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Pilegrimstur
Konfirmantene hadde 
en fire timers vandring 
fra Larvik kirke til Lange
strand kirke.

Se side 6

Ny liturgi
Ny liturgi skal på plass i 
2021.  

Se side 6

TS-konsert 
flyttet
Nanset Ten Sing har måt
tet utsette sin jubileums
konsert. 
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Takk fra Barnas kirke
Nanset kirke har støttet Barnas kirke i Ubon i Thai-
land siden 2017.
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Det blir jul!

NaBaGo sang på julaften i fjor. Foto: Fred Isaksen

■  Blir det jul? Ja, det blir jul, men vi 
vet bare ikke hvordan den blir! Jula 
er høydepunktet i kirka! Gjennom 
advent og jul fylles kirkerommet van
ligvis av musikk, kor, skoler, barne
hager, mennesker, glede, håp, fest og 

forventninger. I år blir det annerledes 
og vi vet ikke helt hvordan enda. Vi 
må samles på nye måter om det som 
heldigvis er uforanderlig og fast: at 
Gud ble menneske og kom til verden.

Se side 3
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Julens utenkelige mysterium!
Et nyfødt barn, født av en ugift kvinne. 33 år seinere 
døde han som en forbryter på korset som likemann 
med to mordere. Dette menneskets fødsel blir feiret av 
millioner over hele verden, fra polhavene til ekvator. 
Augustus, Kvirinius og Tiberius er døde navn, men nav
net Jesus lever, blir elsket og tilbedt over hele jorden. 
 Hvordan skal dette uforklarlige forklares? Mellom 
fødselen i Betlehem og døden på Golgata ligger et kort 
liv på 33 år uten noen av de bedrifter som ellers gjør et 
navn verdensberømt. Jesus var ikke en stor hærfører, 
ikke en genial oppfinner eller stor forfatter. Det eneste 
han skrev var én linje – og den skrev han i sand. 
 Alt det som gjør et navn stort i menneskers øyne, 
manglet Jesus. Og likevel stråler Jesu navn over alle 
andre navn. Hvordan kan det forklares? 
 Det lar seg ikke forklare om du ikke åpner opp for 
den dimensjonen som Bibelen forteller om: Tømmer
mannen fra Nasaret er ingen ringere enn Gud selv! 
 Av kjærlighet til sin skapning valgte han å bli men
neske. Jesus vokste opp i anonymitet i en snekkerfami
lie. Som trettiåring begynte han å forkynne og det på 
en måte som vakte oppsikt. Han talte med en autoritet 
og på en måte som røpet at han faktisk var Gud. Det 
han sa og gjorde ga trøst til de nedtrykte og håp til de 
fattige, mens det vakte uro hos makthaverne og forstyr
ret den alminnelige ro og orden. 
 Etter oppveksten i Nasaret stod Jesus fram som 
trettiåring og forkynte at Guds rike var nær. Selv om 
han ikke etterlot seg egne skrifter, fortsetter historien 
gjennom de øyenvitnene som vandret sammen med 
ham. Denne historien fortsetter helt fram til vår tid, 
og på ulike måter knyttes våre fortellinger og våre liv 
sammen med hans. 
 Denne fortellingen om Gud som ble menneske og 
som lever hos oss, er troens store mysterium. Julens 
rette tone finner vi i undringen og meditasjonen 
og lovsangen som blander seg med englenes kor på 
 Betlehemsmarken. La oss bøye oss for mysteriet og  
tilbe ham som er Gud fra evighet, og som har  
åpenbart seg i tiden. 
 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting!  
Ham være ære i evighet.  ■



Kjære alle dere!
I denne spalten så skulle 
det vært listet opp alt det 
flotte og vanlige som skjer 
i adventstiden og juletiden 
i kirka. I skrivende stund 
vet vi ikke så mye av hva 
som kan gjennomføres 
eller ikke. Når dette bladet 
kommer i postkassen din 
så kan ting ha blitt bedre 
eller verre. Slik det er nå så 
har vi bare lov til å ha femti 
mennesker inne i kirka 
samtidig. Da sier det seg 
selv at det ikke er så hen
siktsmessig å gjennomføre 
konserter og store arrange
menter.

