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Han har stått opp!
■  Jesus sto opp, og 
 kirken oppsto. Uten opp-
standelsen gir vår tro 
ingen mening. Derfor 
er påsken vår viktigste 
høytid. Vi feirer opp-

standelsen til ham som 
ga sitt liv for oss.

Mange reiser fra byen i 
påsken, men de fleste av 
oss er faktisk er hjem-

me. Vi inviterer deg til 
kirken i påsken. Fra pal-
mesøndag til påskedag 
følger vi påskens drama.

Se side 3

Denne gravhulen i Jerusalem er, i følge tradisjonen, stedet hvor Jesus ble gravlagt. Foto: Dreamstime

Tårnagenter 
8-årige Tårnagenter på 
hemmelig oppdrag.

Se side 6

Samtale om
gudstjenester
Gudstjenesteutvalget 
inviterte til en uhøytide-
lig gruppesamtale etter 
en gudstjenesten. Her er 
innspillene.

Se side 7

Camilla gjør
en forskjell
Intervju med Camilla 
Isaksen Vågen, leder for 
søndagsskolen.

Se side 5

«Smørebua»
Frivillige hender sørger for mat i skolekaféen og 
matpause for NaBaGo og Ten Sing.
  Se side 4-5
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NANSET KIRKE

Var du der?
Jeg hører til en generasjon som har levd med musikk 
gjennom heile livet. Er det ikke rart hvordan en sang 
kan bringe frem minner fra et sted eller en opplevelse? 
Vi er vant til at på film og tv er musikken med på å 
tolke og forsterke det som er fortellingen. Vi har et 
«soundtrack», et lydspor til hverdagen vår. Iallfall har 
jeg det! :)

Et par av sangene på soundtracket mitt er uløselig 
knyttet til påsketida. En av dem er en gammel Negro 
Spiritual. «Were you there when they crucified my 
Lord?»  «Were you there when they crucified my Lord. 
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, trem-
ble. Were you there when they crucified my Lord?
Slik har vi lært å synge av negerslavenes tradisjon.  
Det er en sang med mangedobbelt bunn.
Var du der da de korsfestet min Herre? Åh! Noen ganger 
får det meg til å skjelve, skjelve, skjelve! Var du der da 
de korsfestet min Herre?»

Denne sangen er ikke bare et uttrykk for en evne til å 
leve seg inn i Jesus si lidelse. For slavene knyttet sangen 
deres egen lidelse inn i Jesu lidelse, og ga kraft til å 
bære lidelsene sammen med Herren.
Men sangen er også en dyp erkjennelse av at det var oss 
selv som ble korsfestet da Jesus ble korsfestet. Det er 
våre synder som ble naglet til korstreet.
Var vi der da de korsfestet vår Herre? 
Ja, det var akkurat det vi var!
Der ble våre smerter knyttet sammen med Jesu  smerter, 
i et lidelsesfellesskap som gir oss styrke.  
Og der ble våre synder naglet til korset, i en lidelses-
overtagelse som gir oss frelse.
Det er et gammelt ord som sier at det var ikke  
naglene som holdt Jesus fast til korset –  
det var kjærligheten til hver enkelt av oss.

KNUT 
ZAKARIASSEN
Sokneprest



Konfirmanter
Årets konfirmanter
Et fint konfirmantår 
nærmer seg høyde-
punktet:  
2. og 3. mai konfirme-
res 55 ungdommer i 
Nanset kirke. Fem av 
konfirmantgruppa er 
Frøyelever.

19. april kl. 19 lager 
konfirmantene Ung 
Messe, og konfirman-
tene ønsker alle hjer-
telig velkommen!  ■

17. mai-fest
I fjor støttet vi opp om 
Larviks arrangemen-
ter i forbindelse med 
grunnlovsjubileet, 
men i år blir det 17. 
mai-fest i Nanset kirke 
igjen! Den er for barn 
i alle aldre fra kl. 18.14 
til 20.15. Det blir en 
samling i kirken, sang, 
leker, enkel servering. 
Barn kr 20, Voksne 
kr 40, Familie maks 
kr 100, Vi vet at noen 
synes det er litt travelt 
å nå festen når man 
først skal se på eller 
være med i borger-
toget. Men for barnas 
skyld bør vi ikke 
begynne særlig mye 
senere. Det går helt 
fint å komme selv om 
man ikke er på plass 
nøyaktig kl 18.14!  ■

Mange reiser fra byen i pås-
ken, men gjelder ikke alle. 
Det viser seg at de fleste av 
oss faktisk er hjemme. Vi 
vil gjerne invitere deg til 
kirken i påsken. Fra palme-
søndag til påskedag følger 
vi påskens drama. 

