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Domkirken menighet Tønsberg

Innledning
I 2018 var det 1000 år siden helgenkongen Olav Haraldsson besøkte Tønsberg og nær mistet
livet under messen Kristi himmelfartsdag. I 2018 markerte vi 70 års jubileet for Tunsberg
bispedømme med gjenoppføring av kantaten «Til det lysende kors» av Åge Myklegård og
Johannes Knutzen. I 2018 tok vi også farvel med biskop Per Arne Dahl og tok i mot Tunsberg
bispedømmes sjuende biskop, tidligere domprost i Bergen, Jan Otto Myrseth. HMK Harald V
deltok både i kirken og på Hotell Klubben etterpå. I 2018 tok vi også avskjed med domkantor
Arne Rodvelt Olsen etter 40 års tjeneste som byens og bispedømmets kirkemusikalske
nestor. Det skjedde på Kristi kongefest den siste søndagen i kirkeåret med feiring av messen
«Sursum corda» skrevet av domkantor Arne selv. Allerede 14 dager etter innsatte
menigheten sin nye spillende kantor, Espen Melbø. 2018 var fylt til randen med
begivenheter.
Årsmeldingen fra 2018 bekrefter dette, og hendelsene overfor gjenfinnes på de neste 30
sidene. Ta deg tid til å lese rapportene. Da forstår du også at disse hendelsene bare er en
brøkdel av alt som skjedde i 2018. Myten om de tomme kirkebenkene tilbakevises kraftfullt
av rapportene fra de ulike arbeidsområdene i Domkirken menighets mangfoldige virke. Det
er gudstjeneste hver søndag og helligdag med et snitt på om lag 100 mennesker. Det er en
omfattende kirkemusikalsk virksomhet gjennom Klingende kirkelandskap og
Domkirkefestivalen. Det er ukentlige korøvelser og jevnlige konserter for 5 kor fra Minores
til Tønsberg domkor. Trosopplæringen gir tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år. Det er
kurskvelder og meditasjonskvelder, ungdomskafé og besøkstjeneste. Domkirken og
Solvangkirken er uken gjennom møteplass for barn, unge og voksne som søker sammen og
på mangfoldig vis søker Gud. Dette er kirkens ansikt i 2018.
Men Domkirken menighet er likevel mer. I 1000 år har kirken i Tønsberg ligget der som en
Noas ark under fjellet og åpnet dørene sine for mennesker i gleder og sorger. Slik er det
fremdeles. Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser er sentrale hendelser i menneskers liv.
I hverdag og fest vil kirken alltid være mer enn summen av våre aktiviteter. Det er en korsvei
i våre liv der vi bli møtt av Gud når vi trenger det aller mest.
Det er snart kirkevalg. Denne årsrapporten speiler hva du er en del av som medlem av
Domkirken menighet. Om du vil ta på deg lederansvar for noe av dette, vil du alltid være
velkommen. Vi er bare en telefon eller en epost unna. Kirken er menneskene den består av.
Årsrapporten er fortellingen om oss alle.

Inger Hillestad
Leder MR
imhilles@online.no

Jan Terje Christoffersen
Sokneprest
jc347@kirken.no
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Menighetsrådet

Inger Hillestad,
leder

Jan Terje Christoffersen
Sokneprest

Petter Holm

Bjørg Hegg

Lajla Kollerud

Eldar Dybvik

Ragne Orbostad

Anita Dahl

Kerstin Streng

Signe Marit Sviland

Ansvar og arbeidsområder
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet» (Kirkeloven § 9). Rådets ansvars- og arbeidsområder
fremkommer av de ulike rapporter som fyller denne årsmeldingen.

Møtevirksomhet
Menighetsrådet har hatt 8 møter i 2018. Ansatte i de ulike fagområder har vært til stede på
hvert sitt møte. I tillegg har menighetsrådet hatt et felles møte med staben. Som
studieopplegg har menighetsrådet brukt boka «Sammen i forandring». I hvert møte har det
vært en samtalebolk ut fra boka.

Saker til behandling
Menighetsrådet har behandlet 43 saker. Her trekkes fram noen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosesser vedr. ansettelse av søkere til biskop og domkantor.
Budsjett /regnskap
Offerformål
Avskjed domkantor
Revisjon/nye programmer for domkirkens gudstjenester
Opplegg kirkekaffe
Omorganisering av Quasimodo/utvalg for diakoni
Trosopplæringsplan
Diakoniplan
Vedlikehold Solvangkirken: nye møbler i dåpssakristiet/nytt lydanlegg/uteplassen
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Økonomi
Menighetsrådet er ansvarlig for flere regnskaper og kan med tilfredshet konstatere at det er
god orden på alle. Vi takker Fellesrådets administrasjon og kirkevergen for god støtte og
hjelp i økonomiprosessene. Vi kjenner at vi hele tiden har god oversikt og kontroll, også ved
at vi har god internstyring i menighetsrådet.
Årets regnskap er litt dobbelt. Vi går ut med overskudd fordi vi har fått en refusjon for
tidligere utlegg fra orgelfondet, det gjelder kororgelet. Selve driften gikk med underskudd,
som forventet. Dette fordi vi har hatt større markeringer, bl.a. i forbindelse med avskjed og
tiltredelse.
De offentlige tilskudd og driftsmidler gir stramme rammer. Det må vi ta på alvor. Derfor er
også fortsatt medvirkning gjennom givertjeneste en god oppgave for menighetens
medlemmer.

Menighetsrådets utvalg
Gudstjenesteutvalg: Sokneprest Jan Terje Christoffersen, domprost Kjetil Haga, kapellan
Ingulf Bø Vatnar, domkantor Arne Rodvelt Olsen, Øystein R Eilertsen (MR), Petter Holm
(MR). Vara: Lajla Kollerud (MR). SE EGEN RAPPORT.
Undervisningsutvalg: Kateket Ieva Fredriksen, kapellan Ingulf Bø Vatnar, Lajla Kollerud
(MR), Signe Marit Sviland (MR). SE EGEN RAPPORT.
Diakoniutvalg: Diakon Hege Pytte, Inger Kvilhaug, Inger Semb, Petter Holm (MR), Inger
Hillestad (MR) SE EGEN RAPPORT.
Kirkemusikkutvalg: Domkantor Arne Rodvelt Olsen, domkantor Nina T. Karlsen, Jens Reidar
Antonsen (MR), en repr. fra hvert av korene (navn). SE EGEN RAPPORT.
Misjonsutvalg:
Fagrådet er nedlagt. Lajla Kollerud ivaretar kontakten med Stefanusstiftelsen.

