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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
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FREDDY 
BERG
Sokneprest

NANSET KIRKE

Min kirke
Mange er med i Nanset kirkes arbeid. Det er fantastisk 
moro. Jeg hører ikke så sjeldent at i Nanset kirke er det 
godt å være. Jeg håper det er din opplevelse også. Hvis 
ikke må du si ifra. Nanset kirke er din kirke. Den er 
ikke bare for noen få, spesielt interesserte, men for alle 
som vil bruke den.

For det er slik det skal være. At kirken er et sted å være 
med hele seg. Med de gode dagene og de vanskelige. 
Det må være plass til livet i en kirke. Barnas liv, ung-
dommens liv og de voksne liv. 

Det meste av det som skjer i Nanset menighet ville 
ikke skjedd om det ikke var for ildsjeler som bruker sin 
fritid på andre. Dette bladet ville f.eks. ikke vært gitt ut 
om ikke Fred Isaksen sa at det kunne han hjelpe med, 
og noen fikk det ut i postkassen din. 150 mennesker 
står på listen over frivillige medarbeidere. Takk til alle 
dere som igjen er i gang med et nytt arbeidsår. Takk 
til alle som står på for å skape gode møteplasser for så 
mange. Det betyr mer enn vi ofte tenker på.

Ikke alle har muligheten til å engasjere seg like mye. 
Men det er noe som alle kan gjøre. Det er å bruke kir-
ken sin. Mange synes det er litt vanskelig å gå inn kirke-
døra. Kanskje var det følelsen av at det hadde gått for 
lang tid siden sist, eller at det ikke var noen god grunn 
til bare å dukke opp. Det hadde i alle fall vært trivelig  
å se deg, og i tillegg ville det bety noe for andre at  
du var der. For det at du er der på en gudstjeneste,  
en konsert eller noe annet som skjer, gjør en stor for-
skjell for de andre som kommer. Kanskje blir  
kommentaren: «Oi, her var det folksomt.» Eller:  
«Han hadde jeg ikke venta å finne i kjerka, så da  
er det vel plass til meg også.»

Vi ses! I din kirke.
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Vaffellukta møter oss 
helt ved ytterdøra og 
det er glade stemmer 

i peisestua. Det er torsdag 
formiddag og tid for tors-
dagskafé. 

– Det er jo litt som en 
sjømannskirke helt lokalt, 
sier en av ildsjelene Finn 
Andreassen. Man kan 
komme når man vil og 
gå når det passer. Ingen 
påmelding og ikke noe fast 

program. Men det blir like-
vel ikke så sjeldent at noen 
setter seg ved pianoet, og 
noen ganger blir det også 
litt allsang. 

Ellen Dahle som samme 
med sin mann flyttet til 
Larvik relativt nylig, sier de 
ble godt tatt i mot på tors-
dagskafeen. Det var hygge-
lig og uformelt. Her ble vi 
kjent med folk veldig raskt. 
Og så står jo alltid kirke-

rommet åpent for dem som 
vil bruke det. 

Fire forskjellige grup-
per er vertskap og sørger 
for alle ønskes velkommen 
og at kaffen er klar. Kafeen 
har så langt i høst vært 
godt besøkt. Det har også 
vært gjort noen framstøt 
for å bruke kafeen som 
utgangspunkt for turer i 
nærområdet, men dette har 
foreløpig ikke tatt av. n

Forberedelsene er i gang for 
høstens basar. Basaren er 
veldig viktig for økonomien 
på barne- og ungdomssat-
singen. Og basaren er mer 
enn lodd og gevinster. Det 
er en trivelig fest med kor-
sang og høy stemning. 

Fredag den 13. november 
fra klokken seks er mulig-
heten der både til å være 

med på en trivelig kveld og 
å prøve lykken.

Kari Hauge fra gruppen 
som jobber med årets basar 
røper at man dette året leg-
ger opp til flere trekninger 
av årer enn det har vært 
tidligere. 

– Det er rett og slett 
noen som ikke har fått 
kjøpt så mye lodd som de 

egentlig ønsket. Og det går 
jo ikke. Det blir både fine 
og mange gevinster.

