ståt for mat og ak�viteter sammen med diakon. 4 ungdomsledere har hat dete 
som valgfag på ungdomsskolen i 10. klasse. Fra høsten 2022 har Tria Tweens hat en pause siden alle 
deltakerne gikk over �l ungdomsskoletrinnet.  

Cafè Underground 
startet i 2015 som et �lbud for ungdomsskoleelever. Her kommer ungdommer for å spise, gjøre lekser 
og være sammen eter skolen på �rsdager fra kl. 14.00-16.30. Cafeen samler i gjennomsnit ca. 10 
ungdommer pr.gang.  Målet med �ltaket er å skape en trygg arena der ungdommene kan få u�olde 
seg i trygge rammer. Diakonen leder Cafe Underground som også har eget styre. Fra høsten 2022 har 
også dete �lbudet ligget nede siden deltakerne gikk fra ungdomsskolen over �l videregående.  

Club Underground 
startet opp i januar 2012 og er en åpen kafe for ungdommer fra 16 år og oppover. På våren var det en 
liten kjerne som møtes gjevnlig en gang i måneden, men på høsten kom det en stor gjeng over fra 
cafeen �l klubben siden de startet på videregående. Denne høsten har det vært mellom 10 og 15 
ungdommer på klubben som møtes annenhver onsdag eter skolen �l mat og prat.  

18-30 middager 
- Eller «rånemiddag» som de selv liker å kalle det, består av en styringsgruppe som sammen med 
diakonen arrangerte middagssamlinger 3 mandager / mnd denne våren. Fra høsten har det vært to 
ganger i måneden. Det har kommet mellom 8 og 15 på hver samling. De nyter lit ordentlig middag og 
slapper av i stuene på KUF-huset eller spiller bordtennis / musikk �l de o�e plutselig finner på noe 
annet.  

Andre Diakonale prosjekter og tiltak i menigheten gjennom året.  
 Sisterhood/ United Sisters- jentegruppe. 
I 2022 møtes 7 jenter fra ungdomsskolen eter skolen fra høs�erien �l sommerferien. Sisterhood er 
et samarbeid med Larvik kommune. Jenter fra Mester�ellet og Hedrum ungdomsskoler får �lbud 
gjennom skolehelsetjenesten og møtes to �mer eter skole�d på Kuf-Huset. Sisterhood metodikken 
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baseres på tema samlinger, mål�d og ak�viteter. Sisterhood har som mål å bygge relasjoner og gi 
redskaper for livsmestring og livstolking.  Avslutningsturen med overna�ng på Seilerhyta var nok 
høydepunktet for gruppa.  

På høsten søkte vi integreringsmidler fra kommunen �l en ny gruppe. Vi startet opp med deltakelse 
på Ten-leir på Knatholmen leirsted på seinsommeren med fem ukrainske ungdommer, to fra Polen, 
en engelsk og en med flerkulturell bakgrunn fra Asia. Ved oppstart av gruppa på høsten var det 11 
jenter med på United Sisters. Vi hadde en romslig økonomi og var på «Escapeoom», julekonsert og en 
fantas�sk hytetur. Tema som kjønn, familie, helse, kriminalitet, grenser og fordommer ble gjennom-
gåt og reflektert over på temasamlingene. Flere av jentene har blit med på Club Underground under 
og i eterkant av samlingene.  

Bruktmarked 
Den diakonale tanken rundt bruktmarked er å ta vare på skaperverket gjennom gjenbruk, å begrense 
nyproduksjon og å bidra �l en bedre økonomi.  Det ble arrangert et lite marked på våren og på høsten 
fikk vi �l et bruktmarked sam�dig med KUF-høstmarked sam�dig.  

Ledertrening 
Styrearbeid er en vik�g del av ledertrening for ungdommer i de diakonale ak�vitetene. Diakonen er 
derfor naturlig med på lederhelger og samlinger i menigheten. 

Medarbeiderfest 
Gjennom året er det mange frivillige som gjør et fantas�sk arbeid på ulike arenaer i menigheten. 
Disse følges opp underveis, men det er stas å invitere �l medarbeiderfest, å se hverandre og lø�e opp 
den fantas�ske innsatsen som alle frivillige gjør i menigheten. Dete har vi dessverre ikke fåt �l i 
2022. 