Andre utvalg og styrer
Ut over de faglige utvalgene er menighetsrådet representert i flere forskjellige utvalg og
styrer.
Informasjonsutvalget: Eldar Dybvik (MR), Jens Reidar Antonsen, Bjørg Hegg, kateket Ieva
Fredriksen.
Klingende Kirkelandskap: Kantorene samarbeider og organiserer konserter i de ulike
kirkene i kommunen til forskjellig tid
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Brukerutvalg for ungdomskafeen Quasimodo: Ilene Emilie Myrås, Isabel Isaksen og Bjørnar
Halvorsen. Diakonen er sekretær.
Mariakapellet: I avtale med Fellesrådet holdes det ulike kulturelle samlinger i Mariakapellet.
Drivkraft er Steinar Høibakk.
Tønsbergkirkenes barnehager AS: (Solvangkirken bhg, Semsløkka bhg og Knapløkka bhg):
Denne virksomheten er organisert i et eget aksjeselskap under Fellesrådet.
Styreleder er Øystein Eilertsen
Husstyret for Solvangkirken: Styret organiserer løpende tilsyn med kirkens lokaler og består
av: Kerstin Streng (MR), Bente Solheim, Hans Olav Evensen Borg, Anne Karine Reichelt,
Ingulf Bø Vatnar, Stein Unneberg
Tønsberg frivillige menighetspleie: Styret forvalter betydelige midler som brukes til beste
for diakonale oppgaver, fortrinnsvis i Domkirken menighet.
Stein Unneberg, leder, Kerstin Streng (MR), Bjørg Hegg (MR), Aase S. Reidulff, diakon Hege
Pytte.
Menighetsrådets representant i Kirkens SOS: Ragne Ormbostad
Menighetens kontaktperson til Kirkens Nødhjelp: Anita Dahl
Domkirkens venner : Gruppen arbeider til det beste for inventar og utstyr knyttet til
Domkirken. Gruppen ledes av Eva Bulow- Berntsen. De er mest praktisk rettet, sørger for
innkjøp av blomster, litt inventar og lett utvendig stell

Takk
Menighetsrådet vil uttrykke en stor takk til menighetens mange frivillige i små og store
oppgaver til menighetens beste. Kirken er bygget av levende stener, og hver og en av de
frivillige hjelpere sørger for liv, omsorg og nærhet i kirkefellesskapet.
Likeså en stor takk til våre medarbeidere i Domkirkens stab som står ansvarlig for
menighetens daglige gjøremål og tjenester. Vi vil takke hver enkelt for trofast og
samvittighetsfull tjeneste.
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Statistikk
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Innmeldt i DNK

2

3

5

4

7

4

7

Utmeldt av DNK

20

7

40

65

123

41

36

Døpte bosatt i
soknet
Vielser
Gravferder

43

33

40

45

46

29

28

27
97

29
126

16
103

27
76

13
80

19
78

20
79

Konfirmanter
Hovedgudstjenester
Gudstjenestedeltagere
Nattverdgjester
Inntekter
takkoffer
Givertjeneste

25
70

25
71

30
77

22
71

32
77

27
74

24
73

10 262

10 447

10 648

10 221

11 528

11067

10836

7210

5465

5802

5849

6309

5188

6969

455 753

381 361

418 251

349 761

401 036

325 391

334198

85 750

91 950

67 200

67 000

64 000

66 950

86803

Statistikk forteller vanligvis om stabilitet. Den norske kirke som folkekirke har en jevnt god
oppslutning blant kirkens medlemmer. Befolkningen møter kirken på viktige korsveier i livet,
og gudstjenestebesøket er ofte mer stabilt enn medieoppslagene tyder på. Fra 2018 er det
likevel verd å kommentere to forhold. Det første gjelder antall dåp. Det ble døpt 28 barn
som tilhører Domkirken sokn i 2018. I forhold til bare for år siden, er dette en betydelig
nedgang - selv om det samlede antall dåp i 2018 var tilnærmet det dobbelte. Mange foreldre
bosatt i andre sokn velger nemlig gjerne Domkirken som dåpskirke. I Domkirken, som i store
deler av landet for øvrig, går dåpstallene tilbake. Dette skyldes endringer i befolkningssammensetningen og lavere fødselsrate, men også at foreldre der en eller begge er
medlemmer av kirken i noen tilfeller lar være å bære barna sine til dåp. Dette er en
utfordring for kirken, og det gjøres mange ting for å øke oppmerksomheten om dåpen som
livsrite. Dette er ikke minst viktig nå, ettersom Den norske kirke fra 2018 ikke lenger mottar
melding om barn som er født. Vi kan altså ikke sende ut hilsen til nybakte foreldre, og er
avhengige av at foreldre foretar valget sitt uten en slik særskilt invitasjon. Det vil bli en
utfordring i tiden som kommer å holde dåpsprosenten oppe. Antall nattverdgjester peker i
motsatt retning. Disse tallene fortsetter å stige i 2018 og er i år på høyde med unntaksåret
2012. Det er gledelig. Terskelen for å delta blir stadig lavere. Det at det nå feires nattverd i
alle hovedgudstjenester bidrar til å alminneliggjøre deltakelsen. Endringene i 2018 speiler en
tendens. Oppslutningen om folkekirken går på noen områder tilbake, men de som kommer
deltar med helhetlig. Begge deler utfordrer og inspirerer.
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Gudstjenesteliv

Gudstjenestelivet
Gudstjenesten er pulsslaget i kirkens liv. Hver eneste søndag og helligdag samles mennesker
til høymesse i Domkirken og bærer kirke og samfunn med seg i takk og bønn til Gud. I
Solvangkirken er det gudstjenestene en søndag i måneden der barn og unge får møtes mer
på egne premisser. I Solvangkirken er det også regelmessig Hverdagsmesser som gir et
pusterom midt i en travel uke.
2018 har på en særskilt måte stått i feiringens tegn. Det ble lagt ned mye arbeid i å styrke og
fornye påskefestuken med blant annet en ny og god erfaring med å flytte Skjærtorsdagens
gudstjeneste til kveldstid. Etter gudstjenesten var det åpent måltid i kirkestuen med god
oppslutning. Påskenattens gudstjeneste ble avsluttet med fakkeltog til Olavskirkens ruiner i
Storgaten.
Påsken 2018 var også den siste for biskop Per Arne Dahl. Selve avskjedsgudstjenesten var 17.
juni. Biskopen hadde også en sentral rolle ved feiringen av at Tunsberg bispedømme i 2018
var 70 år. Biskopens siste høytidsgudstjeneste var Pinsedag, som dette året var felles for
brorparten av prostiets menigheter og med deltakelse fra misjonsorganisasjonene i
distriktet.
23. september ble bispedømmets sjuende biskop innsatt; tidligere domprost i Bergen, JanOtto Myrseth. HMS Kongen deltok både i gudstjenesten og på mottakelsen i banketten på
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Hotell Klubben. Kirkeåret ble avsluttet ved en storslått avskjedsgudstjeneste for domkantor
Arne Rodvelt Olsen som gikk av for alderspensjon etter 40 års tjeneste i Domkirken. Rodvelt
Olsen hadde selv komponert musikken til gudstjenesten på denne Kristi kongedag som gikk
under navnet «Sursum Corda». Menighetens kor, fra de yngste til de eldste, deltok, sammen
med staben for øvrig. 14 dager senere var det innsettelse av ny domkantor, Espen Melbø.
Det var Espen Melbø som hadde ansvaret for å lede musikken under julehøytiden i 2018.
Menigheten har fått en verdig arvtaker etter Arne Rodvelt Olsen, og bispedømmet en ny og
visjonær organist.
Den nye domkantoren har fått en særskilt utfordring ved innsettelsen, og det er å
arbeide for å styrke menighetssangen. Domkirken har god oppslutning om høytidsdagene,
og flere kor i og utenfor menigheten bidrar til å løfte salmesangen. På andre dager er
oppslutningen om sangen mindre og menigheten kan trenge mer hjelp til å løfte stemmene
sine. Et forsangerkor på mer permanent basis vil kunne imøtekomme dette. Målsettingen er
også å utvikle variasjonen som kirkeåret byr på enda mer. Nye menighetsagender er laget
for å gjøre det enklere å følge med og gjøre vekslingen i kirkeåret tydeligere. I 2018 sang
f.eks menigheten den nikenske trosbekjennelsen hver søndag mellom påskedag og pinse.
En slik spissing av de enkelte dagene vil kunne gi et mer fargerikt gudstjenesteliv. Fargerikt
var også gudstjenestelivet da Domkirken var ramme for den nordiske liturgikonferansen
«Leitourgia». Gjester fra hele Norden fikk i november 2018 møte både Folketonemesse av
Arne Rodvelt Olsen, tidebønner og en nyskrevet Pilegrimsmesse tilrettelagt av sokneprest
Jan Terje Christoffersen.
Oppslutningen om «Gudstjeneste for de store og små» i Solvangkirken er også god. Disse
gudstjenestene ligger tett opp imot trosopplæringsverkstedene i forkant. Barna derfra og
deres pårørende deltar i gudstjenesten sammen med barn, unge og voksne tilknyttet
Minores og Domkirkens Aspirant- og jentekor. Fullsatt kirkerom på disse gudstjenestene
gang etter gang er en god ramme for å bli glad i gudstjenesten. Solvangkirken er annerledes
enn Domkirken og gir andre muligheter. Dette vil menigheten forsøke å videreutvikle i 2019.

