
Årsmelding for Østre Halsen menighet 2020 
 

Menighetsrådet, valgt i 2019, har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Elisabeth Irgens Hokstad 

Nestleder: Thor Egil Abrahamsen 

Medlem:  Turid Løsnæs 

  Lucinda Leebeek 

  Annette Berge Moen 

  Brit Lehne 

Vara og kasserer: Svein Mathias Køhn 

Oppgaven som sekretær har gått på rundgang i rådet. 

 

Ansatte: 

Øystein Evensen, 100% stilling, sokneprest 

Pieter Leebeek, 100% stilling, kantor 

Stig Aarøe Arnesen (t.o.m 19. april), 80% stilling, kirketjener 

Sigbjørn Bakke Aamelfot (f.o.m 12. august). 60% stilling, kirketjener 

Karen Elisabeth (Karsan) W. Hector - 60% stilling (65% stilling t.o.m 30. september, inkludert 
10% lønnet av MR), menighetspedagog. 
Lars A. Løwe, 30% stilling (35% stilling t.o.m 30. september), menighetspedagog. 
 

 

1. Arbeidet i menighetsrådet: 

Det ble i 2020 avholdt 10 møter i menighetsrådet og behandlet 74 saker. To av møtene har 

vært holdt pr telefon og ett utendørs i tilknytning til sommeravslutning. 

Ved starten av året hadde vi et par temadiskusjoner knyttet til oppfølgingen av kirkens 

visjonsdokument «Mer himmel på jord». Fra mars har mye handlet om hvordan vi skulle 

takle pandemien, Covid-19, som førte til restriksjoner og stenging på alle samfunnsområder. 

16.juni var de ansatte i kirka invitert til utendørs grilling og sosialt treff sammen med 

menighetsrådet, i hagen på Grøtting. Det var godt å treffes og bli litt bedre kjent i en 

uformell sammenheng. 

Det planlagte årsmøtet, 29.mars, ble utsatt til 27.september. Oppmøtet var lite. Det ble gitt 

orientering om årsmelding og regnskap for 2019. Øystein Evensen orienterte om endringer 

som skal gjøres i «ordning for hovedgudstjenste»/revidert liturgi og vi hadde en idemyldring 

om hvordan vi kan få flere til å delta i aktiviteter i kirka vår. 

Vårens planlagte fellesmøte med Tjølling Historielag ble gjennomført 14.oktober. Det ble vist 

film og mimret om byggingen av Østre Halsen kirke tidlig på 1980-tallet. 

Ut over dette har det vært begrensede muligheter til å samle folk, og både medarbeiderfest, 

vårmarked, julemesse har vært avlyst. 



Utover høsten gjennomgikk menighetsrådet de ulike delene av liturgien for å innstille på 

nødvendige endinger. Dette arbeidet vil ferdigstilles i 2021. 

Økonomi: 

Menighetsrådet har i 2020 hatt stort fokus på økonomistyring. Den reduserte aktiviteten har 

gitt lavere både inntekter og utgifter. Endringer i stillingsprosenter i løpet av året har gitt 

noen reduserte kostnader og ved utløpet av året er alle ansatte-ressurser finansiert utenom 

menighetsrådets budsjett. 

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr 21 117,- etter 

bruk av disposisjonsfond på kr 29 508. Dvs at egenkapitalen er redusert med kr 8 391,- 

Totalt er det samlet inn kr 49 905,- i offer 

Det er i henhold til avtalen gitt kr 30 000,- til misjonsprosjetktet.  Kr 2 405,- er samlet inn 

direkte til formålet, Syklubben har bidratt med halvparten av sitt overskudd og resten er 

finansiert av menighetsrådets midler.  

Det er startet opp en givertjeneste som i første omgang skulle finansiere vedlikehold av 

flygelet som kostet kr 12 500,- Det kom i 2020 inn kr 5000,- i denne ordningen. 

Menighetsrådets økonomiske stilling er god i forhold til den økonomiske aktiviteten i sognet, 

fri egenkapital er kr 252 268,- 

 

2. Restriksjoner for menighetenes aktiviteter under pandemien i 2020 

Coronapandemien har satt sitt preg på det meste at arbeidsåret 2020 i Den norske kirke.  

