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Årsmelding 2020 

Larvik menighet 

 

 

 

 

 
 

«Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige 

vannet, som førte vogner og hester, hær og høvdinger uti. Der ble de 

liggende og reiste seg aldri, de sluknet som når en veke slukkes. 

Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. 

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» 

 Jes 43,16-19a 
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1. Larvik menighetsråd 
2020 har mer enn noe annet vært et år preget av koronapandemien. Til tross for dette har 

menighetsrådet klart å opprettholde tilnærmelsesvis normalt arbeidsnivå. Det har vært avholdt 11 

møter i AU/arbeidsutvalget, og 11 møter i MR/menighetsrådet, og til sammen har det blitt behandlet 

123 saker. 

Menighetsrådet består av følgende personer: 
Valgte medlemmer (alfabetisk): Verv: 
Andreas Berg Nestleder, Representant LKFR 
Anne Gulvik Holmsen Kasserer 
Ragnhild Jacobsen Vararepresentant LKFR, Rep Kirkens SOS 
Gunhild Susanne Lavoll Medlem 
Eva Thrane Nielsen Leder, KN-kontakt 
Eva Vally Idland Sekretær, medlem 
Varamedlemmer: 
Yngve Hellestøl Varamedlem 
Paal Ottar Berg Varamedlem 
  

Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet, og møter på menighetsråds-, og 

arbeidsutvalgsmøtene. Kapellan/byprest er personlig vara for soknepresten. 

Vi viser ellers til rapport fra menighetsrådsleder.  

Kontortid / Adresse 
Menighetens prester, kateket, og diakon har felles kontor på KUFhuset i Byskogen.  

Her møtes staben til ukentlige stabsmøter, og her møtes også 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 

Besøksadresser: Postadresse: 
Øvre Dr. Holms vei 44 (KUF-huset) Postboks 258 Sentrum 
Colin Archers gate 10 (Larvik kirke) 3251 Larvik 
Romberggata 4 (Kirkevergeadministrasjonen)  
Internett: Telefon: 
www.larvikkirke.no / www.langestrandkirke.no 33 17 30 00 

Endringer i staben 
Trym Stoa avsluttet sitt vikariat som kirketjener i menigheten våren 2020. Ny kirketjener Sigmund 

Nøstrud er ønsket velkommen i 50% stilling fom august. Kapellan Oddrun Pedersen gikk av med 

pensjon primo september, og ble varmt takket for tjenesten hun har utført i menighetene gjennom 

mange år, og ønsket lykke til i tilværelsen som pensjonist. Stillingen gjøres om fra kapellan til byprest 

med et spesielt fokus på diakoni og inkludering, og beregnes besatt etter påske 2021. Seniorprest 

Bjørn Kinserdal vikarierer i stillingen inntil ny prest tiltrer. 

Kateket Britt Mari har i skoleåret 20/21 blitt bedt om å være hovedleder for Nanset tensing. Det har 

gjort at hun har hatt noe mindre tjeneste i menigheten, og at trosopplærer i Nanset, Jorunn 

Abrahamsen sammen med soknepresten har tatt over det Britt Mari har måttet la ligge. 
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Lønnede medarbeidere 
Ansatte ved Larvik Kirkelige Fellesråd (LKFR): 
Trosopplærer 50% Britt Mari Omsland Zakariassen 
Barne- og ungdomsdiakon 70% Mari Løchen 
Kantor 100% Vigdis Mork Poupart 
Kirketjener 50% Sigmund Nøstrud (f.o.m august) 
Ansatte ved Tunsberg bispedømmeråd (TBR): 
Kapellan Oddrun Pedersen (ut august) 
Sokneprest Knut Zakariassen 
Seniorprest/vikarprest Bjørn Kinserdal 

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: Utvalget har hatt 3 møter i 2020, og består av: Eva Opsahl, Frøydis Wærvågen 

Aashildrød, i tillegg til kateket og sokneprest 

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 2020. Utvalget har bestått av kantor, diakon og sokneprest, Camilla 

Isaksen Vågen, Helge Vågen, Britt Mari Omsland Zakariassen, David Durand. 

Liturgiutvalg: Liturgiutvalg i forbindelse med revisjon av hovedgudstjeneste har bestått av kantor, 

sokneprest og en representant fra de frivillige. Pga koronasituasjonen ble utvalgets arbeid utsatt til 

vinteren 2021. 

3. Gudstjenester og andre aktiviteter i menigheten 
Etter forordningen feires det gudstjenester i Larvik menighet hver eneste søndag og høytidsdager 

året igjennom. 1. og 3. søndag i måneden er det gudstjenester i Langestrand kirke. De andre 

søndagene er det formiddagsgudstjeneste i Larvik kirke. Den 3. søndag i måneden er det 

kveldsgudstjeneste i Larvik kirke. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall konserter og andre 

arrangementer. De siste årene har vi samordnet gudstjenestene i sentrumskirkene i Larvik i 

forbindelse med sommerferieavvikling 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. 
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Gudstjenester Antall Besøkende Snitt 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
På søn.- og helligdager 60 66 2416 4338 40 66 
Utenom søn- og helligd. 6 24 174 2080 29 87 
Sum (uten andakter) 66 90 2590 6418 39 71 
       
Øvrige tall fra kirkestatistikken for 2020 (tallene for 2019 i parentes) 
Døpte (6 drop-in-dåp ikke medr.) 29 (35) Oppslutning 153% (109%) 
Konfirmert 21 (22)   
Vigsler 7 (13) Deltakere (~) 140 (900) 
Gravferder 60 (64)   
Gudstjenester med nattverd 24 (48) Deltagere 595 (1581) 
Gudstjenester særlig tilr. for barn 1 (9) Deltagere 94 (542) 
Gudstjenester for ungdom 3 (5) Deltagere 133 (386) 
Gudstjenester for barnehage/skole 3 (11) Deltagere 53 (1318) 
Gudstjenester med dåp 17 (20) Deltagere 658 (1369) 
Konfirmasjonsgudstjeneste 5 (3) Deltagere 374 (499) 
Juleaftengudstjenester 6 (4) Deltagere 299 (636) 
Gudstjenester i påsken 0 (5) Deltagere 0 (292) 
Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag 1 (1) Deltagere 17 (13) 
Gudstjenester i pinsen 1 (2) Deltagere 46 (350) 
Allehelgensgudstjenester 2 (3) Deltagere 133 (147) 
    

Gudstjenestestatistikken er i år tungt preget av koronapandemien, med full nedstengning av den 

kirkelige aktiviteten i flere omganger, der vi ikke fikk feire vanlige gudstjenester. Gravferd, vielser og 

dåp har likevel vært tillatt gjennom perioden, med sterke begrensninger for antall deltakende 

menighetslemmer. Året har ført med seg en bratt læringskurve for både stab og frivillige når det 

gjelder både smittevernregler, og ikke minst, nye måter å være kirke på, når alle de tradisjonelle 

arbeidsformene var utelukket.  

3. Økonomien i Larvik og Langestrand menighet. 
Menighetsrådets økonomi baserer seg i all vesentlighet på gaver og innsamlede midler. I 2020 ble 

fordelingsnøkkelen for driftsmidler til trosopplæringen innad i prostiet/fellesrådsområdet endret. 

Denne endringen medførte at midlene til drift av trosopplæringstiltak i menigheten ble bortimot 

halvért. Det sier seg selv at dette på sikt vil få konsekvenser for hvordan arbeidet rettet mot barn og 

unge i menigheten kan drives. Menighetsrådet har lagt ned en stor innsats for å få i gang en 

givertjeneste som bidra til at konsekvensene ikke blir så merkbare, og både givere og 

menighetsrådets medlemmer fortjener en stor takk for innsatsen så langt! Også Larvik kirke har dette 

året fått på plass nytt lydanlegg, finansiert som et samarbeid mellom menighet og fellesråd. 

Nøkkeltall for Larvik menighet 2020 
Regnskap for 2020 er gjort opp i balanse etter avsetninger til div fond på fond på til sammen kr. 

41101,-. Dette representer altså det regnskapsmessige mindreforbruk. 

Larvik menighets forskjellige aktiviteter har i 2020 foregått omtrent som forventet uten store 

uforutsette hendelser – utover det som kommer av koronapandemien. Som vanlig ble det gjennom 

året foretatt mindre budsjettjusteringer i løpet av året.  

Fullstendig driftsregnskap for menigheten kan fås ved forespørsel. 
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Årsmelding Larvik Menighetsråd 2020 
Menighetsrådet (MR) har bestått av Eva Thrane Nielsen (Leder) Andreas Berg (Nestleder, repr. 

fellesrådet) Eva Idland (Sekretær) Anne Gulvik Holmsen (Kasserer) Gunhild Lavoll (kontakt 

Langestrand kirke og Sportskapellet) Ragnhild Jacobsen (Vara Fellesrådet) og Vinjar Rosendal. Vara 

har vært Yngve Hellestøl, Paal Berg og Trym Støa. Sogneprest Knut Zakariassen er fast medlem.  