Gudstjenesteutvalget
Gudstjenesteutvalget samordner gudstjenestelivet i dialog med menighetsråd og stab.
Utvalget har i 2018 hatt følgende medlemmer: Sokneprest Jan Terje Christoffersen (leder),
domprost Kjetil Haga, kapellan Ingulf Bø Vatnar, domkantor Arne Rodvelt Olsen, Øystein R
Eilertsen (MR), Petter Holm (MR). Lajla Kollerud (MR) er vara. Utvalget har hatt 4 møter.
Utvalget har behandlet menighetsrådets høringsuttalelse i forbindelse med justeringen av
Ordning for hovedgudstjenesten. Utvalget har også hatt fokus på påskefeiringen og
forvaltningen av nattverden i Domkirken. Utvalget er i tillegg et fagorgan i
gudstjenestespørsmål med sikte på å øke kjennskapen til kirkerom og liturgi. I sitt siste møte
i 2018 gjorde utvalget seg særlig kjent med Domkirkens klokker og reglementet for hvordan
klokkene skal brukes. Juledag ble det for første gang ringt med kirkeklokkene under
Sanctus, slik regelverket åpner for.
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Konserter

Innledning
I 2018 har den kirkemusikalske satsingen i Tønsberg Domkirke tradisjonen tro vært høy.
Det store spennet i sjanger, uttrykk, besetning og bruk av solister og instrumentalister –
både lokale og gjester langveisfra, amatører så vel som profesjonelle – ivaretar og beriker
musikkarbeidet i menigheten. Virksomheten har kunnet videreføres med god støtte fra
kirkens besøkende, Menighetsrådet, Norsk Kulturråd og andre gode støttespillere.
Domkantor Arne Rodvelt Olsen avsluttet sitt lange domkantorvirke med en storslått
festgudstjeneste på siste søndag i kirkeåret, Kristi Kongefest. Her ble hans store
nykomponerte messe «Sursum corda» for to kor, blåserkvartett, orgel og menighet fremført
som del av gudstjenesten.

Klingende kirkelandskap
Som en del av konsertserien Klingende Kirkelandskap fant i alt 11 konserter sted i løpet 2018.
Her kunne kirkens besøkende oppleve en bredde og variasjon i musikkstil og besetning som
gav hvert enkelt arrangement en særegen profil – fra de store klassiske komponister med
kor og solister til pop og gospel med kjente norske artister; fra den store og rike
folkemusikkarven til nykomponert liturgisk musikk i gudstjenesten.
Et av vårens høydepunkter ble utvilsomt gjenoppførelsen av Åge Myklegårds kantate Til det
lysende kors. Verket ble opprinnelig skrevet til Tunsberg bispedømmes opprettelse i 1948,
mens gjenoppførelsen så fant sted ved dets jubileum 70 år senere. Musikkhøsten 2018 ble
kronet med en stor avskjedskonsert for Arne Rodvelt Olsen (domkantor emeritus), i det
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egenkomponerte verker fra hans 40-årige tjeneste ved Domkirken ble fremført av Tønsberg
Domkor og Lavranskoret, i tillegg til flere solister og musikere.
Følgende konserter har funnet sted i Domkirken:
• Søndag 11. febr kl. 17: Tønsberg byorkester. Golden Power Jazzband.
• Fredag 20. april kl. 19: In memory of Elvis Gospel. Paal Flaara, Stephen Ackles og Vidar
Busk. Band. Holmestrand Gospelkor.
• Lørdag 28. april kl. 17: «Kortmesse langt borte frå». J. Haydn. B.M Christophersen.
Ensemble 96. Solister. Dir: Domkantor Nina T Karlsen.
• Onsdag 2. mai kl. 20: Norrænir tónar. Tønsberg domkor.
• Søndag 27. mai kl. 20. Lavranskorets sommerkonsert med musikk av Stanford,
Schubert og Mendelssohn.
• Onsdag 20. juni kl. 20: Til det lysende kors. Kantante av Åhe Myklegård og Johannes
Knutzen. Tunsberg bispedømme 70 år.
• Fredag 21. september kl. 18: Konsert på FNs internasjonale fredsdag. Trio Sorella med
solister.
• Søndag 23. september kl. 19: Unge talenter. Samarbeid med Musikk i sentrum.
Vestfold ungdomsstrykeorkester med solister.
• Tirsdag 25. september kl. 19: Lavranskoret med musikere.
• Søndag 21. oktober kl. 18: Avskjedskonsert for domkantor Arne Rodvelt Olsen.
• Søndag 4. november kl. 18: Allehelgenskonsert. En krans av gull av Odd Johan
Overøye og Eyvind Skeie. Tønsberg domkirkes aspirant- og jentekor med musikere og
solister.
• SE ELLERS DOMKIRKEFESTIVALEN

