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Med lys inn
i mørketiden
■ Adventstiden er en 
tid med mye forventing 
og gode tradisjoner. 
Nanset kirke har også 
sine tradisjoner som vi 

vet mange setter pris på, 
og som de ønsker å få 
med seg. To av gudstje-
nestene denne tiden er 
preget av temaet vårt, 

«Midt i Guds verden».  
I tillegg er det flere store 
konserter. 

Se side 3

Lucia-konserten 13. desember er en tradisjon. Her fra fjorårets innmarsj.  Foto: Fred Isaksen

Full fart i
gymsalen
Det er stor fart og høy-
lytte rop når Gull Verd 
og deretter Nabagym er i 
gang med «søndagsskole» 
på en helt vanlig torsdag.

Se side 6

Gåtur for 
seniorer
Bli med på gåtur – det er 
sunt for kroppen. Hver 
torsdag før torsdags- 
kaféen går vi tur en drøy 
halvtime.

Se side 3

Internasjonalt
Siste søndagen i januar 
er det «Internasjonal 
søndag» i kirken vår. 

Se side 3

Fantastisk forestilling
Nanset Ten Sing entret scenen i kultur- 
huset Bølgen med forestillingen «Tørst».

Se side 4-5
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FREDDY 
BERG
Sokneprest

NANSET KIRKE

Jula i et nøtteskall
En gang fikk jeg en spesiell julehilsen. Den var veldig 
liten, laget av halvparten av en valnøtt. (Forøvrig min 
favorittjulenøtt). Oppi det halve skallet lå en bitte 
liten figur av et barn som var pakket inn i et lite hvitt 
tøystykke. Hilsenen som fulgte med var: «Jula i et 
nøtteskall».

Advents- og juletid er så mye. Følelser og stemning.  
Mat og tradisjoner. Handel og reklame. Avslutninger og 
høyt tempo for noen. Savn og ensomhet for andre. 
Jula er så mye at essensen kan bli borte. Og det er fort 
gjort. For små ting og mennesker som ikke roper så høyt 
blir lett borte. 

Og jul er jo særdeles små greier. En fødsel i fattige kår. 
Bortgjemt og stille. Og så er det jo så lenge siden. 

Jeg synes den lille figuren lagt i et lite nøtteskall sa meg 
noe viktig. Egentlig handler jul om en ting: Jesus. Og 
uten Ham er det ikke jul vi feirer. Da er det noe annet. 
Og det er ikke så smått som det ser ut til. Jula er store 
greier fordi det dreier seg om han som er større enn livet 
selv. Om Han som har gitt oss livet. Han som er Gud før 
og etter alle ting. 

Det var Han som ble så liten.
Det er denne enorme kontrasten som er jula. 
Det uendelige bli endelig. Den evige blir timelig. 
Den hellige opphøyde blir vanhelliget og undertrykt. 
Jorda tar himlen i favn.

What if God was one of us, har blitt sunget i hele 
sommer og høst på radioene våre. …Like a stranger on 
a bus… Hva om Gud ble en av oss? Men det er jo det 
som er hele poenget: God is one of us. Som Johannes  
skriver i begynnelsen av sitt evangelium: 
Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss.

Jula i et nøtteskall, det er Jesus det.
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Adventstiden er en tid med 
mye forventning og gode 
tradisjoner. Nanset kirke 
har også sine tradisjoner 
som vi vet mange setter 
pris på, og som de ønsker 
å få med seg. To av gudstje-
nestene denne tiden er pre-
get av temaet vårt, «Midt 
i Guds verden». I tillegg er 
det flere konserter. 

Først ute er Nanset skole-
korps før Kor uten grenser 
og KICK har to konserter 
søndag 6. desember. Sønda-
gen etter er det Lucia-kon-
serten. For mange er den 
stemningsfulle konserten 
med alle som driver med 
musikk i barne- og ung-
domsmiljøet i kirken vår, et 
høydepunkt. 

