
Årsmelding for Østre Halsen menighet 2021 
 

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 

Sigbjørn Bakke Aamelfot, 60% stilling, kirketjener 

Karen Elisabeth (Karsan) W. Hector - 60% (permisjon fra 1.august), menighetspedagog 
Elisabeth Bøe Grøtteland – 60% (vikar fra 1.august), menighetspedagog 
Lars A. Løwe, 30% stilling, menighetspedagog. 
 

 

1. Arbeidet i menighetsrådet 

Det ble i 2021 avholdt 7 møter i menighetsrådet og behandlet 53 saker. Alle møtene har 

vært fysiske. 

Arbeidet har i stor grad vært preget av Covid-19-pandemien også dette året. Det har vært 

store begrensninger i antallet som kunne samles til gudstjenester hele året, strengest i årets 

5 første måneder og de to siste ukene i desember. Det har gjort det vanskelig å planlegge 

aktiviteter for alle grupper i menigheten. Det går ut over motivasjonen når man stadig har 

nye, gode planer som ikke kan gjennomføres eller må utsettes. Usikkerheten skapte også 

noe diskusjon rundt planlegging og gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenestene. Dette 

løste seg ved at konfirmantfamiliene selv fikk velge om de ville gjennomføre på tidligere 

oppsatt dato eller utsette til slutten av august. 

I tillegg til å støtte de ansatte i sitt arbeid og følge opp det frivillige arbeidet i menigheten har 

det vært to store høringsprosesser som har tatt mye tid i menighetsrådet.  

Lokale grunnordning for hovedgudstjenesten ble behandlet i tre møter vinteren 20/21. 

Menighetsrådet konkluderte med å velge de mest tradisjonelle musikkalternativene til 

høymessene, og så enkelt språk som mulig i tekstene. Vi søkte om dispensasjon fra det 

sentralt vedtatte på noen punkter, først og fremst knyttet til rekkefølgen på tekstlesning og 

salmer. Menighetsrådets valg ble bekreftet av menigheten gjennom medlemsmøtet. 



Dispensasjonssøknaden knyttet til salmesang og tekstlesning ble avslått av biskopen og vi 

gjennomfører nå gudstjenesten etter malen for Den Norske Kirke. 

Det har også vært en stor høring på organisering av Den Norske Kirke, der lokal organisering i 

fellesråd og arbeidsgiveransvaret for de ansatte er hovedspørsmålet. Kirkevergen og prosten 

har avholdt både orienteringsmøte og debatt der medlemmer fra menighetsrådet har 

deltatt. Et utvalg bestående av Elisabeth, Thor Egil og Svein behandlet saken på våre vegne 

og gav uttalelse i retning av at vi ønsker en felles arbeidsgiver for alle ansatte, der alle er 

ansatt sentralt, men kirkevergen har ansvaret for det praktiske lokalt. Fellesrådene bør være 

tilpasset kommunestrukturen. 

Årsmøte i menigheten, kombinert med menighetsmøte om liturgien ble avholdt 

19.september med 16 medlemmer til stede. Det er fremdeles utfordringer knyttet til lyd og 

teleslyngeanlegg, som må følges opp videre. 

Julemesse med servering og salg ble gjennomført siste lørdag i november med godt besøk og 

godt resultat. 

Økonomi: 

Regnskap for 2021 er gjort opp med et overskudd på kr 105 522. 
Pga av pandemien har aktiviteten vært mye mindre enn normalt og utgiftene er derfor langt 

mindre enn i et normalår. Samtidig har givergleden vært stor. 

 

Hovedtallene fra regnskapet er. 

    
Regnskap 

2021 
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2020 

Driftsinntekter 288 708 234 000 221 267 

Driftsutgifter 160 217 218 000 223 750 

Driftsresultat  128 491 16 000 -2 483 

          

Renteinntekter 2 003 500 4 008 

 
        

Sum avsetninger 93 683 70 317 67 044 

Sum bruk av 

avsetninger 68 711 86 817 86 636 

Avsetning   24 972 -16 500 -19 592 

Resultat   105 522 0 21 117 

     
 



  
 

Det er samlet inn kr 99 475 i offer, herav kr 32 340 til andre. 

