
Årsmelding for Østre Halsen menighet 2022 
 

Menighetsrådet, valgt i 2019, har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Elisabeth Irgens Hokstad 

Nestleder: Thor Egil Abrahamsen 

Medlem:  Turid Løsnæs 

  Lucinda Leebeek 

  Annette Berge Moen (permisjon fra august) 

  Brit Lehne 

Vara og kasserer: Svein Mathias Køhn 

Leder har også fungert som sekretær 

 

Ansatte: 

Øystein Evensen, 100% stilling, sokneprest 

Lars A. Løwe, 30% stilling, menighetspedagog  

Pieter Leebeek, 100% stilling, kantor (til 1.november?) 

Ludmila (Lucy) Savchenko, kantor 70% hos oss og 30% i prostiet (fra 1.desember) 

Sigbjørn Bakke Aamelfot, 60% stilling, kirketjener (til 1.august) 

Espen Gjermundbo, 60% stilling, kriketjener (fra 1.august) + 20% assistent i trosopplæring 

Elisabeth Bøe Grøtteland – 60% (til 1.juli), menighetspedagog 
 
Det har vært ledig stilling som menighetspedagog i 60% hele 2.halvår 
 

 

1. Arbeidet i menighetsrådet 

Det har i 2022 vært avholdt 9 møter i menighetsrådet, med totalt 51 saker. Hovedfokus har 

vært på å få eksisterende aktiviteter i gang igjen etter korona-perioden og skape nye 

møteplasser og aktiviteter i kirka. Trosopplæringsutvalget har bidratt med støtte til 

aktivitetene for barn og unge, og Musikkutvalget har vært aktive med å planlegge konsert og 

sangkveld. 

Menighetsrådet har hatt et møte med Prost og Kirkeverge der Kirkens strategidokument ble 

presentert. Og ett møte sammen med Tjølling menighetsråd for å se på hva vi kan 

samarbeide bedre om. 

Menighetens årsmøte ble avholdt 20.mars. Hovedsak var høring på 

gudstjenesteforordningen for Østre Halsen, og det skapte stor debatt at det var foreslått 

færre gudstjenester i vår kirke. Etter tilbakemeldinger og høring er det nå vedtatt at vi skal 

ha tre gudstjenester i måneden, men at en av dem kan være på kveldstid. Samarbeidet med 

Tjølling om gudstjenester i høytidene er avklart tydeligere. 



Leder har vært engasjert i rekrutteringsprosesser både for ny kirketjener, ny organist og for 

menighetspedagog, der vi dessverre ikke kom i mål i første runde. 

2022 har vært preget av krig i Ukraina og høye strømpriser. Det er satt i verk tiltak for 

redusert energibruk, uten at vi har hatt behov for å gå ned på aktiviteten foreløpig. 

I november gjennomførte vi en Medarbeiderfest med godt oppmøte. Ragnhild Brekke Vaale 

holdt foredrag og 39 deltagere koste seg med god mat og hyggelig samvær. 

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

og en omsetning på nærmere kr 40 000,- 

Det ble også startet planlegging av nytt valg til menighetsrådet og markering av Østre Halen 

Kirkes 40-års jubileum. 

 

Økonomi: 

Regnskap for 2022 er gjort opp med et overskudd på kr 52 257.  

Hovedtallene fra regnskapet er. 

    

Regnskap 

2022 

Budsjett 

2022 

Regnskap 

2021 

Regnskap 

2020 

Driftsinntekter 293 830 227 000 288 708 221 267 

Driftsutgifter   244 698 240 000 160 217 223 750 

Driftsresultat  49 132 -13 000 128 491 -2 483 

            

Renteinntekter 3 551 2 500 2 003 4 008 

            

Sum avsetninger 169 459 55 500 93 683 67 044 

Sum bruk av avsetninger 169 033 45 000 68 711 86 636 

Avsetning   426 10 500 24 972 -19 592 

            

Resultat   52 257 0 105 522 21 117 
 

  

Det er samlet inn kr 100 628 i offer i 2022 mot kr 99 475 i 2021. I 2022 utgjorde offer til andre  

organisasjoner kr 48 480 mot kr 32 340 i 2021. Julemessa i år innbrakte kr 39.000 til 

 Menighetsarbeidet. Det var ingen som deltok på givertjeneste med skattefradrag i 2022. 