Så bli med på en god 
gammeldags basar som gir 
deg mulighet til å støtte 
 arbeidet i kirken og sam-
tidig ha det både spennen-
de og trivelig. Dørene åpner  
kl 17 og da starter lodd-
salget også. n

«Sjømannskjerke»  
på Hovland

Nytt menig-
hetsråd fra 
1. november
Et historisk kirkevalg 
gikk av stabelen 13. og 
14. september. Det var 
valg til menighetsråd 
og valg til bispedøm-
meråd for første gang 
lagt til samme tid og 
sted som stortings-
valget. Det nye menig-
hetsrådet overtar 1. 
november og er valgt 
for to år. Slik ser det 
nye menighetsrådet i 
Nanset kirke ut:

Basar – mer enn lodd og gevinster

Finn og Ragnhild Andreassen sammen med Martha Askland hygger seg med kaffe og vafler.
 Foto: Fred Isaksen

Solveig Levinsen

Hilde Berit Wirgenes

Helge Molvik

Egil Lie

Ingvild Aartun

Nils Tore Lia
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— TT på Gjøvik var ste-
det å være! konstate-
rer en fornøyd Magnus 
Brekke Aalbu som var 
en av deltakerne fra 
Nanset Tensing. 

— Det var plass til alt og 
alle, ikke for stort, og med 
kjempebra opplegg både 
på Gjøvik Gård, Fastland og 
Fjellhallen. 
 I sommer var nærmere 
2000 ungdommer samlet på 
Gjøvik til TT (TenåringsTreff) 

som arrangeres av Norges 
KFUK-KFUM. Blant disse 
var 50 deltakere fra Nanset 
Tensing, som dro sammen 
med deltakere fra Tunheim 
Tensing, Sandefjord Tensing 
og Amasing fra Porsgrunn. 
Festivalens tema var «Tro på 

det utrolige». 
 Det var mye som skjedde i 
de varme dagene fra 23.-28. 
juni. Hver morgen og kveld 
var det samlinger i den store 
Fjellhallen i Gjøvik. Der var 
imponerende program med 
allsang, morsomme innslag 

I Nanset menighet driver vi med trosopplæ-
ring for alle døpte, og menigheten 
har siden 2003 vært forsøksmenig-

het i Trosopplæringsreformen. Vår 
metode har vært å bruke alt vi har av 

barne- og ungdomsarbeid som arena 
for å oppleve og for å lære hva den 

kristne tro er. Derfor har vi systemati-
sert arbeidet slik at hvert semester har 

et tema, og hver gruppe har sitt opplegg 
med hva som skal formidles akkurat dette 

halvåret. Kirken vår har flere medarbeidere 
som driver med dette. Til sammen dekker 

disse én stilling. En av dem og ny av året er 
Hedda Brekke Aronsen.
– Jeg tror det er viktig å møte ungdom 

på deres premisser og møte dem der de er, 
hvis man skal skape et godt ungdomsmiljø 

i kirken, sier hun. – Det er fint å møte troen 
gjennom noe man interesserer seg for. 

Hedda snakker rolig og engasjert. Hun 
har lenge vært en person som har betydd 
mye for Nanset Ten Sing. I vår var hun 
ferdig med 3 år på musikklinja og har vært 
i Nanset Ten Sing siden 2006. De siste to 
årene som dirigent. 

Nå har hun 1/3 stilling innen trosopplæ-
ringen med spesielt ansvar for Nanset Ten 
Sing og et tilbud for eldre ungdom som 
ikke er i gang pr i dag. På første øvelsen 
etter ferien var det over 80 ungdommer i 
kirken.

– Hva gjør at Nanset Ten Sing i dag er blitt så 
livskraftig, tror du? 

– Det er blitt et stort og trygt sosialt 
miljø. I Nanset Ten Sing har man også vært H

E
D

D
A

Tenåringstreff på Gjøvik
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Dette er 

Hedda Brekke Aronsen
Oppvokst i Stavern. 

Nettopp ferdig med: 

Thor Heyerdahl Videregående 

skole, musikklinja. 

Hovedinstrument: Sang

Interesser: Sang og musikk helt

fra hun var barn. Både hjemme og

i barnegospel hvor hun var med 

fra hun var 3 år gammel 

Favorittmat: Alt som kan Wokes. 

Utenom å dirigere liker hun å 

være med venner, gjerne i friluft.

flinke på lederutvikling blant annet gjen-
nom styrearbeid og at mange får ansvar. I 
tillegg har ungdom blitt sendt på kurs og 
seminarer. Men vi kan alltid bli bedre, un-
derstreker hun. Vi kan bli enda flinkere til 
å gi folk ansvar og hele tiden være opptatt 
av å inkludere nye.

