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Kirketjener
Fred
Intervju med vår nye 
 kirketjener Fred Isaksen. 

Se side 5

KodeB
6. klassingene  inviteres 
til KodeB lørdag  
24. oktober. 

Se side 3

Basar på en 
annen måte
Høstens basar blir anner
ledes denne høsten. 

Se side 3

Minikonfirmantleir
En hel lørdag på Solåsen var en alternativ leir for 
konfirmantene fra Larvik og Nanset.
  Se side 7

Menighetsblad for Nanset kirke Nr. 1 • høsten 2020

Vi er i gang!
■  Vi er i gang! Etter et halvår med 
nedstenging og lite aktivitet er det 
meste av aktiviteter i Nanset kirke i 
gang igjen og det er stor stas! 
Korsangen fyller rommene, vaffel

pressene går varme og nye konfirman
ter er i ferd med å innta kirka. 
Vi gleder oss til å se dere alle tilbake!

Se side 4-5

NaBaGo er i full gang med sine øvelser. Foto: Fred Isaksen
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Vikingveien 9, 3274 Larvik 
www.nansetkirke.no
 
Menighetsrådsleder Marit Evertsen  936 73 692

Ansatte i Nanset kirke:
Sokneprest Olav Sindre aavik 
osaavik@larvik.kirken.no 450 37 322 

Trosopplærer Jorunn abrahamsen 
j.abrahamsen@larvik.kirken.no 474 15 374

Trosopplærer Britt Mari O. Zakariassen (vikar) 
britt.mari.omsland.zakariassen@larvik.kirken.no 975 75 107 

Kirkemusiker Tom Georg Rødland 
tgrodland@larvik.kirken.no 456 37 745

Kirketjener Fred Isaksen 
fred.isaksen@larvik.kirken.no 922 21 487
 

Kontaktpersoner i avdelingene:
Søndagsskolen: Jorunn abrahamsen  474 15 374

Knøttesang: Jorunn abrahamsen  474 15 374

NaBaGo Mini: Jorunn abrahamsen  474 15 374

NaBaGo: Ragnhild Hjertaas Lia 920 73 155

NaBaGo Pluss: Ragnhild Hjertaas Lia 920 73 155

Fredagsklubben: Jorunn abrahamsen  474 15 374

Nanset Ten Sing:   
Britt Mari Omsland Zakariassen 975 75 107 

Skolekafé: Jorunn abrahamsen  474 15 374

Konfirmantarbeid: Olav aavik 450 37 322 

Trosopplæring:  Jorunn abrahamsen  474 15 374

Twist: Mari Løchen  924 28 243 

KRIK: Kari Bondevik Haga Molvik  982 31 136

SiMen: Mari Løchen  924 28 243 

Kick: Marit Knoph 906 60 152

Herreavdelingen: Helge Molvik  993 04 848

Kor uten grenser: Tom Georg Rødland 456 37 745

Torsdagskafé: Ragnhild andreassen 482 29 886

Givertjenesten: Ole-Johan Odén Evertsen 911 67 975

Nanset kirkes kontonummer: 2440.09.80396 • Vipps: 87171

nr. 1-2020 #31

redaksjonen: 
Olav Aavik, Solveig Levinsen
og Fred Isaksen

redaksjonen avsluttet: 13. sept. 2020

design & produksjon: 
akela grafisk design, www.akela.no
fred@akela.no, 922 21 487

trykk: BK grafisk, Sandefjord

opplag: 3000
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NANSET KIRKE

OLAV
AAVIK
Sokneprest 

www.nansetkirke.no

Kjære alle dere!
En ny hverdag, en ny tid og et nytt liv har omsluttet oss 
det siste halve året. Det har preget alles liv, også Nanset 
kirke sin hverdag. Konfirmasjoner har blitt utsatt og 
kirkerommet har blitt stengt. 

Sakte, men sikkert, har kirka begynt å åpne opp igjen 
og de siste ukene har den blitt fylt opp med sangen. 
Alle korene våre er i gang og det er godt å høre stem
mene fylle rommet. Sang er glede og gleden ved sangen 
fyller oss med håp. Og håp er noe av det aller beste vi 
har, for håpet lar oss få drømme om alt det vi savner og 
alt det vi lengter etter. 

Egentlig så skulle vi gått fra Håp og til Kjærlighet som 
tema denne høsten i Nanset, men vi tenker at vi tren
ger håp enda litt til. Derfor blir det enda et år med Håp 
som tema. 