 I 2021 utgjorde beløpet kr 27 938. 



 

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

soknet. På bankkonto var det ved årsskiftet kr 508 294. Av beløpet er kr 300 000 plassert på 

 fastrentekonto i banken. Avtalen gjelder fort 1 år av gangen og er forlenget i år med en  

fastrentesats på 3,8 %. 
   

 

 

2. Gudstjenester og kirkelige handling 

I 2022 ble det avholdt 45 gudstjenester, med totalt 3308 deltagere. Det var 14 gudstjenester 

med dåp, 4 med nattverd, 3 konfirmasjonsgudstjenester og 4 gudstjenester for skoleelever. I 

tillegg kommer fire samlinger for barnehagegrupper. Det var i året 37 konfirmasjoner, en 

vielse og 4 gravferder i Østre Halsen kirke. Besøket har naturlig tatt seg opp etter to år med 

pandemi, men vi er ikke tilbake på nivået fra 2019. Dette merket vi spesielt på julaften der 

nye vaner kan ha innarbeidet seg etter to år med begrensninger. 

 
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 også fra andre 
menigheter i Larvik.   
Antall medlemmer/tilhørende 0-18 år: 822 barn/ungdommer. 
 
Høydepunkt: 
Det ble døpt 40 barn i 2022 (mot 31 i 2021). 
Det var 28 barn som kom for å få kirkebok i 2022 (mot 17 barn i 2021). 

 
Dåp med foregående samtale:  
Det ble døpt 40 barn i 2022 (mot 31 i 2021).  
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 (Elisabeth B. Grøtteland). Denne stillingen var ubesatt fra juli 
til desember. Tiltaket ble derfor bare gjennomført frem til sommeren. Vi har hatt noen 
babysangsamlinger på sykehjemmet. Det blir veldig godt mottatt.  
 
 



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 A. Løwe). 
Rammen er lek/trim i gymsal med en liten samling med bibelfortelling og sang underveis, og 
samling med avslutning/bønn på slutten.  
Samlingene har vært veldig godt besøkt, med opptil 30 barn med foresatte. 
 
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. 
Invitasjon blir sendt i brev til alle døpte, og i tillegg reklamerer vi på Facebook. 
Det er fint å ha utdeling av alle de tre bøkene samtidig. Da blir kirken fullsatt, og det er 
mange barn tilstede i gudstjenesten. Det var 28 barn som kom for å få bok i 2022 (mot 17 
barn i 2021). 
Ansvar: presten og menighetspedagog (Lars A. Løwe). 
 
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. Det var 14 barn som deltok. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Elisabeth Bøe Grøtteland), 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 bønnevandring. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Elisabeth Bøe Grøtteland våren / Lars A. Løwe høsten), 
presten og frivillig medarbeider som lager mat. I snitt var det 10-12 på samlingene gjennom 
året. 
 
Lys våken  
Aldersgruppe 11 år 

Mål: Vi inviterer 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 sendte ut invitasjoner, men fikk bare 1 påmelding. Vi måtte derfor avlyse dette året. 

Ansvarlig: menighetspedagog (Lars A. Løwe), presten og frivillige. 

 
 
 



”Åpent hus” 
Aldersgruppe 14-15 år. 
Et møtested for konfirmanter/venner med rom for hele livet. La ungdommene bli mer kjent 
med kirken. Konfirmantene fikk tilbudet ca 1 gang pr. måned i vårsemesteret. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Elisabeth Bøe Grøtteland). 
 
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 39 konfirmanter våren 2022. To av disse hadde selve konfirmasjonen i andre 
menigheter i Larvik. 
Ansvarlig: alle ansatte, frivillig lager maten. 
 
Halsing barnekor 
Aldersgruppe 4-9 år 
Mål: trosopplæring gjennom sang, la barna bli kjent med og delta i familiegudstjenester. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Elisabeth Bøe Grøtteland) og kantor på våren. På grunn av 
manglende ansatt tok koret en pause fra august til oktober. I november tok to mødre 
initiativ til å starte opp koret igjen. De fikk med seg to ungdommer til å dirigere/lede koret. 
Koret hadde opptreden på Julemarkedet. 
 
