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Årsmelding for Våle menighetsråd 2020

 

 

Våle menighet er et av 5 sogn i gamle Re kommune som nå er innlemmet i Tønsberg 

kirkelige fellesråd i forbindelse med at Tønsberg kommune og Re kommune ble slått 

sammen til Tønsberg kommune 01.01.2020. Fellesrådet har personalansvar for kirkelige 

ansatte, unntatt prestene, og har også ansvar for forvaltningen av kirker og kirkegårder. 

Carsten Furuseth er kirkeverge i den nye kommunen og dermed også leder for kirkelige 

ansatte, med unntak av sokneprestene som har domprost Marta Botne som sin nærmeste 

overordnede. Per Astrup Andreassen, som var kirkeverge i Re kommune, er nå assisterende 

kirkeverge i den nye kommunen med HR (Human Resource) som sin hovedoppgave. 

 

Kirkelige handlinger 

I Våle sogn avholdes det gudstjenester i Våle kirke og på Røråstoppen skole. Revetal 

menighet er en selvfinansiert menighet innenfor Den Norske Kirke i Re, uten ansvar for dåp, 

konfirmasjon og begravelse. Det er likevel noen som velger å døpe barna sine eller la seg 

konfirmere der. Gudstjenester i Våle kirke og på Røråstoppen skole avholdes i hovedsak  

annen hver søndag. Noen menighetsmedlemmer går begge steder.  

 

Statistikk (utarbeidet av kirkekontoret) 
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I denne årsmeldingen er også tallene fra 2013-2019 tatt med som bakgrunn for å kunne se 

trender i utviklingen i soknet når det gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Når det gjelder tallene for 2020, må det bemerkes at de i stor grad er preget av Korona-

pandemien som førte til nedstegning av landet 12.mars 2020 og som også har lagt sterke 

begrensninger på hvor mange som kunne samles til gudstjenester etter at det fra midten av 

mai ble anledning til igjen å arrangere gudstjenester. 

I denne tiden ble det nødvendig å arrangere to gudstjenester på samme søndag for å kunne 

gi tilbud om dåp for dem som ønsket det.  

Tallene for 2020 er dermed ikke representative nok til å se hvordan oppslutningen om 

gudstjenester og kirkelige handlinger utviklet seg fra 2019-2020. 

Antall fremmøtte på gudstjenestene i Revetal menighet er noe høyere i snitt pr. gudstjeneste 

enn i 2019. Det kan skyldes at vikarierende prest på Revetal var ganske aktiv for å 

oppmuntre medlemmene i begge menighetene til å oppsøke hverandres gudstjenester. 

Antall vielser har gått kraftig ned i 2020, noe som helt klart skyldes den pågående epidemien. 

Mange vielser er utsatt inntil videre.  

 

 

 

Våle sogn 

År Gudstj. 

Våle       

Revetal Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2013 41 20 30 36 24 10 

2014 42 20 23 28 27 4 

2015 36 (3329) 18 (1213) 19 26 (8) 15 6 

2016 44 (3943) 17 (1283) 23 27 (8) 18 3 

2017 46 (4263) 15(945) 20 29 (13) 31 9 

 

2018  47 (3911)  15 (900) 17  22  21  7 

 

2019    40 ( 3000)       14 (468)                             23                 18                 12 

 

2020  46 (2335)  12 (550)   14  16  3 

 

Antall døpte er fjernet fra den sentrale statistikken, og må hentes ut av lokale protokoller. 

I 2020 ble det avholdt 9 egne gudstjenester med dåp med til sammen 450 deltakere. 

Det ble avholdt 5 konfirmasjonsgudstjenester med til sammen 332 deltakere. 

 

Julaften ble det arrangert to gudstjenester med til sammen 99 deltakere. 
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Menighetsrådets sammensetning og virke 

Menighetsrådet har i 2020 hatt 8 møter og behandlet 48 saker.  

Ett av møtene foregikk ved at medlemmene ga digital tilbakemelding på saksliste med 

innstillinger til vedtak.  