– I kirken har vi både Senfredag og Ten Sing 
med ungdommer i ungdomsskolealder, men vi 
kunne vel vært sterkere på eldre ungdom? 

– Jeg tror at veldig mange på videregåen-
de hadde vært her hvis de hadde visst hva 
de gikk glipp av. I tillegg vil vi i høst igjen 
komme med et tilbud som spesielt retter 
seg mot dem som går på videregående og 
oppover.

– Hva blir det da?
– Det er ikke helt klart enda. Men det er 

viktig at det blir et samlingssted for alle 
og åpenhet for å snakke om å være en ung 
kristen. Ingredienser som mat og musikk 
blir nok også en viktig del av dette tilbudet. 
Vi tenker vel også av og til å invitere gjester 
utenfra til en slags happening. 

– Hva tenker du om nå å være ansatt i Nanset 
kirke? 

– Jeg synes det er kjempespennende! 
Jeg har jo vært her noen år som frivillig, 
så derfor synes jeg det var ideelt å få dette 
tilbudet. Utrolig mange hyggelige mennes-
ker som jeg har blitt kjent med. Drømmen 
videre er å jobbe med musikk så den praksi-
sen jeg får er jo også veldig bra. n

Tenåringstreff på Gjøvik
og integrert forkynnelse. På 
dagen ble det brukt mye tid på 
Gjøvik Gård hvor det var alle 
slags aktiviteter og nesten alltid 
en pågående konsert med et Ten 
Sing-kor. Det var også en dag 
som var dedikert til Gjøviks store 
utebasseng, der det ble arran-

gert «Ta Sjansen» og stupekon-
kurranse. 
 Når vi spør Magnus hva som 
gjorde TT spesielt bra, svarer han:  
 — De var veldig flinke til å 
få opp stemninga. Det rocka i 
tillegg til at det hadde et bud-
skap. n

Marte Helene Solberg fra Nanset  
Ten Sing var med å løpe «Global-løpet» 
til inntekt for fredsarbeid på Sri Lanka.
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Konfirmant-prosjekt 
med konsert i Bølgen
Nanset Ten Sing er et kreativt fritids-
tilbud med musikk, dans og drama for 
ungdom i alderen 13-19 år. Gruppa tel-
ler ca. 90 medlemmer, og samles hver 
tirsdag kveld i Nanset kirke. 

Vi lager hver høst en forestilling 
sammen med årets konfirmanter i 
 kirken. Forestillingen blir til i løpet av 
et 10 ukers prosjekt, og munner ut i et 
ca 60 minutters show med livfull kor-
sang, dyktige solister, et dedikert band, 
kraftfull dans og engasjerende drama. 

12. november entrer vi scenen i Kul-
turhuset Bølgen, og gjett om vi gleder 
oss!

Foran oss har vi nå en høst med in - 
tens jobbing. Sanger skal velges,  arran - 
geres og øves inn i kor, i band og med 
 solister. Temaet «Midt i Guds ver den» 
skal konkretiseres, få en ny og slå ende 
tittel, og det må lages en story rundt 
som dramagruppa skal formidle til 
publikum. Danseledere skal lage danser 
og øve inn med dansegruppa, og Ten 
Sings egen PR-gruppe skal lage plaka-
ter, pressemeldinger og programhefter. 

Foreløpig vet vi ikke så mye mer. 
Men vi har erfaring fra tidligere 
forestillinger som sier oss at dette blir 
bra! Vi satser på å fylle Bølgen denne 
kvelden i november. Med ungdommelig 
energi og livsglede. Og med publikum. 
Det blir bare én forestilling, og vi tror 
det kan være lurt å være tidlig ute for å 
få tak i billetter. 

Hva mer kan vi si? Du er hjertelig 
velkommen! n
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Det å være med i KICK er utrolig 
 morsomt. Alle sammen gleder 
 seg sååå mye til hver onsdag 

klokka åtte og øvelse.  Det skal svært gode 
grunner til for ikke å komme på øvelsen å 
treffe gode venner og å synge under Maris 
utrolig inspirerende ledelse.  Hun burde 
hatt mellomnavnet «fyrverkeri». Og tålmo-
digheten hennes er slik som en god mor 
har for sin viltre ungeflokk.