Fasteaksjon for Kirkens nødhjelp 
Dete arbeidet har ikke diakonen vært ak�vt med på dete året. Konfirmantansvarlig og prest har 
organisert og gjennomført dete arbeidet.  

Allehelgens minnegudstjenester 
Minnemarkering i Langestrand kirke og Undersbo kapell. Det ble delt ut gravlys i eterkant av 
samlingen. På Undersbo deler Torstrand Vel ut lys, mens medarbeidere i Langestrand deler ut der. 
Diakonen er med på samlingen på Undersbo. 

Felles diakonale tiltak i Prostiet 
Diakonen jobber 60% som barne- og ungdomsdiakon i Larvik menighet. 30% som Pros�diakon og 10% 
i Nanset menighet.  

Frøy Konfirmanter 
Diakonen har sammen med prest i Nanset menighet ansvar for samlinger med konfirmanter på Frøy 
skole. Disse samles en �me hver uke fra desember – mai. Det var våren 2022 en gruppe med 7 guter. 
I desember startet opp en ny gruppe, nå med to guter og en jente som har undervisning alene. 
Denne gruppa følger diakonen opp og har inne prosten på noen samlinger. 

Simen, sammen i menigheten 
er et �lbud �l mennesker med psykisk funksjonshemming. Én lørdag formiddag i måneden samles vi 
�l mat, ak�vitet, sang og gudstjeneste. Tilbudet er felles for pros�et og har i 2022 vært avholdt i 
Nanset kirke. Pga. Korona restriksjoner ble juletrefesten avlyst. Ellers har det i 2022 vært gjennomført 
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8 SIMen samlinger. Ingunn Hundsgård og Ingrid Næss har tat et stort ansvar på kjøkkenet, er med å 
planlegge, og er frivillige medarbeidere på SIMen. 

Twist 
startet opp våren 2014. Samlingene skjer med utgangspunkt i Cafè Underground på Kuf-Huset. 
Tilbudet reter seg mot ungdommer fra ca. 15 -35 år, med letere psykiske u�ordringer. Det er eget 
styre i Twist og flere frivillige/ledsagere har vært med på samlingene. Dete fungerer som et pros�-
�ltak og har i året 2022 samlet mellom 7 og 16 ungdommer en fredag i måneden rundt mål�ds-
felleskap, ak�viteter og samtale. Vi har også vært på kino, bowling etc. 

Sorgarbeid 
Diakonen har i 2022 vært med å gjennomføre sorggruppekurs for barn og unge i Ves�old. Gruppene 
ledes av fagpersoner som Kre�-og barnesykepleiere, sosionomer og diakoner og holdes i Eik kirke i 
Tønsberg. Høsten 2022 har fokus på sorg og sorggrupper fåt et større fokus og diakonen har gåt inn i 
en gruppe ved elevtjenesten ved Thor Heyerdal videregående skole og �lbyr samtaler og veiledning 
annenhver mandag. Det har høsten 2022 blit etablert kontakt mellom diakon og pårørendesenteret i 
kommunen og planlegging av en temakveld om sorg startet opp høsten 2022. I �llegg har også 
diakonen kontakt med Kre�koordinator i kommunen og har hat flere samtaler der familier er berørt. 

Samhandlingsmøter for barn og unge i kommunen og SLT møter (samordning av lokale rus og 
kriminalitetsforebyggende �ltak for barn og unge). 
I gruppa siter representanter fra Nav, Barnevernet, Poli�et, Elevtjenesten, Frivillighetssentralen, 
Skolehelsetjenesten, Frelsesarmeen, Homestart, Enestående familier, Fabrikken og Røde kors. To 
samlinger i semesteret blei gjennomført dete året.  Her deler den enkelte fra sine arenaer, aktuelle 
tema som barnefa�gdom og inkludering har stort fokus og noen ganger er det hentet inn egne 
foredragsholdere. Her får også kirken synliggjort det som skjer hos oss.  