Arbeidsutvalget har bestått av Svein Terje Kvestad (leder), Thorvald Hillestad (nestleder og 

representant til kirkelig fellesråd) og Jon-Geir Dittmann (sogneprest). 

Arbeidsutvalget lager innstilling til en del viktige saker som skal behandlers i Menighetsrådet. 

Arbeidsutvalget har også delegert beslutningsmyndighet i mindre viktige saker. 

Etter menighetsrådets oppfatning har denne ordningen fungert bra. 

 

Menighetsrådets medlemmer: 

Svein Terje Kvestad, leder 

Thorvald Hillestad, nestleder og representant til Fellesrådet 

Jon-Geir Dittmann, sogneprest 

Nils Øyvind Kjøl, sekretær og vararepresentant  til Fellesrådet 

Astrid Gjersøe 

Benedicte Lyngås 

Runa Gabrielsen, økonomiansvarlig 

Valborg Lid Enne 

Jan Ove Erstad 

Bjørg Dalseth  

Kari Brundtland 

Utvalg og kontaktpersoner 

Kontaktperson for medliturgene: Jon Geir Dittmann 

Diakoniutvalg: Ragnhild Nøkland 

Styret i menighetshuset: Ragnhild Nøkland og Bjørg Dalseth 

HimalPartner: Jan Ove Erstad 

Kirkens SOS: Nils Øyvind Kjøl 

Kirkens nødhjelp og fasteaksjonen: Benedicte Lyngås 

50-års konfirmanter: Astrid Gjersøe 

Ansvar for kirkevert og kirkekaffe: Astrid Gjersøe 

Menighetsrådets oppgave: 
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«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære 

det kristelige liv i sognet» (Kirkelovens § 9) 

Spesielle saker i menighetsrådet i 2020 

Misjonsprosjekt 

Samarbeidsprosjektet med HimalPartner og prosjektet «Sjelesorg i kirken» fortsatte  

 

Menighetsrådets økonomi 

Når det gjelder rådets og menighetens økonomiske situasjon, henvises til årsregnskapet fra 

økonomiansvarlig.  

Årsregnskapet viser et merforbruk på 669kr. etter budsjetterte avsetninger på 45000kr 

(gaver fra Karlsrud legat og Våle bondelag). Disse avsetningene skal brukes til delfinansiering 

av nye benkeputer i Våle kirke. 

 

Gjennomgang av ansvarsfordelingen ved Gudstjenestene. 

Menighetsrådet har på hvert møte hatt en gjennomgang av ansvarsfordelingen for de ulike 

oppgavene ved kommende gudstjenester. Dette er også ført opp på et ark som omfatter alle 

tjenester neste halvår. Dette har tatt mye av menighetsrådets tid, men vi tror dette er et 

viktig kvalitetssikringsarbeid. «Kvalitet sitter i detaljene». 

Årsmøtet 

Årsmøtet måtte utsettes på grunn av den pågående epidemien og ble derfor arrangert  

søndag 20.september like etter gudstjenesten i Våle kirke. 

Ved samme anledning ble menighets nye kantor, Marie Ying Schorpen, innsatt og ønsket 

velkommen. 

 

Endring i staben og stabens funksjoner. 

Det er ikke lagt opp til faste åpningstider for kirkekontoret lokalt 

Sekretærstillingen er inndratt. Det bør bemerkes at dette ikke innebærer dårligere kvalitet i 

de funksjoner denne stillingen ivaretar. Men tilgjengeligheten og nærheten til kirkekontoret 

er betydelig redusert etter at menighetene i Re ble lagt inn under Tønsberg kirkelige 

fellesråd. 

Vi gikk inn i 2020 uten fast tilsatt kantor. 