Givertjeneste utgjør kr 27 938 og gaver fra andre er kr 16 800. 
Totalt kr 144 213. 

Menighetsrådets økonomiske stilling er meget god i forhold til den økonomiske aktiviteten i 

soknet. Fri egenkapital er kr 357 790.  

 

2. Gudstjenester og kirkelige handling 

I 2021 ble det avholdt 37 forordnede gudstjenester, hvorav 4 med dåp, 11 med nattverd, 7 

konfirmasjonsgudstjenester og 5 andre gudstjenester for barn og unge. I tillegg ble det 

overført en digital gudstjeneste. Det var 1507 fysiske deltaker på gudstjenestene, 158 gikk til 

nattverd, 10 ble døpt og 37 ble konfirmert, 22 ble gravlagt, hvorav 4 med seremoni i Østre 

Halsen kirke og 18 i Undersbo kapell. Det var ingen vielser i soknet i 2021. Det er i tillegg til 

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

 
3. 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 28 barn i aldersgruppen 0 år (mot 31 i 2020). 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 
  

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.  
Pga strenge smitteverntiltak, fikk vi ikke gjennomføre Barnetrimmen våren 2021. Men vi fikk 
starte opp igjen i august, og fikk holde på frem til og med mandag 6. desember.  
Det var mellom 10-15 barn på samlingene gjennom høsten.  
 
 
   



Halsing barnekor 
Aldersgruppe 4-9 år 
Mål: trosopplæring gjennom sang, la barna bli kjent med og delta i familiegudstjenester. 
I vårhalvåret var det noen øvelser som utgikk og noen som ble avholdt på facebookgruppa. 
Høsten startet forsiktig, men etter hvert kom det flere barn, og på de best besøkte øvelsene 
var det 8-10 barn. Etter høstferien startet middagsserveringen opp igjen, slik at de som 
hadde lyst og anledning kunne spise middag sammen før øvelsen. En god del framføringer 
kunne gjennomføres. Halsing sang for foreldre og besteforeldre på avslutning både til 
sommer og jul. Koret sang på gudstjeneste for små og store i april og september, på 
sykehjemmet i november og på julemessa i desember.  
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan/Elisabeth) og organist. 
 

Halsing Hits 
Aldersgruppe 8-12 år 
Koret besto på våren bare av jenter, mens det også har vært et par gutter med i 
høstsemesteret. Frammøtet har ligget på 4-5 barn, totalt har 9 barn vært med. Samlingene 
er rett etter skoletid og består av måltid, fri lek og sangøvelse. Det har dessverre vært 
vanskelig å få gjennomført framføringer, det er sårbart å være så få sangere, men 
opplevelsen av fellesskap og trivsel på torsdagene ser ut til å være god.  
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan/Elisabeth). 
 

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. Høsten 2021 var det 17 barn som fikk bok i 
gudstjenesten, og to barn som fikk bok i en annen kirke/på annet tidspunkt. 
Ansvar: presten og menighetspedagog (Elisabeth) 
 

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, sang og lystenning. Gudstjenestefeiring på søndag. 
Avlyst i 2021 grunnet pandemien. 
Ansvarlig: menighetspedagog, presten og frivillige. 
 

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. 



Naturlig nok var det i høsthalvåret det var enklest å gjennomføre Juniors-samlinger. Det var 
18 barn innom i løpet av høsten, i snitt 10 barn på hver samling. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan/Elisabeth), presten og frivillig som lager mat. 
 

Lys våken  
Aldersgruppe 11 år 
Mål: 11-åringene inviteres til å være med å feire kirkens nyttår. 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 ha en fin gjennomføring 
av Lys våken med 4 påmeldte deltakere en lørdag i november. Arrangementet ble kunngjort 
på hjemmesiden, på ulike FB-sider og alle døpte i målgruppen fikk invitasjon i posten. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Elisabeth), presten og frivillig(e). 
 

