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Vår nye sokneprest –
Olav Sindre Aavik
■ Etter tre år som sjø-
mannsprest i Florida, 
har Olav Sindre Aavik 
fra Tønsberg flyttet 
tilbake til Norge og blitt 
ansatt som ny sokne-
prest i Nanset kirke. 

I vårt portrettintervju 
mener Aavik at det 
viktigste arbeidet som 
prest er å være nær i 
mennesker liv, i gode 
dager så vel som i de 
vonde. Han er glad i 

gudstjenester og liturgi, 
og ser på gudstjenesten 
som et viktig samlings-
punkt i menigheten.

Se side 4-5

I sin første gudstjeneste i Nanset kirke fikk den nye soknepresten,     Foto: Fred Isaksen 
Olav Sindre Aavik, hilse på det nye konfirmantkullet og ga dem hver sin bibel. 

Kirkevalget 
13.-14. september er det 
valg til nytt menighets-
råd og bispedømmeråd.

Se side 3

Misjonsdag
Søndag 11. oktober blir 
det en stor misjonsdag i 
Nanset kirke. Vi får besøk  
av Knut Hallen, misjons-
prest i Thailand.

Se side 3

Kjell Rune
«Vår» mann er på valg til 
nytt bispedømmeråd.

Se side 5

Ten Sing i Bølgen
Nanset Ten Sing sang på «Fullt Hus»arrange
mentet i mai, og har selv konsert i november.
  Se sidene 6 og 7
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NANSET KIRKE

I hverandres hender
Filosofen Løgstrup sa at du ikke kan ha noe med et  annet 
menneske å gjøre uten å legge litt av ditt liv i den andres 
hender. Det å holde en annens liv i sine hender, er så sår-
bart og skjørt. Samtidig er det så  vakkert fordi det er bare 
slik vi kan være mennesker, å være i relasjoner til andre 
mennesker.

Som ny sogneprest i Nanset kirke er det kanskje det jeg 
gleder meg mest til, å møte mennesker, i alle livets faser,  
i dager fylt med glede eller dager i sorg. Og sammen holde 
hverandres liv i hverandres hender.

Nanset menighet har formet en visjon. Den skal hjelpe 
oss å holde fokus på det vi arbeider med og det vi arbeid er 
mot. Den skal ligge til grunn i den kirkelige hver dagen,  
i det vi holder hverandres liv i hverandres hender.

Visjon for Nanset kirke:
Åpen, Levende og Tydelig.
Som et tre ved rennende bekker

For at visjonen skal bli virkelig vil vi at:
■ Nanset menighet er et raust og tydelig felleskap der vi 
kan møte Jesus Kristus og bli bedre kjent med Ham.
■ Nanset menighet er et sted å leve med hele seg, der 
troen kan styrkes og utfordres, der håpet kan gro og der 
kjærligheten er drivkraften for alt som skjer.
■ Alle som ønsker det opplever at de hører til, at de er sett 
og verdsatt og opplever at det er bruk for dem.
■ Nanset menighet har gode møteplasser for alle alders-
grupper.
■ Alle som ønsker det skal ha mulighet til å være med  
i et mindre fellesskap (gruppe).
■ Stadig flere finner sin plass i gudstjenestefellesskapet  
og samlingen rundt nattverdsbordet.
■ Nanset menighet i særlig grad har sin oppmerksom- 
het rettet mot barn og unge og dem som trenger  
vår nestekjærlighet i nærmiljø og internasjonalt.

Et menneskeliv spenner så vidt. Gjennom hele  
dette  spennet er det så meningsfullt å få være kirke  
og peke mot Ham som trøster og forløser. Peke mot  
Ham som holder våre skjøre og sårbare liv i sine  
hender.

OLAV SINDRE
AAVIK
Sokneprest

www.nansetkirke.no



Misjonsdag
Søndag 11. oktober blir 
det en stor misjonsdag 
i Nanset kirke. Vi får 
besøk  
av Knut 
Hallen som 
i mange år 
har vært 
misjons-
prest Thailand. Han 
kjenner derfor godt 
til vårt misjonspro-
sjekt i Bangkok. Knut 
Hallen er nå leder av 
«Samarbeid misjon og 
menighet i Den nor-
ske Kirke»

Knut Hallen skal 
tale på Gudstjenesten 
om formiddagen og 
deltar med aktuell 
informasjon om 
misjonsprosjektet vårt 
på festen om ettermid-
dagen. Koret Kick vil 
synge. Det blir også 
bevertning. Nabo-
menighetene er invi-
tert til å være med.