Det var også blitt ledighet i diakonstillingen etter at diakon Ole Hafell gikk over i annen 

tjeneste- 

Kirkegårdsarbeiderne våre har blitt en del av kirkegårdsforvaltningen i Tønsberg kirkelige 

fellesråd 

Menighetsbladet i sin tidligere form kommer ikke ut mer. Tidligere kirkeverge i Re, Per 

Astrup Andreassen, er ikke klarert for arbeid med menighetsblad for våre menigheter. 
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Ny diakon og menighetsleder Revetal menighet. 

Etter en lengre tids sykemelding, sa Nadine Vågen opp sin stilling som prest og 

menighetsleder i Revetal menighet. 

Det ble lyst en stilling som menighetsleder i Revetal menighet i kombinasjon med 

diakonstilling i menighetene i gamle Re. 

Ved første gangs utlysning ble fire kandidater innkalt til intervju. 

Etter samtale med de fire aktuelle kandidater, stod vi tilbake med Terje Evensen. 

Siden han ikke er fullt utdannet diakon, måtte stillingen lyses ut på nytt slik at det også var 

mulig å ansette en som ikke fylte alle kravene til en diakon kunne ansettes, betinget av at 

vedkommende var villig til å ta en master i diakoni. 

Etter andre gangs utlysning ble Terje Evensen ansatt i stillingen på de nevnte vilkår. 

Han begynte i sin nye tjeneste 1.november 2020. 

Vikar ved gudstjenestene i september, november og desember var tidligere sokneprest, Nils 

Øyvind Kjøl. 

 

Ny kantor i Våle, Fon og Vivestad. 

Bjørn Vidar Ulvedalen begynte i ny stilling i 2019 og fikk ett års permisjon uten lønn i den 

perioden. Våren 2020 leverte han sin oppsigelse og stillingen måtte derfor lyses ut. Kirkelig 

Fellesråd valgte å lyse ut en kantorstilling i 80 % for Våle, Fon og Vivestad sokn. 

Tre kandidater ble innkalt til intervju. 

Innstillingsutvalget anbefalte enstemmig at Maria Ying Schorpen ble ansatt som ny kantor i 

Våle, Fon og Vivestad. 

Hun takket ja til stillingen og ble innsatt i sin tjeneste ved gudstjenesten i Våle kirke 

20.september. 

15.november ble hun vigslet til kantor i Hvaler kirke av biskopen i Borg bispedømme. 

 

Med dette har menigheten i Re fått to dyktige og gode medarbeidere. 
 

Menighetssenter på Revetal. 

En selvoppnevnt arbeidsgruppe har arbeidet med saken i lengre tid og følte nå behov for å 

vite hvordan menighetene i Re stiller seg til et slikt prosjekt. 

Det er gledelig at alle menighetene i Re stiller seg bak et ønske om å få reist et 

menighetssenter på Revetal.  

Våle menighet drøftet denne saken i sitt møte 1.desember og gjorde dette vedtaket: 

 

Det har fra flere hold vært ytret ønske om å se på muligheten for å etablere et Menighetssenter på 

Revetal. En uformell arbeidsgruppe har i en del tid arbeidet med spørsmålet. Etter hvert blir det 

aktuelt å gå i dialog med offentlige myndigheter, kanskje også å inngå avtaler. I det perspektivet 

mener gruppen at det er ønskelig å ha mer formell oppnevning og status, samt et mandat fra 

oppdragsgiver. 

Oppdragsgiver forutsettes å være de fem menighetsrådene i tidligere Re kommune i tillegg til styret 

for Revetal menighet. Etter anmodning har vi følgende innstilling: 

Innstilling: Det oppnevnes et interimsstyre for prosjektet Menighetssenter på Revetal. Det består 

av Per Astrup Andreassen, Wenche Bue, Nils Øyvind Kjøl, Svein Terje Kvestad, Ole Harald Nergård, 

Arne Nøkland, Per Kristian Røed og Thorvald Hillestad. 

Interimsstyret konstituerer seg selv. 