Gjengen er brokete, men sanggleden 
har vi felles og den knytter oss sammen. 
Etter hvert lærer vi noen av alle de rare 
tegnene som visstnok skal kunne leses på 
note arket. Annethvert år har vi en helgetur 
til fjernere strøk. For to år siden var vi på 
Voss for å synge for foreldrene til Mari. I år 
gikk turen til Freddys hjemplass, Kristian-
sand.

Når turen annonseres engang på vinte-
ren og påmeldingslister blir lagt ut, fylles 
de raskt ut av en gjeng som ligner lett trip-
pende og forventningsfulle unger. Andre 
helga i juni reiste to fulle busser med glad 
«ungdom» og oppakning som om vi skulle 
være et år i Australia.  Som alle andre buss-
turer er også stemningen på våre busser 
atskillig høyere på turen til målet sam-
menlignet med turen hjem igjen.

Lørdag formiddag hadde vi vårt første 
oppdrag. Midt i byens verdensberømte 
gågate Markens, stilte vi opp og sang for de 
handlende sørlendingene. Grunnen til san-
gen under lørdagshandelen var ikke  bare 
for å vise oss fram, men også for å  invitere 
til konserten i Søm kirke samme kveld. 

Søm kirke, fra 2004 er et syn verd. 
250.000 teglstein gikk det med for å bygge 
kirken. En fantastisk 15 meter høy alter-
tavle i glass laget av Kjell Nupen. Kirken er 
en vei-kirke, så ta turen innom for å beskue 
de 80 m2 med glasskunst.

Til forskjell fra resten av sommeren så 
var det et strålende vær under vårt opp-
hold der sydpå. Vi spredde oss rundt på 
 byens utesteder, butikker og ikke minst på 
båtutstillingen ved havna. Alle sørlendin-
ger ligner presten vår, smilende og opp-
merksom. Så der hadde vi det godt. Det var 
noe spennende å se om vi, et kor fra Larvik 
klarte å trekke folk til konsert i en kirke 
på en strålende lørdagskveld. Om vi ikke 
fylte alle 400 setene i kirken så var det god 
oppslutning. Etter hvert var kontakt opp-
rettet og konserten ble en god opplevelse 
for begge parter.

Søndag deltok Kick på gudstjenesten i 
Søm kirke. For Freddy, presten vår var det 
en spesiell opplevelse å holde preken på 
hjemstedet sitt. Det var her han for nøy-
aktig 25 år siden ble ordinert til prest. n

jos  

KICK på tur
Koret sang i Kristiansands gågate «Markens».  Foto: Fred Isaksen

Håkon Tveit sang «I’m yours» på konserten.

Kick sang også på søndagens gudstjeneste.

Nytt tilbud 
for 16+
Etter at PLUSS tok en 
pause har vi manglet 
et tilbud ved siden av 
Ten Sing for de eldste 
ungdommene. 

En gruppe med 
Hedda B. Aronsen i 
spissen planlegger ny 
oppstart av et tilbud 
i Nanset kirke for 
ungdom fra 16 år og 
oppover. Noe er på 
plass: Det skal være 
åpent hus for alle som 
vil komme annen hver 
lørdag kveld. Det blir 
kaféstil, med store pla-
ner om kaffemaskin 
som kan det meste.  
I tillegg skal det være 
musikk, mat og gode 
mulighet til å snakke 
sammen. Noe kommer 
også til å foregå en 
halvtime oppi kirke–
rommet. Men hva 
dette er og hva disse 
lørdagskveldene skal 
hete, jobbes det med 
for tiden. 

Følg med: lørdag 
24. oktober er det 
hele i gang. For alle i 
videregående og eldre. 
I kjelleren i Nanset 
kirke. n

Nytt flygel!
I hele vår har det vært 
samlet inn penger til 
et nytt flygel i kirken.
En stor gave i sommer 
gjorde at målet ble 
nådd og flygelet er 
bestilt.  