Disse dagene er selve 
grunnlaget for den kristne 
tro. At Jesus stod opp fra 
de døde, er den avgjørende 
hendelsen. I kirken vil vi 
gjøre vårt beste for å for-
midle budskapet gjennom 
ord, musikk og symbol-
handlinger. 

Som avslutning av 
påskeuken få vi på kvelden 
2. påskedag besøk av en av 
våre utflyttede ungdom-
mer: Oda Karlsen, som har 
mange år bak seg i Ten 
Sing, og som nå er student 
i Storbrit tania er gjest på 
«Helt enkelt» denne kvel-
den. Så om du skulle være 
en av dem som er borte i 
påskedagene, har du her en 
mulighet til å få med deg 
en flott gudstjeneste, sånn 
helt på tampen. 

Palmesøndag 29. mars 
Kl. 10.00: (NB! Overgang til 
sommertid)
Jesus hylles som den nye 
kongen og påskedramaet er 
i gang.  Gudstjenesten ledes 
av Oddrun Pedersen. Svein 
Kristian Waale leder det 
musikalske.
Skjærtorsdag 2. april
Kl. 19.00: Nattverdgudstje-
neste og kveldsmat.
På denne dagen samlet 
Jesus disiplene til det siste 
måltid. Jødenes påskemål-
tid blir denne kvelden 
endret fra å være et minne-
måltid om utferden av 
Egypt, til et minnemåltid 
om Jesus. Det er også dagen 
da Jesus gir dem et eksem-
pel på god ledelse, nemlig 
at han vasker føttene deres. 
Oddrun Pedersen er prest, 
Tom Georg Rødland sitter 
ved orgelet.
Langfredag 3. april
Kl. 10.00: Pasjonsgudstje-
neste.
Jesu tyngste dag markeres 
med en stille gudstjeneste. 
Lesning av det som skjedde 

denne dagen har stor plass. 
Vi har som tradisjon i kir-
ken vår å avslutte med en 
symbolsk «gravlegging», der 
vi tenner lys og legger en 
rose ved Jesu «grav». Guds-
tjenesten ledes av Knut 
Zakariassen. Musikalsk 
ledelse er ved Tom Georg 
Rødland.
1. påskedag 5. april
Kl. 09.30: Morgenssang i 
kirken.
Kl. 09.45: Påskefrokost.
Bordet er dekket. Ta med 
et pålegg til felles måltid. 
Brød og drikke ordnes.
Kl. 11.00: Festgudstjeneste.
Dette er kirkeårets største 
festdag der vi feirer Jesu 
oppstandelse. Sangere fra 
NaBaGo, NaBaGo Pluss og 
Kick deltar. Knut Zakarias-
sen leder gudstjenesten, 
mens Tom Georg Rødland 
står for det musikalske.
2. påskedag 6. april
Kl. 19.00: «Helt enkelt» i 
påskeutgave. Oda Karlsen er 
gjest og Kick synger. ■

Foto: Fred Isaksen
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«Oppstått er Jesus, hurra, hurra!» Foto: Fred Isaksen

Påsken i Nanset kirke



Både på NaBaGo og på Ten 
Sing er matpausen en viktig 
og sosial del av øvelsen, og 
foreldre og andre frivillige 
deler på «smørejobben» for 
de minste. Ungdommene i 
Ten Sing smører selv, men 
også her trengs det innkjøp 
og tilrettelegging. Mange 
frivillige er engasjert i 
dette, og de gjør alle en 
viktig jobb.