Interimsstyrets mandat er følgende: 
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● Foreslå egnet tomt i Revetal sentrum 

● Utarbeide en opsjonsavtale om eventuelt kjøp eller leie av tomt i samarbeid med kommunen 

● Skissere rombehov og mulige bygningsløsninger med kostnadsoverslag 

● Foreslå finansiering av prosjektet, både investering og drift 

● Legge fram aktuelle organisasjonsformer når det gjelder eierskap og drift av 

Menighetssenteret 

● Interimsstyret har ikke myndighet til å pådra oppdragsgiverne økonomiske forpliktelser 

 

Vedtak: Menighetsrådet gir interimsstyret fullmakt til å gå videre med saken i henhold til 

innstillingen. 

Interimsstyret har funnet en egnet tomt like ved Revetal Ungdomsskole og er i forhandlinger 

med Tønsberg kommune om en vederlagsfri opsjon på denne tomte mens saken utredes 

videre. 

 

Nye benkeputer i Våle kirke. 

Nåværende benkeputer er ganske slitte, flekkete og for få. 

Løse benkeputer et heller ikke egnet til bruk i tider med smittefare, slik vi har nå. 

Menighetsrådet har derfor besluttet å kjøpe nye puter til alle benkene i Våle kirke. 

En komité bestående av Astrid Gjersøe, Valborg Enne og Kari Brundtland, følger opp 

arbeidet. 

Komiteen la frem sitt forslag på menighetsrådets møte i desember. 

Komiteens flertall anbefaler stoff i ull med en gulfarge som matcher setefargen. Ull fremstår 

også som det beste valget med hensyn til miljøet. Et blandingsprodukt er nok like slitesterkt, 

kanskje enda mer, men inneholder elementer av plast som vi bør unngå å bruke av 

miljøhensyn. 

Norsk ull er dyrest, men fremstår som det beste fordi ull er: 

* selvrensende og har bakteriehemmende egenskaper 

* varmeregulerende 

* enkelt å rense og vedlikeholde 

* elastisk og holder godt på fasongen 

* naturlig antistatisk, tiltrekker seg lite støv 

* naturlig flammehemmende 

* 100% naturlig 

 

Innsamlingen bør starte på nyåret med tanke på å bruke minst mulig av disposisjonsfondet.  

Flere muligheter for bidrag undersøkes.  

Det viste seg dessverre at Kåre Skarrebos legat ikke kan dekke slike investeringer.  

Saken følges opp av komiteen, leder og sokneprest. 

Lokale organisasjoner anmodes om å støtte prosjektet. 

Det vil bli arbeidet med en brosjyre der en presenterer prosjektet og gir informasjon for 

hvordan støtte innkjøp av benkeputer. Kostnad per benk er kr. 3500.  

Våle menighetsråd aksepterer tilbudet på benkeputer fra Kathrines Møbeldetaljer på 

140340kr.  

Tunsberg bispedømme har godkjent stofftype og fargevalg.  



 7 

En komite bestående Astrid Gjersøe, Valborg Enne, Thorvald Hillestad og Jon-Geir Dittmann 

arbeider med å organisere innsamling av midler. 

De legger frem sin innstilling på menighetens årsmøte i 2021. 

 

Menighetsbladet. 

I forbindelse med sammenslåingen av Re og Tønsberg, fikk Per Astrup nye arbeidsoppgaver 

som ikke kan kombineres med hans arbeid med menighetsbladet. 

Menighetsbladet er nå erstattet av menighetens innslag i Re-Avisa og har et godt samarbeid 

med redaktør i avisa, Stian Ormestad. 

 

Høringer om ny kirkeordning. 

Menighetsrådet har gitt sin innstilling når det gjelder nye regler for kirkevalg i Den norske 

kirke. Saken er til videre utredning og behandling i Kirkens øverste organer. 

 

Forsøk med åpen kirke Allehelgensdag. 

For første gang ble kirken holdt åpen noen timer lørdag og søndag i forbindelse med 

Allehelgensdag. 

Det var liten oppslutning om tiltaket, men menighetsrådet vil allikevel gå inn for at tilbudet 

følges opp kommende Allehelgensdag. Da vil kirken holdes åpen kl. 14-19 lørdag. I den grad 

kantor har anledning, er det ønskelig med orgelmusikk.  