Søndag 15. novem-
ber kl. 19 blir det pre-
sentasjon av det nye 
flygelet med musikk i 
ulike stilarter framført 
av våre egne musikere 
Jørn Odén Evertsen 
og Pieter Leebeek 
med  flere. Det blir 
 allsang og solo–spill 
og innslag av andre 
instrumenter. n
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Overnatting i kirken 
for 11 åringer
Vi inviterer alle barn som går i 6. 
klasse til å være med på «Lys Våken» i 
kirken. Da møtes vi i kirken kl. 18 og 
avslutter med å være med på guds-
tjenesten dagen etter. Overnattingen 
skjer i kirkerommet og er en del av 
trosopplæringen i kirken vår. «Lys 
Våken» skjer fra 14. til 15. november i 
kirken. Det kommer egen invitasjon til 
alle 6. klassinger, men sett av dagen  
(…jeg mener natta!). n

Tur til Tusenfryd!
Lørdag 5. september reiste 63 for-
ventningsfulle barn og voksne til 
Tusenfryd for å feire Norsk Søndags-
skoleforbunds 120-års jubileum. 
Søndagsskolen, Gull Verd og NaBa-
Gym var invitert. Vi fikk være med på 
konsert med Oslo Soul Children og 
Christian Ingebriktsen, og bursdags-
fest med spennende pakker og masse 
såpebobler. Det ble selvfølgelig også 

mange turer 
ned tømmer-
renner og 
berg og 
dal baner. Ca 
16.000 søn-
dagsskolebarn 
var med på 
feiringa. n

Støtt oss
med en annonse!
kun 1500,- pr modul 

for ett helt år

Fred Isaksen • www.akela.no

Plateslippkonsert med barnegruppa 4U
23. august hadde den nye kristne barnegruppa 4U :for you: plateslipp-kon-
sert i Nanset kirke i Larvik. Med seg for å lage dette til en festforestilling 
hadde de Seven-jentene, som også deltar med koring på plata, dansere fra 
aspirantkompaniet ved StudioNille og NaBaGo pluss.

Koret dro i gang konserten med to fengende 
låter. Koret ble avløst av dansere som kastet 
glans over festen i sine kostymer med paljett-
vester og paljettpyntede bowlere.

4U danset og sang seg gjennom låt etter låt 
fra plata, og fikk gode tilbakemeldinger fra et 
feststemt publikum. Fengende låter med fart 
som «Bli med oss» og «Andre siden» ble avløst 
av ballader som «For you» og «Grønne enger». 
Sistnevnte fremførte barna flerstemt og ga flere 
av publikummerne gåsehud.

Den ene solisten avløste den andre med 
sterke klare stemmer som var godt samstemte. 
I tillegg klarte de å gjennomføre en koreografi 
under sangene, som kunne tatt pusten fra de 
fleste. n

NaBaGo-pluss-jenta Nora 
Marie Lia synger i gruppa 
4U og synes det var gøy å 
synge på hjemmebane. 

På skattejakt
I tilknytning til at de får boka blir 
 barna med foreldre invitert til 
 Skattejakt i kirken. Dette er en sam-
ling noen dager før gudstjenesten. 

Slik blir de litt kjent med kirken og 
noen av oss som er her. 

Skattejakten vil foregå torsdag 15. 
oktober kl. 17.30- 18.30. n

4-årsboka
Har du en fireåring i huset? Da invi-
teres han eller hun til å komme til 
kirken sammen med foreldre for å få 
4-årsbok. Det skjer den 18. oktober kl 
10.00 i Nanset kirke. Da er det familie-
gudstjeneste og for håpentligvis mange 
andre fireåringer i samme ærend. 
4-årsboka er en gave fra  menigheten 
og er et ledd i det å følge opp 
 dåpen. n
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SøNDAGSSKOlEN
Sprell Levende søndagsskole på søn
dager samtidig med gudstjenesten.  
Søndag kl. 10.00–11.00.  
• Barn i alle aldre

GUll VERD
Bibelfortellinger og lek i gymsal. 
Gymsalen på Frostvedt skole. 
Torsdag kl. 17.00–18.00.  
• Barn 4–6 år
 
NABAGyM
Bibelfortellinger og lek i gymsal.  
Gymsalen på Frostvedt skole.  
Torsdag kl. 18.00–19.00.  
• Barn fra 7 år

KNøTTESANG 
Barnesanger, sangleker og små danser. 
Etterpå er det tid for rundstykker, prat 
og utvikling av nye vennskap. 
Fredag kl. 12.00–13.30.  
• 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. 
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.  
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 sangglede 
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, pcspill, 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. 
www.nansettensing.no 
Tirsdag kl. 19.00–21.30  
• Ungdom fra 8. klasse
 
SENFREDAG 
Ungdomsklubb annenhver uke. 
Velassortert tilbud i spill, disco, og ny
oppusset 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
 