Rosendal søkte om fritak fra vervet våren 2020.  Da rykket Idland inn som fast medlem.  Trym Støa 

flyttet fra kommunen, så Hellestøl er 1. vara. 

Det har vært avholdt 11 Arbeidsutvalgmøter (AU) og 11 Menighetsrådsmøter (MR) og behandlet 123 

saker. 

Året begynte som vanlig.  Langestrand kirke hadde sine frivillige og Larvik kirke sine frivillige frem til 

sommeren. Eva Idland og Andreas Berg ble valgt inn i ressursgruppen ”Attraksjonskraft 

Herregården/Tollerodden”.  Holmsen og Nielsen deltok på kurskveld i økonomi. Flaggstengene foran 

Larvik kirke ble erstattet, da begge to var kjørt ned. Søknad ble sendt om montering/installasjon av 

lyd-og teleslynge m/forsterker.  Etter mye om og men, ble alt ferdig i løpet av året.  Fikk hjelp fra de 

som hører dårlig. Økonomisk fikk vi kr.60000.- av et ektepar i menigheten til anlegget.  Da ble det 

fullfinansiert. Tuuuusen takk for hjelpen. 

Hadde besøk av forfatter og salmedikter Edvart Hoem til Poesi og Salmekveld 6 febr med full Larvik 

kirke og orgelkonsert med Sigurd Øygaard 23 feb. Så var det slutt.  Kirkene ble stengt for normal 

aktivitet fra 12. mars.  Verden var rammet av coronapandemi. Gudstjenester ble avlyst, 

konfirmasjonsundervisning ble digitale, og korøvelser og alt av barne-, ungdoms- og voksenarbeide 

ble stoppet.  Dåp ble gjennomført som lukkede dåpsgudstjenester med kun foreldre, søsken og 

faddere til stede. Det samme gjaldt for gjennomføring av vielser.  Planlagt konfirmasjonsgudstjeneste 

ble utsatt til høsten. 

Gravferd har hele tiden kunnet gjennomføres med sterkt begrenset antall deltagere.  Det fulgte 

strenge smitteverntiltak med for å åpne for aktiviteter igjen, en utfordring som resulterte i 

utarbeiding av lokal smittevernplan for Larvik prosti, med tilhørende opplæring og tydelig 

ansvarsfordeling mellom kirkelige ansatte og MR. 

Alle gudstjenester i påsken ble avlyst, men flere kirker holdt åpne i gudstjenestetiden og dette gikk 

på rundgang mellom kirkene i prostiet. Fra 4.mai ble det åpnet noe opp fra regjeringen, og vi kunne 

gjennomføre arrangementer med inntil 50 deltagere. 

Fra 15. juni ble det tillatt med 130 personer i Larvik kirke og 50 personer i Langestrand kirke.  Det 

gjorde at vi kunne gjennomføre 5 sommerkonserter. Vi hadde ikke noen kirketjener, men MR og 

frivillige stilte opp. Årets konfirmasjonsgudstjeneste ble gjennomført i september. Arve Tellefsen 

m/venner kom med sitt ”Breaking Beethoven”.  Det ble 2 konserter på samme dag slik at flest mulig 

skulle få med seg forestilling.  Fantastisk. 

Fra 5 nov. var oppfordring fra Regjering minst mulig sosial kontakt igjen og det ble begrensning på 

maks 50 personer i Larvik kirke og 30 personer i Langestrand kirke. Gudstjenestene i julen ble 

gjennomført med påmelding, men med alle restriksjonene var nok folk engstelig og den ble langt 

færre personer til stede.  Det ble gjennomført en operaforestilling i Larvik kirke 4.des.  Grunnet 

restriksjoner måtte vi låne Hedrum kirke. Vi hadde nemlig solgt 100 billetter før de siste restriksjoner.  

Dessuten ble det 5 forestillinger med spillelista.  Frivillige og MR stilte opp igjen. Det gir litt penger i 

kassa, så tusen takk, alle frivillige.  Hadde ikke klart oss uten dere. 
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Sykehjemmene i Larvik var stengt for institusjonsandakter fra 3.mars til 31.august og fra 1.november 

og ut året. 

Larvik øst Rotary hadde flyttet sin årlige dugnad med rydding/soping rundt Larvik kirke fra april til 

5.mars. Der hadde vi flaks.  Tusen takk for meget vel utført jobb igjen. 

Prest Oddrun Pedersen ble pensjonist i september og vi hadde avskjedsgudstjeneste 30. august. 

Tusen takk til Pedersen for alle år hun har jobbet i sognet vårt og utført en meget god prestegjerning 

både på institusjoner og kirker. 

Tusen takk til alle de frivillige ved Langestrand kirke. Nok en gang har dere gjort en fabelaktig jobb 

I august ble ny kirketjener Sigmund Nøstrud ansatt.  Han er et arbeidsjern og meget god til å se 

løsninger. Vi i MR håper Nøstrud blir værende i mange år. 

Det ble et merkelig år og dessverre veldig mange avlysninger av spesielle gudstjenester og ikke minst 

alle orgelkonsertene og andre konserter som kirkene var leid ut til.  Vi håper på en endring i 2021. 

Regnskap for 2020 er gjort opp i balanse etter budsjettert netto avsatt til disposisjonsfond kr 41 101.- 

Totalt er det samlet inn kr. 140 308.- i offer, herav kr. 31374.- til andre. 

Menighetsrådets økonomiske stilling er god, fri egenkapital er kr 177 917.- 

Så ønsker vi for neste år: MER HIMMEL PÅ JORD 

2. mars 2021, Eva Thrane Nielsen 

Leder Larvik Menighetsråd 

2020 Årsrapport Kirkemusikk i Larvik menighet 

Kirkemusikkutvalget 
Medlemmer 2020: Inger Johanne Lavoll, Per-Edvard Hansen, Jon Sverre Riis og Vigdis Mork Poupart. 

Utvalget har hatt to møter og behandlet 11 saker. Konserter, musikk- og kulturgudstjenester, 

instrumentsituasjonen, økonomi og pandemi-restriksjoner i Larvik menighet har vært viktige temaer.  

Årets konserter 
Grunnet Corona-pandemien ble 2020 et spesielt år med mange utsettelser og avlysninger av 

planlagte konserter. 9 konserter ble avlyst, en konsert ble utsatt fra våren til høsten og to konserter 

ble utsatt til 2021. 15 konserter ble gjennomført i menighetens regi: 

• 4 «Musikalske Hyggestunder i Larvik kirke» på torsdagsformiddager. Et lavterskeltilbud 

med fortrinnsvis lokale musikalske krefter. 

• 4 orgelkonserter i Larvik kirke: «Det beste av Reger» siste søndag i måneden. 

• 5 «Sommerkvelder i Larvik kirke» på torsdagskvelder i juli. Varierte konserter med Ord til 

ettertanke.  

• 6. februar: «Poesi- og salmekveld» med Edvard Hoem, Larvik Kantori, Vigdis Poupart, 

Johanne Asp, Øystein Trollsås, Guy Poupart. 

• 29. februar: «Draumen eg ber på» – Charlotte Fongen, sopran, Magne Fremmerlid, bass, 

Odd Johann Overøye, klaver.  

• Kirken har vært utleid til flere konserter deriblant Spillelistas julekonserter i desember. 

Musikk ved gudstjenester 
En rekke solister og instrumentalister har medvirket ved gudstjenester både i Larvik og Langestrand 

kirke. Det har vært stor bredde i musikksjanger, uttrykksform og besetning – fra klassiske korverk på 
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kirkeårets høytidsdager til bandmusikk på ungdomsmesse. Larvik Kammerkor deltok på musikk- og 

kulturgudstjenesten 26. januar og vårt eget Larvik Kantori sang på musikk- og kulturgudstjenesten 11. 

oktober hvor Landstads Salmebokjubileum ble markert. Kantoriet fremførte Kleine Orgelmesse av 

Haydn på Allehelgens-gudstjenesten 1. november og sang også på Lessons and carols-gudstjenesten 

20.desember. 17. mai-gudstjenesten i Larvik kirke ble streamet live på nettet og 10 sangere fra 

kantoriet sørget for fulltonende salmesang fra galleriet. Vi gjorde ellers gudstjenesteopptak i 

forbindelse med påske med sangsolist Hedda Brekke Aronssen og opptak av ung messe med band og 

solist. Opptakene ble lagt ut på Facebook.  

Økonomi 
Larvik kommune, Norsk Kulturråd, Vestfold fylkeskommune og Opplysningsvesenets fond har vært 

viktige bidragsytere med sine tilskudd. Kollekt fra konserter og gudstjenester utgjør likevel 

hovedinntektskilden. Besøkende til våre musikkarrangementer gir uvurderlig god støtte og utgjør en 

av bærebjelkene i finansieringen av kirkemusikken.  

Instrumenter 
Det ble i 2020 kjøpt inn et pent brukt trommesett til Larvik kirke med støtte fra OVF. Larvik kirkes 

orgel og flygel fungerer bra. Orgelet i Langestrand kirke trenger en renovering. Det ville være ønskelig 

med et bedre piano evt lite flygel til Langestrand kirke.  

