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Annerledes påske!

Forbindelsen mellom krybbe og kors er helt nødvendig i vår kristne tro, sier biskop Jan Otto Myrseth 
i sin andakt på side 2. Foto: ImageVine

■  Så blir det en annerledes påske i 
år! Kirkene i Larvik og mange andre 
byer i landet vårt og rundt i verden 
vil stå tomme. 

Like fullt kan vi, i våre hjem og i 
våre rom, feire med glede det bud-

skapet som ingen pandemi kan viske 
ut: At Jesus Kristus stod opp og ble 
levende igjen. Det er et levende håp 
som kan bære, midt i denne tids 
 lengste natt.

Se side 3
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www.nansetkirke.no

Kjærligheten som  
er sterkere enn døden!
Under Nürnbergprosessen, da fremtredende politiske 
og militære ledere i nazi-Tyskland ble stilt til ansvar for 
sine krigsforbrytelser, ble det framført et vitne som i 
en tid hadde oppholdt seg i en grav på en underjordisk 
kirkegård i Wilna i Polen. Det var det eneste stedet det 
var mulig for ham og mange andre å oppholde seg, mens 
de lå i skjul etter å ha flyktet fra gasskammeret. I et dikt 
skildrer denne flyktningen en fødsel. I en grav i nærhe-
ten fødte en ung kvinne et guttebarn. Den åtti år gamle 
dikteren hjalp til, og da det nyfødte barnet utstøtte sine 
første skrik, ba den gamle mannen en bønn: «Gode Gud, 
har du endelig sendt Messias til oss? For hvem andre enn 
Messias selv kan bli født i en grav?»

Juleevangeliet er beretningen om hvordan frigjøreren 
billedlig talt har landet bak fiendens linjer. Han kom i 
forkledning, ja, for han liknet slett ikke en krigshelt eller 
slåsskjempe. Hans våpen er ikke sverd eller spyd, bomber 
eller stridsvogner, men kjærligheten som er sterkere enn 
døden. Det nyfødte barnet blir svøpt og lagt i en krybbe, 
like forsvarsløst som ethvert annet nyfødt menneskebarn. 
Det er som vi allerede skimter korset. 

Både krybben og korset er symboler på sårbarhet. De er 
laget av samme tre. Korset er et martyrtegn, et torturred-
skap plantet midt i hatets og lidelsens verden. Det er først 
når vi ser at det er barnet fra krybben som henger på 
korset, vi fullt ut forstår den sterke fortellingen om Jesu 
fødsel. Han som tok bolig blant oss og delte våre kår, han 
vant over syndens og hatets makt da han ga sitt liv for 
oss. Påsken er julens innerste nerve. 
Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg. 
(Norsk salmebok 56, 3. vers) 

Forbindelsen mellom krybbe og kors er helt nødven- 
dig i vår kristne tro. Maria svøpte sin nyfødte sønn  
til livet. Siden tok hun imot hans døde kropp, slik  
det er framstilt så sterkt i Michelangelos Pietà.  
Men på den tredje dagen reiste Gud ham opp fra  
de døde, og i troen på ham får vi del i det evige  
livet – takket være kjærligheten som er sterkere  
enn døden.  ■



Denne artikkelen pleier å 
være ganske innholdsrik 
med alt det som skjer i 
påsken i kirka vår. 

Men etter at «kapittel 
5a» ble innført i Larvik har 
vi ikke lov til å ha noen 
form for arrangementer, 
verken for barn, ungdom 
eller voksne, bortsett fra 
gravferder. 

Nå kan det jo i teorien 
skje at det i løpet av påsken 
blir myknet noe opp slik 
at vi får lov til å arrangere 
noe, men gudstjenester blir 
det neppe uansett.

Før de fysiske kirkebyg-
gene ble reist så møttes 
mennesker for å feire opp-
standelsen i hjemmene. 