Halsing Hits 
Aldersgruppe 7-9 år 
Koret var en jentegruppe som sang til fengende musikk på ”playback”.  Koret hadde øvelser 
på våren, men ble ikke startet opp igjen på høsten fordi det ikke kom ny trosopplæringsvikar. 
Ansvarlig: menighetspedagog (Elisabeth Bøe Grøtteland). 
 
Barnehagesamarbeid 
Aldersgruppe 1-5 år 
Barnehagene i distriktet får tilbud om et barnevennlig undervisningsopplegg i forbindelse 
med jule- og påskehøytiden. Det er stor interesse for tilbudet, og det virker som om barna 
har stort utbytte av dette.  
Ansvarlig: menighetspedagog (Lars A. Løwe), prest og kirketjener. 
 
 
Skolesamarbeid 
Aldersgruppe 6-15 år 
Vi har et godt samarbeid med skolene. Til jul kommer alle skolene/klassetrinnene. Til påske 
er det oftest bare de yngste elevene som kommer. 
Ansvarlig: prest og kirketjener 
 

 
 
 



Speider’n 
Aldersgruppe: 8-25 
 
KFUK/KFUM-speiderne har lokaler og aktiviteter i Østre Halsen kirke på mandager, men de 
er ofte ute og hadde i vårhalvåret møter både på Valby og Sukkersletta. De laget snølykter, 
lærte om 1.-hjelp, lagde mat på bål og har lært om riktig bekledning.  
   
Våren ble også brukt til å forberede årets begivenhet; Landsleir. Motto for leiren var Gnist. Vi 

tok derfor merket: "Tenn Gnisten" og vi jobbet også med Forhåndsfres til Leiren. 9/5 lærte 

speiderne pionering (bygging av stativ som brukes på eget leirområde).  Veldig fint å lære en 

del på forhånd.     Hvilke knuter og surringer er best å bruke f.eks. til laging av bord, 

kjøkkenbenk eller portal.   Dette var ekstra viktig i år siden de fleste skulle dra på sin første 

leir og til og med på landsleir.  Speiderne bruker kniv og derfor gikk vi nøye gjennom 

knivvett. Videre lærte speiderne om forskjellige tresorter og båltyper. 

 13/6 hadde vi sommeravslutning ved kirken. Grilling, hyggelig samvær og godt frammøte av 

speidere, familie og venner. 

 2/7 - 9/7 var det som nevnt speiderlandsleir på Forsand. For Østre Halsen KFUK / KFUM- 

Speidere var det Lars Magnus Johansen og Pia Camilla Eftedal som var ledere.  Fra oss deltok 

6 speidere og 1 rover.  Magnus - roveren vår - dro til Forsand uka før leiren. Han var med på 

maurleir (oppbygging / tilrettelegging av leiren før speiderne kommer. Utstyr ble fra fraktet 

med nyinnkjøpt henger som Lars Magnus kjørte til og fra leiren.  De andre kjørte med buss 

sammen med andre speidere fra Vestfold krets. Været under leiren var en stor utfordring. 

Mye regn og som vanlig blir det da mye gjørme. Til tross for været så var speiderne ved godt 

mot og fikk gode minner for livet. Det ble ikke haik (overnatting under åpen himmel )  for 

våre speidere. Grunnen var for mange mye og uerfarne speidere. 

 Helgen 23. - 25.september var vi på tur til Skautvedt. Speiderne var veldig greie med 

hverandre og det var kun godt samhold. På lørdagen var vi på tur til Vardeberget. Der er det 

et flott utsiktspunkt 206 m.o.h. vest for Farrisvannet. Det var bratt stigning opp til toppen, 

men innsatsen var verdt det. Seinere var det volleyball med lag av voksne og barn / ungdom. 

På kvelden tente vi opp i bålpanna og varmet marshmallows. Det smakte godt !  Vi hadde 

god mat på turen. Inne på hytta var det spill og moro, fyring i peisen og litt godis og film ble 

det også. Søndag var det apell / Scouts Own etter frokost. 