PlUSS 
Ungdomsklubb for eldre ungdom 
 annenhver lørdag. Spill, kafé og musikk. 
Presentasjon av tema, og tid til samtale.  
Oppstart 24. oktober.  
• Ungdom 16+
 
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.11.00–13.00

KOR UTEN GRENSER
Er koret for de voksne som har anled ning 
til å øve på formiddagen. Konserter, 
mange opptredener rundt om i byen, 
deltakelse ved gudstjenester. 
Onsdag kl. 12.00–13.30

KicK
Kick er koret for voksne som liker å 
synge. Stort miljø, konserter, turer og 
deltakelse ved gudstjenester.  
www.koretkick.no 
Onsdag 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
Hver dag året rundt har vi  medarbeidere 
som kommer til kirken for å be for 
 menighet, lokalsamfunn og for 
 mennesker som har bedt om forbønn.

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 har forpliktet oss på i 5 år å støtte 
et arbeid for vanskeligstilte barn 
i slummen i Bangkok i samarbeid med 
Det norske Misjonsselskap.

Søndag 27. september kl. 10:00
Gudstjeneste med nattverd. Tor Inge Romøren, trompet .  
Offer til Menighetsarbeidet. Prest: Freddy Berg. Ikke søndagsskole.

Søndag 4. oktober kl. 10:00 
Gudstjeneste med dåp. Prest: Kari Robinson. Ikke søndagsskole.

Søndag 11. oktober kl. 10:00 
Gudstjeneste med nattverd. Offer til Familie og medier.  
Prest: Knut Zakariassen. Søndagsskole 

Søndag 18. oktober kl. 10:00
Familiegudstjeneste med dåp. 4-års bok. Nabago synger.  
Offer til Barnearbeidet. Prest:  Freddy Berg

Søndag 25. oktober kl. 10:00 
BOTS OG BEDEDAG. Gudstjeneste med skriftemål og bønn.
Prest: Freddy Berg. Søndagsskole.

Søndag 1. november kl. 10:00  
Alle helgens dag. Dåp,  Kor uten grenser, Kjetil Johnsen, trombone.
Offer til diakoniarbeidet. Prest: Knut Zakariassen. Søndagsskole.

Søndag 8. november kl. 10:00 
De forfulgtes søndag. Gudstjeneste med nattverd. KICK.  
Offer til Norsk Misjon i Øst. Prest: Freddy Berg. Søndagsskole.

Søndag 15. november kl. 10:00 
FAMILIEGUDSTJENESTE for store barn. Tema: Midt i Guds verden.
Dåp, Ofr. Misjonsprosjektet. Nabago Pluss, Fredagsklubben,  
Nabagym. Prest:  Freddy Berg.

Søndag 22. november kl. 10:00
Gudstjeneste med nattverd. Offer til  Menighetsarbeidet.  
Prest:  Oddrun Pedersen. Søndagsskole.
 
Søndag 29. november kl. 10:00
1. SØNDAG I ADVENT. FAMILIEGUDSTJENESTE for små barn
Tema. Midt i Guds verden. Dåp. Søndagsskolen, Gull verd, 
Nabago og Nabago Mini deltar. Offer til barnearbeidet.

Søndag 6. desember kl. 10:00 
2. SØNDAG I ADVENT. Gudstjeneste med nattverd. Fagens bl. kor.
Offer til menighetsarbeidet. Prest:  Knut Zakariassen. Søndagsskole.

Søndag 13. desember kl. 10:00 
3. SØNDAG I ADVENT. Ung Messe med konfirmanter, Senfredag og 
Ten Sing. Offer til KFUK-KFUM Global. Prest: Freddy Berg.
 

Andre arrangementer:

Lørdag 10. oktober kl. 11.00 
SIMENsamling.

Torsdag 12. november kl. 19.00 
Nanset Ten Sing med konfirmanter har konsert i Bølgen. 

Fredag 13. november kl 18.00 til 20.30. 
Basar til inntekt for barne og ungdomsarbeidet.

Lørdag og søndag 14.-15. november. 
«Lys Våken». Overnatting i kirken for 11 åringer.

Søndag 15. november kl.19.00
Konsert og allsang med nytt flygel.

Lørdag 21. november kl. 11.00 
SIMENsamling.

Søndag 6. desember 
Julekonsert med Kick og Kor uten grenser.

Søndag13. desember 
Luciakonsert med Nabago, Nabago Pluss og Ten Sing.