Nanset Ten Sing tar ansvar for å fylle oss med håp gjen
nom konserten High Hopes i Nanset kirke i november. 
Og forhåpentligvis vil du, hvis du kommer innom kirka 
fremover, bli litt fylt av håp selv. For i dette huset så 
fortelles fortellingen om Jesus Kristus som kom til vår 
jord med håp. Evangeliet om Jesus er et evangelium 
om håp. Håp om trøst, håp om glede, håp om felles
skap, håp om vennskap, håp om en fremtid, håp om 
normalitet. Håp om velsignelse. Og et håp om alle tings 
gjenopprettelse.

Velkommen innom, velkommen hjem! Og til vi sees 
igjen, så ta med deg disse ordene fra denne keltiske 
bønnen vi ofte synger i Nanset:

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd
verne om deg til vi møtes igjen.



Lørdag 2. november i fjor 
var det liv og røre i Nanset 
kirke da den årlige basaren 
fant sted. Folk strømmet til 
kirkerommet for å opp
leve basarstemning. Som 
vanlig var det mye sang 
og musikk, åresalg, kafé, 
salgsbord og trekning av 
gevinstene på basarbordet. 
Det ble en særlig vellyk
ket basar som resulterte 
i at vi omsatte for vel kr 
98.000 som kom godt med 
i driften til det store barne 
og ungdomsarbeidet som 
vanligvis foregår i kirken. 

Nå har vi opplevd en vår 
med liten aktivitet også i 
kirken vår. Covid 19 pande
mien satte en stopper for 
også barne og ungdomsar
beidet. Hva nå med høsten? 
Blir det basar lørdag før 
Allehelgenssøndag i år?

Enda er det mye usik
kerhet rundt pandemien. 
Kirken har åpnet opp for 
blant annet gudstjenester 
og andre arrangementer og 
følger myndighetenes smit
tevernregler. Men kan vi ha 
basar?

Menighetsrådet, Basar
komiteen og staben har 
kommet fram til at vi ikke 
kan arrangere og gjen
nomføre en basar slik vi 

har gjort tidligere. Når vi 
ikke kan samles i kirken 
må vi prøve andre måter å 
skaffe penger til barneog 
ungdomsarbeidet. Vi vil 
først og fremst arrangere 
et lotteri hvor vi lodder ut 
fine gevinster med trek
ning lørdag 31. oktober. 
Dette håper vi kan streames 
med en direkte sending på 
Facebook. Betaling vil skje 
med Vipps. 

Vi oppfordrer alle som 
vil være med på en dug
nad nå i høst å selge lodd 
for basaren. Loddlister vil 
være tilgjengelig i kirken. 
Vi satser også på loddsalg i 
butikk som tidligere. 

En runde med åresalg 
hos korene tenker vi kan 
være mulig å få til, like
ledes salg av mat; lefser, 
flatbrød, osv. 

Som tidligere er vi 
avhengige av at vi får inn 
gevinster/gaver til lotteriet 
og åresalg. Disse kan i god 
tid før trekning leveres i 
kirken eller du kan kontak
te Solveig Levinsen (958 46 
459). Du kan også støtte ved 
å sende penger på Nanset 
kirkes Vipps: 87171, merk 
gave til basar. Følg med 
på kirkens  og gruppenes 
facebooksider. Vi er spente 
på responsen!  ■
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For et år siden var det basar på vår tradisjonelle måte – det blir det ikke i år. Foto: Fred Isaksen

Det vil bli forsøk på salgsborder med mat. Foto: Fred Isaksen

KodeB
Lørdag 24. oktober 
ønsker vi vel møtt til 
KodeB, for 6. trinn! 

Sammen skal vi 
løse koder og lære om 
viktige ber. En egen 
sang bare for oss skal 
vi også bli kjent med, 
og det blir kahoot og 
annet moro, god mat 
og godt fellesskap. 

Deltakerne på 
KodeB blir med på 
familiegudstjenes
ten dagen etter. Der 
får alle et innblikk i 
hva det vil si å være 
med på KodeB – men 
overblikket, det er det 
6.klassingene som har 
denne søndagen!  ■

Justering av 
liturgien
I 2012 fikk Den norske 
kirke ny liturgi, og det 
ble åpnet opp for vel
dig mange forskjellige 
lokale varianter. Resul
tatet ble at liturgiene 
varierer forholdsvis 
mye fra en menighet 
til en annen. Kirkemø
tet har bestemt at det 
skal strammes inn for 
å gjøre gudstjenestene 
mer gjenkjennelige og 
det mest inngripende 
tiltaket er å redusere 
antall mulige rekker 
med liturgisk musikk 
til kun tre. 