Takk 
En stor takk til kor, sangere, instrumentalister og frivillige medhjelpere som har bidratt på 

gudstjenester og konserter i Larvik og Langestrand kirker! En spesiell takk til Eva Thrane Nielsen som 

har hjulpet til på nesten alle konsertene dette året! Og en stor takk til alle dere som har støttet opp 

om det kirkemusikalske arbeidet! Det betyr så mye. 

Larvik 9.03.2021 Vigdis M. Poupart, 

kantor i Larvik menighet 

Larvik kantorí – Styrets årsberetning for 2020 
På årsmøtet den 5. mars 2020 ble det gjort følgende valg:  

Leder:  Tor Inge Romøren (gjenvalg for ett år) 

Styremedlemmer:  Elise Kaupang (gjenvalg for to år) 

 Inger Johanne Lavoll (ikke på valg før i 2021) 

 Nina Allum (ikke på valg før i 2021) 

  

Varamedlemmer:  Stina Lindvig Labori (gjenvalg for ett år) 

 Dag Gjærum (ny, velges for ett år) 

  

Valgkomite: Anna Selene Kvam, Inger Johanne Kristiansen, Elisabet E. Romøren (alle ble gjenvalgt for 

ett år). 

2020 ble et spesielt år for oss på grunn av korona-pandemien. Før den slo til, hadde vi en fin og godt 

besøkt Musikk og poesi-kveld med Edvard Hoem og Magne Fremmerlid. Men den 12. mars – én uke 

etter årsmøtet – ble det innført omfattende smittevernrestriksjoner, og vi måtte avlyse øvelsene. 

Musikk- og poesigudstjenesten den 22. mars ble avlyst; det ble også vår planlagte konsert den 19. 

april og vårens konfirmasjonsgudstjenester.  
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Fra og med den 16. april øvde vi – først i mindre grupper - med forskriftsmessig smittevern og frivillig 

oppmøte fram til sommerferien den 10. juni, og 1. pinsedag stod vi i samlet flokk på galleriet og sang 

ved høytidsgudstjenesten.   

Vi kunne starte opp igjen øvelsene som planlagt i august, fortsatt med omfattende smittevern, men 

måtte ta en måneds pause i november. Før dette var vi heldige og rakk akkurat å synge Haydns 

«Missa Brevis» («Kleine orgelmesse») på Allehelgensdagen, sammen med Barebarokk, og med vår 

tidligere kantor Dag Eivind Holhjem på orgel. Vi måtte avlyse adventskonserten i slutten av måneden. 

Da det ble åpnet opp igjen i desember, kunne vi gjennomføre både «Lessons and Carols» med 

solister og musikere og være med på høytidsgudstjenesten 1. juledag. 

I 2020 gjennomførte koret til sammen 29 ordinære øvelser - inkludert to generalprøver. I tillegg 

hadde vi åtte øvelser gruppevis i april. I 2019 hadde vi 37 ordinære øvelser. Vi hadde fem 

opptredener i 2020. I 2019 hadde vi 11, omtrent slik det har vært vanlig de senere årene.  

Opptredener våren 2020: 
6. februar  Musikk og poesi med Edvard Hoem og Magne Fremmerlid 

31. mai   Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag 

Opptredener høsten 2020: 
1. november  Allehelgensgudstjeneste 

20. desember  Musikkgudstjeneste – «Lessons and Carols» 

25. desember  Høytidsgudstjeneste 1. juledag 

Koret bestod ved årsskiftet 2020-2021 av 19 aktive sangere:  
Sopran:  Anse, Britt, Elise, Hege, Stina, Turid 

Alt:   Ana, Elisabet, Hild, Inger Johanne K, Inger Johanne L, Randi 

Tenor:  Dag, David, Gunnar, Petter 

Bass:  Jon Espen, Kåre, Tor Inge  

Ved forrige årsskifte var vi 20. Gunn og Nina sluttet i fjor, og Johanne og Mari gikk i langvarig 

permisjon. Men Ana, David og Hege kom til i løpet av 2020, og det er vi veldig glade for.  

 Styret har i alt hatt fem møter for å planlegge virksomheten og fordele oppgaver i forbindelse med 

korets drift gjennom året. Vi har sendt referater fra styremøtene til alle medlemmene per e-post. 

Oppsummering 
På tross av korona-pandemien har vi kunnet opprettholde en god del aktivitet gjennom året, og det 

har vært flere høydepunkter: kvelden med Hoem og Fremmerlid i februar, Allehelgens-gudstjenesten 

med Haydn, organist Dag Eivind Holhjem og Barebarokk, og «Lessons and Carols» - med halve koret 

på galleriet og halve nede i kirken. Det har vært både en utfordring, men også en glede, å kunne 

samles til øvelsene med samvittighetsfullt gjennomført smittevern. To meters avstand i alle retninger 

mellom sangerne er noe vi har vokst på. Vi kan være stolte av å ha stått på under de rådende 

forholdene, og takknemlige for at vi har kunnet gledet trofaste tilhørere, selv om de ikke var så 

mange som vi er vant til uten korona-restriksjoner.  

Styret vil takke dirigenten vår Vigdis Poupart for alt arbeid hun legger ned for oss. Hennes 

entusiasme og mot i vanskelige tider har gledet og inspirert, og den samvittighetsfulle måten hun har 

gjennomført smittevernet på har holdt oss trygge. Vi takker også Elise Kaupang som gjennomfører 

oppvarmingen ved hver øvelse, 
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Til slutt vil styret takke alle kormedlemmene for innsats, samhold og trivsel gjennom et veldig 

spesielt år. 

For styret Larvik kantori, 

Tor Inge Romøren, Leder 

Årsrapport Trosopplæring Larvik menighet 2020 
Hva er de viktigste erfaringene vi har gjort dette året, sett fra et undervisningsperspektiv? 

De viktigste erfaringene er gjort på digitale media og det være nytenkende til alt vi driver med. Da vi 

måtte stenge ned 12.mars var det ikke lenge til påske. Vi lagde derfor en andaktsserie for ungdom 

gjennom påskeuka. Enkle videoer som ble lagt ut ca. kl. 12.00 hver dag, med åpen chat hvor vi kunne 

snakke med de som hadde lyst. Vi har aldri kunnet gi så mye trosopplæring gjennom påskeuka før, så 

dette var spennende.  Videoen ble også delt til konfirmantene og noen på menighetens Facebook 

side. Vi lagde også videoer i pinsen. En tid hvor vi sjelden får formidlet budskapet til ungdommer.  

Vi lagde også digitale gudstjenester for langfredag og påskedag, og det var mange flere seere der enn 

vi har innom kirken i påsken til vanlig. Vi lagde det kort og brukte proff videomann.  

I mai hvor det ikke ble konfirmasjon eller musikk og ungdomskveld, lagde vi en digital gudstjeneste 

for ungdom. Det ble bra seertall og det var supert å kunne få med noen av ungdommene våre på 

dette.  

Vi har forsøkt ut pinsevandring for familier, quiz opp til sportskapellet. Her fikk LIV deltakerne være 

med å sette opp løypa, og det var mange familier som deltok og som fikk en liten premie på toppen. 

Før pinse på kristihimmelfart lagde vi en åpen kirkevandring med pinse som tema. Her fikk alle et 

nett med alt de trengte til vandring på utsiden av kirken. Skattekart, farger, ark m.m Så hadde vi 

poster i alle etasjer av kirken, og alle gikk en vei og ingen møtte hverandre.  

Det har vært nytt og har tensing øvelse, konfirmanttime eller ledertrening på zoom. Men vi har 

opplevd at mange av den samme pedagogikken kan brukes digitalt. F.eks. en klar leder, få med alle, 

oppmuntring, dialog og ikke monolog, raske skrifter i tema/innhold, humor, aktivitet. Det fungerer 

fint å ha "hentelek" på zoom. Vi har investert i digitale plattformer som zoom og kahoot, og vi er 

heldige som har en prest i staben som er god på disse verktøyene.  

Vi har blitt flinke til å tenke nærvær og felleskap med avstand. På ungdomssamlingene har  «åpen 

scene» vært helt supert. Folk har fått vise seg frem, ting de har øvet på, samtidig som vi har kunnet 

sitte spredt. Det har vært mulig å lage mye opplegg utendørs. Til og med hadde vi det meste av 

konfirmantdagen utendørs fra morgen til seine kveld. 

Oppussing av lokaler i kjelleren på Larvik kirke 
I løpet av 2019-202 1 har vi fått ryddet to rom i kjelleren, kjøpt møbler brukt, satt på egne lys, malt et 

lager og ryddet kjøkken i kjelleren. Staben har også ryddet ut alt høy i stallen og sydd nye kostymer 

og lagt inn teppe. Rommene ned i kjelleren har blitt veldig brukervennlige, det eneste som mangler i 

nok varme i kjellerstua på vinteren. Her får vi ikke opp høyrere temperatur enn ca 18 grader, som er 

kaldt å sitte i over flere timer.  