Disse ble vik�ge medspillere da kirken fikk en gave/sum penger fra staten som skulle deles ut �l 
sårbare grupper i kommunen. I Larvik lever ca 14% av barnefamiliene under fa�gdomsgrensa. Det vil 
si at disse pengene var en dråpe i havet, men for de som fikk et gavekort på mat inn i julehøy�den 
gjorde det forhåpentligvis en forskjell.  

Integreringsarbeid for flyktninger 
Rundt påske 2022 kom mange flyktninger �l Larvik fra Ukraina. Kommunen etablerte egne 
møtepunkter for frivillige organisasjoner og kirken meldte seg på for å bistå og hjelpe det det var 
kapasitet �l. Diakonen organiserte innsamling av klær og annet. Det blei oppretet god kontakt med 
ledelsen på motaket ved Holms og Hedrum kirke åpnet kirken for lystenning. Noen av Ukrainerne 
snakket godt engelsk og eterhvert som flere og flere ble bosat i Larvik meldte det seg behov for 
møteplasser og kontakt med nordmenn. Kommunen delte ut midler �l frivillige organisasjoner og 
Larvik KFUK-KFUM og kirken (diakonien) søkte på flere runder med midler og fikk slik at vi kunne 
arrangere møteplasser, middag og språkkafe der ukrainere og nordmenn møtes hver uke igjennom 
sommeren. I Høst har det vært et liknende �lbud en gang i måneden. Det kommer ca 20-30 ukrainere 
og ca. 15 norske hver gang. Et fantas�sk �ltak som har fåt utvikle seg og vokse fram u�ra behov og 
ønsker.  

Larvik, 7. februar 2023 
Mari Løchen, diakon i Larvik menighet og Larvik prosti 
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Årsmelding for Larvik Kirkeakademi 2022 
Larvik kirkeakademi har arrangert syv foredrag i 2022. 

Totalt kom ca. 178 betalende gjester på alle foredragene, dvs. et gjennomsnit på 25 mennesker pr. 
samling. Per nå har kirkeakademiet 27 betalende medlemmer. 

Larvik, 9. mars 2023 
Christian Dag Nilsen, leder Larvik kirkeakademi 

Årsapport 2022 fra Soknepresten 
Som menighetsprest er min hovedoppgave å «… forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og 
kristent liv fremmes i menigheten ved å: holde forordnede gudstjenester og forrete kirkelige 
handlinger, u�øre dåps- og konfirmasjons-opplæring, utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, 
reise i soknebud og også ellers besøke syke og u�øre forkynnerarbeid og i samråd med menighets-
rådet annet menighetsbyggende arbeid (!).» 

I �telen sokneprest ligger først og fremst ansvaret for å følge opp og være del av menighetsrådet, 
eller soknerådet, som det het fra gammelt av. Jeg har hat gleden av å være sokneprest for Larvik 
menighet siden 2006. Det er fortsat både spennende og givende å være med på å lede menigheten 
vår og arbeidet i staben! 

Om kirkebyggene 
Larvik kirke 
er uløselig knytet �l byens historie og har fortsat en stor betydning for byen og menneskene som 
bor her. Som sentrumskirke har vi en stor nærhet både �l ins�tusjoner som skole, sykehus, fengsel og 
menneskene rundt oss. Jeg opplever at Larviksfolk er stolte av kirka si, selv om de ikke «sliter den 
ned». Det er mer enn et korn av sannhet i spøken om at befolkningen tenker om kirka på samme 
måte som de gjør om legevakten: «Ikke et sted man henger �l daglig, men himla glad for at den 
finnes når vi trenger den!» ���� 

Kirka har et stort nedslagsfelt innenfor musikk og kultur i byen. Det er mange flote konserter som 
gjennomføres året igjennom, både i vår egen regi og som utleiearrangementer.  

Sam�dig er det en u�ordring å få de som kommer på konserter, med på gudstjenester og andre 
samlinger i regi av menigheten. Om bygget er gammelt og erverdig, skal vi likevel være ei levende og 
relevant kirke, midt i hverdagen �l folk flest. 

