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Basar
Lørdag 2. november 
arrangeres den årlige 
basaren i Nanset kirke. 

Se side 3

Konfirmanter 
på Oksøya
45 spente ungdommer 
fra Nanset dro sammen 
med konfirmantene fra 
Larvik, Langestrand og 
Hedrum ut til Oksøya. 

Se side 6

Nytt  
menighetsråd
Det var valg til nytt 
menighetsråd i Nanset 
kirke i begynnelsen av 
september.

Se side 6

– Kom å spis!
Hver onsdag ettermiddag er det middag for alle i 
Nanset kirke.
  Se side 3

Menighetsblad for Nanset kirke Nr. 2 • høsten 2019

Håp for høsten
■  Så er vi i gang igjen etter somme-
ren. Hva skjer i høst? Vi kjører på med 
det samme vi pleier, men noe nytt 
kan du lese om i høstutgaven av Min 
Kirke.  
Blant annet serveres det middag på 
onsdager og i slutten av oktober så 

kan du få være med på en U2-guds-
tjeneste.

■  Tema det kommende året er HÅP. 
Så velkommen innom, om det er litt 
håp du trenger, eller hva enn det skul-
le være. Vi skal holde kaffen varm!

«La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.» Hebr 10, 23

 Foto: Depositphotos
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Vikingveien 9, 3274 Larvik 
www.nansetkirke.no
 
Menighetsrådsleder Nils Tore Lia  906 08 044

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

Trosopplærer Rebekka Dvergastein Dahle 
rddahle@larvik.kirken.no 414 12 465 

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

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

Kirketjener Kristian Fredrik Brekke Aalbu 
kfaalbu@larvik.kirken.no 994 63 592
 

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

Senfredag: Kristian Fredrik Brekke Aalbu 994 63 592

Nanset Ten Sing: Rebekka D. Dahle  414 12 465 

Skolekafé: Jorunn Abrahamsen  474 15 374

Konfirmantarbeid: Olav Aavik 450 37 322 

Trosopplæring: Rebekka D. Dahle  414 12 465 

KRIK: Kari Bondevik Haga Molvik  982 31 136

SiMen: Mari Løchen  924 28 243 

Kick: Ole Herland 415 02 661

Torsdagskafé: Ragnhild Andreassen 482 29 886

Givertjenesten: Ole-Johan Odén Evertsen 911 67 975
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NANSET KIRKE

OLAV
AAVIK
Sokneprest 

www.nansetkirke.no

Høst og håp
Kjære alle dere!
No livnar det i Nanset, for å omskrive salmen til Elias 
Blix! Vi er i gang! Korene synger, vafler stekes, de 49 
konfirmantene har begynt konfirmantåret. Musikken 
runger i veggene på klubbkveldene og hverdagene 
 fylles av barn, ungdom og voksne.

Nyheten denne høsten er «Kom og spis» og du kan lese 
mer om dette på neste side. Det blir spennende med et 
nytt menighetsråd. Når dette bladet kommer ut har det 
nye rådet blitt valgt. 

Ny høst betyr også nytt tema og nå er det HÅP som står 
for tur igjen. Kommer du innom kirken fremover vil du 
kanskje høre ordet håp litt oftere enn vanlig.

På Wikipedia står det følgende om håp:
«Håp er en sinnstilstand som kan oppleves/observeres 
når en får/har troen på et positivt resultat eller en po-
sitiv utgang relatert til hendelser eller omstendigheter 
i dens liv. Håp er av noen definert som en opplevelse 
av kombinasjoner av positive og negative følelser som 
fortvilelse, savn, ønsketenkning, lidelse eller utholden-
het – dvs., det å tro at et bedre eller positivt resultat er 
mulig selv når det er bevis for det motsatte.»

Håpet er viktig for mennesket.
Dette huset av mur som vi kaller Nanset kirke er et hus 
hvor det er mye håp. Det håpes om det som kan være 
mulig selv om det synes umulig.
For tenk om det er sant at det umulige skjedde, at Gud 
ble menneske.
Tenk om det er sant at det umulige skjedde, at Jesus 
døde og ble levende igjen.
Tenk om det er sant, at hver gang vi roper eller  
hvisker en bønn så er det en som hører.