Også hver tirsdag formid-
dag – fra høstferien og fram 
til påske – er det hektisk 
aktivitet i «smørebua». Da 

Min Kirkes utskremte stik-
ker hodet inn på kjøkkenet 
halvannen time før ung-
domsskoleelevene ankom-
mer skolekafeen, har smøre-
teamet vært i sving en drøy 
time allerede. Denne uka 
er det Inger Lise Mjelde, 
Eli og Ole Egge og Solveig 
Levinsen som tar sin tørn 
i smørebua. (Solveig stiller 
som vikar for ektemannen 
Ludvig.)

Praten går livlig mens 
rundstykker og vaffeljern 
smøres, og Eli forteller at 

hun og Ole laget vaffelrøren 
allerede kvelden i forveien: 
25 liter røre, som blant an-
net består av 48 egg og 8 kg 
mel. Vafler er svært popu-
lært, får vi vite. Noen elever 
kjøper flere plater hver, så 
da går det unna! I tillegg 
smøres det 50 halve rund-
stykker med ost og skinke, 
og det lages 10 liter kakao. 
Vafler, kakao og juice selges 
for 5 kroner, mens rund-
stykkene koster 3 kroner.

Vi får også en prat med 
Mari Sønnesyn Berg, som 

vi treffer på kontoret. Hun 
forteller at skolekafeen 
startet opp i desember 2000, 
etter at behovet ble meldt 
på en nærmiljøkonferanse. 
Ungdomsskolen hadde 
ingen egen kantine på den 
tiden, og tilbudet ble popu-
lært fra første stund. Både 
de frivillige i smøregjengen 
– stort sett pensjonister – og 
ungdommene synes å sette 
pris på kontakten mellom 
ulike generasjoner. Mari 
sier at elevene er høflige og 
blide, og hun skryter også 

«Smørebua»
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Glimt fra

Uten mat og drikke duger helten ikke!
Alle som fulgte med på VM på ski, vet hvor avgjørende smøreteamet er for et godt resultat i 
 skiløypa. Men visste du at Nanset kirke også har sine «smøreteam»? Vi snakker om hverdags
heltene som står på kjøkkenet og smører skive etter skive – og steker vaffelhjerte etter 
 vaffehjerte – når barn og ungdom samles til aktiviteter i kirken.

Foto: Fred Isaksen

Solveig Levinsen  
på slutten av 
en to timers 
vaffelpresse-økt.



Camilla 
gjør en forskjell
Det er i kjelleren det 
skjer. Det er der barna 
«synger og ber, tuller 
og ler». Når det ikke 
er familiegudstjeneste 
i Nanset kirke, er det 
som regel søndagsskole 
i kjelleren. Men først er 
søndagsskolebarna med 
på første del av gudstje-
nesten oppe i kirken. 

– Slik blir ungene 
vant til å være i kirken, 
og vi får markert at 
barn og voksne tilhører 
samme kirke og samme 
menighet. Det er viktig, 
mener Camilla Isaksen Vågen.  

Camilla er hovedleder for søndagsskolen i Nanset 
kirke, og det har hun vært siden 2006.

– Jeg har alltid vært glad i søndagsskolen, sier 
Camilla. 

– Helt siden jeg selv gikk på søndagsskolen hos 
 Agnes på Løveåsen i Tjølling. Og det er fremdeles vik-
tig at barna får høre om Jesus, kanskje særlig nå som 
de ikke lærer så mye om kristendommen på skolen. 
Så da familien vår flyttet til Larvik for ca 10 år siden, 
var det helt naturlig 
for meg å begynne på 
søndagsskolen igjen, 
denne gang som vok-
sen leder.

Camilla skynder 
seg å forklare at hun 
slett ikke er alene som 
søndagsskolelærer i Nanset kirke. De er seks voksne 
som deler på ansvaret, så ingen er nødt til å stille 
opp hver eneste søndag. 

– Det fine fellesskapet i ledergruppa er noe av det 
som gjør det så trivelig å jobbe med søndagsskolen, 
sier hun. 

– Og vi har en flott gjeng med 10-15 barn, delt i to 
grupper etter alder. Men det er alltid plass til flere! 

Camilla lever et aktivt og travelt liv, men hun 
 synes ikke at det blir for slitsomt med søndagsskolen 
i tillegg til jobb og familie.

– Jeg får faktisk mer energi av det, forsikrer hun. 
Og søndagsskolen er minst like oppbyggelig for meg 
som for ungene!  ■

Dagny

Det gjøres klart 

til matpause på 

Ten Sing.