De siste årene har vi jobbet målreta med ungdoms og ledertreningsarbeidet i menigheten og spesielt 
ut fra Larvik kirke. Dete har så langt resultert i en eller to musikk og ungdomskvelder i kirka hvert 
semester, mens planene om et «MakerSpace» i regi av kirka inn�l videre er lagt på is. I denne for-
bindelse er det lagt ned et betydelig arbeid i å oppgradere kirkestua og �lknytende rom, som i dag 
fremstår som adskillig mer �lpassede �l behov og bruk. Dete er vi med rete stolte av! Nyt lydanlegg 
i Larvik kirke er på plass og ferdig innkjørt, og i �llegg har vi også bandutstyr som trommeset og 
instrumen�orsterkere �l blant annet musikk og ungdomskveldene, og i de gudstjenestene der vi 
bruker band. 

Langestrand kirke  
…er en liten og in�m kirke med en ivrig og trofast brukergruppe. Siden høsten 2016 har det vært 
satset offensivt på gudstjenestene i kirka, som et liturgisk «kontrapunkt» �l gudstjenestene i Larvik. 
Dete har git svært hyggelige resultater, med en mer en dobling av gjennomsnitlig 



 19 

gudstjenestebesøk siden 2015. Dete er gledelig! Vi bruker også Langestrand kirke �l menighetens 
egne kulturarrangementer, noe ikke minst det nye lydanlegget bidrar kra�ig �l. 

Sam�dig vet vi at for begge kirkene gjelder at om vi ikke hele �den gir på, og jobber målbevisst med 
pr, informasjon, og gjennomføringen av hver eneste gudstjeneste, er veien kort �lbake �l gamle og 
lite trivelige oppmøtetall. 

Om tjenesten 
Den mest synlige delen av arbeidet mit er nok knytet �l forberedelse, ledelse og gjennomføring av 
menighetenes gudstjenester sammen med både kolleger og frivillige. I glede og i sorg møter vi store 
deler av menighetens medlemmer i løpet av året.  

Kveldsgudstjenestene våre, som har fåt �telen «Påfyll», er i vekst 

I enda større grad møter vi hele befolkningen vår gjennom dåp, konfirmasjon, vigsel og �l slut 
gravferd. Dete er seremonier som knyter bånd mellom mennesker og Gud – og oss mennesker 
mellom.  

Samtaler, sjelesorg og soknebud er deler av tjenesten som i sin natur skal være både «usynlig» og 
fortrolig. Det føres ikke offisiell sta�s�kk over disse oppdragene, men det betyr ikke at tjenesten er 
uvik�g.  

I dete inngår også beredskapsordningen der kirkens prester bistår poli�et med varslingsoppdrag, og 
omsorg for sørgende og mennesker i kriser og livets siste fase. 

Trosopplæring og diakoni, sammen med kateket og diakon 
Eter nedstengningen i 2020 er det ikke blit gjennomført «drop-in» dåp, som vi startet med i 2019. 
Derimot er det blit avholdt tallrike dåpsgudstjenester utenom høymessen, der ordningen som ble 
laget i forbindelse med «drop-in» dåp er blit fli�g brukt. Vi kommer �l å jobbe videre med dete 
�ltaket i årene som kommer, for å bygge ned dørterskelen inn �l kirkerommet og legge �l rete for de 
som ønsker å bli døpt, men som av forskjellige grunner ikke har fåt det �l. Dåpstallene i menigheten 
er svært gode, �l tross for at det er et økende antall som velger å ikke døpe sine barn. Sam�dig er det 
en stor gruppe med foreldre som ikke lenger bor i menigheten, men som har tete bånd �lbake hit, og 
som ønsker å døpe barna sine i kirkene våre. Dete utgjør såpass mange at dåpsdekningen likevel blir 
over 100%. 