Dette er kirkas håp, midt inn i menneskers liv  
i det postmoderne Norge, at det finnes noe som 
 opphever naturlover, rasjonalitet og det som  
synes umulig. At det finnes en Gud som elsker  
så høyt og så mye at Han ble menneske for  
å leve et menneskeliv.

Det er lov å håpe…



Det er så godt å være ute og 
leke og holde på med sine 
ting, og så bli ropt inn for 
å få i seg litt mat. Nanset 
kirke har denne høsten 
startet «Kom og spis!» Hver 
onsdag serverer vi middag 
til kostpris, og det er åpent 
for alle.

Enten man er ute og 
leker, er på jobb, på skole 
eller i barnehage, eller du 
sitter mye av tiden alene for 
deg selv, kan det være godt 
å bli ropt inn til middag. 
Vi ønsker et raust bord-
fellesskap der det er plass 

for alle. Maten lages på 
kjøkkenet i kirka samme 
dag fra kl.12. Alle som er 
ledige på denne tiden og 
liker å kutte grønnsaker 
og røre i gryter, ønskes vel 
møtt til dugnadsarbeid. 
Det er også behov for 
rydde- og oppvaskhjelp 
under og etter mid-
dagen. Ta kontakt 
med trosopplærer 
Jorunn om du 
kan tenke deg å 
bidra.

«Kom og 
spis!» har ikke 

holdt på i mange ukene, 
men vi gleder oss  allerede 
over godt besøk. Legg mid-
dagen på ons dagene til 
Nanset kirke – du er varmt 
velkommen!  ■

U2 og  
folketoner
I høst skal vi ha to 
temagudstjenester i 
Nanset kirke. 27. okto-
ber blir det U2-gudstje-
neste på kvelden. U2 
er for de som ikke vet 
det verdens aller beste 
rockeband. Sammen 
med koret Kick og so-
list Dag 
Arnold 
Gryting 
så prø-
ver vi å 
lage en 
guds-
tjeneste ut av U2 sin 
musikk.

24. november blir 
det folketonegudstje-
neste. Tone Krohn har 
skrevet ny liturgisk 
musikk til denne fol-
ketonegudstjenesten 
hvor Larvik Kammer-
kor også deltar.

Velkommen til å 
være med på to spen-
nende gudstjenester i 
høst i Nanset kirke.  ■

Helt Enkelt
Nytt semester betyr 
nye Helt Enkelt-
gudstjenester og som 
vanlig blir det tre Helt 
Enkelt i høst.

6. 
oktober 
er Åke 
Berg 
gjest i 
sofaen. 
Han er 
en lokal kunster her 
fra Larvik.

3. november kom-
mer Tom Sletsjøe til 
sofaen og Kick synger.

1. desember er det 
Bjarte Gjone som er 
gjesten i sofaen og 
Malene Gjone-band 
skal spille.

Velkommen til Helt 
Enkelt! ■
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Bordfelleskap i peisestua. Når det er fullt her er det plass i menighetssalen.  Foto: Fred Isaksen

Lørdag 2. november arran-
geres den årlige basaren i 
Nanset kirke. Merk at i år 
starter vi kl 12.00 og avslut-
ter kl 17.00. Det er som 
vanlig kirkeringene, basar- 
komiteen, staben og mange 
frivillige som står bak 
dugnaden. Inntekten går til 
barne- og ungdomsarbeidet 
i kirka. 

Det blir mye sang og 

musikk, alle kirkas kor del-
tar. Kanskje kommer Julie 
og vil Lita holde kiosken 
sin åpen i år også? Kaféen 
vil være åpen for salg av 
suppe og rundstykker, 
boller, kaker, sveler, kaffe 
og saft. Salgsbordet med 
salg av mat og diverse varer 
skal være på plass. Mellom 
korsang har vi åresalg. Til 
slutt trekkes gevinstene på 

basarbordet.
Det blir anledning til å 

levere gevinster i kirken da-
gen før, fra kl 17. Vi mottar 
også med stor takk juleka-
ker, gjærbakst, flatbrød, 
annen bakst, syltetøy el 
annen mat vi kan selge på 
salgsbordet. 

Velkommen til en trive-
lig og sosial ettermiddag i 
Nanset kirke!  ■

Kom og spis! Nå er det mat!