Noen har allerede avlyst 
og utsatt konserter, andre 
avventer. Så det er ikke 
så enkelt å skrive noe her 
om hva som foregår i jula. 
Følg med på informasjon 
underveis på de forskjellige 
gruppenes informasjons
kanaler.

Julaften er vi vant til at 
kirken fylles til randen av 
feststemte mennesker. Sånn 
kan det ikke bli dette året. 

Hvis ting går tilbake som 
det har vært i sommer og 
høst så kan vi være maks 
125 i kirka. Da blir det to 
gudstjenester som planlagt 
kl. 14.00 og 16.00. Blir det 
slik det er nå, med maks 
50, så må vi prøve å tenke 
alternativt. Følg med i avisa 
og på nettet!

Viktig info  
om julaften!
Til gudstjenestene klokken 
kl. 14.00 og 16.00 så blir 
det påmelding! Vi vil aller 
helst slippe å sende noen 
hjem i døra fordi det er 
fullt. Derfor må alle som 
vil på julaftengudstjeneste 
forhåndspåmeldes.

Påmeldingen åpner  
1. desember og gjøres helst 
på www.kirken.no/larvik. 
Alternativt ved å ringe 
 kirkekontoret på telefon  
33 17 30 00. Påmelding 
skjer altså ikke direkte til 
Nanset kirke eller noen i 
staben her! Du må oppgi 

navn og mobilnummer. Du 
kan melde på flere perso
ner i familien, og det går 
helt fint å legge til samme 
telefonnummer til alle per
sonene som bor i samme 
husstand. 

Uansett hvordan du 
melder deg på vil du få 
en bekreftelse på epost. 
Påmeldingen kan senere 
endres eller kanselleres ved 
å bruke lenken i bekreftel
sen. 

Dersom du blir forhin
dret fra å delta, ber vi om at 
du melder deg av for å lette 
fremmøteregistreringen 
for kirkevertene, og for å gi 
andre mulighet til å delta.

Frist for påmelding til 
julaftens gudstjenester er 
mandag 21. desember.

Opplysningene blir 
 lagret i 14 dager etter guds
tjenesten for evt. smittespo
ring, og deretter slettet.

Vi i Nanset ønsker dere 
alle en strålende jul som 
mulig, uansett hvor du er 
og hvordan den feires. ■
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Årets skolegudstjenester er dessverre avlyst. Foto: Fred Isaksen

Julegran- 
tenning
Julegrantenning over 
hele kirkas uteom
råde!
Vi tenner julegrana 
utenfor kirka onsdag 
2. desember kl.17.00. 
Nanset skolekorps 
blir med og spiller til. 
Om vi ikke kan gå på 
vanlig vis rundt treet 
og synge, skal det i 
år i alle fall ikke bli 
mindre sang enn før! 
Kom og bidra med din 
stemme; ute kan vi 
være mange og vi kan 
spre oss godt. Slik kan 
vi tenne både lys og 
håp sammen. Varmt 
velkommen!  ■

Tårnagenter
Jenter og gutter som 
går i tredje klasse 
ønskes velkommen til 
Nanset kirke helgen 
23.–24. januar. 

Som tårnagenter 
skal kirkeklokkene 
granskes, symbolikk 
på døpefonten og 
prestens liturgiske 
klær forstås, kirkerom
met og alterteppet 
skal saumfares. Vi skal 
lære om fingeravtrykk 
og høre om mysteriet 
med bildet «La de små 
barna komme til meg» 
– i tillegg til lek og 
godt fellesskap, god 
mat og annen moro! 