På disse konsertene tas 
det opp kollekt til vårt 
misjonsprosjekt som støtter 
arbeid for barn i slummen i 
Bangkok. 

Også i år gjester Tjøl-
ling sangforening kirken to 

dager før julaften. 
Den store helligdagen 

rundt om i verden er 1. jule-
dag. For at det skal være tid 
til å spise en rolig frokost 
denne dagen er høytids-
gudstjenesten lagt til kl 
12.00. Vi kan anbefale alle 
som ønsker en noe roligere 
høytidstemt julegudstje-
neste, å komme til Nanset 
kirke 1. juledag.

Vi ønsker deg en fin ad-
venttid. Og en meningsfull 
jul. n

Her er en liste over noen fine 
ting som skjer før og i jula:
1. søndag i advent,  
29. november kl.10.00: 
Temagudstjeneste for de minste. 
Familiegudstjeneste med de små 
barna i fokus. Barna fra Gull Verd,  
Nabago Mini, Nabago og Søndags- 
skolen deltar.   

Lørdag 5. desember kl. 19.00: 
Konsert med Nanset skolekorps 

Søndag 6. desember 
kl. 18.00 og kl. 20.00:
Julekonsert med Kick og Kor uten 

grenser. Kollekt til misjonsprosjektet 
i Bangkok.

3. søndag i advent,  
13. desember kl. 10.00: 
Ung messe med konfirmanter og 
Tensing. Konfirmantene samarbeider 
med Tensing om denne spesielle 
gudstjenesten som blir full av sang, 
drama og dans.

13. desember kl. 18.00:
Luciakonsert med Nabago Mini, 
Nabago, Nabago Pluss og Nanset 
Tensing. Kollekt til misjonsprosjektet 
I Bangkok.

Tirsdag 22. desember kl. 22.00:
Konsert Tjølling sangforening. 

Julaften 24. desember:
Julegudstjeneste kl. 14.00:  
Kor fra kirken deltar.
Julegudstjeneste kl. 16.00: 
Solist: Hedda Brekke Aronsen
Nanset skolekorps. 

1. juledag 25.desember 
kl 12.00: (Merk tiden!)
Høytidsgudstjeneste. Tone Stokland 
på fiolin.

(Se ellers gudstjenestelista på bak-
siden av bladet.)

Advent og jul i 
Nanset kirke

Bra for  
helsa-tur 
Har din fastlege gitt 
deg hint om at en 
halvtimes tur et par 
ganger i uka er en bil-
lig, ufarlig og effektiv 
helseforsterker? Noen 
av oss pensjonister i 
menigheten har tenkt 
at vi kanskje kan 
hjelpe deg å komme 
i gang? Vi har startet 
med å gå en tur hver 
torsdag kl 10.30 fra 
kirken. Vi går 1/2 til 
1 time, med avpasset 
fart og lengde på turen 
ettersom dagsformen 
er, og kommer tilbake 
til torsdagskaféen der 
kaffen og vaflene 
venter, og en hyggelig 
prat.

Høres ikke dette 
bra ut? Ring Bodil  
(957 68 584) eller Rolf 
(909 490 27) og spør 
om det du lurer på. n

Internasjonal 
søndag
Siste søndagen i ja-
nuar (31.01) er det «In-
ternasjonal Søndag» 
i kirken vår. Da skal 
vi markere at vi er en 
del av den verdensvide 
kirke på en fargerik 
måte. Mange av våre 
nye landsmenn er 
kristne og har med 
seg sine tradisjoner. 
Vi vil gjerne at Nanset 
menighet skal være et 
sted å finne sin plass 
også for dem. 