 Juniors+ 
Aldersgruppe 13 år. 
Tilbudet om Juniors + ble gjenopprettet med tanke på å ha et tilbud for 8. klassingene frem 
til konfirmasjonen. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Karsan) og presten.  
Tilbudet ble kun gjennomført våren 2021. Det var tre gutter som benyttet seg av tilbudet.  
  

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. 
  
Det var mye frem og tilbake med smitteverntiltak underveis. Men vi hadde alltid et tilbud til 
konfirmantene. Hvis vi ikke kunne samles i kirken, hadde vi digital undervisning med 
konkurranser m.m. Leiren kunne ikke gjennomføres. Men vi hadde en leirkveld i kirken, med 
besøk utenfra. Det ble veldig vellykket. Dagen etter spilte vi inn samtalegudstjeneste, 
den ble altså digital. Det var 1200 personer som så denne gudstjenesten på Facebook-siden 
vår. Det var 42 konfirmanter i 2021. Av disse valgte 9 å ha konfirmasjon i mai. 4 ønsket 
konfirmasjon i Tjølling, og resten valgte å utsette konfirmasjonene til august (pga. Covid).  
 

Speider’n 
Aldersgruppe: 8-25 
23. august kunne vi endelig starte opp igjen etter nedstenging 6. mai. 
23. august var vi ute ved kirken. Der hadde vi en rundløype med forskjellige aktiviteter. Noen 
speidere hadde – av forskjellige årsaker – sluttet. 
30. august hadde vi kanotur til Kilen, Farris. Det var et strålende vær og Farris viste seg fra 
sin beste side. Speiderne koste seg veldig ute i kanoene.  
6. september var det fisketur til Indre Havn, Larvik. Vi var på brygga ved Pakkhuset. Både 
speidere og noen foreldre var tilstede. Noen få fikk fisk på kroken, blant annet to pir – stor 
glede, altså! 
6. September var det orientering – kart og kompass – i Vestmarka. Viktig å ha kjennskap til 
når en er ute i skog og mark.  



Ellers har speiderne lært om flagg og flaggregler. 
En mandag laget vi primitiv mat på stormkjøkken. Den kvelden regnet det voldsomt. Ingen 
klaget og speidermøtet ble gjennomført. «Aldri dårlig vær, bare dårlige klær.» Men når sant 
skal sies, så ble vi likevel våte. 
Vi har lært/repetert forskjellige knuter og knop. Noe vi må kunne for eksempel ved pionering 
av forskjellige stativ: bord, oppvaskbenk, portal og så videre, på speiderleirer. Til fortøyning 
av båter og forlengelse av tau.  
På møtet 18. oktober lærte vi mye om de nordiske landene. 
I løpet av høsten har flere nye speidere sluttet seg til gruppa vår. Noe vi er veldig glade for! 
Tidligere speidere og de nye går godt sammen. Vi fokuserer mye på Speiderlovens paragraf 
2: «En speider er en god venn!» 
28. november var det speidergudstjeneste med opptagelse – den første i kirken siden 2019.  
 
 

Utekirke for barnefamilier 
Aldersgruppe 0-12 år 
Mål: Å gi barnefamilier et aktivitetstilbud under nedstengningen. 
Tre søndager ble det laget en post ved kirken, med fokus på søndagens tekst. Med film, 
lesing eller dramatisering. Noen praktiske/konkurranser med premier til alle som sendte inn. 
De som benyttet seg av det var positive til tiltaket.  
Ansvarlig: Menighetspedagog (Karsan). 
  

Barnehagesamarbeid 

Aldersgruppe 1-5 år 
Det var ikke mulig å gjennomføre påskesamlinger i år.  
Like før jul fikk vi et nytt smitteutbrudd på Halsen. Det førte til at bare en barnehage kom til 
kirken, og denne samlingen ble for sikkerhets skyld holdt utendørs. Barnehagen satte stor 
pris på tilbudet. 
  
 

4. Musikk 

På grunn av smitterestriksjoner var 2021 nok et år med sterk redusert musikalsk aktivitet.  

Det var flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig, som vi brukte ekstra musikalske krefter 

på, og det ble også ekstra musikk på presentasjonsgudstjenesten for konfirmantene i 

september. 