Vi gleder oss til 
å være sammen på 
lørdag og møtes igjen 
til familiegudstjeneste 
med tårn agentvri på 
søndag!  ■

Juletiden i Nanset kirke



Det ble er laaaangt konfir
masjonsår for konfirmante
ne som etter planen skulle 
stått til konfirmasjon i mai. 

I mars ble det brått slutt 
på alle konfirmasjonsfor
beredelser. Endelig, noen 
måneder på overtid, så 
ble de til slutt konfirmert 
en lørdag og en søndag i 
september. 

Det kan ikke ha vært 
enkelt for alle de som 
planla fest for sin konfir

mant å leve i uvisshet for 
når konfirmasjonen til slutt 
skulle foregå med tanke 
på lokaler, mat og antall 
gjester i kirka. Kanskje var 
det noen konfirmanter som 
rakk å vokse ut av dressen 
sin også:) 

Stor takk og bukk til 
supre konfirmanter og fore
satte som tålmodig ventet 
og taklet utsettelser og 
uvisshet på den aller beste 
måte!  ■

Endelig kunne vi gjennomføre konfirmasjonene
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Som ventet kunne vi ikke 
arrangere og gjennomføre 
en basar i høst slik vi har 
gjort tidligere. Vi ville like
vel prøve å skaffe penger til 
barne og ungdomsarbeidet 
i Nanset kirke og så mulig
heten av å arrangere et lot
teri. Fine gevinster ble lod
det ut med trekning lørdag 
31. oktober slik vi opprinne
lig hadde planlagt.  

Loddlister ble distribuert 
til kormedlemmer, kirke
ringer og andre i menighe
ten og også solgt på Coop 
Prix og Kiwi på Nanset. 

Vi planla en salgsmesse 
med åpen kirke noen timer 
31. oktober. To dager før 
fikk vi beskjed om at den 
ikke kunne avholdes pga 
smittesituasjonen i Larvik. 
Trekningen av lotteriet ble 

likevel gjennomført 31.ok
tober og alle vinnerne ble 
kontaktet. 

Vi hadde åresalg på 
øvelsene til korene i kirken 
i forkant av salgsmessen. 
Dette ble så vellykket at det 
frister til gjentakelse! Hele 
oktober ble derved en «bas
armåned» i kirken. Mange 
var involvert og var veldig 
ivrige til å gjennomføre en 
annerledes basar! Det ble 
lagt ut informasjon og bil
der av lotteriets gevinster 
på kirkens og gruppenes 
hjemmesider på Facebook 
og flere la ut på sine private 
sider. Loddsalget gikk stry
kende og innbragte ca. kr 
50.000! 

Selv om vi selvfølgelig 
ble skuffet over at vi ikke 
kunne ha en god gam

meldags basar i kirken i 
år, er vi veldig fornøyd og 
glad for at vi har fått inn 
vel kr. 65.000, til barne og 
ungdomsarbeidet i Nanset 
kirke. Stor takk til alle som 
har bidratt til dette flotte 
resultatet i disse koronati
der!   ■

Innbringende loddsalg på Kiwi Nanset. Foto: Fred Isaksen

Åresalg på Kor uten grenser. 

Kjære Nanset menighet!
Først vil vi takke dere 

for støtten til Barnas kirke i 
Thailand gjennom flere år. 
Barnas kirke startet i 2015, 
så nå har det vært fem år 
med aktivitet i kirka for, av 
og med barn på landsbygda 
i nordøstThailand. 

Dette siste året har vært 
spesielt.

Deler av året måtte ak
tivitetene ved Barnas kirke 
stoppe opp på grunn av Kor
ona. Vi som misjonærer har 
ikke kunnet besøke Barnas 
kirke siden februar. I noen 
måneder frem til somme
ren ble aktivitetene stoppet, 
men nå er ting i ferd med å 
komme tilbake til normalt. 
Thailand er et av landene 
i verden som har håndtert 
Koronautbruddet best, og 
har forhindret mye smitte i 
landet. Noen av tiltakene vil 
vi synes var drastiske, som 
påbud om ansiktsmaske og 
pålagt opphold på karante
nehotell. Men nå kommer 
Norge etter med lignende 
tiltak. 