Klar for basar



Knøttesang
Barnesanger, rim og regler. På 
mandager klokken 11.00 er det 
babysang i Nanset kirke. Mam-
maer, pappaer, besteforeldre, 
faddere eller andre tar med 
seg knøttet sitt for en hyggelig 
stund i peisestua. Etter sangen 
blir det mat og prat.
For 0 – 1-åringer sammen med 
en voksen.

Søndagsskolen
Sprell Levende søndagsskole 
samtidig med gudstjenesten kl. 
10.00. Det er en gruppe for de 
små barna og en gruppe for de 
litt større. 
For barn i alle aldre.

NaBaGo Mini
Sanger, sangleker og dans 
sammen med voksne. Sanger 
med bibelsk innhold, samt 
 tradisjonelle og nyere barne-
sanger. Kveldsmat for barna 
etterpå. Onsdager kl. 17.15 
–18.00.
For barn 1 – 3 år sammen med 
en voksen.

NaBaGo
Korsang for de minste med 
vekt på sangglede og utvikling 
av rytme og sangferdigheter. 
NaBaGo synger på familieguds-
tjenester.
Onsdager kl. 17.15 – 18.00
For barn 4 år – 2. klasse

NaBaGo Pluss
Kor med masse trøkk og variert 
type musikk. For barna som er 
på vei mot ungdomsalder, med 
vekt på sangglede og utvikling 
av rytme- og sangferdigheter. 
NaBaGo Pluss synger på guds-
tjenester og har konserter og 
turer i inn- og utland.
Onsdager kl. 18.00 – 19.30
For deg som går i 3. – 7.klasse.

Fredagsklubben
Klubbkveld annenhver fredag. 
Her er det mye lek og masse 
moro, diverse brettspill, pc-spill, 
PlayStation, bordtennis, air-
hockey, kiosk med salg av brus, 
godteri og pommes frites/pizza.

Mot slutten av kvelden er det 
felles samlingsstund med lek, 
sang og andakt. 
Annenhver fredag kl. 18.00 – 
20.30. For barn i 4. – 7. klasse.

Skolekafé
Når det er storefri på Hedrum 
Ungdomsskole tusler mange 
av elevene den korte veien fra 
skolen og over til kirken for å 
være med på skolekafeen. Her 
er det salg av hjemmelagde 
rundstykker, vafler og kakao til 
kostpris.
Kirkerommet er åpent for de 
som trenger noen stille minut-
ter eler bare for å tenne et lys.
Tirsdager i storefri.
Ungdom 8. – 10. klasse.
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Trosopplæring i Nanset kirke

Alle barn som er døpt har rett 
til å lære hva de er døpt til. 
Trosopplæringen i Nanset kirke 
er en del av alle møtepunktene 

med barn og ungdom hver dag, 
gjennom hele året. Hvert halvår 
har sitt tema og høsten 2019 
er det HÅP som står i sentrum 

for formidlingen. Vi tror at 
undervisning i kristen tro skjer 
best i et aktivt miljø der man 
kan være med hele seg.

Velkommen til Nanset kirke – 
det er din kirke!

Vi ønsker at Nanset skal være en trygg, varm og raus 
kirke der alle barn kan få finne sin plass, uavhengig 
av hvem de er, og at barna skal kjenne på en tilhørig-
het både til kirken og til Gud.

Vi ønsker å dele:
■ Tro og undring
■ Kristne tradisjoner og verdier
■ Opplevelser og fellesskap
■ Håp og kjærlighet

Høst  
med håp

På Fredagsklubben kan barna leke og ha det gøy sammen med aktiviteter for enhver smak. Foto: Fred Isaksen
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Ole-Johan brenner
for givertjenesten
Ole-Johan har hatt ansvar for å holde styr på menighe-
tens givertjeneste i 12 år, og han har full oversikt over 
hvor mange penger som kommer inn og hva de brukes 
til.