Denne søndagen vil 
vi invitere alle som er 
flyttet fra utlandet til 
vårt område spesielt 
velkommen. Vi håper 
også at vi som tidli-
gere år skal få til å ha 
mulighet til å smake 
det som for mange av 
oss er eksotisk mat fra 
fjerne himmelstrøk. n

På julaften er det to gudstjenester i Nanset kirke. Her fra 2007. Foto: Fred Isaksen
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Forestillingen «Tørst» 
som ble vist i kulturhu-
set Bølgen ble en stor 
opplevelse. Tensingere 
og konfirmanter impo-
nerte gjennom to fore-
stillinger. Det var flotte 

skuespillerprestasjoner, 
varierte dansenummer, 
og ikke minst mye sang-
glede og flott musikk. 
I ti uker har det vært 
arbeidet hardt for å få 
det hele i havn. De vel 

hundre ungdommene 
har vært i grupper med 
dans, drama, teknikk, 
band og kor. Gjennom 
hele showet fikk vi en 
god påminnelse om at 
rikdom og penger aldri 

stiller tørsten, men at 
kildene finnes et an-
net sted. Dette ble ikke 
minst formidlet gjennom 
sterke tekster i sangene. 
Forestillingene ble sett 
av 800 mennesker.

LysVåken gikk av stabelen 14. 
til 15. november i Nanset kirke. 
17 barn fra 6. klasse kom til 
kirken. Litt spente var de nok 
på hva de skulle være med 
på. Det blei en fin kveld med 
leking, øving til gudstjeneste 
dagen etter, pizza-spising og 
masse godteri. Da det nærmet 
seg sovetid og vi begynte å 
rigge oss til inne i kirkerom-
met, kom Freddy. Han samlet 
alle barna foran alteret og 

fortalte en fortelling fra bi-
belen der gutten Samuel som 
bodde i tempelet, fikk høre 
Gud nettopp midt på natten. 
Så var det tid for noen timers 
søvn før vi våknet og spiste 
frokost og ryddet nesten alt ut 
fra kirkerommet, bortsett fra 
soveposene som vi skulle bruke 
på gudstjenesten. Tusen takk 
for en fin overnatting til alle 6. 
klassingene som deltok. n

Mari Løchen
Foto: Freddy Berg

Lys Våken nesten hele natta
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Forfriskende show



w

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 0 9  5

Søndag 15. november var 
det temagudstjenste «Midt 
i Guds verden» for de store 
barna i Søndagsskolen,  
NaBaGo pluss, Fredags- 
klubben og Nabagym. 

Barna deltok med sang, 
drama og tekstlesning. Dra-
matiseringen av «Den fattige 
enken» ble etterfulgt av at 
søndagens kollekt ble samlet 
inn ved at men la sin sjerv i 
«tempel-kisten». Fredagsklub-

ben delte ut små gaver med 
oppmuntrende ord som skulle 
deles med sidemannen.

Alle foto: Fred Isaksen

Lørdager etter åtte
Lørdag 24. oktober var det klart for 
åpningen av det nye ungdomstilbudet 
«After 8» i Nanset kirke. After 8 er et 
tilbud for ungdom fra 16 år og oppover 
hvor det blant annet er kafè, spillrom 
og en åpen scene med underholdning. 

Når vi kommer ned i kjelleren 
i kjerka, så er det meste i gang. På 
scenen sitter allerede Anders Ringdal 
Strøm som både synger og spiller (ofte 
med grundig bakgrunnsanalyse av 
hver enkelt sang), mens de som sitter i 
sofaene rundt tydelig koser seg. Inne i 
kafeen er det mulighet for å få nystekt 
pizza, diverse bakverk, godteri, brus og 
til og med forskjellige typer kaffe fra en 
flunka ny espressomaskin. Servert med 
en «After eight» selvfølgelig.

I løpet av kvelden skjer det ting 
som quiz og allsang felles, men det er 
også lov å bare slappe av i kafeen eller 
spillrommet. I 11 tida er det «Music 
and Lyrics» i kirkerommet. Dette er en 
slags andakt som tar utgangspunkt i 
tekstene i en kjent låt. Åpningskvelden 
var dette «Fix You» av Coldplay, som ble 
framført av Anders Ringdal Strøm og 
Hedda Aaronsen.