Vi holder kontakten med 
teamet av frivillige ledere 
på Barnas kirke. I området 
hvor Barnas kirke ligger 
er det ikke mye bekreftet 
smitte.

Så nå samles barn hver 
lørdag til aktiviteter og 

Oktober ble basarmåned

En takk fra  
Barnas kirke   
i Thailand



Julens 
  lysbærende tre
  – en legende

Da det spurtes i verden at vår Frelser skulle bli født på 
jord, var det tre trær som la ut på vandring til Betle
hem. Først var det fikentreet, så oljetreet, det tredje 
var et grantre. I tusen år eller mer vandret de, for de 
ville være fremme i god tid når den hellige stunden 
var inne.

Underveis hendte det av og til at trærne holdt rast, 
og da viste de frem gavene de bar med seg. Fikentreet 
hadde favnen full av søte frukter, oljetreet bugnet 
 under prektige oliven. – Men du? Hva har du å by 
 verdens Frelser? spurte de det tredje treet. Da tiet 
grantreet. For det visste jo at konglene ikke var noe  
å sette frem på menneskers bord.

Fiken og oljetreet hadde ikke alltid vært de beste ven
ner. Men nå ble de vel forlikt, for det kunne de saktens 
være enige om, at de to var noe mer enn et nåletre.

Endelig stod de foran døren. Og nå skulle de frem for 
krybben og legge ned gavene sine. Fikentreet gikk først 
og la fruktene sine i fanget på Maria. Oliventreet bøy
de den knortete stammen så Josef kunne presse olje av 
kjernene. Begge trær ble hjertelig takket og priset.

Så skulle grantreet frem. Det følte seg så inderlig fat
tig der det stod med de tørre konglene sine. «Jeg har 
ingen spiselige frukter å gi,» sa det, «men kan jeg være 
til noen nytte, da gir jeg hele meg selv.»

«Om du ikke bærer frukt, så skal du fra nå av bære lys 
for Barnet,» sa Maria. Og hun tok et vokslys og festet 
det på en av treets grener.

Slik gikk det til at nettopp granen ble julens lys
bærende tre.  ■

fra «Julefortellinger», Dag Lindholm (1982)

Ill: Hans Gerhard Sørensen
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Fornøyde konfirmanter. Foto: Fred Isaksen

Nanset menighet har støttet Det norske Misjonsselskap (NMS) 
sitt prosjekt, Barnas kirke i Ubon i Thailand siden januar 2017. 
Visjonen bak Barnas kirke er å bygge kirke på barnas premisser 
og utruste barn til selv å lede. Evangeliet formidler et budskap 
om likeverd og kan løfte opp barn, gjøre barn bevisst på sine 
rettigheter og bidra til utvikling.

gudstjeneste på barns pre
misser. Noen av de eldste 
barna er ledere. 

Bom, en av de unge le
derne intervjues, og Bom 
forteller hvorfor han liker 
seg i Barnas kirke. Han 
liker seg i kirka fordi han 
treffer venner og lærer om 
Bibelen. Det er en trygg 
plass for ham å komme.

Takk til Nanset menig
het for forbønn og støtte 
til Barnas kirke i Thailand. 
Dere har støttet Barnas 
kirke siden starten, og 
er en viktig støttespiller 
som bidrar til at barn og 
unge får en trygg plass å 
komme og høre om Guds 
store kjærlighet og opp
leve Guds omsorg.  ■



Menighets-
rådet
Menighetsrådet 
konstituerer seg på 
nytt hvert år, så også 
på møtet i oktober. 
Ole-Johan Evertsen 
er ny leder, og Marit 
Evertsen er ny nestle
der. Jon Egil Jøssang er 
representant i Felles
rådet, mens Liv Heidi 
Ingebrigtsen Teigen 
er vara. Hanne Øyen 
Herland fortsetter som 
sekretær.
Ta gjerne menighets
rådet med i bønnene 
deres!  ■

Faste givere
Nanset kirke har i 
flere år drevet en gi
vertjeneste for å finan
siere barne og ung
domsarbeidet i kirken 
vår. For å kunne klare 
å opprettholde den 
store aktiviteten gjen
nom uken og året så 
er vi helt avhengig 
av denne givertjenes
ten. Vi har som mål 
å samle inn 150 000 
kroner i 2020. 