I høst har vi jobbet med programmet " Speiderstigen " som omfatter mange 

samfunnsområder og er veldig lærerikt. Vi har bl.a. vært innom temaet Felleskap. Det å ha 

noe fellles med andre og å høre sammen med. Utenforskap er noe av det verste som kan 

skje et menneske. Vi fikk en god samtale om fellesskap og alle var enige om å inkludere 

andre!  Speiderstigen er et aspirantprogram som - når gjennomført - kvalifiserer til 

bronseklaffer på speiderskjorta !                                                    

 Vi har også repetert førstehjelp. 



12/12 hadde vi grøtfest med juleavslutning. Det var fornying av speiderløftet.  Det ble en fin 

kveld for speidere og foreldre. Ved utgangen av året var vi kun 5 speidere, men vi satser på 

at vi raskt bli mange flere bl.a. ved god promotering ! 

   

4. Musikk 

Musikkutvalget for Østre Halsen menighet besto i 2022 av: 

Gunn Nordheim, Brit Lehne, Thor Egil Abrahamsen, organist Pieter Leebek, Andrea Køhn 

Lund og Ingunn Abrahamsen. 

Ingunn og Andrea tiltrådte komitéen på våren og Pieter gikk ut av komitéen da han sluttet 

som organist på høsten.  

Vi takker Pieter for den tjenesten han har hatt i Østre Halsen menighet og for samarbeidet vi 

har hatt med ham. 

Det var planlagt to konserter på våren som av 

ulike årsaker måte avlyses. Høsten 2022 klarte vi å 

gjennomføre to konserter. 

6. september avviklet vi en meget vellykket 

avskjedskonsert for vår kjære organist Pieter 

Leebek. Sangere og musikere som Pieter hadde 

samarbeidet med, stilte opp. Konserten samlet ca. 

250 tilhørere. Konserten var gratis, men kollekt 

ved utgangen ga oss et pent overskudd. 

18. desember ble julekonserten «Vi synger julen 

inn» avviklet. Her benyttet vi oss av lokale sang- 

og musikkrefter. Vi la opp til en blanding av 

fellessang, solo/duettsang og musikalske innslag. 

Konserten samlet nær 60 tilhørere og vi fikk 

mange positive tilbakemeldinger etter konserten. 

Vi er innstilt på å gjenta opplegget i adventtiden i 

2023. 

I desember kunne vi ønsker vår nye organist 

Lucy Savshenko velkommen i menigheten. Hun ble samtidig fast medlem av musikkutvalget. 
 

 

 

 

 



5. Diakoni 
 

Kirkemiddag 
Kormiddag ble gjort om til kirkemiddag, og er nå et mer diakonalt tiltak for alle som er 
interessert. Det tilbys middag der barn spiser gratis hver torsdag med unntak av 
skoleferiene. I aldersgruppen 0-18 år har det i snitt vært rundt 6 barn som har benyttet seg 
av tilbudet. Men barna har med seg foresatte og også andre voksne i menigheten benytter 
seg av tilbudet 
Ansvarlig: frivillig medarbeider Steinar Abrahamsen med flere 
 

Lørdagstreff 

Vi har kun hatt to samlinger på våren -22. Vi har de siste tå åra sett at vi har mistet flere og 

flere av våre faste besøkende og sto igjen med for få til å kunne forsvare å drive videre. 

Dette har vært en trist avgjørelse, alle som har vært med å hjulpet til har trivdes veldig godt 

med lørdagstreff og vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre besøkende.  

Ledere har vært Steinar Kaldheim og Janne Helen Kristiansen   

 

Mannsgruppa 

Mannsgruppa hadde samlinger i menighetssalen i Østre Halsen kirke fem tirsdager i 2022, 

tre på våren og to på høsten, i tillegg til tur til vertshuset SydVesten i Helgeroa i juni. Talere 

har vært: Fredrik Lange-Nielsen, Ove Jørgen Moen, Trygve Naper og Øystein Evensen.  

 
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 

 

6. Andre aktiviteter 

 

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

menighet. Det har i 20212 kommet ut tre nummer. 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 gudstjeneste på søndag formiddag. Det er en god 

gruppe som fordeler søndagene mellom seg. Kirkekaffen er godt besøkt og blir satt pris på av 

de som deltar.  

 

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.   

 

 