Domkirkefestivalen
Domkirkefestivalen 2.-21. desember
2018 bestod av 13 konserter med alt fra
menighetens egne krefter gjennom
Tønsberg domkirkes jentekor,
Aspirantkoret og Tønsberg domkor, til
lokale og regionalt forankrede aktører,
kjente norske artister og nasjonalt
renommerte kor og ensembler så som
Det Norske Solistkor og Barokkanerne.
Sjangermessig fikk publikum også her
oppleve et vidt spenn – fra
folkemusikk, gospel og tradisjonell
julemusikk til klassiske storverk som
Händels Messias.
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Programmet for 2018 var:
• Søndag 2. des kl 18: Åpningskonsert med Tønsbergkoret og Tønsberg musikkkorps av
1919. Åpning ved biskop Jan Otto Myrseth.
• Onsdag 5. des kl. 12: Lunsjkonsert med The Mondays og medlemmer fra Dissimilis
• Onsdag 5. desk l. 18: Førjulsstemning med Frelsesarmeen. Tehilla og Frelsesarmeens
territoriale hornorkester.
• Fredag 7. des kl 18: Desemberstemninger. Ole Edvard Antonsen, solister og band.
• Søndag 9. des kl. 19: Tønsberg domkirkes jentekor. Strykekvartett.
• Mandag 10. des kl. 19: Det norske solistkor med Gjermund Larsen trio.
• Onsdag 12. des kl. 12: Musikkelever ved Greveskogen VGS.
• Onsdag 12. desk l. 21: Stille natt. Hellige natt. Rybak, Larsen, Haukaas Mittet,
Endresen, Børud m/ musikere.
• Torsdag 13. des kl. 18: Luciafeiring i Domkirken. Tønsberg domkirkes aspirantkor.
Elever fra Steinerskolen og Steinerskolen.
• Lørdag 15. des kl. 18: Deilig er jorden. Anita Skorgan og Rein Alexander med musikere.
• Søndag 16. des kl. 20: Händels «Messias». Tønsberg domkor, Barokkanerne, solister.
• Onsdag 19. des kl. 12: Lunsjkonsert. Domkantor Espen Melbø.
• Fredag 21. des kl. 21: Fra mørke mot lys. Sjøbodkoret.
Det samlede publikumstallet for 2018 var 4289. Det er et snitt på 330 pr konsert.
Nyskapningene med The Monday / Dissimilis og familiekonserten på Lucia var svært godt
besøkt. Økonomisk gikk festivalen i balanse med et lite mindreforbruk på 1353 kr.

Orgelmatinéene
Fra 3.januar til 28. november fant i alt 48 orgelmatinéer sted, frekventert med et
gjennomsnittlig besøkstall på 55,5 personer. Alt i alt gjestet 2.762 personer
matinékonsertserien i tidsrommet. I desember inngikk orgelmatinéene i Domkirkefestivalen
i form av lunsjkonserter.

Musikk i gudstjenestene
Tønsberg domkirkes jentekor, Aspirantkoret, Tønsberg domkor og Lavranskoret har også i
2018 hatt en bærende rolle i gudstjenestemusikken til alle kirkeårets tider. Utover dette har
flere eksterne kor, blåsere og solister deltatt ved Domkirkens gudstjenester. På så måte har
lokale og regionale musikkrefter i betydelig grad bidratt til en berikelse av gudstjenestelivet
knyttet til Tønsberg domkirke.
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Instrumentene
1. Tønsberg Domkirkes hovedorgel (Frobenius 1924 / Ryde & Berg 2008) fungerer alt i alt
stabilt og fint. Likevel er det noen sider ved elektronikken, pneumatikken og delvis
mekanikken som i et lengre tidsperspektiv bør følges opp. Her kan nevnes noen punkter:
I.
II.
III.
IV.

Deler av elektronikken i registraturen bør gjennomgås, da motorene i enkelte
registertrekk ikke alltid reagerer helt som de skal.
Svellverket (III) trenger en bedre demping av sjalusiene i det man lukker svellet,
slik at denne bevegelsen kan foregå lydløst.
Koplene II/I og III/I bør på sikt likedan gjennomgås og justeres, slik at alle ventiler
også åpner seg fra et manual som er koplet ned.
En mer brukervennlig innretting av den elektroniske setteren kunne på sikt være
ønskelig. Med noen enkle funksjoner anbrakt under I. manual, kunne omgangen
med setteren og dermed med hele orglet bli langt mer fleksibel.

2. Flygelet i Domkirken: En rapport fra en autorisert pianostemmer/tekniker om tilstand og
om eventuelt behov for en luftfukter bør gis i oppdrag.
3. Kisteorgelet (Ryde & Berg 2013) fungerer fint. Én enkelt pipe må utbedres slik at den
lettere kan stemmes.
4. Orgelpositivet (Ernst Junker 1972) fungerer bra, selv om motoren avgir litt for mye støy.
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Kor

Korarbeidet
Kirken er god på kor. Korarbeidet i Domkirken går snart hundre år tilbake i tid og er et
prioritert satsingsområde i Domkirken menighet. Tønsberg domkirke er et kor for skolerte
sangere. Koret ledes av Domkantor Nina T Karlsen som ikke minst fikk vist korets kvaliteter
under fremføringen av Händels «Messias» under Domkirkefestivalen 2018. Lavranskoret
ledet av domkantor Arne Rodvelt Olsen hadde sin siste fremføring 25. november da de
deltok under domkantor Arnes avskjedsgudstjeneste. Menigheten vil i fortsettelsen arbeide
aktivt for å styrke forsangertjenesten til Domkirkens gudstjenester.
Korarbeidet for barn og unge har også lange røtter i Domkirken. I dag driver menigheten tre
kor for de yngre sangerne. Arbeidet ledes av Charlotte Fongen som har ansvar for om lag 50
barn og unge. Fast repetitør er kantor Tonny Krokengen som har fulgt korene i 20 år.
Til sammen står disse fem korene for en betydelig virksomhet hvor sangerne gir av sin fritid
for å glede for i kirke og by. Her kan dere lese mer om hva 2018 har hatt å by på.

Tønsberg domkor
A) Konsertvirksomhet
I 2018 har Domkoret hatt følgende konserter:
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•
•
•

02.05 og 10.05.2018:
25.06.2018:
21.10.2018:

•

16.12.2018:

Norrænir tónar (Tønsberg Domkirke og Island)
Til det lysende kors
Konsert med et utvalg verker komponert av Arne
Rodvelt Olsen
Fremføring av Händels Messias