Det var god stemning, og overrasken-
de mye folk til å være første kveld. Hele 
40 stykker var innom. Det var til og 
med folk som kom helt fra Porsgrunn 
for denne ene kvelden. n

øsb

NaBaGo Pluss sang 
Prøysen i Bølgen
I et samarbeid med Rikskonsertene  
deltok NaBaGo Pluss i en Prøysen-
forstilling i kulturhuset 29. oktober 
sammen med de kjente sangerne Viggo 
Sandvik og Haddy N’jie.

Temagudstjeneste

Forfriskende show

Foto: Mariann Isaksen

Hovedpersonene i historien ble spilt av Elisa-
beth Gordon og Herman Wiksten Pettersen. 

Dansegruppa vartet opp med forrykende 
opptrinn.

Solveig Høeg og Eivind Odén Evertsen sang 
duett.

Foto: Fred Isaksen



6  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 0 9

Det er stor fart og høylytte rop når   
   Gull verd og deretter Nabagym er i   
   gang med «søndagsskole» på en 

helt vanlig torsdag. Stedet er gymsalen på 
Frostvedt skole. Her kombinerer man å 
bruke kroppen, ha det moro sammen og 
lære bibelfortellingene. Dette er et konsept 
som både gutter og jenter synes er moro. 
For de minste er det felles leker som er 
spennende. Hvem skjuler seg under teppet, 
tro? Og de eldre barna gir alt for at laget 
deres skal score mest mål i hjørnefotball. 

Kari Bondevik Haga Molvik som selv 
drev med idrett da hun var barn og ung-
dom, startet arbeidet og er primus motor. 
I høst har hun imidlertid god hjelp fra 
Monica Moen Pettersen. 

I Gull Verd kan barn fra 4 år være med. 
Er man mer enn 7 år, er Nabagym stedet. 

I høst har tilstrømmingen til de to grup-
pene vært meget god. Når du leser dette, 
har gruppene hatt sin siste samling for 
høsten, men etter jul er de i gang igjen.

Det er en fast rytme på Gull Verd og Na-
bagym. Og deltakerne er vel kjent med hva 
som skal skje. Når det er tid for bibelfortel-
linger, er barna gjerne med å lese, spille 
skuespill eller snakker sammen i grupper. 
Det ser ut til å fenge. Vi legger også merke 
til at Kari kjenner barna som er med. På 
Gull Verd eller Nabagym blir alle både 
ønsket velkommen og sagt «ha det» til 
med navn. Men før det er slutt, er det tid 
til noen minutter fri lek for å bli skikkelig 
svette. n

fb

Gull Verd er for barn fra 4 år.  
Torsdager kl. 17.00. Bibelfortelling og lek  
i gymsalen på Frostvedt skole.

Nabagym er for barn fra 7 år.  
Torsdager kl. 18.00. Bibelfortelling med lek og 
allidrett i gymsalen på Frostvedt skole.

Gull Verd har samling med bibel-fortellinger. Foto: Fred Isaksen

Basar er ikke 
gått av moten
Både kirkeskipet og 
menighetssalen var 
tatt i bruk for å huse 
den årlige basaren. 
Arrangementet er flott 
både som storsamling 
og inntektskilde. Det 
er barne- og ungdoms-
arbeidet som nyter 
godt av basarinnsat-
sen. Barna fra Nanset 
barnegospel åpnet det 
hele og minner oss om 
hvorfor vi har basar. 
Så sitter både barna og 
voksne og håper at det 
er akkurat dem som 
har vinnerlykka dette 
året. Det gjelder å 
følge med. For her går 
det unna. Bokser med 
småkaker og hjemme-
strikka raggsokker de-
les ut. Hekla småduker 
og julepynt er den lille 
skatten noen tar med 
seg hjem. Etterpå trek-
kes de store gevinstene 
med håndlagede duker 
og vakre strikkede 
gensere. Med alt som 
var solgt på forhånd 
er resultatet totalt for 
basaren ikke mindre 
enn 50.000. Takk til 
alle i kirkeringene 
dere som igjen gjorde 
det mulig! n

fb

Utsatt flygel-
innvielse
Det ble en stor skuf-
felse at det nye flygelet 
ikke kom tidsnok til 
den planlagte innviel-
seskonserten. 