Andre arbeidsoppgaver 

Grunnet koronaepidemien ble Fasteaksjonen gjennomført digitalt. 

50-årsjubileum for konfirmanter. Jubileet ble avlyst i 2020 grunnet pågående pandemi. 

Flere tiltak og arrangementer er satt på vent på grunn smittefare. 

Sang og musikk 

Våle kirkekor har holdt aktiviteten i gang med Randi Gunhildstad som dirigent. Koret sprer 

glede og engasjement med sin sang både i gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. 

De har deltatt på 3 gudstjenester i kirken pluss julekonsert. Samarbeidet med Bastøy fengsel 

har fortsatt selv om tiltak i forbindelse med koronaepidemien gjorde en pause etter 

nedstengningen i mars og resten av våren pluss siste del av høstsemesteret. Koret har 28 

betalende medlemmer og menigheten setter stor pris på arbeidet som drives. 

 

Konfirmantarbeid 

15 konfirmanter ble konfirmert i 2020. En del konfirmanter som bor på Revetal og formelt 
hører til Våle sogn, velger Ramnes og regnes med i tallet for Ramnes. 
Konfirmasjonsgudstjenestene ble stort sett utsatt til høsten, med unntak av en konfirmant 
som ble konfirmert i Våle kirke i juni.  
Av smittevernhensyn ble det arrangert flere kortere konfirmasjonsgudstjenester for å få 
plass til flere gjester. 
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Trosopplæring 

Trosopplæringsarbeidet har blitt annerledes dette året. Mye har ikke blitt gjennomført på 
grunn av nedstenging  og at ikke lokalene våre har vært åpne. Det startet greit i de første 
månedene , i samarbeid med øvrig stab og frivillige i menighetene. 
 
I 2020  har følgende trosopplæringstiltak blitt gjennomført: 

• Babysang en del tirsdager i jan-mars og august-oktober  tirsdag kl.11.00-12.00  på 
Revetal Bibliotek 62  babyer med mor/far har vært innom i løpet av året. Det  er et 
positivt møtested, og er i gjennomsnitt 20  pr gang 

• Småbarnssang på Revetal Bibliotek , som en oppfølger til Babysang. 17 barn pluss 
foreldre har vært innom  

• Utdeling av 4-års bok i alle menigheter denne gang på våren ,  

• Utdeling av 6-års bok i alle menigheter: Det ble dette året gjennomført utenom 

gudstjenestene, med bare familiene til stede. 

• Tårnagenthelg for 2.-3.trinn ble avlyst  

• Lys Våken ble avlyst i siste  sekund. 

• Superfredag 5.-7.trinn på Røråstoppen skole annenhver fredag.  I overkant av 40 
gutter og jenter deltok 

• Fon Barneklubb og Fon Miniklubb med gjennomsnittlig 25-30 barn  

• Ungdomsklubben RETRO  på Revetal Ungdomsskole ,42  var innom i løpet av våren  
 

 

Frivillige 

Mange i Våle menighet har vært med på å arrangere gudstjenester, drive trosopplæring, 

diakonalt arbeid, barne- og ungdomsarbeid, kulturarrangementer og komite og utvalgsarbeid. 

Våle menighet takker alle frivillige for den innsatsen som gjøres! 

Det rettes også en takk til andre samarbeidspartnere 

Våle menighetsråd vil takke alle sognets foreninger og lag for godt samarbeid i 2020. 

En takk går også til staben ved kirkekontoret for alt det gode arbeid som gjøres. Hele staben 

viser omsorg og faglig dyktighet i tjenesten. Selv om bemanningen ved Kirkekontoret er 

endret og tilgjengeligheten mindre, oppleves kirkekontoret som et sted der de møter gode 

og omsorgsfulle medarbeidere.  

Våle 17.03.2021  

 

 

Svein Terje Kvestad       

Leder i Våle menighetsråd      