I tillegg har koret deltatt på flere gudstjenester hvert semester, bl a. avskjedsgudstjeneste og
innsettelsesgudtjeneste i forbindelse med ny biskop og domkantor. I påsken deltok en gruppe
fra koret på 3 av påskens gudstjenester.
B) Medlemmer og styre
Tønsberg domkor har i 2018 hatt 19 medlemmer. Medlemmene fordeler seg slik:
Sopraner:
Merete Allum, Christin F. Krøglid, Maria Strømberg, Helena Lauvrak, Heidi A. S. Albicker
Alter:
Ellen Øya, Anita Skau Jensen, Kristine Hesjadalen, Camilla H Osa, Hanne Irene Pettersen,
Hilde Anvik
Tenorer:
Christian Carlsen, Fredrik Svanqvist, Steinar Fuglestrand
Basser:
Håkon B. Holm, Jens V. Jørgensen, Jan Eirik Berre, Arne Næss, Tønnes Homme
Domkorets styre har i 2018 bestått av: Camilla Hetty Osa (styreleder), Hanne Irene Pettersen
(nestleder), Nina T.Karlsen (musikalsk leder), Merete Stensrød Allum (kasserer) og Anita Skau
Jensen (sekretær). Styret har hatt 6 referatførte styremøter.
C) Økonomi:
Tønsberg domkor har et
mindreforbruk
(overskudd) i 2018 på kr.
25 351. Dette avsettes til
Tønsberg domkor sin
bankkonto.
Mindreforbruket skyldes i
hovedsak at vi har brukt
mindre til planlagte
arrangementer enn
budsjettert. Bl.a valgte vi å kun ha én dag sammen med Barokkanerne og solistene til Messias.
Vi har også fått større inntekter i form av billettinntekter og mva-kompensasjon gjennom
Kirkesangforbundet.
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Lavranskoret
A) Innledning
Lavranskoret er nedlagt fra
1.desember.2018. Koret har vært et
gudstjenestekor og et kirkemusikalsk
konsertkor tilknyttet Tønsberg domkirke.
Korets dirigent har vært domkantor Arne
Rodvelt Olsen. Menigheten har holdt
lokaler. Lavranskorets siste virkeår har
vært begivenhetsrikt og givende. Det er
med både takknemlighet og vemod at
styret legger ned sine verv og at vi alle
korsangere lukker våre notemapper og
partiturer.
B) Styret
Lavranskorets styre fra årsmøtet 13. mars til utgangen av november 2018, har bestått av
følgende personer:
• Leder: Randi Oshaug
• Styremedlemmer: Grete Hagtvedt Vik (sekretær)
• Ketil Bodvin (noteforvalter )
• Sigmund Fjellberg (kasserer)
• Ida Welhaven Heiberg (varamedlem)
Dirigent Arne Rodvelt Olsen har vært tilstede med møterett og - plikt ved alle styremøter.
Lavranskoret har hatt 8 styremøter i 2018. Det har ikke vært oppnevnt noen valgkomite, idet
koret under årsmøtet gjorde vedtak om avvikling i forbindelse med vår dirigent og
domorganists pensjonering, 1.des.d.å.
Korets hjemmeside har vært å finne på adressen www.fjellberg.com/tdk
Vi takker vår web-redaktør Sigmund Fjellberg for hans innsats med å holde hjemmesiden
oppdatert. Siden vil være operativ ut februar 2019.
c) Medlemmer
Lavranskoret har i 2018 hatt 25 aktive medlemmer.
Sopraner (10 aktive):
Elisabeth Junge, Emma Kittelsen, Hanne Solum Larsen, Cathrine Skartum, Grete
Hagtvedt Vik, Gjertrud Lavoll, Ida Welhaven Heiberg, Janne Ellingsen, Kari FjeldNielsen.
Alter (8-7 aktive):
Åse Karin G. Danielsen, Anne Marie Gevelt, Randi Oshaug, Annie S.Tandberg,
Drude Flygt, Helga Holte (vår 2018), Hanne Sjøblom, Kirsten Ruud Salomonsen.
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Tenorer (5 aktive):
Tor Geir Andersen, Tove Gleditsch Lie, Trond Pettersen og Jens Reidar Antonsen,
Herman Gullhagen.
Basser (3 aktive):
Ketil Bodvin, Sigmund Fjellberg og Erik Skaaren-Fystro.
d) Arrangementer
•
•
•
•
•
•
•
•

Søndag 11. febr. Gudstjenestedeltakelse i Tønsberg domkirke
Søndag 8. april Gudstjenestedeltakelse i Tønsberg domkirke
Søndag 27. mai Vårkonsert i Domkirken
«Perler fra romantikken»: musikk av bl.a. Stanford, Schubert og
Mendelssohn. Mannskvartetten «Tre skjeggete menn».
Mari Johanne Müller, sopran; Bjørnar Nilsen Øksenvåg, bass;
Otto Chr. Odland, orgel, Arne Rodvelt Olsen, dir.
Tirsdag 5. juni Semesteravslutning hos Emma og Sigmund

•

Torsdag 23. - mandag 27.aug. Gjenbesøk av det italienske koret «Coro Maria Moretti
Vignoli» fra Tuscania. Et bredt anlagt besøksprogram, med: søndag 26.aug.:
Felleskonsert med de to korene, 53 sangere, med verker, av Perosi, Palestrina,
Knecht, Cerasa, Azzaiolo, Bach, Schubert, Mendessohn, Grieg, Hovland. Solister:
Ferdinando Bastianini, orgel; Marit Maarud, sopran. Dirigenter: Alessandro Gioia og
Arne Rodvelt Olsen.
Tirsdag 25.sept. Deltakelse i Lions Høstkonsert, sammen med Tønsberg Byorkester.
Koret bidro under konserten med verker av Nystedt, Hovland, Heggen og Sløgedal.
Søndag 21. okt. Gudstjenestedeltakelse. Ordinasjon av Jens Reidar Antonsen.
Søndag 21. okt. Avskjedskonsert for Arne Rodvelt Olsen med hans egne
komposisjoner. Tønsberg Domkor, Lavranskoret og solister: Marit Maarud, sopran;
Daniel Sæther, alt; Håkon Rodvelt Anvik, tenor; Magne Fremmerlid, bass. Et
sammensatt orkester, med Arne Rodvelt Olsen på klaver og orgel og Nina T. Karlsen
som dirigent.
Søndag 25. nov. Avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke. Urfremføring av Arne
Rodvelt Olsens «Sursum corda» - høymesse på Kristi Kongefest med domkirkens kor:
jentekoret, domkoret og Lavranskoret, musikere, domorganist og domkirkens
ansatte, prester, prost og bisp. Dirigent Nina T. Karlsen. Etterfølgende kirkekaffe på
Hotell Klubben, hvor koret bidro med fremføring av Erling Dittmanns nye sang til
byen og en variasjon over en melodi komponert av Sløgedal, med tekst av
kormedlem Ida W. Heiberg, tilegnet korets dirigent gjennom nær 40 år!
Lørdag 1.des. Koravslutning hos Arne og Hilde, med taler og gaver og god
bevertning.

•
•
•

•

•
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Tønsberg domkirkes aspirant- og jentekor
A) Innledning
2018 har vært et aktivt år. Korene har deltatt på
gudstjenester, hatt seminar og øvingshelger og i
mars ble det fremfør en showkonsert på Støperiet
hvor begge korene deltok. I tillegg har begge
korene hatt en velbesøkt sommerkonsert i
Solvangkirken og Sem kirke. Både jentekoret og
aspirantkoret hadde hver sin konsert under
Domkirkefestivalen i desember. Begge korene sang
også tradisjonen tro på julaften.
B) Ledelse
Charlotte Fongen er fast dirigent og hadde den musikalske ledelsen for begge korene i 2018.
Tonny Krokengen er fast akkompagnatør for korene og er med på alle øvelser og konserter.
To jenter fra jentekoret assisterer Minoreskoret. Styret har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder: Cecilia Gustavsen
Kasser: Guri Solberg
Sekretær: Katarina Ballari
Styremedlem: Tone Juve
Styremedlem: Tonje Kvam Haug
Styremedlem fra koret: Mathilde Ballari
Styremedlem frå koret: Johanne Ringøren
Vara styremedlem fra koret: Emma Ballari