Så kan man denne påsken 
feire i den kohorten man 
tilhører hjemme hos seg 
selv. Vi tror jo at Jesus er til-
stede der hvor en er i Hans 
navn. Hva med å starte da-
gen med å lese dagens tekst 
og kanskje synge en salme? 
Gjøre hver dag til en liten 
høytidsstund? Her kom-
mer en liten oversikt over 
tekstene til høytidsdagene 
og forslag til en salme: 

Palmesøndag
tekst: matteus 26,6-13
salmebok nr.  149 «hosianna! syng 
for Jesus»

Skjærtorsdag
tekst: lukas 22,14-23
salmebok nr.  162 «såkorn som dør i 
jorden»

Langfredag
tekst: lukas 22,39 – 23,46
salmebok nr.  818 «O bli hos meg» 

Første påskedag
tekst: matteus 28,1-10
salmebok nr. 197 «deg være Ære»

Andre påskedag
tekst: lukas 24,36-45
salmebok nr.  206 «dine hender er 
fulle av blomster»

På tross av alt og uansett 
hvor dere befinner dere, 
så ønsker alle oss i Nanset 
kirke dere en god påske! 
Vi sees snart igjen til sang, 
glede og fellesskap! ■

Lekeparken er et populært 
område for mange barn, 
og voksne. Parken er mye 
brukt av barn som er i kir-
ken, men kanskje enda mer 
som en lekeplass for lokale 
barn samt utfluktssted for 
barnehager. Under pande-
mien har det kommet grup-
per av barn fra barnehager 
nesten daglig. 

Det er ikke mange leke-
apparater der, og de som 
finnes trenger sårt vedlike-

hold og oppussing. 
En dugnadsgruppe har 

fått i oppdrag av menig-
hetsrådet å planlegge og 
gjennomføre en oppussing 
i løpet av denne våren. Dug-
naden er tenkt gjort på en 
eller flere lørdager i mai og 
vil bli kunngjort på kirkens 
hjemmeside og på oppslag i 
parken. Flere foreldre og be-
steforeldre har allerede gitt 
beskjed om at de kan tenke 
seg å være med på dugna-

den. Vi satser på godt vær, 
trygt smittevern og kanskje 
pølsegrilling. Vi ordner 
med redskap og materialer. 
Følg med og still gjerne 
opp.  ■
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Første påskedag i fjor arrangerte vi drive-in gudstjeneste med rundt 200 deltakere –  Foto: Fred Isaksen

i år kan vi ikke det.

Helt Enkelt
Nå har det gått lang 
tid siden vi har 
feiret Helt Enkelt-
gudstjeneste i Nanset. 
Forhåpentligvis kan vi 
komme i gang igjen til 
høsten. 

Datoene er satt og 
blir 3. oktober,  
7. novem ber og 5. de-
sember. Så får vi håpe 
at sofaen igjen kan fyl-
les opp av spennende 
gjester, at musikere 
og kor igjen kan fylle 
rommet med vakker 
klang og at benkene 
igjen fylles opp av alle 
slags mennesker!  ■

Konfirmanter
Det nærmer seg mai. 
I mai har vi det som 
mange kaller vårens 
vakreste eventyr, nem-
lig konfirmasjon. Det 
ble det dessverre ikke 
i fjor, og det blir det 
heller ikke i år.

Vi vet ikke så mye 
ennå om hvordan mai 
kommer til å bli, men 
vi tror at det er mye 
større sjanse for en 
mer normal feiring til 
høsten. 

Derfor er konfir-
masjonsgudstjenes-
tene blitt utsatt, og 
datoene er lørdag 11. 
september og søndag 
12. september. 

Vi tenker at det 
er flott å kunne feire 
denne store dagen 
sammen med venner 
og familie i stedet for 
å potensielt måtte 
kutte 90 prosent av 
gjestelisten, både i 
kirken og på festen. 