– Pengene går til å lønne de fast ansatte barne- og 
ungdomsarbeiderne i kirken. Som regel har vi fått inn 
mer enn budsjettert, men 
i 2018 kom det inn 142.300 
mot budsjettert 190.000. 
Det er en vesentlig nedgang 
som kan ramme det gode 
og omfangsrike arbeidet i 
Nanset kirke. Nå har vi 17 
faste givere, og vi ønsker at 
dette antallet økes vesent-
lig. Vi ber derfor om at flere 
er med og gir et beløp som 
passer for den enkelte. Hvis 
du for eksempel gir 200 i måneden, så blir det 2.400 
per år. Og hvis ti personer gjør det samme, blir det 
24.000 kroner i året. Men alle gaver, store og små, er 
viktige for menigheten.

Ole Johan forteller at han har gått i Nanset kirke i 
mange år og er blitt glad i menigheten. Som nyvalgt 
medlem i Nanset menighetsråd har han følgende 
ønsker og visjoner for arbeidet: – Jeg ønsker at Nanset 
fortsatt skal være en «lavterskelmenighet» som tar 
imot alle, der folk trives og der Jesus er i sentrum. 
Barne- og ungdomsarbeidet er av stor betydning, og gi-
vertjenesten er spesielt viktig for å opprettholde dette 
arbeidet. ■  Dagny

KRIK
Ungdommer møtes til idrett, 
fellesskap og andakt i gymsa-
len på Fagerli skole.
Annenhver søndag fra kl. 
18.30 – 20.00.

Senfredag
Ungdomsklubb annenhver 
fredag. Her kommer det ung-
dom fra hele Larviksområdet. 
Det er selvfølgelig rusfritt og 
disco, musikk, masse spill og 
kafe med salg av brus, godteri 
og ostesmørbrød er noen av 

ingrediensene. Temakvelder 
og turer. Felles avslutning med 
ord for natta i kirkerommet.
Annenhver fredag, fra i høst så 
er det ny tid: kl. 20.00 – 23.00. 
Ungdom 8.-10. klasse

Nanset Ten Sing 
Kormiljø med sang, band, dans 
og drama, teknikk og media. 
Høstens store prosjekt lages 
av ungdommene selv og vil 
vises i Munken 12. november. 
Hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00. 
Ungdom fra 8. klasse.

Navn: Ole Johan Evertsen
Alder: 69 år
Yrke:  Revisor
Familie: Gift, tre sønner 
og to barnebarn
Oppgaver i Nanset menig-
het: holder oversikt over 
givertjenesten, synger i 
Kick og er nyvalgt med-
lem i menighetsrådet.

Slik kan du gi din gave:
Faste givere gjør det lettere for menigheten å budsjettere, men vi er selvsagt 
også glade for engangsbeløp – små og store.
BANK til kontonummer 2440.09.80396. 
Dersom du i KID-/Meldings-feltet fyller inn «1875.000. + ditt person nummer 
(11 siffer)» så blir gaven innrapportert til skattemyndighetene og du kan få 
skattefradrag.
I din nettbank kan du også legge dette som et fast oppdrag om du ønsker det.
VIPPS til 87171 – Givertjenesten Nanset kirke: 
■ gå inn på kjøp og betal, Nanset Kirke, kollekter/gaver, KIRKESPLEIS 
■ skriv inn ditt beløp.
■ oppgi  fødselsnummer og navn dersom du ønsker skattefradrag.
■ legg i handlekurv og betal.

På Fredagsklubben kan barna leke og ha det gøy sammen med aktiviteter for enhver smak. Foto: Fred Isaksen

På søndagsskolen trives både små og store. Her fra gruppen med 
de små barna.



Ungdommene koste seg på konfirmantleir på Oksøya.  Foto: Markus Isaksen

Ten Sings  
høstkonsert
Tirsdag 12. november 
kl.19.30 byr ungdom-
mene på hele seg i 
egenprodusert kon-
sert på Teaterhuset 
Munken.

Vi har allerede hatt 
første øvelse med nye 
konfirmanter. Vi kan 
love kvalitet og kreati-
vitet i form av drama, 
sang, band og teknikk. 
Ungdommene er i full 
gang med å øve inn 
sanger, skrive manus, 
tenke på kostymer 
og planlegge høstens 
store begivenhet!

Temaet for året i 
Nanset Kirke er «Håp». 
Håp er noe vi alle 
trenger. Kanskje er det 
til og med noe vi er av-
hengige av, for å bære 
og tåle livene vi er gitt 
og står midt i?