Skolekaféen er 

godt besøkt, her 

betjener Eli Egge 

ungdommene.

Inger Lise 
Mjelde i full 
gang med 
å gjøre klar 
gulrotknask til 

skolekaféen.

«Smørebua» Navn: Camilla Isaksen Vågen
Alder: 39 år
Yrke: Assistent ved  
Frostvedt skole.
Sivilstand: Gift med Helge. 
To gutter, 11 og 15 år.
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av det gode samarbeidet 
med skolen. 

En halv time før skole-
kafeen åpner har smøre-
gjengen alt under kontroll. 
Solveig og Ole steker den 
siste resten av vaffelrøra 
– fire doble vaffeljern har 
vært i bruk i mer enn to 
timer – og Eli vasker de 
tomme bøttene mens Inger 
Lise skreller gulrøtter og 
deler dem i passende biter. 
Så er det bare å vente på at 
elevene kommer.

Så kommer de. To og 

to, eller i større grupper. 
Køen ved salgsbordet er 
lang. Noen setter seg ved 
bordene, andre tar kirke-
benkene i bruk, og noen 
setter seg på «barkrakkene» 
på kirketorget eller tar med 
vafler og kakao ut i det fine 
vårværet. Ole går rundt og 
byr fram resten av gulrøt-
tene. De er gratis.

Så må elevene tilbake til 
skolen, og smøregjengen 
kan rydde og gå hjem – et-
ter enda en vel utført jobb i 
smørebua.  ■� Eli

Kirkevalget finner sted 13.-14. september 2015, med 
forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på 
leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted 
samtidig med menighetsrådsvalget. Du finner mer 
informasjon på tinyurl.com/nshm3cd  ■



Søndag 18. januar, var 
8-åringene tårnagenter. 
Sammen med noen flotte 
senioragenter var de samlet 
kirken. Sammen løste de 
mange oppgaver og myste-
rier, gikk på symboljakt, la-
get gudstjeneste og besøkte 
selvfølgelig klokketårnet. 

Tårnagenter finner tips 
til oppdragene de skal 
 løse i Bibelen. Tårnagenter 
bru ker hjerte og hode, og 
forsøker å løse oppdrag 
slik at Guds kjærlighet kan 
spres videre til alle mennes-
ker. Kanskje har du møtt 
en hemmelig Tårnagent? 

Så mye mer enn dette kan 
vi ikke fortelle fra helgen, 
for Tårnagenter har også 
hemmelige passord, koder 
og symboler.

Hvis du har lyst til å 
prøve deg på noen hemme-
lige oppdrag kan du sjekke 
ut nettsiden tarnagent.no.
■

Tårnagentene

Ungdomslederforum i Skurdalen

Medarbeiderfesten

Kirkens ungdomsledere, 
sammen med en gjeng fra 
KUF-huset, dro siste helga 
i vinterferien på det som 
kalles ULF-tur. ULF betyr 
Ungdomslederforum og der 
samler vi de som er frivil-
lige innen ungdomsarbei-
det i kirkene våre. En flott 
gjeng dro til Karsten Isach-
sens sted Eivindsplass i 

Skurdalen ved Geilo. Det er 
en stor inspirasjon å være 
der sammen og ha god tid 
til å snakke sammen. Dag 
Evertsen hadde ansvaret 
for matlagingen, med god 
grunn. Både nydelig thai-
wok og taco sto på middags-
menyen, så det var ingen 
grunn til å gå sulten. Været 
var nydelig, og mange fikk 

seg en opplevelse i skibak-
ken på lørdag. Det var flott 
å være med Karsten Isach-
sen som til tross for alvorlig 
sykdom var sammen med 
ungdommene på lørdags 
kveld. Søndag formiddag 
 laget vi til gudstjeneste 
oppe hos Karsten, før vi 
vendte nesen hjemover 
igjen.  ■

Den årlige medarbeider-
festen i Nanset kirke gikk 
av stabelen 5. februar. Det 
er Nanset menighetsråd, 
sammen med staben som 
arrangerer festen som er 
en takk og oppmuntring til 
alle som gjør en innsats i 
menigheten vår.  