Så satser vi på at 
konfirmasjonshelgen 
i september hilser 
oss med glede, sol og 
felles skap.  ■

Vår populære lekepark

Stille påske i Nanset kirke



Søndagsskolen har dette 
skoleåret hatt 10 kurs-
samlinger «Sprell levende 
livsmestring», der vi har 
gjort dypdykk i ti ulike 
egenskaper. Vi har sett på 
disse egenskapene i Bibelen 
så vel som i eget liv. 

Den første samlingen 
handlet om ansvar. Fortel-
lingen fra Bibelen var hen-
tet fra det første kapittelet 
i 1. Mosebok; vi snakket 

om skapelsen og om vårt 
ansvar for jorda og også 
om vårt ansvar for oss selv 
og andre. Den siste sam-
lingen hadde vi nå i mars, 
med temaet utholdenhet. 
Til hver samling hørte det 
med en kort tegneserie, og 
historien fra Bibelen vi fikk 
presentert denne gangen 
var disiplene som fisker 
uten å få noe som helst. 
En mann står på stranda 

Sprell levende livsmestring!

Utfordrende korona-år for Ten Sing
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Det er ikke lett å synge i kor med to meters avstand.   Foto: Per Albrigtsen/ØP

Nanset Ten Sing jobber 
denne våren med en digital 
film/konsert. Men å jobbe 
med en produksjon under 
en pandemi, er som lotto-
spill, vi får se om vi når 
målet med å vise denne i 
Bølgen 31. mai. Før dette 
skal all lyd spilles inn på en 
helg i april og i pinsehelgen 
håper vi å filme alle drama-
stykker og koret på ulike 
arenaer. Hedda Brekke 
Aronsen er ansvarlig for 
produksjon sammen med 
Morris media. 

Nanset Ten Sing har 
mange musikalsk gode 
ungdommer, flinke skue-

spillertalenter, teknikere 
og dansere. Selv om moti-
vasjonen blir satt på prøve 
med stadig nedstengnin-
ger, så er det alltid godt å 
møtes. Flinke gruppeledere, 
gode voksne og ikke minst 
hardtarbeidende dirigenter 
kan ikke få nok ros i denne 
perioden. 

Vi har flere flotte ung-
dommer som nå slutter og 
reiser på folkehøyskole eller 
annen utdanning. Kris-
tina Bjørnereim har vært 
dirigent hos oss i flere år og 
drar nå på Ten Sing Norway 
til høsten. Heldigvis fortset-
ter Sandra Opsahl Gus-

tavsson. 
Vi har 
også fått 
uvurder-
lig hjelp 
av Helena 
Andersen 
som diri-
gent i år. 
Vi håper 
på bedre og mer stabile 
tider for dette flotte ung-
domsmiljøet, og jeg føler 
meg privilegert som får 
være hovedleder for koret 
skoleåret 2020/21. 

Med håp om videre vekst 
og velsignelse fra Britt Mari 
Omsland Zakariassen.  ■

Dirigent Kristina 
Bjørnereim slut-
ter etter mange 
år i Ten Sing.

11. mars 2020 begynte 
ulike fritidstilbud i Larvik å 
sende ut meldinger til sine 
medlemmer om at aktivite-
tene ble avlyst på grunn av 
uavklart smittesituasjon. 
Aktivitetene ble avlyst i to 
uker. Ikke visste vi da at 

de to ukene skulle føre til 
endring i et helt år. 

Det meste av konserter 
og opptredener har vært 
avlyst i året som har gått. 
Men vi har holdt det gå-
ende med nettøvelser for 
plussgruppa, ordinære øvel-

ser for begge kor i perioder, 
innspillinger både hver for 
oss og i studio, utgivelse av 
single, noen gudstjenester 
og noen oppdrag både på 
tv og radio. Viktigst av alt 
er at koristene har fått 
noen møtepunkter også på 

fritiden, selv om de ofte har 
vært på en skjerm. Lucia-
konserten ble i desember til 
to konserter med 50 publi-
kummere på hver konsert, 
med kun et av korene. 