Det har for all kirkelig aktivitet vært flere nivåer av forskrift, anbefalinger og standarder å 

forholde seg til. Nasjonale pålegg og klare anbefalinger har vært utgangspunktet for Den 

norske kirkes Smittevernveileder og i tillegg har det vært kommunalt vedtatte forskrifter av 

smitteverntiltak som har begrenset lokalt handlingsrom. Samlet sett har dette gitt følgende 

forløp av menighet- og gudstjenesteaktivitet for prostiet: 

Kirkene stengte for normale aktiviteter fra 12. mars.  

Gudstjenestene ble avlyst og konfirmantundervisning, korøvelser, og alt av barne-, ungdoms- 

og voksenarbeid ble stoppet. Dåp ble gjennomført som lukkede dåpsgudstjenester med kun 

foreldre og faddere tilstede. Det samme gjaldt for gjennomføring av vielser. Planlagte 

konfirmasjonsgudstjenester våren 2020 ble utsatt til høsten. 

Gravferd har hele tiden kunnet gjennomføres med inntil 50 deltagere.  

Det fulgte strenge smitteverntiltak med for å åpne for aktiviteter igjen, en utfordring som 

resulterte i utarbeiding av lokal smittevernplan for Larvik prost, med tilhørende opplæring 

og tydelig ansvarsfordeling mellom kirkelig ansatte og menighetsråd. Dette samspillet var 

helt nødvendig for å kunne åpne opp for aktiviteter igjen. 



Alle gudstjenestene i påsken ble avlyst, men flere kirker holdt åpne i gudstjenestetiden og 

dette gikk på rundgang mellom kirkene i prostiet. Mange menigheter overførte digitale 

gudstjenester og andakter, rettet mot alle aldersgrupper.  

Fra 4. mai ble det åpnet noe opp fra regjeringen, og vi kunne igjen feire gudstjenester og 

gjennomføre arrangementer med inntil 50 deltagere. De første gudstjenestene i prostiet ble 

gjennomført 31. mai. 

Fra 15. juni ble det tillatt å samle inntil 200 personer, og gudstjenester ble gjennomført med 

det antall deltakere som kirkerommet ga mulighet til med avstandsbegrensing av 

smittevernhensyn. Årets konfirmasjonsgudstjenester ble gjennomført i september og 

oktober med tilsvarende behov for smitteverntiltak.  

Den 5. nov. var oppfordringen fra regjeringen minst mulig sosial kontakt, og det ble igjen 

begrensning på å samle maksimalt 50 personer i kirkene, samt begrensninger for å 

gjennomføre aktiviteter som korøvelser, barne- og ungdomsarbeid m.m. Dette bli forsterket 

av kommunens pålegg om å begrense aktivitet på grunn av økende smitteutbrudd i Larvik 

kommune. Det ble fra desember 2020 åpnet for aktiviteter for barn og unge igjen. 

Gudstjenestene på julaften ble gjennomført med påmelding, men med restriksjonene var 

den totale kapasiteten langt lavere enn det antall personer som vanligvis deltar på 

gudstjenestene. 

Sykehjemmene i Larvik var stengt for institusjonsandakter fra 3.3. til 31.8. og fra 1.11. til 

31.12. 

3. Gudstjenester og kirkelige handling 

I 2020 ble det avholdt 37 forordnede gudstjenester, hvorav 6 med dåp, 14 med nattverd, 4 

konfirmasjonsgudstjenester og 6 andre gudstjenester for barn og unge. I tillegg ble det 

overført 11 digitale gudstjenester. Det var 1602 fysiske deltaker på gudstjenestene, 245 gikk 

til nattverd, 12 ble døpt og 32 ble konfirmert. 17 ble gravlagt, hvorav 5 med seremoni i Østre 

Halsen kirke og 12 i Undersbo kapell. Det var ingen vielser i soknet i 2020. Det er i tillegg til 

dette flere som hører til Østre Halsen sokn som er blitt døpt, viet og gravlagt i andre sokn.  