Trosopplæringsutvalget 
I trosopplæringsutvalg har i 2020 vært: Eva Opsahl, Frøydis Wærvågen Aashildrød, Britt Mari O. 

Zakariassen og Knut Zakariassen. Utvalget hadde 3 møter i 2020.  
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Dåpssamtale/Dåp:0-1 år 
Mål: Viktig første møte med menigheten. Bevisstgjøring av dåp og trosopplæring, smakebit på 

babysang. Vi har stort fokus på dåpsgudstjenester.  

Totalt oppmøte: 29 Oppslutning: 153% (av 19 mulige) 

Drives av: prester, kateket involvert i noen dåpssamlinger 

Vi hadde med andre ord et godt dåpsår i Larvik, til tross for korona! 

Drop-in dåp 
Mål: I drop-in dåp ønsker vi å møte folk som har hatt utfordringer med å skulle døpe. Det kan være 

sykdom, livssituasjon som gjorde at de ikke fikk døpt sitt barn. 

I 2020 hadde vi allerede en god flyt fra forrige år på drop-in dåp, så folk meldte seg raskt på. På 

forhånd hadde vi oversikt på 4 av 6 som skulle døpes. Denne gangen var det flest barn og ungdom 

som ble døpt.  

Ved at det blir en seremoni for hver dåp, får familien en helt spesiell oppfølging, og forkynnelsen kan 

også tilrettelegges. Det oppleves ikke mindre stort, eller mindre hellig selv om rammen ikke er en 

høymesse. Vi har med salmer, bønner, dåpsliturgi, trosbekjennelse og fadervår, så det blir en fin 

gudstjeneste.  

Vi opplever det som viktig å være åpne og rause i møte med de som kommer. Noen har uttrykt så fint 

om hvorfor de utsatte dåp: "Vi tenkte å døpe, men så skjedde livet". 

I høst hadde vi ikke ressursene som trengtes for å tilby drop-in dåp - men til gjengjeld ble de aller 

fleste «vanlige» dåp avholdt innenfor en tilsvarende ramme. Vi dro godt nytte av våre erfaringer med 

drop-in dåp i koronatid! 

Deltakere : 6  

Drives av: prester, kateket og frivillige i Larvik kirke 

Babysang:0-1år 
Mål: Gi barn og foreldre et møte med kirken der de er i sine liv. Skape trygge nettverk. Lære sanger, 

bønner, regler til bruk i hjemmet og som tas opp igjen i gudstjeneste.   

Det ble gjennomført 10 samlinger i fjor, men mye færre folk enn vanlig. Det handler nok om at flere 

var redd for å møte andre pga korona. Det fungerte forbausende bra å gjennomføre babysang med 

smittevern. Hver voksen fikk utdelt egen matte, eget utstyr og alle kunne sitte minst 1,5 meter fra 

hverandre. Lunsj ble servert, men av en person. Under lunsjen satt folk med god avstand.  

Det mest rare var at babyer ikke kunne leke sammen, eller ha kontakt. Diakonen vår som driver 

babysang oppdaget også at på høsten var det merkbart at babyene ikke hadde sett så mange andre. 

De var litt redde for de andre babyene og de virket som de manglet litt kompetanse på fellesskap 

med fremmede. 

Totalt oppmøte: 8 Oppslutning: 42% (av 19) 

Drives av: Diakon på KUF huset  

2 års bok 
Mål: Markere 2 år siden dåp. Gi opplevelse av å høre til i kirken som et trygt sted å komme til. Bli 

kjent med historier fra bibelen og gudstjenesten. 

AVLYST pga korona. 

Drives av: kateket, prest i Larvik kirke 
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4 års bok 
Mål: Markere 4 år siden dåp. Gi opplevelse av å høre til i kirken som et trygt sted å komme til. Bli 

kjent med historier fra bibelen og gudstjenesten. Vi lagde en 4 års gudstjeneste i Langestrand på 

våren, etter at vi fikk åpne opp å ha gudstjeneste igjen. Det kom som forventet færre av de som 

tilhører Larvik, men det ble flott gudstjeneste for de som var der. På høsten forsøkte vi for første 

gang ut en hverdagsgudstjeneste hvor 4 og 6 åringer var spesielt velkommen. Pølsemiddag i 

kirkekjelleren, med tegning, legobygging, før gudstjeneste. Det var en veldig god opplevelse, barna 

og de voksne fikk en større helhetsopplevelse ved å kunne bruke kirken på en annen måte. Det å få 

leke i kirken, ikke bare gå på gudstjeneste fungerte kjempefint. Vi fikk gjennomføre denne 

hverdagsgudstjenesten mens smitteverntiltakene var på 1 meters regel og gult nivå.  

Tips til 2021 er å kunne legge opp til mer enn kun en gudstjeneste på 4 års bok. Så om vi har 

ressurser kan det være fint å feks lage til minst en "lek og sang" samling med 4 åringer og 6 åringer, 

før vi deler ut bok på en gudstjeneste. 

Totalt oppmøte: 15 Oppslutning: 50 % (av 30) 

Drives av: kateket, prest i larvik og Langestrand kirke 

6 års bok 
Mål: Markere 6 år siden dåp og skolestart. Gi opplevelse av å høre til i kirken som et trygt sted å 

komme til. Bli kjent med historier fra bibelen.  

Vi hadde 4 og 6 års bok samtidig, og det er fint å flere barn samtidig på gudstjeneste. Vi har ikke den 

beste oppslutningen på 6 års bok. Vi har forsøkt flere tiltak tidligere og har vel funnet ut at det å ha 

utdeling av flere "årsklasser" fungerer fint. Hverdagsgudstjeneste fungerte bra også for 6 åringer, så 

det er mulig vi bør få til minst en samling før 6 års bok utdeling. Alt kommer an på koronasituasjon og 

om vi har nok ansattressurs. Vi hadde denne gudstjenesten i august, med aktivitetsløype etter 

gudstjenesten.  

Totalt oppmøte: 7 Oppslutning: 31 % (av 21) 

Drives av: kateket, prest i Larvik og Langestrand kirke 

Karnevalsgudstjeneste 5 år 
Mål: Innledning til fastetid. Samle familien til fest og moro med Gud i sentrum. Forståelse for 

fastetid, påskehøytid. Det kom ikke så mange barn dette året. Det var både morsdag og en del annet. 

AVLYST pga korona 

Drives av: diakon, kateket, kantor på KUF huset  

Tårnagenthelg 8-9 år 
Mål: Bli kjent med julebudskapet og fortelling rundt Jesu fødsel. Få kjennskap og oppleve tilhørighet 

til den treenige Gud. Kjenne kirkens oppdrag. 

AVLYST pga korona. I mai lagde vi åpen kirke med vandring for familier. Vi inviterte spesielt barna 

som skulle vært på tårnagent. Det kom 5 barn i denne alderen, samt en del voksne og eldre og yngre 

barn. 

Drives av : kateket, prest, kantor i Larvik kirke  

Etter skoletid Langestrand 9-11 år 
Mål: Det skal være et gøy sted å være, hvor barna blir sett. Hvor det er mulig å få kunnskap og 

kjennskap til den treenige Gud. Lære sentrale bibelfortellinger og utøve sin tro på samlinger og i 

gudstjenester. Etterskoletid er et supert konsept som fungerer optimalt. Fra jan -mars hadde vi med 
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de fleste barna i 4-6. kl som går på skolen. På sommeravslutning ute fikk også noen 7.kl ble med.  

Skolen har elever fra både gamle Langestrand sogn, Larvik sogn og Tanum sogn. Noen av de som har 

kommet på Etter skoletid kommer fra Larvik. 

Etter sommerferien ble det en fast kjerne fra 5.kl som kom, med et par 6.kl. Det var veldig 

hensiktsmessig at de var i samme kohort, slik at vi kunne leke, holder oss under 1 meteren, og vi 

kunne til og med gjennomføre Lucia gudstjeneste i desember. Vi gikk Lucia tog i gatene på 

Langestrand dette året, det var så hyggelig.  

Det var utfordrende å finne tid på høsten til å ha etterskoletid, pga mange av vårenes aktiviteter ble 

utsatt. feks mye konfirmanter. Vi har stort sett hatt drama som formidling av trosopplæring, men 

med vikar inne høsten 2020 ble det også brukt mer søndagsskoleopplegg. Vi har alltid med 

bibelfortelling en eller annen måte. Film, drama, fortelling, tidslinja m.m  Det kan også brukes i 2021. 

Fint å huske på å ha god balanse mellom lek, trosformidling og samtale. Barna kommer rett fra 

skolen, så de vil helst spise og leke, og fortelle oss hvordan de har det. Vi starter alltid med å ha en 

runde på hvordan dagen har vært og noe de gleder seg til eller som har vært fint i det siste. 

Langestrand kirke er jo en bitteliten vanlig kirke, men vi ser at den kan være perfekt for å drive dette 

arbeidet. Særlig fint med bord og stoler på den halve siden av galleriet oppe, slik at vi kan være i to 

rom. 