Det betyr at vi i 
Nanset må gjøre juste
ringer i flere av guds
tjenesteleddene våre. 
Gudstjenesteutvalget 
jobber med dette og 
på nyåret vil vi invi
tere til en kveld hvor 
de tre rekkene skal 
presenteres og alle 
kan få komme med sin 
mening. Justert liturgi 
skal implementeres 
innen pinse 2021, men 
frem til da vil vi prøve 
ut nye ting i gudstje
nestene.  ■

Basar på utradisjonelt vis



Det er flott å være i 
gang igjen etter en 
vår og sommer med 
lite aktivitet i Nanset 
kirke. 

Samtidig som vi er så glade for 
å starte opp igjen, så er det 
med stor bevissthet om at vi 
må lage gode og ansvarlige pla-
ner for å skape trygge arenaer 
i forhold til smittevern. alle 
aktivitetene som starter opp 
igjen er underlagt omfattende 
smittevernplaner og med noen 
begrensninger. Blant annet vil 
det på mange av gruppene ikke 
være noen form for matserve-
ring, og avstand og rengjøring 
har høy prioritet. 

 allerede før sommeren be-
gynte arbeidet i de forskjellige 
gruppene med å lage gode pla-

ner. alle planer er blitt godkjent 
av menighetsrådet før de kunne 
starte opp med aktivitetene 

igjen. Vi ønsker at det skal være 
trygt å komme til Nanset kirke, 
både for de som er friske og for 

Nanset Ten Sing er i gang igjen 
etter korona-tid og har store 
planer for høsten. Det er nå 20 
år siden Mari Sønnesyn Berg 
startet opp. I disse årene har 
Ten Sing vært få og de har 
vært utrolig mange. 
 Nå i høst er det en god gjeng 
på rundt 40 medlemmer som 
allerede imponerer med flott 
sang. Det gir håp for høstens 
prosjekt som er jubileumskon-
serter i Nanset kirke mandag 
16. nov kl 18.00 og kl 20.00. 
Tema «High Hopes» passer bra 
både med tanke på at Nanset 

Ten Sing kan se ut til å være i 
opptur og det passer veldig bra 
i koronatid, hvor alt er snudd 
opp ned og vi forsøker å finne 
tilbake til en «normal» hver-
dag. Kanskje har vi lært noe 
om forventninger og hva som 
egentlig betyr noe i våre liv i 
denne perioden? 
 Dramagruppa har bl.a stilt 
seg spørsmålene: Hva kan vi 
håpe på? Kan vi ha for store 
håp? Hva slags håp har vi i 
Gud? Dansegruppa jobber med 
«Emotion» astid S og vi gleder 
oss til å se resultatet. 

 I «Minikoret» kan vi melde 
om mye sangglede og nydelige 
harmonier. En liten gjeng tekni-
kere skrur god lyd og lærer seg 
stadig mer avansert teknikk. På 
konsertene får vi med gjeste-
artister som Magnus Brekke 
aalbu, så det er bare å glede 
seg. Billetter blir lagt ut på 
nett, selges på ark Nordbyen 
eller via medlemmer i koret. 

Nanset Ten Sing har alltid 
plass til flere som ønsker å 
bli med. Her kan du finne stor 
musikkglede, godt fellesskap 
og gode mulighet til å mestre 

sang, enkelt skuespill, dans og 
teknikk. Ungdommene står for 
all gruppeledelse, mens voksne 
tar ansvar for smittevern, kjøk-
ken og tilstedeværelse. Vi øver 
hver tirsdag kl 18.30-21.00 i 
Nanset kirke. 

I høst er det Britt Mari O. 
Zakariassen, kateket i Larvik, 
som er hovedleder i koret, med 
god hjelp fra Knut Zakariassen, 
prest i Larvik. Hvis noen lurer 
på noe kan dere ta kontakt med 
Britt Mari på tlf 975 75 107.  ■

«High Hopes» – Nanset Ten Sings jubileumskonsert

4  N a N s e t  k i r k e s  m e N i g h e t s b l a d  •  1 - 2 0 2 0

En annerledes høst
Oppstart

NaBaGo Pluss er i gang igjen med god plass på trabulantene. Foto: Fred Isaksen



Kirketjener Fred
I august ble Fred Isaksen 
ansatt som vår nye kirke
tjener i Nanset kirke. Fred 
er oppvokst i Hagalia, og 
vært aktiv med i Larvik 
misjonskirke siden han var 
liten gutt. 