Arrangør av 
Misjonsfesten er et 
samarbeid med Hov-
land Misjonsforening 
og misjonsutvalget i 
Nanset menighet.
Knut Hallen. ■

Konsert  
med Siljazz 
og Kick
Søndag 8. november 
kl. 18.00 i Nanset kirke 
blir det gla’jazz og 
gospel i ulike retnin-
ger, fra Route 66 til Just 
a closer walk with Thee. 

Siljazz er et band 
fra Skien, etablert 
i 1983, som spiller 
New Orleans-inspirert 
gla’jazz.

Bill. kr 150,- på Ark 
bokhandel Nord byen. 
Velkommen! ■

Kirkevalget står for døren, 
og det skal velges represen-
tanter til både menighets-
råd og bispedømmeråd.
Det som er spesielt denne 
gang er at «Åpen folkekirke» 
stiller med alternativ liste 
ved bispedømmevalget.

I valget til nytt menig-
hetsråd i Nanset kirke skal 
det velges 6 medlemmer og 
5 varamedlemmer. Valg-
lokalene er åpne søndag 
13.9. kl 14.00-18.00 og 
man dag 14.9. kl 09.00-21.00. 
På valgkortet du har fått 
i posten står det hvor ditt 
valglokale er. ■

Skaper fram-
tidas kirke
Kjære medlem!
Vi trenger engasjerte kvin-
ner og menn til å fylle 
våre menighetsråd og vårt 
bispedømmeråd. Gjennom 
kirkevalget har du mulig-
het til å være med på å gi 
retning til hvordan kirken 
skal fremstå lokalt i din 
menighet og regionalt i 
Tunsberg bispedømme. Du 
har innflytelse på hvordan 
kirken skal bli ledet.
Vi oppfordrer alle til å 
bruke sin stemmerett, og ta 
medansvar for kirkens rolle 
og innflytelse i krevende 
tider. Godt valg!

Biskop Per Arne Dahl
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Foto: Fred Isaksen

1. Andreas Berg  
62 år, arkitekt

2. Nils Tore Lia  
48 år, it-rådgiver

3. Berit Eskedal 
Haraldsen 
56 år, hjemme-
arbeidende

4. Birthe Sølyst 
Balendran 
48 år, regnskaps
konsulent

5. Per Fuhre 
Pettersen  
73 år,  pensjonist

6. Bente Aksnes  
51 år, pedagogisk 
medarbeider

7. Ådne Arne 
Naper  
71 år, pensjonist

8. Hanne Lovise 
Lund Kalvik 
58 år, anestesi-
sykepleier

9. Arne  
Kristoffersen  
57 år, pensjonert 
politi

10. Merete 
Larsen  
56 år, butikksjef

11. Rolf Kristian 
Pedersen 
42 år, lærer

12. Trine Holtet 
Larsen  
50 år, frisør

13. Gerd  
Fresjarå  
80 år, pensjonist

Dette er nominasjonskomité-
ens liste for menighetsråds-
valg i Nanset sokn:

Tid for kirkevalget!



Søndag 23. august ble ikke 
bare Nanset kirkes nye prest 
presentert, men også årets 
konfirmanter. 47 flotte ung-
dommer skal denne høsten 
delta på Nanset Ten Sing 
eller ha undervisingstimer 
utover høstsemesteret.  
I tillegg vil flere ungdom-
mer fra Frøy skole starte 
med egne grupper nær-

mere jul. Konfirmantåret 
startet med leir på Oksøya 
utenfor Bamble. I året som 
kommer skal konfirman-
tene delta på gudstjenester, 
bli kjent med kirken og 
dens arbeid, innhold, prak-
sis og tro. 

Ta konfirmantene vel i 
mot og ta dem også med i 
deres bønner! ■

– Vil være nær

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  •  2 - 2 0 1 5

Olav Sindre Aavik er Nanset menighets nye sokneprest
Fra august 2015 er den nye 
soknepresten på plass i 
Nanset kirke. Men hvem er 
han egentlig? Vi oppsøkte 
ham på kontoret en uke et-
ter hans første dag på jobb, 
nysgjerrig på å få vite litt 
mer om ham.

Vi møter en blid og hyg-
gelig prest som det er lett å 
prate med. Vi får vite at han 
er en ekte vestfolding, opp-
vokst på Eik utenfor Tøns-
berg. Han er 35 år gammel, 
og ble ordinert til prest 
i 2006. Etter å ha avtjent 
førstegangstjenesten som 
feltprest på Rygge jobbet 
han i noen år som kapellan 
i Søndre Slagen kirke, før 
han i 2012 flyttet til Florida 
med familien for å arbeide 
ved sjømannskirken der.