 

4. Trosopplæringstiltak: 
I trosopplæringen ønsker vi at barn og unge skal få lære å mestre livet i både gode og vonde 
dager ved hjelp av troen. Vi opplever at trosopplæringsaktivitetene øker tilknytningen til 
lokalkirken. Noen av de som bruker trosopplæringsaktivitetene våre, kommer fra andre 
menigheter i Larvik.  Antall medlemmer/tilhørende 0-18 år: 848 

 
Dåp med foregående samtale:  
Det ble døpt 31 barn i aldersgruppen 0 år. I tillegg ble det døpt en konfirmant.  
Mål: Bli kjent med foreldre/barn. Være i dialog om dåpens løfter/forpliktelser og om 
kirken/rommet og selve gudstjenesten (hva skjer). Informere om menighetens øvrige tilbud 
til barn. Dåpssamtaler holdes individuelt, enten i hjemmet eller i kirken. 
Ansvarlig: presten 



Babysang 
Aldersgruppe 0-1 år 
Mål: Gi barn og foreldre et rom for samspill. Å lære foreldre kristne sanger. La foreldre og 
barn føle tilhørighet til kirken og kirkerommet. 
Ansvarlig menighetspedagog (Karsan). 
Vi har hat noen babysangsamlinger på sykehjemmet. Det blir veldig godt mottatt. Samlingen 
byr på varierte aktiviteter med «dans», drama, lek instrumenter, tekstiler og såpebobler. 
Etterpå er det lunsj og barna kan samspille og se hverandre.  
Pga. Corona utgikk en del samlinger både på våren og på høsten. 
 
Barnetrimmen 
Aldersgruppe 1-5 år 
Mål: Et av de første møtene med kirken etter dåpen. Gi barna kunnskap om bibelen/kjente 
bibelfortellinger. Lære noen kristne sanger/bønner. Styrke selvbildet gjennom 
mestringsopplevelser (gymaktiviteter). 
Ansvarlig: menighetspedagog (Lars). 
Rammen er lek/trim i gymsal med samling underveis og på slutten.  
Det var jevnt over godt besøkte samlinger fram til koronanedstengningen i mars. I mars og 
april hadde vi digitale sendinger. Vi har heller ikke kunnet ha samlinger i høst pga korona-
situasjonen. Flere har uttrykt at de savner tiltaket.  
 
4, 5 og 6-årsbok 
Aldersgruppe 4-6 år 
Mål: Få økt kunnskap om hva kirken er, menigheten, bibelfortellingene og oppleve 
tilhørighet til lokalkirken. Møte noen av kirkens ritualer, som f.eks. bønnevandring. La 
barna/familiene møte barnekoret som alltid synger på denne gudstjenesten. Barna får en 
bok i gave i gudstjenesten. 
Invitasjon blir sendt i brev til alle døpte.  
Det er fint å ha utdeling av alle de tre bøkene samtidig. Da blir kirken fullsatt, og det er 
mange barn tilstede i gudstjenesten. 
Ansvar: presten og menighetspedagog (Karsan) 
 
Tårnagenthelg  
Aldersgruppe 8 år 
Mål: La barna oppleve seg sett og verdsatt i kirken sin. Oppdage og bli kjent i kirken. Barna 
får agentoppdrag.  Bibelfortelling, vi utforsker tårnet, sang og lystenning. 
Gudstjenestefeiring på søndag. 
Alyst på grunn av Corona-pandemien i 2020. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan), presten og frivillige. 
 
Kfuk/Kfum-speiderne  
Aldersgruppe 8-25 år 
Dette året blei for oss – i likhet med alle andre – et helt annerledes år. 
Vi starter opp 13. januar. Vi varmet pitabrød over bålpanna, og det smakte kjempegodt! 27. 
januar samlet vi inn penger til Globalaksjonen, som gikk til et prosjekt i Sør-Sudan. Resultatet 
blei kr 1 5000, - etter mottatt gave på kr 387,-. 