Totalt oppmøte: 20 Oppslutning:  118% (av 17 døpte i aldersgruppen i gamle 

Langestrand sokn). 

Drives av: Kateket, sogneprest- (trosopplærer i nanset deler av 2020) 

Tria-Tweens Larvik 10-12 år 
Mål: Møte omsorg og kjærlighet. Tilegne seg kunnskap til kristne tradisjoner og bli kjent med 

mennesker som har en tro på den treenige Gud. Møtes etter skolen på onsdager til mat, lekser, 

middag og aktivitet. Trofaste voksne medarbeidere som lager mat og hjelper til uke etter uke   

Mye av våren ble AVLYST! Dette tilbudet går ut til 5-7.kl for Larvik menighet. Det er 78 døpte i sognet 

som får denne invitasjonen. Siden det var smittevern, ble det ikke reklamert ut til alle på høsten. 

Totalt oppmøte: 11  Total oppslutning: 10 % av 105 

Drives av : Diakon, KFUK-M på KUF huset  

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 

overnatting i kirken. 

AVLYST! Vi sendte ut en julehilsen med hobby pakke på å lage julekrybbe med ispinner. Vi sendte ut 

spørsmål til alle i målgruppen, det var 10 som ønsket å få tilsendt i posten. Så delte vi ut 10 slike 

pakker til barn på etterskoletid og tria tweens. 

Konfirmanttiden 15 år (60t samvær, som gjør dette til det største tiltaket i TO plan) 
Mål: Vekke og styrke troens liv som gis ved dåpen. Oppleve kunnskap og kjennskap til en treenige 

Gud. Gi gode innspill for livet og troen, oppnå dialog med konfirmantenes livsspørsmål. Se den 

enkelte som elsket av Gud.  

Vi måtte ha KN aksjon på nett og fikk inn flere penger enn vi pleier. Så i 2021 tror vi at det kan være 

fint å gjøre det samme. Vi lagde først en intro video om KN aksjon som vi la ut på menighetens 

facebook side, så hadde vi "Livsending" for konfirmantene med info om aksjon, ba dem sende sms og 

spørre folk om å bidra med penger.  
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I koronatiden ringte vi rundt til alle konfirmantene og lurte på hvordan de hadde det, det var også en 

fin opplevelse.  

For nye konfirmanter 2021, kunne vi ikke arrangere vanlig konfirmantleir, så vi lagde en leirdag 

primært ute. Det fungerte bra, men var veldig slitsomt. Men det er mulig å gjøre det samme i 2021 

om situasjonen er der. Med bratt læringskurve på bruk av digitale medier i 2020, er vi bedre rustet til 

å fortsette med dette våren 2021. Undervisning i etikk blir på zoom denne våren, i mindre grupper og 

max 1 times varighet pr. gang.  

Selv om det var stengt ned pga smittevern, var vi aktive i kontakt med foreldre og konfirmanter, noe 

vi ser på som svært viktig. Vi lagde en digital ungdomsgudstjeneste som vi sendte i mai, hadde ekstra 

kontakt rundt de dagene hvor det egentlig skulle vært konfirmasjon. I høst da det var umulig å lage til 

ung messe med deltakelse, lagde vi til en ungdomsgudstjeneste hvor konfirmantene kun var tilstede, 

og hvor vi lagde gudstjeneste med noen få ungdommer i menigheten.  

Det har mildt sagt vært krevende å ha to konfirmantkull samtidig, de som ikke ble konfirmert før i 

september og de som startet i juni. Mye ekstra timer gikk med, men det var veldig meningsfylt.  

Særlig med konfirmanter har vi de siste årene lært mye om å møte enkeltmennesker, om å tenke at 

konfirmasjon er både livsmestring, trosformidling og kirkens tro i praksis. Vi opplever en økning i 

ungdommer som dropper ut av skolen pga angst og vanskeligheter, så her har vi en stor oppgave å 

gjøre. Og vi har opplevd at det å få bli konfirmert faktisk kan bety en større mestring enn mye annet.  

Totalt oppmøte: 30  Total oppslutning: 58 % (av 52) 

21 ble konfirmert i Larvik/Langestrand. 5 konfirmanter fulgte undervisning i Nanset, men går på 

Hedrum ungdomsskole som er nærmere Nanset kirke. 4 konfirmanter fulgte konfirmasjon i Tanum 

fordi de går på Ra og har tilhørighet til venner/ familie i Tanum kirke . 

Drives av: Sogneprest, kateket, noen samlinger med  diakon og kantor i Larvik kirke 

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

Gjennom: å legge til rette for møtepunkter med aktiv 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 sett og ivaretatt som verdifulle mennesker skapt av Gud. Bruke 

kreative evner som musikk, dans, drama, miljø, media for å oppleve tro på Den Treenige Gud og 

uttrykke denne gjennom opptredener og konserter.  

Tensing under korona med 1 meters regel er mulig, og det var til bedring for koret at vi måtte ha litt 

strenge regler. Ingen fikk "bare henge", alle måtte være med i kirkerommet samtidig. Det gav 

motiverte medlemmer.  

Høsten 2020 var alle styremøter med gruppeledere og dirigenter, det var flott for å engasjere flest 

mulig. Gr.ledere, styret og dirigenter møtte også opp 45 min før hver øvelse, for å være godt 

forberedt og ha god energi til resten av koret kom.  

Vi har gjennomført en del samlinger på zoom. Da med sosial kontakt, leker, konkurranse, kahoot m.m 

Det fungerte best for de yngste ungdommene.  

Vi har lært at det er superviktig å ikke bare droppe kontakt, men å holde et tilbud oppe, om så bare 

på nett.  

Vi måtte avlyse vår konsert, og høstkonsert- selv om vi jobbet hardt for å få det til. 2 uker før 

høstkonsert kom ny nedstenging, og alle som hadde kjøpt billetter måtte kontaktes.  
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Total oppslutning:  25 

Drives av: Trosopplærer i Nanset (i år kateket i Larvik), sogneprest Larvik, frivillige i Nanset kirke 

Ledertrening for fjorårskonfirmanter 
Mål: Gi ungdom kunnskap og trygghet på å kunne lede. Bli tryggere på egen tro og bli utfordret på å 

uttrykke sin egen tro.   

LTF- ledertreningsforum - er vårt tilbud til 10.klassinger og første del av ledertrening . Vi fikk ha 3 

møter fysisk og 2 møter på zoom. Zoom møter gikk bedre enn forventet. Ungdommene var tryggere i 

sitt eget hjem, og vi fikk til gode prater. Læringen var at undervisning på 1 time er langt nok.  

Ledertrening ellers har foregått mye i den enkelte gruppe. På Tensing har vi hatt mange 

planleggingsmøter både fysisk og på zoom. Her har hver leder fått prøve seg med oppgaver, ansvar, 

planlegging 

Totalt oppmøte: 7  Total oppslutning: 10 % av 40 

Drives av: Kateket, (av og til prest) i Larvik kirke 

Musikk og ungdomskvelder 
Mål: Et møtested hvor vi legger til rette for at ungdom etter konfirmasjonsalder kan samles, med 

fokus på tro, fellesskap og tilhørighet. 

Behovet for dette tiltaket kom etter at vi hadde sendt 3 ungdommer på 15 år på "Musikkverksted" 

ACTA sommeren 2019. De ønsket en ungdomskveld preget av musikk og lovsang hvor de kunne være 

tydelig på trosfellesskap og ha det gøy sammen. Ungdommene ønsket å invitere ungdom fra både sin 

egen by og andre i området. Vi tenker dette en gang pr semester.  

Vi gjennomførte høstens musikk og ungdomskveld samme kveld og sted som Nanset tensing hadde 

øvelsedag. Det var bra i koronatid, hvor max 50 kunne være tilstede. Dette tiltaket er nytt høsten 

2019, så med nedstenging våren 2020 har vi ikke fått kveldene etablert. Vi har knyttet til oss noen 

ungdommer fra musikk linja på THVS som har stor glede å være med å lage disse kveldene. Vi sendte 

også dette året 2 på Musikkverksted på Viken sommeren 2020.  

Vi er fornøyd med å ha et band/solister som jobber med det musikalske, ungdomsledere som vil lede 

og stå for program, voksne som hjelper til med mat og kiosk. Konseptet åpen scene er kommet for å 

bli. Her kan flinke musikere briljere, andre kan få folk med på allsang, noen kan få fremføre sin 

favorittsang. Og i koronatid har de vært fin måte å være sosiale på, sitte med god avstand, men være 

sammen. I 2020 har vi utbedret ennå et rom i kjelleren i Larvik kirke, som gjøre det bedre å ha 

ungdommer eller barn der. Vi har et veldig dårlig kjøkken, som vi søker midler på å gjøre noe med og 

som menigheten kan jobbe langsiktig med. Men hele Larvik kirke er super til dette konseptet. Den er 

stor, romslig, lys og lyd er bra, mange rom å være i.  