– Hvordan var tiden i 
Florida, og hvorfor valgte du å 
komme hjem til Norge?

– Årene i Florida var fine 
å ta med seg, og jeg trivdes 
veldig godt der. Men etter 
hvert lengtet jeg likevel 
tilbake til arbeidet som 
menighetsprest i en vanlig 
norsk menighet. Da jeg fikk 
et tips om at stillingen i 
Nanset kirke ville bli ledig, 

bestemte jeg meg ganske 
raskt for å søke.

– Hvor i Larvik skal du og 
familien bo?

Vi lette etter drømme-
huset i Larvik, og la inn 
bud på tre hus, men fikk 
ikke tilslaget på noen 
av dem. Etter hvert som 
tidspresset stadig ble mer 
påtrengende, utvidet vi 
søke området og fant et 
godt hjem i Sandefjord. 
Tanken om å bosette oss i 
Larvik ligger der fortsatt, og 
etter hvert blir vi kanskje 
larviks beboere?

– Og familien består av…?
– Min kone Hanna, som 

er utdannet helsesekretær, 
og våre to barn: Nora (9) og 
Sindre (snart 6). Barna skal 
foreløpig gå på Skagerak 
International School, det er 
en fin måte å holde engelsk-
kunnskapene ved like. Etter 
tre år på amerikansk skole 
i Florida er de flytende i 
engelsk.

– Dere opplevde jo også 
 dramatikk i forbindelse med 
flyttingen – da lagerbodene 
dere leide i Tønsberg, ble øde-
lagt av brann for noen uker 
siden?

Foto: Fred Isaksen

Foto: Fred Isaksen

Nye konfirmanter



«Vår» kandidat til
bispedømmerådet
På nominasjonskomite-
ens liste til bispedøm-
merådsvalget finner 
vi et kjent navn fra 
Nanset menighet:  
Kjell Rune Wirgenes. 

– Du ble valgt inn i 
bispedømmerådet ved 
forrige valg (2011), og 
tar gjenvalg i år. Hvorfor 
ønsker du å fortsette?

– Jeg trives med 
oppgavene i bispedøm-
merådet og liker å orga-
nisere, noe jeg har god 
erfaring med i jobbsammenheng, sier Kjell Rune, 
som er utdannet sykepleier og jobber med behand-
lingshjelpemidler på Sykehuset i Vestfold. Også i 
Nanset menighet har han hatt flere verv og oppgaver 
de siste 15-20 årene, blant annet i barne- og ung-
domsarbeidet. For noen år siden var han en av initia-
tivtagerne til kveldsgudstjenesten «Helt enkelt», som 
siden har vært en stor suksess i Nanset kirke.

– I år har velgerne to lister å velge mellom: Nomina-
sjonskomiteens liste, der du selv står som nummer 4, og 
Åpen folkekirkes liste. Fra medieoppslag, og ikke minst i so-
siale medier, kan man nesten få inntrykk av at det bare er 
Åpen folkekirke som ønsker en bred og inkluderende kirke, 
mens nominasjonskomiteens liste består av «mørkemenn» 
som vil ha en kirke for spesielt interesserte. Men bildet er 
vel noe mer nyansert?

– Absolutt! For eksempel er vi flere på nomina-
sjonskomiteens liste som er for at likekjønnede par 
kan gifte seg i kirken. Andre er imot, noen ønsker at 
kirken skal si fra seg vigselsretten, og noen er ærlige 
om at de er i en prosess der de ikke har bestemt seg 
ennå. Et slikt mangfold gjenspeiler bredden i Den 
norske kirke, og bidrar til likevekt i en kirke der det 
også skal være plass til de konservative, sier Kjell 
Rune.

– Hvorfor er det viktig at kirkemedlemmene bruker 
stemmeretten sin?

– Gjennom å delta i valget kan man være med og 
påvirke retningen for kirken. Årets valg er spesielt 
viktig fordi Den norske kirke blir selvstendig fra 
staten fra 1. januar 2017, etter den overgangsfasen vi 
har vært i siden 2012. Den kursen som legges nå, vil 
dermed få stor betydning for kirkens framtid. 