Før jul ble det sendt ut 
ca 160 innbydelser sammen 
med julehilsen og 95 perso-
ner kom og fylte menighets 
salen, som for anledningen 
var pent pyntet.

Vår gjest var prost og le-
der av Norges KFUK- KFUM, 
Øystein Magelsen (bildet) 

som 
hadde ord 
til inspira-
sjon. Som 
vanlig var 
det ser-
vering av 
varm mat, 
denne 

gangen lasagne med til-
behør, underholdning av 
staben, «Bukkene Bruse ven-
der tilbake», sang, god prat, 
presentasjon av alle grup-
pene/enhetene og kaffe og 
kaker til slutt.

Staben overrasker stadig 
med humørfylt underhold-
ning på festene. I år var 
det en moderne versjon av 
eventyret om Bukkene Bru-

se som ble framført. Det er 
ikke hver dag en menighet 
får oppleve å le godt av en 
utvidet stab med både pre-
ster og proster i humørfylt 
skuespillopptreden og som 
tør å vise seg fra sin mest 
barnslige side! Forventnin-
gene øker fra år til år, hva 
blir det neste tro? Du som 
tar imot innbydelsen til 
neste års fest, får se!  ■

«De tre bukkene Bruse»; Knut, Ida og Tom Georg.  Foto: Fred Isaksen

Kirkens klokketårn må inspiseres.  Foto: Markus Isaksen

 

Ny prest
I bispedømmeråds-
møtet 5. mars, ble det 
gjort følgende tilset-
ting:

Ny sokneprest i 
Larvik prosti med 
særskilt tjenestested 
Nanset sokn ble kapel-
lan ved sjømanns-
kirken i Miami, Olav 
Sindre Aavik, som har 
bekreftet at han tar 
imot stillingen.  ■

Prosjektkor
22. mars er det 
prosjektkor i Nanset 
kirke for andre gang. 
Prosjektkoret er for de 
som ønsker å synge i 
kor, men som ikke har 
tid, eller for de som 
allerede synger i et 
kor, og gjerne vil delta 
musikalsk i gudstje-
nestene.

Prosjektkoret deltar 
på gudstjenesten 
med liturgisk sang, 
som forsangere og 
med korsang til post-
ludium. Det er bare 
en øvelse i forkant av 
gudstjenesten, slik 
at det ikke skal kreve 
mye tid. 

Prosjektkoret er 
åpent for de som øn-
sker å delta, og deltar 
neste gang til høsten. 
Følg med på plakater 
i kirken, eller kontakt 
kirkemusiker Tom 
Georg Rødland om du 
vil være med. ■
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11. januar inviterte Gudstjenes-
teutvalget til en uhøytidelig 
gruppesamtale etter gudstjenes-
ten, med utgangspunkt i et ark 
med tre spørsmål. Samtalen gikk 
livlig rundt bordene, og mange 
stikkord ble notert på de utdelte 
arkene. Her kommer en liten 
oppsummering av tilbakemeldin-
gene:

1. Hva er bra med gudstjenestene i 
Nanset kirke?
– Variasjonen, flere typer guds-
tjenester, flere medvirkende enn 
bare presten
– Inkluderende form, man føler 
seg velkommen, lett å komme 
med barn
– Stor kontaktflate

– Enkel, klar og sentral forkyn-
nelse
2. Hva kunne vært bedre?
– Bedre lyd, viktig at lydanlegget 
fungerer
– Sårbart med prosjektor, det må 
fungere perfekt
– Viktig å hilse på/nikke til ny-
kommere
– Si tydelig fra når det er ofring 
og hvem offeret går til
– Salmene må ikke ligge i for høyt 
toneleie eller spilles for sakte
3. Forslag til endringer
– Salmebok deles ut av kirkever-
tene
– Bruke forsangere 
– Flere bedehussanger
– Få muligheten til å ønske seg 
salmer.  ■

«Fullt hus!»
Tunsberg bispe-
dømme ønsker 
velkommen til en 
storsamling i kul-
turhuset Bølgen for 
alle ungdommer på 
kvelden 12. juni kl 19.00, i forlengelse 
av samlingen for ansatte på dagtid.

Her vil vi fylle huset med ungdom-
mer – og dette er noe av det du møter:

Biskop Per Arne Dahl.
Ungdommens Bispedømmeråd i 

tillegg til mange ungdommer fra ulike 
steder i bispedømmet vårt.