Vi opplever at ungdommer tar i bruk Larvik kirke som sin egen, og at denne form for trosopplæring 

faktisk får med god forkynnelse, nattverdfeiring, fellesskap, livsmestring og gode møteplasser. Det er 

mye praktisk som skal ordnes, så vi skal for neste gang koble på kirketjener. Vi tar med oss erfaringen 

av bra samarbeid mellom kateket, prest, organist og unge frivillige. Supert å ha Nanset tensing med 

som kor, fellesskap og deres dyktige teknikere.   

Om det blir umulig å gjennomføre en slik kveld våren 2021, tenker vi det var et bra alternativ og lage 

en digital produksjon.  
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Vi tok med konseptet åpen scene på vår ungdomsgudstjeneste i juni «Send and return», gudstjeneste 

spesielt for dem som reiser ut for å studere eller begynne i jobb etter videregående - og for de som 

kommer tilbake. Dette kommer vi også til å gjøre i 2021, mange som ønsket dette som et månedlig 

tilbud, noe vi ikke har ressurser til – enda. 

Vi ønsker å prioritere å sende ungdommer på musikkverksted i 2021 også. Det er dyrt, men vi får 

mye igjen i engasjement. 

Totalt oppmøte: 27  Total oppslutning: 14 % av 187 

Drives av : kateket, prest, kantor i Larvik kirke 

ULF-tur,  felles ledertrening i sentrum  
Nanset og Larvik driver ledertrening for ungdom 13 år og oppover sammen. Vi som er ansatt på 

ungdom møtes noen ganger pr år. I 2019 ble ULF tur (ungdomslederforum) avslyst pga at vi flyttet 

turen til våren. Dårlig tidspunkt fant vi ut 2020 startet med flott tur til Blefjell og ULF tur. Vi hadde 

med 40 ungdommer fra senfredag, fredagsklubb, KRIK, Tensing, konfirmantledere, Club 

underground, Cafe underground, Skaperverket, LTF kurs og LIV kurs. Vi leide dette året KFUK-KFUM 

sitt leirsted. 

Det ble en nydelig tur med påfyll, undervisning, sosialt, slalåm, langrenn, aking, god mat og peiskos. 

En viktig del av helgen er å jobbe i grupper med program for våren. Denne turen betyr mye for å 

bygge relasjoner, gi motivasjon og skape stolthet over det vi får til. I 2018 hadde vi med oss forskere 

som ville se på hva som skaper drivkraften i et ungdomsarbeid. De fant ut at engasjerte voksne, 

«ildsjeler» som skaper gode samtaler, et miljø hvor ungdommer blir sett og får oppgaver er viktig. De 

fant ut litt mer, men det blir for langt å skrive her. Med på ULF tur som voksne var Mari Løchen, 

Bjarte Løchen, Olav Aavik, Rebekka Dvergastein, Kristian Fredrik B. Aalbu, Knut Zakariassen og Britt 

Mari O. Zakariassen. 

Drives av : kateket, diakon, prest+ nanset stab 

KICK OFF- felles ledertrening i sentrum 
Den samme gjengen som inviteres på ULF tur inviteres på Kickoff i august på Skautvedt. Det er kun et 

døgn hvor vi fokuserer på et nytt semester. Vi lærer inn noe nytt lederstoff, har det gøy, møtes, 

spiser sammen og har andakt/ forkynnelse. Vi fikk gjennomført kick-off i koronatid. Det ble ikke 

overnatting slik vi pleier, men vi samlet alle ungdomsledere i Larvik og Nanset menigheter til en kveld 

med påfyll, sosialt, planlegging og motivasjon. Det er viktig del av relasjonsbygging og engasjement at 

vi bruker tid sammen. Det er også godt for ungdommene å møte andre som er ledere i kristent 

arbeid. Det var flott å få 6 nye ungdommer med fra årets konfirmantkull+ 1 i videregående alder på 

LTF (grunnopplæring). Ved å ha ledere som har ulik fartstid sammen, kan ungdommer få en 

opplevelse av at det er fint å være med en stund. Mange vil være leder fordi de selv ble møtt av en 

fin ungdomsleder. Når de selv får møte disse og være en del av teamet, så skaper det mestring og 

glede.  

Drives av : kateket, diakon, prest+ nanset stab 

Skaperverket NB! Nytt tiltak for 15-18 år  
Mål: Gi de døpte tilhørighet til Den treenige Gud, la troen vokse og gi håp for livet. Se sitt liv som 

skapt av Gud, med forvalteransvar og håp for klimaangst. Gi rom for relasjon mellom ungdom og 

Gud, ungdom og voksen og ungdommer imellom. Skape en "Makerspace" hvor ungdom kan lære å 

bygge og programmere enkle datamaskiner, reparere  tekniske ting, fikse klær som er hull i, redesign 

av klær. For å ta el i kampen for miljøet og skaperansvaret vi har. Vi ønsker å kunne gi et tilbud til 
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våre ungdommer etter konfirmanttiden, hvor de kan få fortsettes å få kunnskap og kjennskap til Den 

treenige Gud. 

Vi fikk startet opp med en samling før det ble stengt ned 12.mars. På grunn av situasjonen . Vi har 

kjøpt inn mye materiell som stoff, maling, hobbyting, 3D printer, yogamatter, tepper m.m . Utstyr 

som ikke er bortkastet, vi har brukt det i flere andre sammenhenger med barn og ungdom.  

Vi forsøkte å nå både 10.klasse og videregående skole, men er usikre på om det er mulig. Tanken var 

å lage et tilbud hvor konfirmantene kunne fortsette å komme i kirken etter konfirmanttiden. Og det 

er fortsatt en god ide tror vi, men vi har en del ungdommer som vi gjerne skulle fått med fra 

videregående skole, men de slutter 1, 5 timer seinere.  

For våren 2021 blir nok ikke dette førsteprioritet pga smitteverntiltak, men vi holder ideen varm og 

jobber videre med konseptet. 

Drives av : Sokneprest og kateket i Larvik kirke 

Tiltak som ikke regnes inn i den sentrale To plan: 

Adventsfolder 4-12 år 
Mål: Hjelpe familier med å samles om julebudskapet i hjemmet. Gi verktøy for å snakke om tro. Vi 

har laget en julefolder som sendes alle i aldersgruppen med en adventshilsen og forklaring på 

hvordan vi tenker folderen kan brukes i familien hver søndag i adventstiden. Finn fram eller lag en 

julekrybbe, finn fram nye ting å sette i krybben. Les en tekst, tenn lys, be en bønn og syng et vers av 

en adventssang. Totalt 4-6 åringer og 7-12 åringer som fikk denne:  

Drives av : kateket, diakon 

Julespill 2-5 år 
Mål: Formilde juleevangeliet til barnehage barn. Flott forestilling med fine rekvisitter og kostymer. 

Flinke skuespillere fra MR, stab og noen andre frivillige.  

AVLYST pga smitteverntiltak/koronanedstengning  

Drives av hele staben + MR +frivillige (regnes ikke inn i TO plan pga det er i barnehagetiden) 

Hilsen Britt Mari O. Zakariassen,  

kateket i Larvik 

Årsmelding Diakoni 2020 
Barne- og ungdomsdiakonen har sammen med menighetsrådet hovedansvar for det diakonal 

arbeidet i menigheten. Prest har hatt hånd sykehjems andakter, mens menighetsrådet har tatt 

ansvar for fordeling og rekrutering av frivillige til kirkeverter og kirkekaffe i gudstjenester. I tillegg 

foregår det mye diakonalt arbeid gjennom møter og samtaler, som ikke lett kan registreres, av 

menighetens medlemmer og aktive så vel som ansatte.  

Året 2020. Startet fint med aktiviteter og gudstjenester, samlinger og møter for alle aldersgrupper. 

Det blei arrangert ULF tur for alle ungdomslederne også i de diakonale tiltakene. Fram til 13. mars 

foregikk alle tiltak og planer som planlagt, men da var det stopp. Corona viruset satte en stopper for 

alle samlingene. I flere måneder. Etter 17 mai kom vi litt i gang med noen grupper. Babysang, 

Sisterhood og Tria Tweens i tillegg til sommeravslutnig med Cafe og Twist og Club.  

Det ble et behov for samtaler og gåturer, Diakonen registrerte opp mot 30 slike turer på tre 

måneder. Det var ungdommer, psykisk utviklingshemmede, voksne og eldre som ønsket 



 

 
17 

sjelesorgsamtaler og menneskemøter. Mange var blitt permittert, noen var på hjemmeskole og 

andre var hjemme med babyer. Det blei mange turer i bøkeskogen og andre steder.  

Som et diakonalt tiltak, åpnet vi kirken for stillhet og meditasjon to ganger i mai og i november, 

diakonen var til stede med mulighet for samtale.  

Diakoniutvalg: I 2020 har det sammen med Nanset menighet ikke vært avholdt møter. Til vanlig har 

en av utvalgets hovedoppgaver vært å arrangere dagstur for voksne i menighetene. Med nytt MR har 

det ikke kommet i gang nytt utvalg dette året. Det har vært tungt å tenke ut og være kreativ rundt 

diakonale utfordringer i menigheten. Siden utfordringen i hovedsak har vært å minske 

menneskemøter, har kreative løsninger og koronatilpassede tiltak hatt fokus.  