– Hva slags kirke ønsker du selv?
– En folkekirke der det er plass til alle, og som 

har en lav terskel for deltakelse på gudstjenester og 
andre aktiviteter. I Nanset kirke er det ofte 50-70 
mennesker på en vanlig gudstjeneste, mens det er et 
betydelig større antall som deltar i de ulike aktivi-
tetene som foregår i kirken på hverdager. Diakoni 
er også en ting jeg er veldig opptatt av. Jeg mener at 
kirken bør bruke penger på det som er nær folket, på 
omsorg i nærmiljøet, framfor å bruke for mye penger 
og ressurser på store nasjonale markeringer. ■

Eli

– Vil være nær
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Olav Sindre Aavik er Nanset menighets nye sokneprest
– Nesten alt vi eide i Nor-

ge forsvant i brannen. Det 
er selvfølgelig trist å miste 
gamle bilder og andre eien-
deler med affeksjonsverdi, 
men heldigvis var lageret 
forsikret, og det viktigste 
er at ingen mennesker ble 
skadet i brannen.

– Du blir innsatt som sogne-
prest søndag 23. august, men 
allerede nå er du i full sving på 
kontoret. Hva gjør du egentlig 
disse første ukene?

– Jeg prøver å orientere 
meg om hva som skjer i 
menigheten, bli kjent 
med staben og de frivillige 
medarbeiderne, og å gjøre 
meg fortrolig med data-
systemene her. Det er mye 
å sette seg inn i, men jeg 
trives bra her allerede og 
gleder meg til å komme i 
gang med gudstjenester og 
menighetsarbeid.

– Hva er viktigst for deg i 
arbeidet som prest?

– Å være nær i mennes-
ker liv, i gode dager så vel 
som i de vonde. Å få lov til 

å gå et stykke vei sammen 
med mennesker i ulike livs-
situasjoner. Jeg er også glad 
i gudstjenester og liturgi, 
og ser på gudstjenesten 
som et viktig samlings-
punkt i menigheten.

– Hva liker du å gjøre i 
fritiden?

– Barna og familien tar 
selvfølgelig opp mye av ti-
den, men jeg er veldig glad 
i å lese! Etter at jeg fikk 
jobb her i Larvik, har jeg 
faktisk begynt å lese bøker 
av Jørn Lier Horst, sier Olav 
med et smil og trekker 
fram Bunnfall fra ryggsek-
ken, som står ved siden av 
kontorpulten. 

– Dessuten er jeg interes-
sert i sport, særlig fotball, 
og heier på Manchester 
United.

Min kirke takker for pra-
ten, og gleder oss til å bli 
enda bedre kjent med Olav 
og familien hans i tiden 
som kommer! ■

� Eli

Prost Terje Funk innsatte Olav Sindre Aavik  Foto: Fred Isaksen 

som sokneprest i Nanset kirke søndag 23. august. 



Fredag 12. juni var kultur-
huset Bølgen smekkfullt av 
ungdom og ansatte fra hele 
Tunsberg bispedømme. 
Seminaret varte hele dagen, 
fra formiddag til midnatt, 
med konserter, workshops, 
foredrag, drama, dans og 
gudstjenester. Bakgrunnen 
for samlingen var spørsmå-
let: Hvordan kan vi få «fullt 
hus» også i kirken?

Nanset kirke var svært 
godt representert på semi-
naret – blant annet med 

Nanset Ten Sing, Senfredag 
og «Helt enkelt». Dette er 
jo eksempler på aktiviteter 
som fyller kirken på andre 

tidspunkter enn søndag 
formiddag. ■

Fullt hus  
i Bølgen

Lydforholdene i peisestua

Mange kyllinger og stort engasjement

Etter flere klager på lyd-
forholdene i peisestua, 
bestemte menighetsrådet 
å gjøre noe med saken. En 
akustiker ble engasjert og 
foreslo at det skulle legges 
lyddempende plater i deler 
av taket og veggene med 
nye lekter over. En omfat-
tende jobb som kirketjener 
Terje mente han kunne 
gjøre med hjelp fra frivil-
lige. Noen startet på beising 
av lekter før sommer ferien, 
men arbeidet ble på langt 
nær ferdig før ferien. 