Gode og praktiske ideer å ta med 
seg til eget ungdomsarbeid.

Stort gudstjenesteverksted – involve-
ring av ungdommer.

Bandet LZ7 fra Manchester spiller. 
Søk dem opp på Youtube – der ligger 
det mange musikkvideoer.

Avsluttes med en gudstjeneste kl 
23.00.

Bli med å fylle huset! Påmelding 
innen 20. mai  – det er separate påmel-
dinger for dag og kveld. ■

Takk!
Takk for gaver til «Min kirke»! I desem-
ber fulgte det med en giro i menig-
hetsbladet med spørsmål om en gave 
til bladet. Vi er glade for den gode re-
sponsen. Kr 16 250,- kom inn. Det gjør 
det mulig å lage nye nummer dette 
året. Tusen takk for gaven!   ■

SORG En verdig begravelse 
fjerner ikke sorgen, men
gjør den enklere å bære.

Når erfaring teller...

Behjelpelig hele døgnet.
Larvik 33 18 10 80  •  www.gsb.no 

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

E-post: ole-johanevertsen@larvik.online.no
Mobil: 911 67 975

Birger Johansen  •  Tlf. 33 12 57 00

Fred Isaksen • 922 21 487

Hva synes folk om gudstjenestene?

Vil du annonsere?
Kr 1500, pr. modul for et år

Kontakt fred@akela.no
 Vakt te le fon :  33  20  14  44

SAREPTAS KRUKKE
«Sareptas krukke» er en ny spalte hvor vi vil ta fram ord 

og uttrykk vi bruker som stammer fra Bibelen.
Sareptas krukke er et uttrykk som i dagligtalen benyt-

tes som et bilde på utømmelige kilder. Metaforen har 
sitt opphav fra Første Kongebok, i Det gamle testamente, 

i Bibelen. Her står det skrevet om profeten Elia som bodde 
hos en enke i landsbyen Sarepta, en enke hvis melkrukke og 

oljekrus aldri ble tomme. I 1. Kongebok 17,14 står det: «For så 
sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke 
mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over 
jorden.»   ■
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SøNDAGSSKOlEN
Sprell Levende søndagsskole på søn-
dager samtidig med gudstjenesten.  
Søndag kl. 10.00–11.00.  
• Barn i alle aldre

KNøttESANG 
Barnesanger, sangleker og små danser. 
Etterpå er det tid for mat, prat og 
utvikling av nye vennskap. 
Mandag kl. 11.30–13.00.  
• Barn 0–1 år i følge med en voksen
 
NABAGO MiNi
Sanger, sangleker og dans sammen med 
voksne. Sanger med bibelsk inn- 
hold, samt tradisjonelle og nyere barne-
sanger. Kveldsmat for barna etterpå. 
Onsdag kl. 17.15–18.00.  
• Barn 1–3 år

NABAGO
Korsang for de minste med vekt på 
sangglede og utvikling av rytme og  
sangferdigheter. Kveldsmat etterpå. 
Onsdag kl. 17.15–18.00.  
• Barn 4 år – 2. klasse
 

NABAGO PlUSS
Korsang for barna som er på vei mot 
 ungdomsalder, med vekt på sang-
glede og utvikling av rytme og sang-
 ferdigheter. Masse trøkk og variert type 
musikk, sanger med bibelske og andre 
temaer. Pause med mat på øvelsen. 
Synger på gudstjenester, har konserter 
og turer i inn- og utland. 
Onsdag kl. 18.00–19.30.  
• Barn 3.–7. klasse.