Nå er flygelet er 
plass og utsatt konsert 
er bestemt til søndag 
19. januar kl. 19.00. 

En kveld med 
pianister fra hele me-
nigheten, solostykker, 
piano 4-hendig, flygel 
i kombinasjon med 
andre instrumenter. n

Pieter Leebeek

Full fart med lek 
og bibelfortelling

Hjørnefotball er populært på Nabagym.
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Fred Isaksen • www.akela.no

Kirkeskyss
For deg som ikke kan 
komme til kirken ved egen 
hjelp fordi du bor for langt 
borte og ikke har bil, har 
vondt for å gå og må bruke 
rullator, har Nanset menig-
het folk som kjører bil pent 
og hensynsfullt. De henter 
deg og bringer deg hjem 
igjen etter gudstjenesten 
(og kirkekaffen om du 
ønsker det). Det koster ikke 

noe, de gjør det med glede 
for å hjelpe deg.

For at du skal kjenne deg 
trygg for at den rette perso-
nen kommer, presenterer 
noen vi dem her på et sam-
lebilde. De på bildet er fra 
venstre: Trygve Gjone, Ole 
Andreas Lund, Randi Aasen, 
Dyre Vaa og Håkon Ryk-
kelid. Andre du kan møte 
er Ida Berthelsen, Kåre Fre-
sjarå, Asbjørn Guren, Karin 
Røed, Christen Moe og Finn 

Andreassen.
Hver fredag 

står det i kirke-
annonsen for Nan-
set kirke (under 
«Kirkene i Larvik» i 
ØP) et telefonnum-
mer for skyss som 
du kan ringe til. n

Gi ditt bidrag for det globale miljøet 
– kjøp klimagriser hos Det Norske 
Misjonsselskap! 

Ved å kjøpe klimagriser støtter du 
et prosjekt i Kina som gir en enklere 
hverdag og nye muligheter for fattige 
familier på landsbygda 
i Hunan provins.
Gjødsel fra to griser er nok til å 
fylle en biogasstank. Når avfallet 
varmes opp av sola og blir til 
kompost, utvikles metangass. 
En tank gir nok energi til lys, 
varmt vann og kokemuligheter 
for en hel familie.

Nei, jeg har ikke influensa og 
er heller ikke et miljøsvin, men en 
klimagris ! min eh ... du vet (*) 
gir  miljøvennlig lys og varme til 
fattige familier i kina !  
kanskje jeg burde vært invitert til 
københavn i desember?

Gratulerer 

med en 
klimagris!

klimagris,
en annerledes

julegave!

gledelig jul!

Klimagrisene, 
som også er fine julegaver, 
koster kr 250,- per stk.

Kjøp klimagriser hos 
NMS infosenter 
på tlf. 51 51 61 00 eller 
epost: info@nms.no

løp og kjøpKlimagris

Bistand med 
nestekjærlighet

Budskap om  
levende håp

Bygging av 
livskraftige kirker

     tlf: 51 51 61 00  r  infosenter@nms.no    

Vår visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land! 