C) Økonomi
Inntektene i korene har bestått av kontingenter, konsertinntekter så som billettsalg og
kiosksalg, og penger fra ulike støtteordninger. Korene har fått støtte fra, Ung kirkesang,
Tunsberg Bispedømmeråd, Finn Wilhelmsens stiftelsen og Musikkens studieforbund. I
tillegg fikk vi penger fra Sparebankstiftelsen til korkapper, som ble utbetalt i 2019. I tillegg
honorar fra et privat selskap.
D) Virksomheten i Aspirantkoret
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. Koret er for jenter fra
4. til 7. klasse. Aspirantkoret har øvelse i Solvangkirken på torsdagar fra 17.15-18.45. Det var
17 betalende medlemmer i 2018. Aktiviteter:
•
•
•

Gudstjenester: Deltatt på 5 gudstjenester, inklusive julaften i Domkirken
Fremførte utdrag fra Annie og Sound of music på showkonserten i mars, hvor alle
aspirantene hadde en rolle og sang enten solo eller sammen og danset.
Sommerkonsert var i Solvangkirken.
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•
•

Apirantene deltok i St Hallvard spillet i november sammen med Jentekoret og to
andre kor fra Sandefjord.
Aspirantene hadde også en Lucia konsert i domkirken den 13. desember, dette var i
forbindelse med Domkirkefestivalen.

E) Virksomheten i Jentekoret
Jentekoret er for jenter fra 7. klasse. Koret har øvelse i Solvangkirken torsdager fra 19-21. Det
var 24 betalende medlemmer i 2018.
Aktiviteter:
•
•

•
•

•
•

Gudstjenester: Deltatt på 4 gudstjenester i tillegg til julaften i Domkirken
Showkonsert på Støperiet:
22. mars satte jentekoret opp et fantastisk show, med en god blanding av forskjellige
sanger og sjangere. Det var både dans, solister, grupper og felles sanger hvor alle var
på scenen.
I juni opptrådte koret på et privat arrangement og fikk da en liten inntekt for det.
Den 3. – 4. november fremførte begge korene St. Halvard av O.J. Overøye, som var
et samarbeidsprosjekt med Misk i Sandefjord. Magne Fremmerlid og Charlotte
Fongen hadde ansvar for fremførelsen og øving. Det var med 2 kor fra Sandefjord
samt unge, dyktige musikere og sangere. Verket ble fremført scenisk og flere av våre
sangere var solister. Spillet ble fremført både i Sandefjord kirke og Tønsberg
domkirke.
Deltok i messen avskjedsgudstjenesten til Arne Rotveldt Olsen sammen med
Domkoret.
Jentekoret sang musikalen Les Miserables på en fotoutstilling av flyktninger i
domkirken ifm, TV.aksjonen.

Turer:
•
•

I mai 2018 reiste aspirantkoret på studiebesøk på Operaen i Oslo.
Jentekoret reiste på studietur til Dublin den 22-26. juni. Her sang jentene i 3
forskjellige katedraler, og hadde opptreden med lokale musikere på forskjellige
scener. Slike turer er viktig for koret, både i teambuilding øyemed og
erfaringsmessig.
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Minores
MINORES er et kor fra barn i alderen 4-6,(7)år. I 2018 har koret på på det meste hatt 14
medlemmer. Koret øver hver torsdag fra 17.15-18 i Solvangkirken. De deltar på 6
gudstjenester i året.
Minores tar med sine foreldre på aktiviteter i kirken og danner et godt miljø for
småbarnsfamilier i menigheten. Repertoaret består av barnesanger, samt sangleker med
kristelig og allment innhold.
Minores har gir god rekruttering inn mot aspirantkoret, og stimulerer til deltakelse i
menighetens gudstjenesteliv.
Minores ledes av Rakel Vilmones Haug og Johanne Ringøen. Begge har fartstid i Jentekoret.
Korlederne lønnes av KFUM med kr. 30 000 i året totalt.

23. september ble Jan-Otto Myrseth vigslet til
Tunsberg bispedømmes sjuende biskop av
bispemøtets preses, biskop Helga Haugland
Byfuglien. Kong Harald V deltok i gudstjenesten
sammen med en rekke inviterte gjester og en
fullsatt menighet for øvrig. Jan Otto Myrseth
kom til Tønsberg fra stillingen som domprost i
Bergen, men er godt kjent i bispedømmet fra
før av fra sine mange år som prost på Ringerike.
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Undervisning og trosopplæring

Ansatte og frivillige
Kateket Ieva Fredriksen har 90% stilling knyttet til menighetens undervisningsarbeidet blant
barn, ungdom og voksne, samt 10% stilling som koordinator i prostiet. Våren 2018 ble hun
vigslet til kateket etter fullført masterutdannelse i kirkelig undervisning. Ingulf Bø Vatnar er
den av prestene som har særlig ansvar knyttet til menighetens arbeid for barn- og unge.
Tiltak innenfor undervisningsarbeidet ble gjennomført i samarbeid med de øvrige ansatte i
staben og frivillige, både ungdom og voksne. Vi benytter anledning til å takke alle for
samarbeidet. Samtidig kan det nevnes at det er behov for flere engasjerte frivillige for å
kunne imøtekomme intensjonene i blant annet trosopplæringsplanen.

Fagrådets arbeid
Fagrådet for trosopplæring og undervisning har bestått av Lajla Kollerud (MR), Signe Marit
Sviland (MR), Ingulf Bø Vatnar og Ieva Fredriksen.
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Fagrådet hadde fem møter i 2018. Fagrådet har arbeidet med evaluering og revisjon av den
eksisterende trosopplæringsplanen. Planen har vært uforandret siden prosjektfasen som ble
avsluttet i 2014. Siden det har både ressurstilfanget og behovene endret seg, noe fagrådet
har forsøkt å ta hensyn til. Den reviderte planen er oversendt bispedømmets administrasjon
1. november.

Trosopplærings- og undervisningstiltak for barn og unge
Av de eksisterende tiltakene og aktivitetene for de minste og deres familier, kan både
Knøttetreff med babysang og påfølgende lunsj, samt verkstedene som er knyttet til
gudstjenestene for små og store i Solvangkirken nevnes som godt etablerte tiltak med gode
oppslutningstall. I tillegg til maskeverksted, høstverksted og engleverksted er tilbudet nå
utvidet med legoverksted og påskeverksted. Det møter 15 – 25 barn på hvert av
verkstedene.
Eva Bülow-Berntzen har stått for utsendelse av dåpshilsener for 1, 2 og 3- års dåpsdagen til
alle døpte som er bosatt i menigheten. Det ble delt ut seks 4-års bøker på gudstjenesten i
domkirken.
Vi har også gjennomført utdeling av 6-års bok, hatt Tårnagenthelg for 7- og 8-åringer i
samarbeid med Sem menighet og Fortsatt Ferie for 12- og 13-åringer i samarbeid med Søndre
Slagen, Sem og Nøtterøy menigheter. Disse tiltakene har dessverre hatt lavere oppslutning
enn vi hadde håpet.