Musikkutvalget hadde bestemt seg for å sette i gang konsertene igjen fra høsten. I november 

ble det gjennomført en improvisasjonskonsert ved kirkens kantor Pieter Leebeek. 

En ny runde med strenge smitteverntiltak førte dessverre til at den planlagte julekonserten 

med «Eplehagen» ble avlyst.  

Halsen Ungdomskorps deltok på den utendørs gudstjenesten vi gjennomførte i 

Rekkeviksbukta i juni, men julekonserten de hadde planlagt i desember måtte avlyses da 

restriksjonene ble strammere. 



Brødrene Gjønnes hadde leid kirken for konsert før jul, og gjennomførte den som planlagt, 

men med redusert antall i publikum. 

Menigheten gir gode tilbakemeldinger på at nesten alle gudstjenester har innslag som 

oppleves som en konsertopplevelse. Både orgel- og flygelspill gir et ekstra løft til 

opplevelsen. 

 

5. Diakoni 

Kirkemiddag 
Det som tidligere bar navnet kormiddag, startet opp igjen etter høstferien, men endret navn 
til kirkemiddag. Målet var å samle flere fra menigheten til middag torsdager fra kl. 16, slik at 
det kunne bli et treffsted midt i uka for fellesskap og tilhørighet i menigheten. Tilbudet ble 
kunngjort, men det kom ikke mange utenom enkelte korfamilier. Det viste seg vanskelig å 
samle folk til middag i det hele tatt, vi fikk erfare at det fortsatt er pandemi. Tanken var 
likevel at dette var et verdifullt tilbud som burde fortsette. Selv om det ikke er så mange som 
møter, kan det være av stor verdi for dem som tar imot tilbudet.  
Ansvarlig: frivillig og menighetspedagog (Elisabeth) 

 

Åpent hus for ungdom 
Det ble avholdt samlinger for ungdom to fredagskvelder senhøstes, med utgangspunkt i 

konfirmanter som kunne ta med seg venner. Tanken var at dette skulle prøves som et 

månedlig tilbud om et sted å være sammen med venner. Det ble servert et varmt måltid, 

tilbudene ungdomsrommet gir av aktiviteter ble benyttet, og praten gikk livlig. Kveldene 

hadde godt besøk, 12-15 ungdommer var innom og ble værende de tre timene opplegget 

varte. Det er planer om å gi liknende tilbud i vårhalvåret. 

Ansvarlig: Menighetspedagog (Elisabeth) 

 

Torsdagskaffe 
Høsten 2021 prøvde vi oss med åpen Kafè med vafler og kaffe annenhver torsdag formiddag. 

Selv om flere uttrykte ønske om å komme ble det faktiske resultatet svært lite oppmøte. 

Tiltaket blir foreløpig videreført i 2022 ved at de ansatte er tilstede på torsdager og tar i mot 

hvis noen kommer, men det trengs frivillige som tar tak i prosjektet for å få det til et 

permanent tilbud. 

 

6. Andre aktiviteter 

Lørdagstreff 

Lørdagstreff hadde koronastengt våren 2021. På høsten var det tre samlinger. Oktober med 

tema «Lina Sandell», november «Norge i Bilder», og desember «Aukrust og Prøysens Jul». 

Det er nå mellom 15-20 på møtene.  



Mannsgruppa 
Vi hadde to møter i mannsgruppa i 2021, med besøk av Helge Øvretveit som fortalte om 

ahns Nielsen hauge, og Knut Ole Hol som fortalte om Julens tradisjoner. 

Syklubben/Fredrikksonsfabrikk 
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 

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

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

menighet. Det har i 2021 kommet ut to nummer. I Østre Halsen sitt område deles bladet ut i 

postkassene av frivillige, og det sparer oss for store kostnader. Det er i løpet av året gjort en 

jobb med å gjennomgå rodene og motivere de som deler ut slik at vi blir sikrere på å  nå ut til 

alle. 

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.  

 

7. Misjon 

Vi hadde ingen aktiv misjonsavtale i 2021, men menighetsrådet har samlet inn offer til Det 

norske misjonsselskap og har støttet misjonsarbeidet til Karsan og Fredrik Hector i Etiopia.   

 

 