I februar hadde vi karneval, som blei veldig vellykket. Vi var også en kveld i Farrishallen – det 
var populært!  
18. mai hadde vi sommeravslutning ute. Grilling, kos, prat og info. Antibac og forsvarlig 
avstand. Både speidere og foreldre var til stede.  
24. august startet vi opp igjen. Vi koset oss med popkorn varmet i kjele over bålpanna. I høst 
har vi lær/repetert forskjellige knuter: halvstikk, pålestikk, flaggstikk og båtmannsknop. Ellers 
har vi lær om førstehjelp og brannvern. 
14. september hadde vi kanopadling i Kilen, Farris. Været var flott og speiderne koset seg i 
kano ute på Farris. Like før vi skulle hjem, sprang noen rådyr over veien – ikke langt fra oss – 
og inn i skogen. Et flott syn! 
Speiderne var på tur til Skautvedt i høst i den tiden det ikke var så strengt med coronaen. Vi 
var der en helg med mange fantastiske barn og voksne – 15 stykker smal – hvorav fem 
voksne og derav tre ledere. Fredag kveld hadde vi Bibeltolkning som oppgave. På lørdag 
hadde vi vannlek, båltenning og spikking. Om kvelden fortsatte vi med Bibeltolkning. 
Søndag hadde vi Scouts Own med tema: Fellesskap og det å ta vare på hverandre! 
4. november hadde lederne telefonmøte, og vi bestemte oss for å stenge ned igjen. 29. 
november skulle vi hatt speidergudstjeneste med opptagelse, men det blei avlysning her 
også.  
 
Juniors 5.-7.klasse 
Aldersgruppe 10-12 år. 
Mål: La barna bli mer kjent med Jesus.  Vi forsøker å se den enkelte gjennom aktiviteter og 
engasjement. Ulike sosiale ferdigheter. Fast struktur skaper gjenkjenning og gir trygghet. Vi 
synger for maten, ber Herrens bønn, har lystenning, ord for livet og noen ganger 
bønnevandring. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan), presten og frivillig som lager mat. 
 
Lys våken  
Aldersgruppe 11 år 

Mål: Vanligvis inviterer vi 11-åringene til å være med å feire kirkens nyttår, natt til 1.søndag i 

advent. Lys våken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys 

våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Vi har opplegg lørdag kveld, og gudstjeneste på 

søndag. Vi fikk ikke mulighet til å gjennomføre dette tiltaket pga. smittevernrestriksjoner. Vi 

sendte ut invitasjoner, men kunne ikke gjennomføre tiltaket. 

Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan), presten og frivillige. 

Juniors+ 
Aldersgruppe 13 år. 
Et møtested med rom for hele livet. La ungdommene bli mer kjent med Jesus. 
Sosiale ferdigheter. Tilbudet om Juniors + ble gjenopprettet med tanke på å ha et tilbud for 
8. klassingene frem til konfirmasjonen. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan) og presten. 
 
Konfirmasjon 
Aldersgruppe 14-15 år  
Mål: Å være konfirmant handler om å bli mer kjent med kirken sin. Konfirmantene lærer 
bibelkunnskap, å be, etisk refleksjon, og de får møte Jesus gjennom bl.a. bibeltekster, 



gudstjenester og trospraksis m.m. Vi bruker ulike arbeidsmåter. Og konfirmantene får også 
være med på konfirmant-cup, leir, innsamlingsaksjon m.m. 
 
Vi hadde ordinære samlinger helt frem til nedstengningen i mars 2020. Vi var da ferdige med 
de fleste temaene. Men fasteaksjonen og leiren/samtalegudstjenesten gjenstod. 
Fasteaksjonen ble gjennomført digitalt. Leiren og samtalegudstjenesten lot seg ikke 
gjennomføre.  
Vi holdt kontakt med konfirmanter og foresatte via mail i denne perioden. Og det virket som 
om alle syntes det ble en god løsning å utsette konfirmasjonene til lørdag 17. og søndag 18. 
oktober.  
Ansvarlig: alle ansatte, frivillig lager maten. 
 