Babysang: Fra 18. mai til slutten av juni og fra august til november og to ganger i desember fikk vi 

arrangere babysang. Siden babysang er på Kuf -huset ble kirkerommet der benyttet så vi kunne ha 

god avstand, egne matter og utstyr, og rommet blei kun benyttet til dette tiltaket. Babysang samler 

til vanlig ukentlig voksne og barn til en unik stund sammen. Samlingen varer en halv time og har 

fokus på tilknytning og relasjon mellom den voksne og barnet, og å gi tanker omkring livet, Gud og 

skaperverket.  Det er en stor overgang for mange å bli foreldre og det kan være godt å dele med 

andre over en god lunsj som serveres i etterkant av hver samling. Diakonen veileder og hjelper i gang 

med samtale omkring aktuelle tema.  Det har gjennom året deltatt ca. 15 barn i gruppa, som holder 

til på Kuf-Huset.   

Familiesamlinger med middag: Annen hver torsdag, middag og samling for familier med barn i 

barnehagealder på  Kuf- Huset. I 2020 var det samlinger fram til 13. mars og en sommeravslutning i 

Juni. På høsten blei det gjennomført 4 samlinger før vi igjen ble stengt ned i november. Det har vært 

ca. 8 barn + voksne med på hver gang.  Dette er først og fremst en diakonal møteplass der små og 

store kan bygge nettverke og skape gode relasjoner i en kristen ramme.  

Sisterhood- jentegruppe: I 2020 møttes 6 jenter fra 8. og 9. trinn hver mandag etter skolen fram til 

13. mars. Så blei det stopp, men startet opp igjen etter 17. mai. På høsten fikk vi to nye inn i gruppa, 

men vi fikk bare til samlinger i september og oktober før vi igjen måtte stenge ned. Sisterhood er et 

samarbeid med Larvik kommune. Jenter fra Mesterfjellet og Hedrum ungdomsskoler får tilbud 

gjennom skolehelsetjenesten om å møtes to timer etter skoletid hver uke på Kuf-Huset. Sisterhood 

er en liten gruppe jenter, vi har tema samlinger, spiser et måltid og har som mål å bygge relasjoner 

og gi redskaper for livsmestring og livstolking.   

TriaTweens: Vi startet friskt med samlinger hver onsdag etter skolen fram til 13. mars. I juni hadde vi 

to avslutningssamlinger.  På høsten var det samlinger i september og oktober og to i desember. Tria 

Tweens startet opp våren 2002, et etter skoletid tilbud for 5-7 klassinger. Ungene kommer primært 

fra Mesterfjellet skole og mange får tilbudet gjennom sosionomen og skolehelsetjenesten.  Tria 

Tweens er en åpen klubb med mulighet for medlemskap i KFUK/KFUM (50 kr. pr. år).  Det var i 2020 

gjennomsnittlig 12 barn pr. Samling som inneholder middagsservering og aktiviteter. Tre frivillige 

pensjonister har stått for mat og aktiviteter sammen med diakon.  

Café Underground: startet i 2015 som et tilbud for ungdomsskoleelever. Her kommer ungdommer 

for å spise, gjøre lekser og være sammen etter skolen på tirsdager fra kl. 14.00-16.30. Cafeen samler i 

gjennomsnitt ca. 10 stykk pr.gang. Cafeen har eget styre. Målet med tiltaket er å skape en trygg 

arena der ungdommene kan få utfolde seg i trygge rammer.      2020 har vært et av og på år også for 

denne gjengen. Dette har ført til at når vi igjen åpnet i desember var det bare 3-5 stk som kom. Så 

2021 blir et spennende år for cafeen. 
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Club Underground: startet opp i januar 2012 og er en åpen kafe for ungdommer fra 16 år og 

oppover. Det har i år vært i gjennomsnitt 6-7 stk.pr samling som er ca. Annenhver uke. En 

styringsgruppe er kjernen i aktiviteten. Diakonen er hovedleder for tilbudet. Dette året har de som 

bruker tilbudet vært veldig på i forhold til å kunne bruke Kuf- huset som fritidsarena selv om Cluben 

har vært stengt i perioder. Det er nyoppusset «nye» trivelige lokaler og flere har lånt nøkkel og sydd, 

hatt hjemmeskole eller sett film sammen med sin kohoort på «Forandringsloftet». 

Bruktmarked: Den diakonale tanken rundt bruktmarkedet er å ta vare på skaperverket, lære barna 

som selger at det er bra med gjenbruk og det er økonomisk å handle brukt. I 2020 blei vårmarkedet 

avlyst, men det blei solgt mye grønsaksplanter. På høsten fikk vi til et bruktmarked med Kuf- 

høstmarked samtidig. Det fungerte godt med mye planlegging i forkant pga. Coronarestriksjoner.  

Ledertrening: En av diakonens oppgaver er å følge opp og rekruttere frivillige inn i kirkens arbeid. I 

2020 var diakonen leder for 4 ungdommer i Leder i Vekst kurs som drives som et 1. årig lederkurs av 

Norges KFUK-KFUM . Ungdommene som var med på kurset var også med i styret i Cluben. Ellers er 

styrearbeid en viktig del av ledertrening for ungdommer i de diakonale aktivitetene. Diakonen er 

derfor naturlig med på lederhelger og samlinger i menigheten. I slutten av januar en stor gjeng med 

på ULF- ungdomslederforum helg på Blestølen.  

Medarbeiderfest: Gjennom hele året er det mange frivillige som gjør et fantastisk arbeid i 

menigheten. Disse følges opp underveis. Men det er ekstra stas å invitere til medarbeiderfest. Dette 

ble arrangert i januar 2020, ca. 50 stk. deltok. Det er flott å se hverandre og løfte opp den fantastiske 

innsatsen som alle frivillige gjør i menigheten.  

Kirkens Nødhjelpaksjon: Dette året gikk aksjonen digitalt. Til vanlig er Diakonen med i arrangeringen 

med konfirmantene, men dette året blei annerledes. 

Allehelgensarrangement: Minnemarkering i Langestrand kirke og på Undersbo kapell ble arrangert i 

Allehelgen helgen. Det ble delt ut gravlys i etterkant av samlingen. På Undersbo deler Torstrand vel 

ut lys, mens medarbeidere i Langestrand deler ut der. Diakonen er med på samlingen på Undersbo. 

Samhandlingsmøter for barn og unge i kommunen og SLT møter (samordning av lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende tiltak for bar og unge).  I gruppene sitter representanter fra Nav, 

Barnevernet, Politiet, Elevtjenesten, Frivillighetssentralen, Skolehelsetjenesten, Frelsesarmeen, 

Homestart, Enestående familier, Fabrikken og Rødekors. To samlinger i semesteret blei gjennomført 

dette året.  Her deler den enkelte fra sine arenaer, aktuelle tema som barnefattigdom og inkludering 

har stort fokus og noen ganger er det hentet inn egne foredragsholdere. Her får også kirken 

synliggjort det som skjer hos oss.  

Samtaler og hjemmebesøk: Dette året har gitt nye og andre arenaer for samtaler. Da Norge stengte 

ned i mars strømmet det forespørsler på om samtaler. Diakonen har også hatt tlf. Og vært på 

hjemmebesøk hos eldre ensomme dette året. Det er vanskelig å si at vi ikke har noen som jobber 

spesifikt med dette i menigheten. Det blei derfor søkt midler gjennom KFUK/KFUM Larvik for å kunne 

utvide og utvikle videre tilbudet om Senior cafe på kuf- huset så det kan favne en større gruppe 

mennesker og også gjøre det lettere tilgjengelig å komme til. Det ble bevilget 20 000 til dette og 

diakonen er med i starten av dette arbeidet.  

Felles diakonale tiltak i Prostiet. 
Diakonen jobber 60% som barne- og ungdomsdiakon i Larvik menighet. 30% som Prostidiakon og 

10% i Nanset menighet.  
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Frøy Konfirmanter: Diakonen har sammen med prest Olav Aavik i Nanset ansvar for samlinger med 

konfirmantgruppa som holder til på Frøy skole. Disse samles en time hver uke fra desember – mai. 

Heldigvis fikk vi nesten ferdiggjort undervisningen med konfirmantene i 2020, men konfirmasjonen 

blei flyttet til høsten. Denne høsten har vi ikke startet med ny gruppe, men venter spent på hvem vi 

møter i 2021 og hvordan vi kan ha undervisningen da.  

Simen, sammen i menigheten er et tilbud til mennesker med psykisk funksjonshemming. Det 

arrangeres en lørdag formiddag en gang pr. mnd. Vi samles til mat, aktivitet, sang og gudstjeneste. 

Tilbudet er felles for prostiet og har for 2020 vært avholdt i Nanset kirke. Oddrun Pedersen, prest i 

Larvik menighet har hatt ansvaret for gudstjenestesamlingene. Men gikk av med pensjonen på våren. 