I februar kunne korene 
endelig gjennomføre noe 

Kor og korona

I februar var det karneval på NaBaGo.   Foto: Fred Isaksen lillejulaften sang Nabago-korene gjennom julaftensangene, og ble promotert på Nrk radio og tv. Foto: Fred Isaksen



– Ten Sing
har gitt meg
selvtillit
Helena er født i Danmark, men oppvokst i Larvik. Hun 
startet sitt engasjement i Nanset menighet i NaBaGo 
Pluss. Ei venninne fikk henne med i Ten Sing da hun 
var 14 år. Helena var med i konfirmasjonsundervisning 
i Nanset hvor Ten Sing var en del av undervisningen, 
men konfirmerte seg i Tanum, sin lokale kirke. Hun 
har vært med i styret i Ten Sing, steppet ellers inn der 
det var behov, og har blant annet vært gruppeleder og 
dirigent.  

– Hva har Ten Sing betydd 
for deg? 

– Ten Sing har betydd 
mye for meg. Jeg har 
opplevd at det har vært 
og fremdeles er et inklu-
derende miljø. Det er en 
god åpenhet, folk kan være 
seg selv. Deltakelse i koret 
har påvirket meg og gitt 
meg  selvtillit til å satse på 
musikk. Det er et kor av og 
for ungdom, men voksenle-
derne oppmuntrer og viser 
at de har tro på oss. 

Helena er nå 3. års stu-
dent ved Liverpool Institute 
for Performing Arts, LIPA. 
Skolen har flere linjer. Hun 
har valgt musikk, låtskri-
ving og utøvende musikk 
og tar sin bachelor eksamen i  juni. Pga pandemien 
bor hun nå hjemme, men kan være med på musikal-
ske prosjekter i Larvik og bruke det som en del av 
studiet.  Hun kan praktisere det hun har lært. Blant 
annet bruker koret en tekst hun har skrevet. 

Ten Sings 20-års jubileumskonsert skulle opprinne-
lig ha vært fremført 16. november i fjor, men ble utsatt 
til 22. mars i år pga koronasituasjonen. Det blir heller 
ikke konsert nå i vår, dessverre. 

– Hva gjør dere nå når konserten enda en gang utsettes? 
– Nå jobber vi med en video-innspilling. Hedda 

Brekke Aronsen står for innspilling, lyd og video. Hun 
er det musikalske limet.

– Hvilke planer har du framover? 
– Jeg hadde opprinnelig planer om å bli lengre i 

England. Men nå tenker jeg å jobbe ett år i nærheten 
av Larvik. Interessen for kor og dirigering er stor og jeg 
vil gjerne være med videre i Nanset Ten Sing.

Vi ønsker Helena lykke til med eksamen og videre 
deltakelse innen musikk!  ■

Solveig

Navn: Helena Andersen
Alder: 21 år
Yrke:  Student ved LIPA
Oppgaver i  
Nanset menighet:  
Ten Sing: arrangerer låter 
og lager korarrangement
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som var tradisjon igjen – 
da ble det karneval og lek 
for begge kor – lek med 
avstand – men likevel. 

I disse dager skulle 
NaBaGo-korene hatt 20 
års jubileumsfeiring, med 
konserter med tidligere og 

nåværende medlemmer 
– og venner av koret. Jubi-
leumshelgen er avlyst og 
utsatt. Vi gleder oss veldig 
til vi igjen kan synge for 
et større publikum. ■

Ragnhild

Det er ikke lett å synge i kor med to meters avstand.   Foto: Per Albrigtsen/ØP

og ber de kaste ut garnet 
på andre siden. Da får de 
tidenes fangst! Mannen 
på stranda er Jesus. Han 
steker brød og fisk og ber 
de komme å spise. 