Fred er gift med Mariann 
og de har tre barn; Markus, 
Fredrik og Kamilla. Barna 
har flyttet hjemmefra. Guttene bor i Larvik, mens Ka
milla går på Ansgarskolens musikklinje i Kristiansand. 

– Har du noe erfaring fra menighetsarbeid?
– Det å jobbe med barn og unge har jeg alltid synes 

vært givende og trives veldig godt med. Jeg har vært 
leder både i søndagsskole og barnekor i Misjonskirken. 
Spesielt speideren har vært en stor del av livet mitt, og 
i 25 år var jeg speiderleder. 

– De siste årene har du 
imidlertid blitt mer aktiv i 
frivillig arbeid i Nanset kirke?

– Ja, jeg trives godt med 
å synge i koret Kick og har 
vært med der i 17 år. I Kick 
bidrar jeg med å lage plaka
ter før konserter og andre 
arrangement koret er med 
på. Jeg har også samlet alle korets sangtekster i en 
egen mobilapp, som mange bruker på øvelsene. 

«Herreavdelingen» tok Helge Molvik og jeg initiativ 
til å starte opp igjen etter sju år i dvale, men etter bare 
to samlinger ble det dessverre en ufrivillig korona
pause. 

– Du er også en stor del av arbeidet med menighetsbladet 
vårt «Min kirke»?

– I 2009 la Freddy Berg og jeg grunnlaget for me
nighetsbladet slik det er i dag. Min rolle i menighets
bladet er å redigere stoff og ha ansvaret for layouten. 
Som yrkesbakgrunn er jeg avistypograf og grafisk 
designer, så dette er noe jeg liker godt å jobbe med. 

– Hva med bildene i menighetsbladet? 
– Ja, jeg bidrar også med bilder. Fotografering er en 

av mine lidenskaper. Det er sjelden du ser meg uten 
kamera. Allerede som sjuåring fikk jeg mitt første foto
apparat og har tatt bilder siden den gang.

– En kirketjener i Nanset møter mange utfordringer, både 
praktisk og menneskelig. Hva vil du legge vekt på i utførelsen 
av jobben?

– En kirketjener jobber mye i kulissene. Jeg har på 
en måte gjort en god jobb, «hvis ingen legger merke 
til meg». Nå i starten er det en utfordring å få oversikt 
over hva som skjer og hva som skal gjøres når. Slik er 
det vel gjerne å starte i ny jobb. På grunn av pandemi
en fikk jeg en myk start, men det blir nok fullt trøkk 
etter hvert. Jeg er vant til å jobbe selvstendig, men 
liker også godt å jobbe sammen med andre. Nanset 
menighet er en varm menighet og har en solid stab, 
som jeg er heldig å få være en del av. Jeg satte pris 
på forbønn under gudstjenesten, som en fin og trygg 
velkomst inn i jobben som kirketjener. 

Vi ønsker Fred velkommen og gleder oss til å bli 
nærmere kjent med han i tiden fremover.   ■

de som er i risikogrupper. 
 Derfor er det ikke alle akti-
viteter vi kan eller skal starte 
opp igjen.Kom og Spis vil ikke 
starte opp igjen denne høsten, 
heller ikke ungdomsklubben 
Senfredag. Fredagsklubben 
trenger vi mer tid for å se 
hvordan vi eventuelt skal klare 
å gjennomføre på en forsvarlig 
måte. Det blir heller ingen Helt 
Enkelt-gudstjenester denne 
høsten, men vi satser på at 

den er tilbake etter jul.
 Ellers er våre andre aktivite-
ter allerede godt i gang, men 
altså med noen begrensninger.
Dette er status i skrivende 
stund, men allerede når dette 
kommer ut i postkassen kan 
alt være forandret. Følg derfor 
med på informasjonen de ulike 
aktivitetene kommer ut med.
Så HÅPER vi på en god høst 
med gode fellesskap!  ■

Navn: Fred Isaksen
Alder: 54 år
Yrke:  Grafisk designer
Familie: Gift, tre barn
Oppgaver i Nanset 
menighet: Kirketjener, 
menighetsblad, Herre
avdelingen
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En annerledes høst

NaBaGo Mini er for barn 1–3 år ifølge med voksne. Foto: Fred Isaksen



Endringer  
i staben
Denne våren og som
meren har to i staben i 
Nanset sluttet. Kirke
tjener Kristian Fredrik 
Brekke Aalbu gikk 
over i en jobb i fiber
bransjen og Rebekka 
Dvergastein Dahle har 
blitt høyskolelektor på 
Ansgar i Kristiansand. 