Vi er takknemlige 
for alle de som bidrar 
gjennom frivillighet 
og økonomisk støtte, 
men vi håper at flere 
ønsker å bidra gjen
nom givertjenesten. 

Husk at det gis 22% 
skattefradrag for gaver 
fra kr. 500 og inntil 
kr. 50.000 pr. person i 
2020.

Takk til alle som vil 
være med i givertje
nesten.

Kontonummer: 
2440.09.80396 eller 
Vipps 87171.

Dersom du har 
spørsmål kan de rettes 
til sogneprest Olav 
Aavik (450 37 322) eller 
til leder av givertjen
sten OleJohan Evert
sen (911 67 975).  ■
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For ti år siden fikk vi ny 
liturgi i kirkene i Norge. 
Det ble da innført en prøve
ordning, hvor hver enkelt 
menighet kunne velge 
liturgisk musikk fra et stort 
utvalg. Resultatet ble store 
lokale variasjoner. Nanset 
kirke valgte den musikken 
som vi har i dag. 

Det har hele tiden vært 
meningen at dette skulle 
være en midlertidig ord
ning. Antall mulige løs
ninger på liturgisk musikk 
skulle begrenses. Det er nå, 
sentralt i kirken, plukket 
ut fem liturgiske «rekker» 
som vi har lov til å bruke 
fremover. To av dem er for 
høytider, en er en spesiell 
rekke for klassisk musikk 

og barnekor. Det betyr at 
vi har kun to «rekker» med 
musikk til gudstjenestene 
som vi kan velge mellom 
i Nanset kirke, og i alle 
kirker i Norge. Dette skal 
innføres pinsehelgen 2021. 
Det er ikke tillatt å blande 
inn annen musikk, og det 
er ikke tillatt å blande 
musikk fra flere «liturgiske 
rekker».

Den første av disse «rek
kene» er den som var vanlig 
fra før det ble gjort noen 
endringer i musikken. Den 
andre «rekken» er delvis 
nykomponert, og har flere 
komponister. Vi må velge 
mellom disse to, og kan 
bare bruke en av dem. 

For at alle skal vite hva 

vi velger som «hovedrekke» 
i kirka, vil vi sette opp to 
gudstjenester i Nanset 
hvor vi bruker først det ene 
alternativet, så det andre. 
Da vil alle som deltar få et 
inntrykk av hva vi har å 
velge mellom. 

Søndag 10. januar og 
søndag 17. januar blir det 
gjennomført gudstjenester 
med de to forskjellige litur
giske «rekkene» (musikk) 
som vi kan velge mellom. 
Vi håper at mange møter og 
deltar disse to søndagene. 
Det er menighetsrådet 
som til slutt velger hvilken 
rekke vi skal bruke i guds
tjenestene.  ■

Tom Georg Rødland

Vi velger ny liturgi

Konfirmantene på pilegrimstur

Vi vet ikke så mye om hva 
som skjer etter jul i skri
vende stund og når de ulike 

gruppene eventuelt starter 
opp igjen. 

Følg med på gruppenes 

egne informasjonskanaler 
bl.a. Facebook.  ■

Oppstart etter jul?

 Foto: Britt Mari O. Zakariassen
Første oktober dro kon
firmantene i Nanset på 
pilegrimstur sammen med 
konfirmantene i Larvik/Lan
gestrand og Hedrum. Pla
nen var å gå fra Larvik kirke 
til Stavern kirke, men dår
lige værutsikter førte til at 
ruten ble forkortet. Turen 
gikk ned til byen, gjennom 
Byskogen og over Nanset 
før vi vandret gjennom den 
vakre Bøkeskogen. Til slutt, 
etter fire timers vandring, 
endte vi opp i Langestrand 

kirke hvor vi hadde en fel
les avslutning inne.