Utholdenhet har en 
egen klang i dag, ble vi 
skjønt enige om på kurset; 
det kan være tungt å 
holde ut og stå i disse ti-
dene med nedstengninger, 
begrensninger og usikker-

het. Det er hardt arbeid 
når det trekker ut i tid. 
Vi vil støtte hverandre og 
hjelpe hverandre. Nå som 
kurset er slutt skal hvert 
barn få sin medalje. 

I disse tider burde flere 
få slike medaljer; sprell 
levende livsmestring i 
koronaens tid krever sin    
mann og sin kvinne, sine 
ungdommer og sine  
barn!  ■

lillejulaften sang Nabago-korene gjennom julaftensangene, og ble promotert på Nrk radio og tv. Foto: Fred Isaksen
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Det ble en ganske anner-
ledes julaftengudstjeneste 
julen 2020. På grunn av 
restriksjoner så kunne 
man være maksimalt femti 
mennesker til stede inne i 
kirkene. Det ville blitt en 
litt trist julaftengudstje-
neste når vi er vant til å 
være nesten ti ganger flere. 
Ute kunne vi være opptil 

to hundre mennesker så 
vi satset på godt og tjen-
lig vær og gikk all in for 
en utegudstjeneste. Været 
ble fint og med korpset og 
barnekorene på plass ble 
det julegudstjeneste denne 
julen også. Takk til alle fri-
villige som deltok og takk 
til alle dere som kom og var 
med!  ■ 

Tidlig i adventstiden de-
korerte barn fra NaBaGo 
vinduene bak i menig-
hetssalen med kristne 
symboler i fargerikt 
silkepapir. Flott utenfra 
i mørketiden, og dekora-
tivt inne på dagtid!  ■

Det skyldtes ikke dårlig 
måking eller lite strøsand: 
fullstendig med overlegg 
fikk vi på nyåret skøytebane 
på parkeringsplassen! 

Den lange kuldeperio-
den i vinter skapte gode for-
utsetninger for skøytebane, 
og når vi i tillegg var inne 
i en smitteperiode der det 
var lav aktivitet i kirka, fant 
vi ut at vi likegodt kunne 
bruke parkeringsplassen til 
skøytebane. 

Nanset kirke er heldige 
som har både gode naboer 
og frivillige, som sammen 
fikk klarlagt plassen og 
etter hvert fikk startet van-
ningen. Korpappa Tormod 
Rauan er også brannmann, 
og med nøkkel til brann-
hydranten tok han seg 

mange turer for å vanne 
parkeringsplassen, og sør-
get for et skikkelig isdekke. 
Det var stor stas å kunne 
ta banen i bruk både for 
nærmiljø og kirke. 

Dette ga mersmak; nå 
vil vi se om det kan la seg 
gjøre å planere ut deler av 
lekeparken, slik at vi på vin-
terstid kan få skøytebane 
der. For parkeringsplassen 
vil vi helst ha full av biler; 
da er det folk i kirka, slik vi 
ønsker det aller mest!  ■

Skøytebanen var flittig brukt. I helgene var det barn og skøytet 
både sent og tidlig. Foto: Fred Isaksen

Nanset skolekorps spilte på julegudstjensten. Foto: Markus Isaksen

det var påmelding til julegudstjensten, og den ble fylt med 200 
julestemte deltakere. Foto: Markus Isaksen

NaBaGo og NaBaGo Pluss sang oppe fra verandaen som fungerte 
som scene. Foto: Markus Isaksen

Vår egen skøytebane

En julaften ute

Barna dekor-
erte kirken
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Takk!
Takk for gaver til «Min 
kirke»! I julenumme-
ret i 2020 fulgte det 
med giro i menighets-
bladet med spørsmål 
om en gave til bladet. 
Vi er glade for den 
gode responsen. Det 
gjør det mulig å lage 
nye nummer dette 
året slik at vi kan få 
fortelle om det som 
har skjedd i kirka vår 
og det som kommer. ■

Kirkebakken
To ganger i vinter har 
vi fått møte hverandre 
til utegudstjeneste på 
«Kirkebakken».  ■

Fred Isaksen • 922 21 487

«Hyttekos» i vinterferien
I vinterferien holdt kirken 
åpent to dager for barn som 
kunne tenke seg litt hytte-
kos hjemme på Nanset! 