I år er det kun en 
forestilling, så oppfor-
dringen er klar: Gled 
dere sammen med oss, 
hjelp oss å fylle Mun-
ken og spre ordet!

PS: Billetter blir 
solgt av ungdommene 
i koret og via nettløs-
ning. Mer info kom-
mer når det nærmer 
seg. ■
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25. august startet konfir-
mantåret med presenta-
sjon av 49 flotte, unge og 
lovende konfirmanter. 
Gjengen dekket hele kir-
kerommet på tvers der de 
kom frem for å motta sin 
egen Bibel og bli presentert 
for menigheten. Et flott og 
vakkert syn.

Helgen etterpå dro 
45 spente ungdommer 
fra Nanset sammen med 
konfirmantene fra Larvik, 
Langestrand og Hedrum 
ut i Breviks skjærgård til 
Oksøya. 

Årets konfirmantleir var 
preget av sol, litervis med 

juice, taco, bibelvandring, 
gudstjeneste, aktiviteter, 
kiosk, hjemlengsel, latter, 
nattevåk og mye, mye mer.

Ansatte og flotte ung-
domsledere gjorde sitt aller 
beste for å skape en helg 
som kickstartet konfirman-
tenes år på en god, trygg og 
ikke minst minnerik måte.

Temaet for leiren var 
«Tilgivelse». Vi forsøkte 
gjennom sang og forkyn-
nelse og ikke minst de vi er 
å prente inn kristendom-
mens diamant: At du er 
ubetinget, høyt og evig 
elsket av din himmelske 
Far. Et vakkert øyeblikk å 

få være med på fant sted 
lørdag kveld. Da gikk 
konfirmantene en bibel-
vandring i mørket hvor de 
møtte åtte bibelske person-
ligheter som fortalte sin 
historie i lyset av en fakkel 
ute. Paulus, Marta, Peter og 
røveren på korset. Det hele 
ble avsluttet nede ved van-
net. Der kastet de en lapp 
på bålet, hvor de hadde 
skrevet noe de angret på og 
ønsket tilgivelse for.

Vi gleder oss til å følge 
denne gjengen gjennom 
året som kommer, frem 
mot festdagene i mai! ■

Rebekka

Konfirmantåret er i gang

8. – 9. september var det 
kirkevalg. Stemmesedlene 
for menighetsrådsvalget er 
talt opp og det nye rådet i 
Nanset for perioden 2019 – 
2023 vil se ut som følger:

Faste Medlemmer

Marit Evertsen
Ole Johan Odén Evertsen
André Emil Weiseth
Kristin Serkland Norskog
Liv Heidi Ingebrigtsen Teigen
Hanne Øyen Herland

Varamedlemmer

Jon Egil Ferdinand Jøssang
Ole Mikael Egge
Robert Hvaal
Anne Larsen Emdal
Kirsten Guro Sarheim Resch

Resultat av menighetsrådsvalget

1

Spennende prosjekt-

høst med Ten Sing
■ 12. november entrer 

Nanset Ten Sing scenen 

i Kulturhuset Bølgen! 

Sammen med konfir-

mantene i kirken jobber 

de med et ti-ukers pro-

sjekt. Temaet er «Midt 

i Guds verden» og med 

drama, dans og sang 

skal dette bli til en flott 

forestilling på samme 

måte som «Born to be 

king» i fjor høst. 

Se side 5

Nanset Ten Sing er i gang med forberedelsene til ny konsert som denne gang skal framføres i det 

nye kulturhuset Bølgen. Her ser vi bilde fra «Born to be King» i fjor.  
Foto: Fred Isaksen

Torsdags- 
kafé
Hver torsdag formiddag 

samles de i peisestua til 

en uformell samling med 

kaffe og vafler.
Se side 3

Kick på tur
Med sang på «Markens» 

og konsert i Søm kirke 

ble det en flott Kristian-

sand-tur for 90 kickere 

før sommerferien.
Se side 6

Overnatting
i kirken
6. klassinger inviteres  

til å være med på «Lys 

våken» i kirken.  
Se side 7

Nytt tilbud for 16+
Denne gruppa med Hedda B. Aronsen i 

spissen planlegger ny oppstart av et tilbud 

for ungdom fra 16 år og oppover. Lørdag 

24. oktober er det hele i gang i kjelleren i 

Nanset kirke. Se side 6

Menighetsblad for Nanset kirke 
Nr. 1 • Høst 2009

Marit Evertsen André Emil 
Weiseth

Liv Heidi 
Ingebrigtsen 
Teigen

Ole Johan 
Odén Evertsen

Kristin Serk-
land Norskog

Hanne Øyen 
Herland

10 år
Det er i høst 10 år 
siden vårt menighets-
blad Min Kirke kom ut 
med det første num-
meret. ■
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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
Fred Isaksen • 922 21 487