Konfirmantundervisning
23 ungdommer ble konfirmert i Domkirken i 2018 etter å ha vært med på et variert opplegg
med leir, undervisning, samtaler, innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp og et eget
samtalegudstjenesteprosjekt - en særskilt temagudstjeneste med utgangspunkt i
problemstillinger konfirmantene har angitt selv.
Fem av fjorårets konfirmanter er med videre som unge ledere. Til sammen er det syv
aktive ungdomsledere i menigheten som hovedsakelig har vært involvert i
konfirmantarbeidet, men også vært med på verksteder og gudstjenester. I tillegg har vi
møttes på Pizza og prat – samlinger for ungdom i menigheten - både for å planlegge,
evaluere og ha det hyggelig sammen. To av ungdommene – Martina Harmony Amato og
Thor Eivind Skudem representerte menigheten på Ungdommens bispedømmemøtet på Ål
9. – 11. mars 2018. I februar reiste to kull ungdomsledere på inspirasjonstur til Venezia. Turen
fungerer også som takk for innsatsen som ungdommene har lagt ned i menigheten gjennom
flere år.

Samarbeid med skole og barnehage
Også i år har vi hatt høytidsvandringer til jul og påske, samt gudstjenester for barnehagene
til de tre høytidene. Både menighetens barnehager og øvrige barnehager i byen deltok på en
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eller flere av disse tiltakene. Julevandringer hadde best oppslutning med 80 barn som deltok
på syv vandringer. Menighetens barnehager får også månedlige besøk av prest/
menighetspedagog, samt at de har arrangert kirkesafari, orgelsafari og besøk i
Mariakapellet. Kirkesafari/ undringstur og orgelsafari i kirken er to tilbud som også eksterne
barnehager har benyttet seg av.
Det er et godt samarbeid med Træleborg skole om skolegudstjeneste før jul.

Gudstjenester i Solvangkirken og Domkirken
Gudstjenestene for store og små i Solvangkirken seks ganger i året er et fast møtepunkt for
barnefamilier. Minores – koret for de minste i menigheten – er et fast innslag. Det deltar
gjennomsnittlig cirka 60 stykker på disse gudstjenestene.

Andre tilbud til barn- og unge
Juletrefesten i 2018 ble en suksess med over 40 barn og mange voksne tilstede.
Juletrefesten holdes etter skolestart på nyåret for å legge til rette for at flere får mulighet til
å delta.
«Endelig Fredag» - et møtested for hele familien i regi av Normisjon -har hatt jevnlige møter i
Solvangkirken med egne aldersdelte samlinger for barn og unge. I tillegg driver menigheten
barne- og ungdomskor og café Quasimodo.

Undervisningsarbeidet blant voksne
Årets «Tid for Tro» ble gjennomført med til sammen cirka 40 deltagere. Hovedtema for
samlingene - «Tid for gudstjeneste» – ble belyst gjennom fire undertemaer: Sammen for
Guds ansikt, Sammen om ordet, Sammen i bønn og Sammen om bordet. Jan Terje
Christoffersen var innleder på alle kveldene. De teoretiske perspektivene ble beriket av
”perspektiver fra kirkebenken”. Ingvild Antonsen la til rette og ledet kveldene sammen med
Ieva Fredriksen.
Meditasjonsgruppen i Domkirken fortsetter med god oppslutning. Til sammen ble det
gjennomført 18 meditasjonskvelder utvalgte mandager og torsdager, en øvelsesdag og en
retreatdag med ”Pust” som tema. Mange av deltagere kommer fast og deltagertallene har
ligget på mellom 7 - 15 deltagere per kveld. Kveldene består av en undervisningsdel,
refleksjonsdel og en 20 minutters lang kontemplativ stillhet. Kveldene ledes av Ieva
Fredriksen og Kari Aam. Fra høsten 2018 er tilbudet utvidet med å tilby to forskjellige kristne
meditasjonsformer: kristen dypmeditasjon på mandagene og sentrerende bønn på
torsdagene.
Ellers får menigheten tilbud om flere møtepunkter for voksne gjennom blant annet Åpent
Hus, Kirkeakademiet og Vaffelakademiet.
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Diakoni
Diakon Hege Pytte leder
menighetens diakonale satsing.
Hun er ofte på hjemmebesøk når
hun ikke serverer ferske vafler
på Quasimodo. Her kan dere
lese mer om hva diakoni er i
praksis.

Innledning
Diakoniarbeidet er kirkens omsorgstjeneste. Den skal gjennomsyre alt arbeidet i kirken, men
gir seg også utslag i valgte aktiviteter i kirken. Aktiviteten er forankret i Plan for diakoni med
sine fire kjerneområder: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og
vern om skaperverket. Domkirken menighet ønsker særlig å styrke det sosiale fellesskapet i
menigheten og arbeide for å inkludere mennesker som av ulike grunner ikke kan delta.
Arbeidet ledes av diakon Hege Pytte i samråd med menighetens diakoniutvalg ledet av Inger
Hefte Kvilhaug. Årsrapporten oppsummerer den sentrale delen av menighetens diakonale
arbeid i 2018.

Ungdomsdiakoni — Quasimodo
Quasimodo er en kafè for ungdom som har vært i drift i kjelleren i Kirkens hus i Storgaten 52
siden 2003. Quasimodo hadde i 2018 åpent annenhver lørdag fra 16 – 22. Det har vært rundt
15 ungdommer innom hver gang. Det har vært grillkvelder, «mini» førstehjelpskurs,
hobbyverksted, filmkvelder m.m. Også i år sendte menigheten noen av ungdommene fra
Quasimodo på Ten Oase. Alle som var med deltok som medarbeidere, og var også på
lederkurs i forkant av festivalen. Ungdommene hadde mulighet til å få dekket noen av
utgiftene ved å søke refusjon fra Quasimodo.

Økonomi og støttepartnere
Quasimodo fikk i 2018 støtte fra Blå kors, Tønsberg Rotary, Sem Rotary, Tverved
Sanitetsforeing, Anders Madsen og fam. Wilhelmsens samlede stiftelse, samt Karen Bruuns
legat. Støtten fra disse gjør det mulig å kjøpe inn utstyr og tilby aktiviteter og mat til
reduserte priser (og noe gratis) til ungdommene. Quasimodo samarbeider noe med
Fellesverket, som blir drevet av Røde kors, og med utekontaktene i Tønsberg kommune.
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Oppfølging av ungdommene
I tillegg til åpningstidene har diakonen tilbud om samtaler og oppfølging til ungdommene.
Det har til tider vært hyppig kontakt. Kontakten foregår med samtaler på Quasimodo, pr.
telefon, sms og messenger. Diakonen har også deltatt på møte med barnevernet, bistått
med søknad til NAV, og vært på hjemmebesøk.

Quasimodos styre og brukerutvalg
Quasimodo har hatt et eget styre som i 2017-18 bestod av Ilene Emilie Myrås og Benjamin
Hansen. Da Benjamin flyttet, overtok Jonas Richard Lindbæk. Styret ble i 2018 omgjort til et
brukerutvalg hvor medlemmene kommer med saker i forhold til driften av Quasimodo.
Brukerutvalget kan fremme saker til diakoniutvalget som samordner driften sammen med
diakonen. Medlemmene i brukerutvalget har møterett i diakoniutvalget, men ikke
stemmerett. Høsten 2018 ble følgende valgt til brukerutvalget; Ilene Emilie Myrås, Isabel
Isaksen og Bjørnar Halvorsen (vara).