Vi rakk å ha tre samlinger før alt stengte ned så april og mai samlingen blei avlyst. På høsten startet vi 

med samlinger i august og oktober, men endte med å avlyse i nov og desember. Ingunn Hundsgård 

og Ingrid Næss har også i år tatt et stort ansvar for mat og kjøkken på Simensamlingene.  

Twist startet opp våren 2014.  Samlinger skjer med utgangspunkt i kafè Underground på Kuf-Huset. 

Tilbudet retter seg mot ungdommer fra ca. 15 -30 år, med lettere psykiske utfordringer. Det er eget 

styre i Twist og flere frivillige/ledsagere har vært med på samlingene. Dette fungerer som et 

prostitiltak siden deltakerne kommer fra ”storLarvik”. Huset.  Det er  mellom 7 og 16 ungdommer 

med på samlingene. I år har også Twist merket at vi har hatt et annerledes år. Vi rakk 3 samlinger før 

mars, med karneval, bowling og juletrefest. Vi fikk også til en sommeravslutning på Kuf- Huset med 

de over 18. år. På høsten fortsatte vi med noen samlinger for de som var over 18 år. Mange av dem 

har vært permittert i perioder, mens de under 18 fortsatt går på skole og har tettere oppfølging.   

Sorgarbeid: Diakonen har i 2019 vært med å gjennomføre to sorggruppekurs. Et tilbud til barn og 

unge som har mistet nære i Vestfold. Gruppene ledes av fagpersoner som Kreft-og barnesykepleiere, 

sosionomer og diakoner. Diakon har vært på hjemmebesøk i forkant av gruppestart og 

gjennomføring av 9 samlinger i 2020. Kurset på våren blei stoppet i mars, mens kurset på høsten 

foregikk ute og blei gjennomført med 6 samlinger.  

Så håper vi 2021 blir et mere normal år, med flere menneskemøter og møteplasser.  

På vegne av barne- og ungdomsdiakoni i Larvik menighet. 

12.januar 2021, Mari Løchen, Diakon 
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Rapport fra Soknepresten 
Min hovedoppgave som menighetsprest er å «…forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og 

kristent liv fremmes i menigheten(e) ved å: holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige 

handlinger, utføre dåps- og konfirmasjons-opplæring, utøve sjelesorg og veiledning, gå med 

dødsbud, reise i soknebud og også ellers besøke syke og utføre forkynnerarbeid og i samråd med 

menighetsrådet annet menighetsbyggende arbeid.(!)» I tittelen sokneprest ligger først og fremst 

ansvaret for å følge opp og være del av menighetsrådet (soknerådet, som det het fra gammelt av). 

Jeg har hatt gleden av å være sokneprest for Larvik menighet siden 2006. Det er fortsatt både 

spennende og givende å være med på å lede menigheten vår og arbeidet i staben! 

Om kirkebyggene 

Larvik kirke 
…er et gammelt, ærverdig bygg, som mange har stor respekt for, og som betyr mye for byen og 

menneskene her. Som sentrumskirke har vi en nærhet både til institusjonene og til mange av 

menneskene som bor her. Jeg opplever at Larviksfolk er stolte av kirka si, selv om de ikke «sliter den 

ned». Kirka er godt etablert som ei «musikkirke» med mange flotte arrangementer gjennom året. Det 

er imidlertid langt fra gitt at de som kommer på konserter, også kommer på gudstjenester og andre 

samlinger i regi av menigheten. Her har vi fortsatt en betydelig utfordring fremfor oss: at vi er ei 

levende og relevant kirke, midt i hverdagen til folk flest. 

Det siste året har vi jobbet målretta med ungdoms og ledertreningsarbeidet i menigheten og spesielt 

ut fra Larvik kirke. Dette har resultert i både musikk og ungdomskvelder, og et «Makerspace» i regi 

av kirka. I denne forbindelse er det lagt ned et betydelig arbeid i å oppgradere kirkestua og 

tilknyttende rom, som i dag fremstår som adskillig mer tilpassede til behov og bruk. Dette er vi med 

rette stolte av! Vi har fått på plass nytt lydanlegg det siste året, og i tillegg blant annet trommesett til 

musikk og ungdomskveldene.  

Langestrand kirke  
…er en liten og intim kirke med en ivrig og trofast brukergruppe. Siden høsten 2016 har det vært 

satset offensivt på gudstjenestene i kirka, som et liturgisk «kontrapunkt» til gudstjenestene i Larvik. 

Dette har gitt svært hyggelige resultater, med en mer en dobling av gjennomsnittlig 

gudstjenestebesøk siden 2015. Dette er gledelig! Vi bruker også Langestrand kirke til menighetens 

egne kulturarrangementer, noe ikke minst det nye lydanlegget bidrar kraftig til. 

Samtidig vet vi at for begge kirkene gjelder at om vi ikke hele tiden gir på, og jobber målbevisst med 

pr, informasjon, og gjennomføringen av hver eneste gudstjeneste, er veien kort tilbake til gamle og 

lite trivelige oppmøtetall. 

Om tjenesten 
Den mest synlige delen av arbeidet mitt er nok knyttet til forberedelse og ledelse av menighetenes 

gudstjenester. I glede og i sorg møter vi store deler av menighetens medlemmer i løpet av året. Dåp, 

konfirmasjon, vigsel og til slutt gravferd er seremonier som knytter bånd mellom mennesker og Gud 

– og oss mennesker mellom. I dette inngår også beredskapsordningen der kirkens prester bistår 

politiet med varslingsoppdrag, og omsorg for sørgende og mennesker i krise og livets siste fase. 

Trosopplæring og diakoni, sammen med kateket og diakon 
I løpet av 2019 startet vi opp med «drop-in» dåp, for å bygge ned dørterskelen inn til kirkerommet og 

legge til rette for de som ønsker å bli døpt, men som av forskjellige grunner ikke har fått det til. Så 



 

 
21 

langt har vi fått 13 ekstra dåp i menigheten, i tillegg til allerede gode dåpstall. Dette er en svært 

hyggelig utvikling, og et arbeid vi vil fortsette med. 

Som sokneprest står jeg for menighetenes konfirmantarbeid sammen med kateketen. Dette er det 

største enkelttiltaket ut fra antall timer innenfor den store trosopplæringssatsningen i vår kirke.  

Dette er et spennende arbeid! Konfirmantarbeidet er et satsningsområde for oss, hvor vi bruker de 

ressurser vi har for å møte ungdommene med et spennende, utfordrende og relevant opplegg. 

Varme ostesmørbrød og saft 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 viktige deler av min prestetjeneste å være 

tilstede i lokalmiljøet, ha tid til å slå av en prat når noen ønsker det, og å delta i lokale aktiviteter der 

det er mulig. Gjennom alle år i Larvik har jeg lagt ned mye innsats i å være tilstede der ungdom 

samles.  

Jeg er fortsatt prest og voksenleder i Tensing, og bidrar der på forskjellige måter, blant annet som 

bandleder.  

Gjennom mange år har jeg også prioritert å være med som voksenleder og medarbeider/observatør 

for prostiet i forbindelse med Tunsberg bispedømmes årlige ungdomsting. Her har jeg blant annet 

rollen som sekretær for en av komiteene som legger frem saker for UBDM. 

Administrasjon og rådsarbeid, Verneombudstjenesten 
Som sokneprest er jeg fast medlem av menighetsrådet, og i flere av utvalgene som har sitt 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. I 2020 

tiltrådte jeg også som verneombud for prestene. Dette er en viktig oppgave, som har fått noe større 

plass i tjenesten enn normalt gjennom året som nå ligger bak oss. 

Korona 
At så mye av hverdagen og tjenesten vår skulle rammes av en verdensomspennende pandemi var det 

vel ingen som så for seg da 2020 ble ringt inn. I den norske kirkes historie, er det vel ingenting som 

har fått større følger for gudstjenestefeiring og den daglige tjeneste enn nettopp dette. Så har også vi 

i kirka på samme måte som mange andre, måttet funne nye måter og uttrykk for det å være kirke på, 

enn de vi kunne fra før. Jeg tipper at jeg har hatt flere telefonsamtaler det siste året, enn mange av 

de foregående år sammenlagt      ! Videomøter, utegudstjenester, digitale gudstjenester, 

konfirmantdøgn istedenfor -leir – sjelden har vel uttrykket «veien blir til mens du går» vært mer 

dekkende. Med regler som har skiftet nesten fra uke til uke, har mange av våre tiltak blitt planlagt 

flere ganger, ettersom rammene har endret seg underveis. Bratte læringskurver og stor belastning på 

staben, har det vært, men samtidig også utrolig meningsfullt. 

Jeg vil tilslutt benytte anledningen til å berømme alle som gjennom frivillig tjeneste eller lønnet 

arbeid er med på å gjøre menigheten vår til et godt sted å være og lære om Kristus og å følge etter 

ham. 

Knut Zakariassen, Sokneprest. 

 