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!
Vil du annonsere? Kr 1500,- pr. modul for et år. Kontakt fred@akela.no

 Vakt te le fon :  33  20  14  44

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

Velkommen til fotklinikken!

Sessan & Nanset
Fotklinikk AS

Nansetgata 68 • Tlf. 472 67 508

Vi har åpent 
man-fredag 
kl 09.00-16.00 
torsdag 
kl 12.00-20.00.

Må du ha skyss? 
Vi henter og 
bringer uten 
ekstra kostnad 
for deg.

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

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00

Onsdag 4. september dro 
30 personer på tur for å be-
søke to av våre fantastiske 
middelalderkirker: Tjøl-
ling kirke og Gamle Berg 
steinkirke.  

Ingvar Skarvang holdt 
et interessant historisk 
foredrag i Tjølling kirke 
om området rundt kirken 
og kirkens historie. Hvor-
for en av Nord-Europas 
største kirker på 1100-tal-
let  ble bygget på et jorde 
på Tjodalyng, er fortsatt et 
mysterium. 

I Gamle Berg steinkirke 
fortalte diakon Ole Hafell 
om pilegrimstradisjonen og 
om den nye leden gjennom 
Vestfold som forbinder 
Norge med Europa gjen-
nom Larvik- Hirtshals. 
Åpningen av leden skjedde 
3. august, og til sammen 
er det nå 1.500 km med 
pilegrimsvei merket opp i 
Norge. Han bidro også med 
sang og gitarspill før bus-
sen dro videre til lunsj på 
Havna bakeri. 

Det er diakoniutvalgene 

i Larvik og Nanset menighe-
ter som arrangerer turene 
og hvis interessen er stor 
nok vil de fortsette med 
interessante turopplegg. De 
tar også imot forslag til nye 
reisemål.  ■

Solveig

Ole A. Hafell forteller om 
pilgrimtradisjonen i Gamle Berg 
steinkirke.

Ny tur med Larvik og Nanset menigheter 

Ingvar Skarvang holdt historisk foredrag i Tjølling kirke.  Foto: Birthe Balendran
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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

SENFREDAG 
Ungdomsklubb annenhver uke.  
Velassortert tilbud i spill, disco, og kafé 
med salg av brus, godteri og ostesmør-
brød. Temakvelder og turer. Felles avs-
lutning med ord for natta i kirkerommet. 
Annenhver fredag kl. 20.00–23.00  
• 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.

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 22. september 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik og  
Jorunn Abrahamsen. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 29. september 
Ingen gudstjeneste i Nanset. Larvik kirke kl. 11.00.

Søndag 6. oktober 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Lørdag 12. oktober
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 13. oktober
Kl. 10.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. NaBaGo. 
Jorunn Abrahamsen. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 20. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Kirkens Bymisjon.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 27. oktober 
Kl. 19.00: U2-Gudstjeneste. Olav Aavik/Knut Zakariassen. 
Takkoffer til dekning av gudstjenesten.

Søndag 3. november 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 10. november 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Stefanusalliansen.

Lørdag 16. november
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 17. november 
Kl. 10.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. NaBaGo.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Søndag 24. november 
Kl. 10.00: Folketone-gudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens diakoniarbeid.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 1. desember 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Lørdag 7. desember
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 8. desember 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Søndag 15. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen.  
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 22. desember 
Ingen gudstjeneste i Nanset. 

ANDRE ARRANGEMENTER:
Lørdag 2. november 
Kl. 12.00-17.00: Basar i Nanset kirke.

Tirsdag 12. november 
Kl. 19.30: Nanset Ten Sings konsert i Munken.

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE PÅ FAcEBOOK