Som sokneprest står jeg for menighetenes konfirmantarbeid sammen med kateketen. Dete er det 
største enkel�ltaket ut fra antall �mer innenfor den store trosopplæringssatsningen i vår kirke. Til 
tross for at vi er en sentrumsmenighet, klarer vi å holde konfirmasjonstallene på rundt 60 % i 
gjennomsnit, og enkelte år også høyere. Dete er tall vi er stolte av, og som ikke er kommet av seg 
selv! Dete er et spennende arbeid! Konfirmantarbeidet er et satsningsområde for oss, hvor vi bruker 
de ressurser vi har for å møte ungdommene med et spennende, u�ordrende og relevant opplegg 
hvert år. Varme ostesmørbrød og sa� som start på undervisningssamlingene i Larvik kirke går unna 
som, ja, varmt hvetebrød 😊😊 

Leder for ungdom og unge voksne 
Både prest og kirke trenger å være der folk er. Det er vik�ge deler av min prestetjeneste å være �l 
stede i lokalmiljøet, ha �d �l å slå av en prat når noen ønsker det, og å delta i lokale ak�viteter der 
det er mulig. Gjennom alle år i Larvik har jeg lagt ned mye innsats i å være �l stede der ungdom 
samles.  
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Eter 12 år som prest og voksenleder i Tensing, gav jeg meg som fast leder der på sluten av 
vårsemesteret 2022. Jeg er fortsat med som andaktsholder så o�e som det trengs.  

Gjennom mange år har jeg også prioritert å være med som voksenleder og medarbeider/observatør 
for pros�et i forbindelse med Tunsberg bispedømmes årlige ungdoms�ng. Her har jeg blant annet 
rollen som sekretær for en av komiteene som legger frem saker for UBDM. 

Jeg er også prest for Larvik fengsel, og har gjennom mange år opplevd dete som en svært givende del 
av tjenesten her i byen. 

Administrasjon og rådsarbeid, Verneombudstjenesten 
Som sokneprest er jeg fast medlem av menighetsrådet, og i flere av utvalgene som har sit mandat 
ifra MR. Kontorhold og administrasjon er kanskje hverken det mest synlige eller spennende, men er 
av grunnleggende betydning for at arbeidet i menigheten skal flyte på best mulig måte. Fra og med 
2020 er jeg også verneombud for prestene. Dete er en vik�g oppgave, som har fåt noe større plass i 
tjenesten enn normalt gjennom året som nå ligger bak oss. Sammen med prosten deltar jeg i AMU 
sammen med representantene fra fellesrådets ansate, og i kontaktmøtet mellom prosten og 
prestenes fagforeningsrepresentanter. 

Ettervirkningene av korona 
At så mye av hverdagen og tjenesten vår skulle bli rammet av en verdensomspennende pandemi var 
det vel ingen som så for seg da 2020 ble ringt inn. I eterkant har det vært mye å si om hvordan 
kirkens rolle i samfunnet ble ivaretat gjennom nedstengninger og gjenåpninger av samfunnet. 
Sammen med alle andre foreninger og organisasjoner der frivillig arbeid er en del av tjenesten, 
merker også vi at det er mye som har endret seg. Det er mye vanskeligere å få folk «ut av sofaen» - 
enten nå målet er å få folk på konsert, eller delta i frivillig arbeid. Sam�dig har det blit en større 
forståelse for at det er «mer enn en måte» å gjøre �ng på. Videomøter er blit med som et alterna�v 
�l å reise langt, og utegudstjenester er minst like populært som det var før. 

Da nedstengning og smitevernregler endelig ble tat bort våren 2022, var det mange som hadde 
gledet seg �l å komme i gang igjen med alt av ak�viteter som hadde ligget nede. Kanskje burde det 
ikke kommet som en overraskelse at mange av oss da oppdaget hvor slitne vi alle var, eter mange 
måneder med innsats og ny læring. Det ble fort klart at igangse�ngen av gamle planer i �llegg �l det 
vi hadde lært, måte ta lengre �d enn vi hadde set for oss. Til tross for dete er viser årets sta�s�kk 
opplø�ende tall som både forteller om godt u�ørt arbeid av alle – og et levende håp for frem�den. 

I dete står vi alle samlet, enten vi deltar gjennom frivillig tjeneste eller lønnet arbeid for å gjøre 
menigheten vår �l et godt sted å være og å lære om Kristus og å følge eter ham. Jeg vil berømme alle 
som står sammen i denne tjenesten i og for menigheten vår!  

Larvik, 9. mars 2023 
Knut Zakariassen, Sokneprest i Larvik menighet 
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