Det er vemodig når 
gode kollegaer slut
ter og vi ønsker dem 
lykke til i nye jobber. 
Fred Isaksen har blitt 
ansatt som ny kirke
tjener, mens det fore
løpig ikke er tilsatt 
noen i menighetspe
dagogstillingen etter 
Rebekka. Vi håper å ha 
en ny medarbeider på 
plass rundt juletider. 

I mellomtiden så 
er det kateket i Larvik, 
Britt Mari Omsland 
Zakariassen, som vika
rierer delvis i stillin
gen. Hun har hoved
ansvaret for Ten Sing. 
Mari Løchen, diakon i 
Larvik, er med på kon
firmantarbeidet. ■

Nytt miljø- 
vennlig lys
Det har lenge vært et 
ønske om bedre lys 
både i menighets salen 
og kirkerommet. 

Lysanlegget er nå 
bygget om til 220 volts 
LED lyspærer på bare 
4,5 watt, en strømbe
sparelse på over 90 %. 
Lysanlegget er også 
utstyrt med dimmere 
og lyset er betydelig 
sterkere nå. Med det 
nye lyset er strømfor
bruket bare 0,6 kW 
mot 8 kW tidligere. 
Vi takker menighets
rådet, og en anonym 
giver for et nytt lys
anlegg som også er et 
viktig miljøtiltak. ■
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Første Påskedag uten guds
tjeneste er ingen Første 
Påskedag. Så vi hev oss på 
en trend med Drivein og 
arrangerte Larviks første 
Drivein gudstjeneste. 

Passe uvant for oss an
satte å se menigheten bak 
en front rute og ikke høre 
stemmene når vi dro til 
med «Deg være ære». 

Over 200 mennesker 
hadde møtt opp på parke
ringsplassen som Nordbyen 
så snilt hadde stilt til dispo
sisjon for oss. Maria Merete 
Trøen gledet oss med flott 
sang og barn fra barnekore
ne var forsangere. Selv om 

det var en interessant og fin 
opplevelse så håper vi at vi 

neste vår feirer oppstandel
sesdagen inne i kirka.  ■

Drive-in gudstjeneste på Nordbyen

Torsdag 30. januar var 
godt over hundre frivillige 
medarbeidere samlet for å 
feire frivilligheten i Nanset 
kirke. Det er menighets
rådet og staben som ar
rangerer festen for å takke 
alle de som bidrar gjennom 
året slik at menighetens 
forskjellige grupper og 
aktiviteter skal kunne gjen
nomføres. Så en takk og en 
fest er absolutt på sin plass! 

Tradisjonen tro fram
førte staben et teaterstykke 
som kirkemusiker Tom 
Georg hadde skrevet og 
regissert. Denne gangen 
handlet det om Snehvit og 
som vanlig ble det intriger 
og floker underveis. 

Mange hadde gledet 
seg til å høre vår tidligere 
sokneprest Freddy Berg 
holde inspirasjonstalen. I 
kjent stil ble det både ord 

til oppmuntring, latter og 
 ettertanke. Både han og 
kona Mari hadde gledet seg 
til «å komme hjem» og de 
ble godt mottatt. Det må 
også nevnes at vår nåvæ
rende sokneprest, Olav, 
utførte en glimrende og 
vittig parodi på Freddy.

God bevertning hører 
med, samt kaker og kaffe 
og en god prat i pausen.  ■

Over hundre frivillige samlet til fest

27 flotte konfirmanter ble 
presentert på gudstjenesten 
23. august. De fikk komme 

frem og Mari Løchen delte 
ut bibler. Det var fint å få 
se ansiktene deres og høre 

navnene deres. Husk å ta 
med dere konfirmantene 
våre i bønnene deres!  ■

Godt å se så mange delta i den høyst utradisjonelle drive-in guds-
tjenesten første påskedag. Foto: Fred Isaksen

Konfirmantpresentasjon 20/21
 Foto: Fred Isaksen
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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 

Døgnvakt 33 12 57 00

KONTAKT PERSON 
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

B E G R A V E L S E S B Y R Å E T

Nanset Sanitetforening leier ut festlokale 
(maks 40 pers.) Kveld, dag eller helg.
Kontakt: Eirin tlf. 454 19 723 
                 eller Laila tlf. 970 81 358
Nanset Sanitetsforening, Nansetgt. 68

Støtt våre annonsører – de støtter oss!