Natursti for barnefamilier 
Aldersgruppe 0-12  
Mål: Å gi barnefamilier et aktivitetstilbud under nedstengningen våren 2020. 
De som benyttet seg av det var positive til tiltaket. Naturstien kunne hengt oppe i en lengre 
periode. Vanskelighetsgrad og aktivitetene var godt tilpasset aldersgruppen. 
Ansvarlig: Menighetspedagogene 
 
KorMiddag 
Aldersgruppe 0-18  
Vi gir middagstilbud til familiene i Halsing og Halsing Pluss/Hits. Dette har vært et populært 
og positivt tilbud som mange har satt pris på. Oppmøte har vært godt og stabilt. Tiltaket har 
lidd kraftig under koronatiltak og i perioder har vi måttet avlyse middagene. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan) 
 
Barnehagesamarbeid 
Aldersgruppe 1-5 år 
Det var ikke mulig å gjennomføre påskesamlinger i år. Det var stor interesse for juletilbudet - 
situasjonen tatt i betraktning spesielt. En barnehage som ikke har tatt imot tilbudet på lang 
tid ønsket også å komme (men måtte trekke seg pga. smitte i personalet). 
Ansvarlig: menighetspedagog (Lars) 
 
Søndagsskole 
Aldersgruppe 2-9  
Det var nedgang i antall deltakere på søndagsskolen, og etter koronanedstengning kom vi 
ikke i gang igjen. Så ble det vurdert at det var bedre å bruke ressursene på et tilbud til 8.kl 
(mellom Juniors og konfirmasjon) og søndagsskolen ble satt på pause fra sommeren. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan). 
Halsing barnekor 
Aldersgruppe 4-9 år 
Mål: trosopplæring gjennom sang, la barna bli kjent med og delta i familiegudstjenester. 
Pga. Coronaen var det noen øvelser som utgikk og noen som ble avholdt på facebookgruppa. 
Deltakelsen var lavere på streamingen. Høsten hadde et godt og stabilt oppmøte. 
 
Halsing Pluss/Hits 
Aldersgruppe 7-9 år 



Halsing pluss ble avviklet i januar, og noen av sangerne prøvde seg i koret i Tjølling. Pga. ulike 
årsaker, ble vi bedt om å starte opp igjen i Østre Halsen. Koret er nå en jentegruppe som 
heter Halsing Hits som bruker playback.  Jentene stortrives og det er tydelig at tilbudet er 
viktig for disse. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan). 
 
Skolesamarbeid 
Aldersgruppe 6-15 år 
Pga koronasituasjonen var det bare ØH skole 1-4.kl som gjennomførte julesamlingsamling i 
regi av kirken i 2020. Dette var en julevandring som foregikk utendørs der klasse for klasse 
besøkte ulike stasjoner. Skolen var svært fornøyde med dette tilbudet. 
Ansvarlig: presten  
 

5. Musikk 

I forbindelse med Covid-19 begrensninger hadde musikkutvalget i Østre Halsen redusert 

møteaktivitet i 2020. Det var planlagt tre konserter, men to av dem måtte dessverre avlyses. 

Begge disse konsertene skulle vært framført av ungdommer, så dette var ekstra beklagelig. 

Vi fikk gjennomført julekonserten med bandet «Eplehagen» for «fullbooket» hus, dvs. 50 

personer, som var det maksimal tillatte antallet. Omtrent alle de kjente tradisjonelle (kun 

Norske!) julesangene var med på konserten og etterpå satt julestemningen som bare det! 

I perioden April til August spilte Pieter inn noen musikkstykker i kirken på både flygel og 

orgel, som ble publisert på Youtube og Facebook. Dette for å tilby noe musikk online, når det 

ikke var mulig å høre musikk «live» i kirken. 

Eivor Engeset på fløyte var med på Langfredags online-gudstjenesten, mens de unge 

musikerne som skulle spille en av de avlyste konsertene, deltok i gudstjenesten søndag 

22.november. 

Ellers var det sang og musikk i barnekorene (se eget kapittel).  

 

6. Andre aktiviteter 

Lørdagstreff 

Det har i 2020 vært gjennomført ett lørdagstreff, den 1.februar. Janne fortalte om 

Margrethe Munthes liv og sanger hun skrev. Henny, Liv og Turid hjalp til på kjøkkenet. 

Steinar var ansvarlig for skyss og et ord for dagen. Ca 25-30 deltagere. 

 

Mannsgruppa 

Mannsgruppa hadde tre samlinger i 2020, mars, september og november. Kåsører var Thor 

Egil Abrahamsen, Øystein Evensen og Fredrik Hector.  