MOViN’
Aktivitet i gymsalen på Frostvedt skole. 
Fredager etter skoletid.
• Barn 5. - 7. klasse

 
FREDAGSKlUBBEN
Klubbkveld annenhver fredag. Diverse 
brettspill, pc-spill, singstar, gitarhero, air- 
hockey med mer. Kiosk med salg av brus, 
godteri og pommes frites/pizza. Felles 
samlingsstund med lek, sang og andakt. 
Annenhver fredag kl.18.00– 20.30.  
• Barn 4.–7. klasse 

SKOlEKAFé 
Kafé i storefri for elever fra Hedrum 
ungdomsskole. Salg av hjemmelaget 
mat til kostpris i en trivelig atmosfære. 
Åpent kirkerom med lys i globen. 
Tirsdag kl. 12.00–12.30 
• Ungdom 8.–10. klasse
 
NANSEt tEN SiNG 
Kormiljø med sang, dans og drama, 
teknikk og media. Kveldsmat og «Ord 
for livet», konserter og turer. 
Tirsdag kl. 18.30–21.00  
• Ungdom fra 8. klasse

SENFREDAG 
Ungdomsklubb annenhver uke.  
Velassortert tilbud i spill, disco, og 
kafé med salg av brus, godteri og 
ostesmørbrød. Temakvelder og turer. 
Felles avslutning med ord for natta i 
kirkerommet. 
Annenhver fredag kl. 21.00–24.00  
• Ungdom 8.–10. klasse

tWiSt 
Klubbtilbud i kjelleren på KUF-huset for 
psykisk utviklingshemmede. En fredag i 
måneden. Samarbeid for hele Larvik.

KicK
Kick er koret for voksne som liker å 
synge. Stort miljø, konserter, turer og 
deltakelse ved gudstjenester.  
www.koret-kick.no 
Torsdag kl. 20.00–22.00

lARViK KAMMERKOR 
Koret øver i Nanset kirke på mandager 
og arbeider nå på prosjektbasis.

tORSDAGSKAFéEN
Kirken er åpen på ekte sjømannskirkevis, 
og selvfølgelig serveres det vafler. 
Torsdag kl. 11.00–14.00

BøNNEtjENEStEN
Hverdager året rundt har vi 
 medarbeidere som kommer til kirken for 
å be for  menighet, lokalsamfunn og for 
 mennesker som har bedt om forbønn.

SiMEN 
Klubbtilbud for psykisk utviklings-
hemmede. Simen betyr «sammen i 
menigheten», og er et samarbeidstiltak 
som søker å favne hele Larvik. Tema 
og aktiviteter, mat, og avslutning i 
kirkerommet. 
En lørdag i måneden kl.11.30–13.30

DiAKONi
Omsorg er overskrift for det som skjer 
på sykehjem, ved hjemmebesøk og i 
samtaler. 
Omsorgsgruppen i menigheten vil gjerne 
høre dine behov, og du er også velkom-
men til selv å engasjere deg.

MiSjON
Vi støtter et arbeid for vanskeligstilte 
barn i slummen i Bangkok i samarbeid 
med Det norske Misjonsselskap.

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag
Kl. 10.00: Høymesse.  Dåp. 
Knut Zakariassen. Takkoffer til IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

Søndag 29. mars – Palmesøndag
Nanset kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Oddrun Pedersen. Takkoffer til Menighetens diakoniarbeid.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.
Oddrun Pedersen.

Torsdag 2. april – Skjærtorsdag
Kl. 19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd.
Oddrun Pedersen. Kveldsmat.

Fredag 3. april – Langfredag
Kl. 10.00: Gudstjeneste på langfredag.
Knut Zakariassen.

Søndag 5. april – Påskedag
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet.

Mandag 6. april – 2. påskedag
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Gjest Oda Karlsen. Kick synger.  
Nattverd og bønnevandring. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til menighets arbeidet.

Søndag 12. april 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste.
Oddrun Pedersen. Takkoffer til Menighetens Barnearbeid.

Søndag 19. april
Kl. 19.00: Ung Messe med konfirmantene. Nanset Ten Sing deltar.
Knut Zakariassen. Takkoffer til Norges KFUK-KFUM.

Lørdag 25. april
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 26. april
Nanset kl. 10.00: Høymesse med dåp. 
Terje Fonk. Takkoffer til Familie&Medier.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Terje Fonk.

Lørdag 2. mai
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Knut Zakariassen. Takkoffer til Menighetens ungdomsarbeid.
Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Knut Zakariassen. Takkoffer til Menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 3. mai
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Knut Zakariassen. Takkoffer til Menighetens ungdomsarbeid.

Lørdag 9. mai
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 10. mai
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Terje Fonk. Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt.

Søndag 17. mai
Kl. 18.14: 17. mai-fest i kirka. Knut Zakariassen. 

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