www.nms.no

(*) Gjødsel fra to griser er nok til å fylle en biogasstank.
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Støtt oss
med en annonse!
kun 1500,- pr modul 

for ett helt år

løkka 21, 3271 larvik tlf. 33 12 18 50

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

E-post: ole-johanevertsen@larvik.online.no
Mobil: 911 67 975

Ny alterduk
Nanset kirke har fått ny, flott alterduk som ble lagt 
på plass under gudstjenesten søndag 25. oktober. 
Alterduken, som er i lin og silke, er gitt av kirke- 
ringene, og er vevet av Karin Fagelund Archer. 
Noen har lagt merke til at den på en måte er en 
fortsettelse av duken i alterbildet. n
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DAGENE SOM KOMMER
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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 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.  
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 sangg-
lede 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. 
www.nansettensing.no 
Tirsdag kl. 19.00–21.30  
• Ungdom fra 8. klasse
 
SENFREDAG 
Ungdomsklubb annenhver uke. Velas-
sortert tilbud i spill, disco, og nyoppus-
set 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
 
AFtER EiGHt 
Ungdomsklubb for eldre ungdom.   
Spill, kafé og musikk. 
Annenhver lørdag. 
• 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.koret-kick.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 29. november kl. 10:00 
!. SØNDAG I ADVENT. Temagudstjeneste med og for barn. Dåp, 
Freddy Berg,. Nabago, Nabago Mini, Søndagsskolen, Gull Verd deltar. 
Offer til menighetens barnearbeid.

Søndag 6. desember kl. 10:00
2. SØNDAG I ADVENT. Høymesse med nattverd, Knut Zakariassen, 
Sang Fagens blandede kor. Søndagskole. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 13. desember kl. 10:00
3. SØNDAG I ADVENT. Ung messe, Temagudstjeneste for Ungdom. 
Dåp, Freddy Berg, Nanset Ten Sing og konfirmantene deltar. Offer til 
KFUK-KFUM Global.

Søndag 20. desember kl. 10:00
4. SØNDAG I ADVENT. Høymesse, nattverd, Oddrun Pedersen.  
Offer til menighetsarbeidet.
Furuheim kl 12:00 Nattverdsgudstjeneste, Oddrun Pedersen.

Julaften torsdag 24. desember 
kl. 14:00 
Familiegudstjeneste, Freddy Berg. Kick og Nabago/Nabago Pluss 
deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp.
kl. 16:00
Familiegudstjeneste, Freddy Berg. Hedda Brekke Aronsen sang. 
Nanset skolekorps. Offer til Kirkens Nødhjelp.

1. juledag 25. desember kl. 12:00
Høymesse, nattverd, Freddy Berg. Musikk: Tone Stokland, fiolin
Offer til Det Norske Misjonsselskap.
 
2010
Søndag 3. januar kl.10:00 Kristi åpenbaringsdag
Høymesse, dåp. Offer til menighetsarbeidet 

Søndag 10. januar kl.10:00 1.s.e. Kr.åpb.dag
Høymesse, nattverd, Freddy Berg, Stavern Mannskor deltar
Søndagsskole. Offer til Larvik KUFK-KFUM.

Søndag 17. januar kl.10:00. 2.s.e. Kr.åpb.dag
Familiegudstjeneste, dåp, Freddy Berg, 
Nabago synger. Offer til menighetens barnearbeid.

Søndag 24. januar kl.10:00 Vingårdssøndagen
Høymesse, nattverd, Søndagssskole. 
Offer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).

Søndag 31. januar kl.10:00 Såmannssøndagen
Internasjonal Søndag,, Freddy Berg, 
Søndagsskole. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 7. februar kl.10:00 Kristi forklaringsdag
Familiegudstjeneste dåp, Freddy Berg, 
Nabago Pluss. Offer til Det Norske Bibelselskap.

Andre arrangementer:

Lørdag 5. desember kl. 19:00
Nanset skolekorps holder konsert.

Søndag 6. desember kl. 18:00 og 20:00
Julekonsert med Kick og Kor uten grenser.

Søndag 13. desember kl. 18:00
Luciakonsert med Nabago, Nabago Pluss og Ten Sing.

Tirsdag 21. desember kl. 22:00
Tjølling sangforening holder konsert..

Søndag 17. januar kl. 19:00
Konsert med innvielse av det nye flygelet.