 



Syklubben 

Målet er å samle ei arbeidsgruppe på dagtid for å ha et godt, sosialt samvær, samtidig som vi 

lager ting som loddes ut eller selges. Inntektene går til menighetens diakoniarbeid og til 

menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. 

Syklubben har sine møter i Kirkestua nede annenhver torsdag kl. 11.00 – 14.00.  Ved 

utgangen av 2020 var vi 12 medlemmer. På møtene har vi vært mellom 5 og 10 stykker.  

Året 2020 ble et spesielt år p.g.a. koronapandemien. Vi hadde satt opp møteplan for året. Og 

vi startet opp etter planen: 16. og 30. januar, 13. og 27. febr.  12. mars ble siste samling på 

våren. Vi måtte legge om planene. Vi bestemte at vi skulle selge lodd med tanke på 

Vårutlodning. Denne lot seg ikke gjennomføre, så vi fortsatte loddsalget på høsten.  

Etter sommerferien kunne vi ha samlinger med smitteverntiltak: 27. aug, 10. og 24. sept, 8. 

og 21. okt. Da ble det igjen stengt for samlinger. Vi fikk hatt 10 møter dette året. Hele 

september satt vi utenfor Viola Blomstersenter og solgte lodd. Vi solgte også via Facebook, 

og flere medlemmer hadde bok de solgte fra. 

Julemarked kunne ikke gjennomføres, men vi hadde trekning 19. november. 

Årets utlodning gav en inntekt på 15.500 kr. Vi takker alle som bidro!!! 

Vi fikk en nydelig blomsterdekorasjon av Heidi Tvetene i Viola Blomstersenter. Meny, 

Blinken, gav oss en stor fruktkurv. Gevinstene bestod av gaver vi fikk, og av produkter som vi 

hadde laget. Trekningen ble foretatt av Ove-Jørgen Moen, Annette Berge Moen, Thor 

Andreas Anvik og Berit Falck Anvik. 

Gevinstene ble delt ut til vinnere. Kasserer i Menighetsrådet tok hånd om pengene. 

Styret har bestått av leder Berit Falck Anvik, kasserer Annette Berge Moen, 

utlodningsansvarlig Karin Archer. 

Menighetsbladet 

Menighetsbladet utgis for området «gamle Tjølling kommune» i samarbeid med Tjølling 

menighet. Det har vært tungt å finne frivillige til å ta ansvar for utgivelsene og begrenset 

med ansatte ressurser å dele arbeidet på. Det måtte også gjøres en stor jobb med å kontakte 

annonsører og innhente tilbud på oppsett og trykking. Det har derfor bare kommet ut ett 

nummer i 2020. Nye avtaler er nå inngått, og det ligger bedre til rette for flere nummer 

fremover. I Østre Halsen sitt område deles bladet ut i postkassene av frivillige, og det sparer 

oss for store kostnader. 

 

Kirkekaffe 

Det er normalt kirkekaffe i etterkant av hver gudstjeneste, og mange står klare til å ta sin 

turn i dette arbeidet. Smittevernsrestriksjonene har i stor grad frarøvet oss muligheten til 

dette sosiale fellesskapet dette året.  



På kveldsgudstjenesten høsten 2020 prøvde vi oss fram med kveldsmat i forkant av 

gudstjenesten. Det var veldig hyggelig, men litt vanskelig å finne riktig tidspunkt for en bred 

målgruppe. 

 

7. Misjon 

Menigheten har i 2020 via NMS, støttet et misjonsprosjekt i Antsirabe på Madagaskar som 

blant annet omfatter et barnehjem. 

Vår forpliktelse på kr 30 000,- i året har vært finansiert ved kollekt, utloddingen til Syklubben 

og av menighetens midler. Det ar vært spesielt vanskelig å samle inn penger i et år der vi har 

hatt få gudstjenester og nesten ingen andre samlinger. Vi har heller ikke hatt noen ildsjeler 

som brenner for dette prosjektet og tatt ekstra tak i kontakt og informasjon. 

Menighetsrådet mener misjon er viktig, men har valgt å ikke videreføre denne konkrete 

avtalen og forpliktelsen med NMS når den utløp ved utgangen av 2020. Innsamlinger og 

offer til ulike misjonsorganisasjoner vil bli viderført.  

 

 