I peisestua brant det 
liflig i peisen, og yatzy, 
ludo og kortstokk hadde vi 
tilgjengelig. Det var også 
mulighet for enkle hobby-
aktiviteter. Skøytebanen sto 
ikke til å redde, mestepar-
ten hadde smeltet bort, og 
været var ganske surt. Godt 

påkledt fikk barna være 
med på sporlek ute. Dagene 
ble avsluttet rundt lys-
globen der vi tente lys for 
den personen som sto ved 
siden av, og «som er Guds 
barn og vår venn». 

Få hytter har så stor 
plass, og noe av det kjek-
keste vi gjorde var kirke-
gjemsel! Slik hyttekos tar vi 
gjerne flere ganger!  ■

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 

Støtt våre annonsører – de støtter oss!

 Vakt te le fon :  33  20  14  44

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

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

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00

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

Hobbyaktiviteter for noen av dem som koste seg på «hytta». Foto: Fred 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. 
mandag 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 innhold, 
samt tradisjonelle og nyere barnesanger. 
Onsdag kl. 17.15–18.00.  
• barn 1–3 år i følge med en voksen

NABAGO
Korsang for de minste med vekt på 
sangglede og utvikling av rytme og  
sangferdigheter.  
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.

Søndag 28. mars – palmesøndag
kl. 10.00: gudstjeneste. Olav aavik. (avlyst)

Torsdag 1. april – skjærtorsdag 
kl. 19.00: gudstjeneste. Olav aavik. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. (avlyst)

Fredag 2. april – langfredag
kl. 10.00: gudstjeneste. bjørn kinserdal (avlyst)

Søndag 4. april – påskedag
kl. 11.00: gudstjeneste. trygve magelssen.  
Takkoffer til Frelsesarmeen i Larvik (avlyst)

Lørdag 10. april
kl. 11.30: simen. 

Søndag 11. april 
kl. 10.00: gudstjeneste. Christian dag Nilsen. bjørn kinserdal.  
Søndagsskole. Takkoffer til Skolelaget i Larvik 

Søndag 18. april 
kl. 10.00: gudstjeneste. Olav aavik. søndagsskole. 
Takkoffer til Skolelaget i Larvik 

Søndag 25. april 
kl. 10.00: sprell levende Familiegudstjeneste.  
NaBaGo og NaBaGo Pluss. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 2. mai 
kl. 10.00: gudstjeneste. Christian dag Nilsen. søndagsskole.  
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 9. mai 
kl. 10.00: gudstjeneste. Olav aavik. søndagsskole. 
Takkoffer til ungdomsarbeidet.

Søndag 16. mai 
kl. 10.00: gudstjeneste. Olav aavik. søndagsskole. 
takkoffer til Norges kFUk-kFUm

Søndag 23. mai – 1. pinsedag
kl. 10.00: gudstjeneste. Olav aavik. søndagsskole. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Mandag 24. mai – 2. pinsedag
kl. 11.00: Økumenisk fellesgudstjeneste i bøkeskogen.

Søndag 30. mai 
kl. 11.00: Felles poesigudstjeneste i larvik kirke. 
Ingen gudstjeneste i Nanset, men Søndagsskole. 

Søndag 6. juni 
kl. 10.00: gudstjeneste. Olav aavik. søndagsskole. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Søndag 13. juni 
kl. 12.00: Felles friluftsgudstjeneste på langestrand. 
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 20. juni 
kl. 10.00: gudstjeneste. sølvi lewin. søndagsskole. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Med forbehold om endringer og avlysninger pga smittesituasjonen.

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FAcEBOOK