Det var ikke alle som 
helt skjønte vitsen med 
å rusle en diger omvei i 

stedet for å gå direkte til 
Langestrand, men det ble 
en riktig fin tur med mange 
gode samtaler og refleksjo
ner :) ■ 
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Fred Isaksen • 922 21 487

Familiegudstjeneste med korsang

Nanset Ten Sing fyller 20 
år i år og vi var nesten 
i mål til konsert 16. 
november. Omtrent alle 
billettene var utsolgt. 
Gjesteartistene våre Mag
nus Brekke Aalbu, Hedda 
Brekke Aronsen og He
lena Andersen, samt det 
flotte bandet var klare. Vi 
hadde også gledet oss til 
å få besøk av Mari Sønne
syn Berg og Freddy Berg 
på konserten. 

MEN vi måtte avlyse 
og utsette pga korona
situasjonen. Det var 
en fortvilet situasjon! 
Ungdommene og mange 
voksne støttespillere 
håpet i det lengste at vi 
kunne gjennomføre. 

Flere av årets konfir

manter i Nanset og Lar
vik har dette som en del 
av sin konfirmantunder
visning, og alle konfir
manter i Nanset, Larvik, 
Hedrum og Langestrand 
pleier komme på konsert 
og ha dette som obligato
risk undervisning.  

Nå møtes Ten Sing på 
Zoom (videochat) frem
over for å holde det so
siale oppe. Vi planlegger 
ny konsert 22. mars 2021. 
Vårt håp er at folk som 
har kjøpt billetter kan la 
sine stå inne til den nye 
konserten. Vi får håpe 
koronasituasjon bedrer 
og at konserten i mars 
blir skikkelig bra!  ■

Ten Sings 20 års jubileums- 
konsert er flyttet til mars

Vil du annonsere? 

Kr 1500,- pr. modul for et år 

Kontakt fred@akela.no

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 

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. ?

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

Endelig, etter flere måne
der uten, var det fint å feire 
familiegudstjeneste igjen. 
25. oktober var datoen og 
det var utrolig fint å få høre 
NaBaGo Pluss synge igjen. 

Barnekorenes stemmer har 
vært sårt savnet i kirkerom
met på gudstjenester og det 
er like rørende hver gang 
disse stemmene løfter taket 
i kirka!  ■

Med én meters avstand til hverandre sang NaBaGo Pluss på 
 familiegudstjenesten. 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 inn- 
hold, samt tradisjonelle og nyere barne-
sanger. 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.

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

Lørdag 5. desember
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Bjørn Kinserdal.

Søndag 6. desember 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss og NaBaGo. Olav aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 13. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal.  
Takkoffer til Norges KFUK/KFUM

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

Fredag 25. desember – 1. juledag
Kl. 11.00: Felles høytidsgudstjeneste i Larvik Kirke. Bjørn Kinserdal. 
Takkoffer til Det Norske Bibelselskap. Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 27. desember – 3. juledag
Kl. 11.00: Vi synger oss gjennom julens salmer. 

Søndag 3. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Takkoffer til Misjonsalliansen. 
Juletrefest kl. 11:00

Lørdag 9. januar
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Bjørn Kinserdal.

Søndag 10. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav aavik. 

Søndag 17. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav aavik. 

Søndag 24. januar 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. NaBaGo Pluss. 
Olav aavik og Jorunn abrahamsen. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 31. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Kristin Lewin. 

Søndag 7. februar 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 14. februar 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 21. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav aavik. 

Søndag 28. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen.

Søndag 7. mars 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 14. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal.

Søndag 21. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav aavik.
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 28. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav aavik. 

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FAcEBOOK