Planen var at arbeidet 
med taket skulle starte i 

uke 33 og da måtte lektene 
være beiset og klare til 
bruk. Menighetsrådet enga-
sjerte derfor sommervikar 
kirketjener Fredrik Edqvist 

som beiset lektene ferdige. 
Ennå gjenstår noe arbeid 
langs veggen, men lyden er 
allerede blitt bedre. ■

Hva gjør man når man er 
opptatt av at vi skal være 
gode med hverandre og at 
alle skal bli inkludert? Lys-
heim barnehage i Stavern 
fant sin egen vri for å sette 
fokus på dette. Til påske la-
get de mange mange påske-
kyllinger, kjempefine, bare 
se på bildet! Og så inviterte 
de folk til å adoptere kyllin-

gene – mot 
betaling! 
De tjente 
nesten 
6000 
kroner på 
dette, pen-
ger som 
de ville 

gi til en institusjon som 
også satte fokus på et godt 
og inkluderende miljø for 
barn og unge. Og tenk, så 
valgte de å gi pengene til 
barne- og ungdomsarbeidet 
i Nanset kirke! En stor varm 

takk til barn og voksne i 
Lysheim barnehage for pen-
gene – som vil bli brukt til 
å lage en fin bål/grillplass 
på kirkebakken – til glede 
og fellesskap for små og 
store. ■

Lysheim barnehage ved Gamle Stavernsveien. Foto: Mari Sønnesyn Berg

Nanset Ten Sing sang på «Fullt hus» i Bølgen.  Foto: Andreas Berg

 

Ludvig Levinsen og Terje Øyen jobber i høyden.  Foto: Olav Aavik

 

Basar
Lørdag 31. oktober 
blir det igjen basar i 
Nanset kirke. 

Kirkeringene og 
 basarkomiteen arran-
gerer den årlige basa-
ren som er til inntekt 
for barne- og ung-
domsarbeidet i kirka. 
Som tidligere år blir 
det liv og røre og skik-
kelig basarstemning 
fra kl.13.00 - 18.00.

Alle kirkas kor 
deltar. Det blir an-
dakt, kafé, salgsbord, 
åresalg og trekning 
på gevinster fra lodd-
lister. 

Det blir anledning 
til å levere gevinster 
i kirken dagen før fra 
kl. 17.00. I år satser vi 
på å ha en god del mat 
å selge på salgsbordet. 
Produkter som f.eks 
syltetøy, julekaker og 
annen hjemmebakst 
er populære og mottas 
med stor takk. 

Alle er hjertelig vel-
kommen til en trivelig 
og sosial ettermiddag i 
Nanset kirke! ■

Radioguds-
tjeneste
Søndag 15. mars kom 
NRK på besøk for å 
sende gudstjenesten 
vår på radio. 

Over 40 Kode B- 
barn hadde sovet i 
 kirken og hjalp Knut 
Zakariassen med å 
lage en flott guds-
tjeneste. Ragnhild 
og Nora Hjertaas Lia 
skapte fantastisk 
stemning og ledet 
både  menigheten og 
NaBaGo Pluss i flott 
sang. 

Sjekk linken her for 
å høre gudstjenesten 
fra Nanset: 
goo.gl/571pFH  ■
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Nanset Ten Sing inviterer igjen 
til utfordrende og engasjerende 
konserter i Bølgens storsal tirsdag 
3. november kl 17.30 og kl 20.00. 
Billettsalget starter 20. oktober. 
Billetter koster kr 80 for barn og 
ungdom, og kr 150 for voksne.  
Du kan kjøpe billetter fra med-
lemmer i Nanset Ten Sing, i 
Nanset kirke eller på ARK på 
Nordbyen. 

Ungdommene i Ten Sing job-
ber denne høsten med å utforske 

temaet «tro». De vil finne ut mer 
om hva vi tror og hva vi vet. Går 
det an i 2015 å tro på det Bibelen 
sier og samtidig akseptere viten-
skapens sannheter? Nanset Ten 
Sing dykker inn i alvorlige temaer 
som beører livet. 

Men humoren er aldri langt 
unna. Gjennom fartsfylt dans, 
fengende låter og festlig drama 
vil ungdommene si noe og de er 
veldig verdt å lytte til! Velkom-
men! ■

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

Ten Sing med konsert i Bølgen

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

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

SAREPTAS KRUKKE
Bibelen er en Sareptas krukke for alle som er interessert 

i ord og uttrykk. På norsk siterer vi Bibelen rett som det 
er – uten at vi alltid er klar over det. Norsk er nemlig ett 
av de språkene som har tatt opp i seg flest bibelske ord 
og uttrykk. Denne spalten skal handle om noen av dem.