Åpen kirke og kafé
Domkirken er åpen onsdager og lørdager fra 12 – 14. I sommerhalvåret (mai-september), har
det også vært åpent på torsdager fra 12 – 14. Åpen kirken på onsdager innledes med
orgelmatiné under ansvar av domkantor.
I løpet av 2018 har det vært holdt åpent 93 dager, og det har totalt vært 3257 besøkende.
Tallene er noe lavere enn i 2018. En årsak til dette kan være at det ikke lenger er lov å sette
ut plakater på gaten. Tallene fordeler seg på 2742 besøkende på orgelmatine og 515 ellers.
På onsdager er det kafè med enkel servering fra 12 - 15. Kafèen er et fint treffsted hvor det er
mange gode samtaler. Tilbudet er åpent for alle. Det er flest eldre som benytter seg av
tilbudet. Våren 2018 var en flyktning knyttet til driften av kaféen. I tillegg er det frivillige fra
menigheten som hjelper til i kafèen.

Kirkekaffe
Kirkekaffen er godt besøkt og har blitt en viktig sosial møteplass for mange etter
gudstjenestene på søndagene. De frivillige medarbeiderne samles to ganger i året.
Sammen med diakonen settes det her opp turnuslister og man evaluerer tiltaket.
Fra høsten 2018 har menigheten vekslet mellom å ha kirkekaffen i kirkestuen i Storgaten 52
og bakerst i kirkerommet. Tanken bak nyordningen er at kirkekaffen bakerst i kirkerommet
vil enklere kunne inkludere nye. Det er heller ikke samme plassbegrensning i kirkerommet
som i Storgaten 52 hvor det normalt er plass til rundt 30 mennesker.

25

Sorggrupper og sjelesorg
Sorggruppene er et samarbeid for hele Tønsberg domprosti. Det drives samtalegrupper for
barn og unge som har mistet nære pårørende, ved livsledsagers/ektefelles død, foreldre som
har mistet barn og etterlatte etter selvmord. Høsten 2018 startet det opp en gruppe for de
som har opplevd samlivsbrudd. Denne gruppen drives av to frivillige på vegne av Domkirken
menighet. Ved oppstart var det 7 påmeldte til gruppen.
Oppfølging via telefonsamtaler eller andre medier, samt samtaler på kontoret utgjorde for
diakonens del over 360 i 2018.

Besøkstjeneste
Flere frivillige går på hjemme-/sykebesøk. Dette er pr. i dag ikke organisert, men diakonen
kjenner til noen av disse ordningene. Diakonen går på besøk ut fra forespørsler og tips.
I 2018 hadde diakonen i overkant av hundre hjemme-/sykebesøk.

Kirkeskyss
I 2018 har de fleste søndagene, med unntak av juli og august, vært dekket opp med
kirkeskyss. Dette takket være flere trofaste medarbeidere som har dette som en fast
oppgave. I slutten av 2018 står det 12 brukere av ordningen på listen. I tillegg får flere på
Midtløkken informasjon om ordningen fra kontaktpersonen der. Det ble avholdt to møter
med sjåførene av kirkeskyssordningen i 2018. Pr. nå er det noe mangel på sjåfører.

Samarbeid med Kirkens bymisjon m. fl.
I forbindelse med utdeling av legatmidler samarbeider diakonen med bl.a. helsesøster,
Familiehuset og Kirkens bymisjon. Denne kontakten har også vist seg nyttig i andre
sammenhenger. Kirkens bymisjon har mellom annet tatt kontakt når de en sjelden gang har
hatt mat til overs, noe som har blitt til gratis mat til ungdommene på Quasimodo. I tillegg
har diakonen kunnet anbefale tilbud hos samarbeidspartnerne.

Diakoniutvalg
Diakoniutvalget som ble etablert i 2018 har bestått av følgende representanter:
Inger Hefte Kvilhaug (leder), Inger Semb, Inger Hillestad og Petter Holm. Diakonien sitter i
diakoniutvalget som sekretær. Det har vært avholdt 4 møter.

DOMKIRKEN PÅ NETT: tonsbergdomkirke.no
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Færder og Tønsberg menigheters
lørdagskafé
Innledning
Lørdagskaféen er et godt tilrettelagt tilbud på tvers av menighetene for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, deres venner og andre interesserte, og der Guds ord formidles på en
enkel og god måte. Tiltaket har vært i gang siden høsten 1995.

Rammer
Det er samling annen hver lørdag i Teie kirke fra kl. 11.30 - 13.30 i perioden september –
april. Fremmøte ligger på ca. 40 - 50 personer. Noen brukere kommer alene, andre følges av
betjening fra bofellesskap, familie o.a. Alle synes å trives godt, kommer igjen og gleder seg
over å treffe venner og kjente.
Åse R. Fuglestrand har også dette året hatt ansvaret for aktivitetsprogrammet, som foregår
etter et fast opplegg. Den musikalske delen ivaretas av de 2 kantorene i Færder kommune,
Ingunn Aas Andreassen og Jan Rosenvinge. I pausen er det salg av vafler, kaffe og annet
drikke. I løpet av året også pizza, pølser og risengrynsgrøt (jul). De av brukerne som vil,
opptrer i pausen med sang, akkompagnert av piano og med mikrofon. Dette er et stort
høydepunkt, og det vises stor mestringsglede! Bursdager markeres med en liten blomst.
Den liturgiske avslutningen foregår i kirkerommet med prest eller annen kirkelig ansatt. Den
som vil, tenner lys. En stille og fin stund.

Ansvar
Styringsgruppa har bestått av: Leder Randi Askim, kasserer Trond Endresen, sekretær Marit
Borge Hansen. Bjørn E. Andersen, Rita Rønningen, Elisabeth Askim og Janne Hansen.
Frivillige hjelpere: Else Ryen, Liv Aarø, Wenche Danielsen, Oddlaug Mjøen, Birgitta
Thorsteinsen, Grethe Førland.

Drift
Antall frivillige hjelpere til kjøkkentjenesten har variert noe. Det er behov for flere for å
dekke opp ved forfall o.a. I løpet av 2018 har vi hatt 13 samlinger med tilsammen ca. 570
deltakere. Økonomien er tilfredsstillende. Også dette året er vi tildelt midler fra Fodens
Legat. I forbindelse med at Nøtterøy og Tjøme fra 01.01.18 ble slått sammen til en kommune,
ble navnet vårt til Færder og Tønsberg Menigheters Lørdagskafe.

27

Utblikk
Tønsberg domkirke var 160 år i 2018. Solvangkirken blir 50 år i 2019. Byggene er ulike,
rommer en ulik tilblivelseshistorie og tjener ulike formål. Begge kirkebygg vitner likevel om
kirkens plass i både hverdagsliv og høytid. Vi lever i en tid der vi kommuniserer mer og mer,
men likevel ser ut til å bli mer og mer ensomme. Domkirken og Solvangkirken er på nett,
men er først og fremst plasser der vi møter hverandre ansikt til ansikt. Vi trenger slike
møteplasser som mennesker.
Vel møtt til Domkirken menighet også i 2019.
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