 Vakt te le fon :  33  20  14  44

Trenger dere lokale til 
bryllup, konfirmasjon, barnedåp, bursdag e.l. ?

KO N TA K T P E R S O N
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00

Vanligvis betyr måneds
skiftet august/september at 
en stor gjeng med konfir
manter, ungdomsledere og 
ansatte setter kursen for 
Oksøya og konfirmantleir. 
Dette året ble det annerle
des. Vi turte ikke ta sjansen 
på å reise bort en hel helg 
i disse tider så alternativet 
ble en lang dag på Solåsen 
leirsted. Vi prøvde å pakke 
en helt leirhelg inn i 12 

timer og resultatet ble en 
fin dag sammen med de 
nye konfirmantene i Larvik, 
Langestrand, Hedrum og 
Nanset menigheter. 

Konfirmantleir på 
Oksøya har vært en tradi
sjon gjennom cirka 40 år 
og det var vemodig å bryte 
denne tradisjonen, men vi 
håper å komme tilbake til 
vår kjære øy neste høst!  ■

Minikonfirmantleir  
på Solåsen

Gravsteiner
Vi utfører alle 
typer oppdrag på 
gravstein:
• Oppussing  
• rens • Omslip  
• retting
• tilføyelser

«Naturstein i 4 generasjoner»

Tlf. 33 13 95 50
Berganåsen 52,  
3280 Tjodalyng
5 km fra Tjølling kirke

www.strandbergstein.no

Fjellklatring og rappellering er tøft. Foto: Markus Isaksen Fellessamling med kateket Britt Mari. Foto: Markus Isaksen
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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. 
Tirsdag kl. 11.00–13.00.  
• 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.

 
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. 11.30–11.50 
• Ungdom 8. – 10. klasse

tWiSt 
Hyggelig fredagsaktivitet på KUF-
huset for ungdommer som ønsker et 
litt mindre miljø. En fredag i måneden. 
Samarbeid for hele Larvik.

KRiK 
Ungdommer møtes til idrett, samhold og 
andakt i idrettshallen på Fagerli skole.  
annenhver søndag fra kl. 18.30-20.00.

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

KicK
Kick er koret for voksne som liker  
å synge. Stort miljø, konserter, turer  
og deltakelse ved gudstjenester.  
www.koret-kick.no 
Torsdag kl. 19.30–22.00

lARViK KAMMERKOR 
Koret øver i Nanset kirke på mandager  
kl. 19.00–21.30.

KOR UtEN GRENSER
Et kor for voksne som har anledning til å 
øve på formiddagen. Koret øver i Nanset 
kirke annen hver mandag/onsdag  
kl. 12.00–14.00.

HERREAVDEliNGEN 
En mandag i måneden samles menn til 
en hyggelig og uformell aften. 
kl. 19.00–22.00.

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 Barnas kirke i Ubon, Thailand 
i samarbeid med Det norske Misjons-
selskap.

Lørdag 19. september 
Kl. 10.00, 11.15, 12.30 og 13.45:  
Konfirmasjonsgudstjenester. Olav aavik.
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 20. september 
Ingen gudstjeneste i Nanset. Larvik kirke kl. 19:00

Søndag 27. september 
Kl. 11.00 og kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjenester. Olav aavik.
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 4. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin.  
Takkoffer til Skolelaget i Larvik.

Søndag 11. oktober
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Even Sundby.  
Takkoffer til menighets arbeidet.

Søndag 18. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav aavik. Larvik Kammerkor.  
Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

Lørdag 24. oktober
Kl. 11.30: SiMen. Knut Zakariassen.

Søndag 25. oktober 
Kl. 10.00: Kode B familiegudstjeneste. Nabago Pluss. Olav aavik. 
 Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 1. november 
Kl. 19.00: Temagudstjeneste. Olav aavik.  
Takkoffer til Frelsesarmeen I Larvik.

Søndag 8. november 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal.  
Takkoffer til Stefanus alliansen

Søndag 15. november 
Kl. 10.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. Nabago.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Søndag 22. november 
Kl. 10:00: Ung Messe med konfirmantene. Knut Zakariassen. 
 Takk offer til ungdomsarbeidet.

Søndag 29. november 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav aavik.  
Takkoffer til menighetsarbeidet.

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FAcEBOOK