Hele sulamitten – hele hurven, alt sammen.
Ordet sulamitt finner vi i eldre bibeloversettelser av Høy-

sangen 6,13, der det brukes som et jentenavn: «Vend om, vend 
om, Sulammit! Vend om, vend om, så vi får se på deg! …» 

Høysangen er et gammelt kjærlighetsdikt som beskriver forholdet 
mellom to elskende – ifølge jødisk tradisjon var det kong Salomo og 
hans elskede Sulamitt. Seinere tolket kristne teologer dette kjærlighets-
diktet som et bilde på forholdet mellom Kristus og de kristne: Salomo 
var et bilde på Kristus, og Sulamitt var et bilde på menigheten. Hele 
sulamitten betydde altså hele menigheten eller alle de kristne. 

 I den nyeste, norske bibeloversettelsen (2011) finner vi «jente fra 
Sjulam» i stedet for det gamle «Sulamitt», men uttrykket hele sulamit-
ten vil nok bestå i mange år.  ■

En hel liten preken
Det er barnedåp i Nanset kirke. 
Dåpsbarnets storesøster skal lese en 
av bibeltekstene. Det er tydelig at hun 
har øvd, hun begynner å lese med klar 
stemme. Men så kommer hun ut av 
det. Hun hopper av frustrasjon og nek-
ter å lese videre. Og hva gjør presten? 
Det enkleste ville jo vært bare å overta 
skriftlesingen. Men presten går ned 
på kne ved siden av jenta og holder 
teksten opp foran henne. Så leser de 
sammen, i kor.

«Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke 
tar imot Guds rike slik som et lite barn, 
skal ikke komme inn i det.» (Luk. 18,17) ■

På Vestlandstur(né)
Siste uka i skoleferien la 55 spente 
tensingere ut på tur. Med buss gikk 
ferden over Haukelifjell hvor det ble 
snøballkrig, før vi ankom Kyrkjetunet 
i Os utenfor Bergen hvor vi skulle bo. 
Vestlandet viste seg fra sin beste side 
med regn, fiskemiddag og bybesøk, 
men også sol og varme kvelder. 

Vi hadde også en fin kveld i St. 
Jakobs i Bergen hvor vi møtte andre 
tensingere. Turen gikk videre over 
Haugesund, hvor vi fikk nydelig lunsj 
hos familien Høeg på hytta i Bleivik. Vi 
sang i strålende sol på torget i Stavan-
ger. De siste dagene av turen bodde vi 
i Bryne kyrkje, og sang i Kongeparken 
før vi badet på Norges lengste strand. 
På vei hjem hadde vi et hyggelig stopp 
på hytta til familien Berg. ■
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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.

 
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 30. august
Nanset kl. 10.00: Høymesse – Bjørn Kinserdal. Takkoffer til 
 menighetens misjonsprosjekt. 
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd –  
Bjørn Kinserdal.

Søndag 6. september
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Gjest: Olav Aavik. Kick synger. Nattverd og 
bønnevandring. Freddy Berg og Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 13. september
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. Olav Aavik. Takkoffer til Sports
kapellet.

Søndag 20. september
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Knut Zakariassen. Takkoffer til 
menighetens barnearbeid.

Søndag 27. september
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Gunstein Sandnes.  
Takkoffer til De fire diakoniinstitusjonene.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Gunstein Sandnes.

Søndag 4. oktober
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Gjest: Terje Svendsen. Nattverd og bønne
vandring. Freddy Berg og Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 11. oktober
Kl. 10.00: Misjonsgudstjeneste. Terje Fonk. Knut Hallen deltar.  
Takkoffer til Misjonsprosjektet.
 
Søndag 18. oktober
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til  
menighetens barnearbeid.

Søndag 25. oktober
Kl. 10.00: Bots- og bønnedag. Gunstein Sandnes. Takkoffer til 
Kirkens Bymisjon.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Gunstein Sandnes.

Søndag 1. november
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Nattverd og bønnevandring. Olav Aavik. 
Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 8. november
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Knut Zakariassen. Takkoffer til 
menighetens barnearbeid.

Søndag 15. november
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal. Takkoffer til menighetens 
diakoniarbeid.

Søndag 22. november
Kl. 19:00: Ung Messe. Olav Aavik. Takkoffer til Stafanusalliansen.

Søndag 29. november – 1. søndag i adventstiden
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til 
 menighetens barnearbeid.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Olav Aavik

Søndag 6. desember
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Nattverd og bønnevandring. Olav Aavik. 
Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 13. desember
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal. Takkoffer til Institutt for 
Sjelesorg.

Torsdag 24. desember – Julaften
Kl. 14.00: Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Fredag 25. desember – 1. juledag
Kl. 12.00: Olav Aavik. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


