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Påskemorgen
slukker sorgen
■  Påsken er den store 
livsfesten i vår kirke. 
     Påskeuken starter 
med gudstjeneste 
 palmesøndag, fortsetter 
med nattvedsgudstje-

neste skjærtorsdag og 
pasjonsgudstjeneste 
langfredag før den store 
festdagen starter med 
soloppgangen påske-
morgen. Deretter er det 

påskefrokost i kirken og 
festgudstjeneste hvor 
fler av korene deltar.

Se side 3

Opplev soloppgangen påskemorgen fra Doktorfjellet.  ©iStockphoto.com/ Zack Clothier

17. mai-fest
Det blir god gammeldags 
17. mai-fest for barn i alle 
aldre i Nanset kirke. 

Se side 6

Ten Sing
til Kenya
I midten av juni drar 50 
ungdommer og voksne 
fra Ten Sing til Kenya!

Se side 5

Giver-
tjenesten
Med et stort arbeid 
trengs det også penger. 
En meget viktig inntekts-
kilde er faste givere.

Se side 3

Tre klubber i kirken
Fredagsklubben, Senfredag 0g After 8 sam-
ler over 200 barn og unge i kirkens kjeller.

Se side 4-5
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Sokneprest
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Vi trenger  
opplevelsene
Hvis du synes du har hørt kjente toner i grålysningen 
1. påskedag, kan det være en gjeng morgenfugler på 
Doktorfjellet du har hørt. De siste årene har nemlig 
noen hatt vekkerklokken tidlig på for å få med seg 
soloppgang og glad sang grytidlig denne dagen. Flere 
år har det vært en fantastisk soloppgang, og det er en 
stor opplevelse å se sola gå opp som en ildkule i øst 
mens «Påskemorgen slukker sorgen» synges. 

Vi trenger opplevelsene. Slik at det blir mer enn ord. 
Det er forskjell på å snakke om våren og at med den 
våkner alt til liv igjen og det å oppleve varmen på 
kroppen. Kjenne luktene av sol og fuktig jord. Kjenne 
den milde vårvinden og se blomstene mot snøkanten.

Vi kan snakke om Gud og om fellesskap – men det 
blir noe annet når man opplever Guds nærvær eller 
kjenner på det gode med å være flere. Vi kan snakke 
om å tro, men tro er erfaringer. Erfaringen om at det 
man satset på holder. Men også erfaringer om at tro er 
noe annet enn skråsikkerhet.  

Grunnen til at vi igjen skal feire påske er noen 
enkeltmenneskers erfaringer. Det hele startet jo med 
en utrolig opplevelse. Noen kvinner fant en grav som 
var tom. Etter hvert forstod de at Jesus som de selv 
hadde sett døde, var levende. De var der da han døde, 
men nå opplevde de ham i live. Erfaringen preget dem, 
tolket livene deres og endret dem. Og disse erfaringene 
delte de med andre.

Han som brøt dødens mørke, lever i dag. Det er dette 
hele vår tro står og faller med. Det er det som for-
andret redde disipler til ustoppelige vitner. Det var 
denne erfaringen som ble til et nytt liv. Til ny start. 
Og til et nytt håp for så mange.

Bli med på feiringen. Slik at vi sammen kan 
oppleve det en gang til. Oppleve at det utrolige 
er sant: «Han er oppstanden. Ja han er sannelig 
oppstanden.»
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Påsken er den store livs-
festen i vår kirke. De fleste 
av oss gleder seg nå over 
at lyset og varmen etter 
hvert vinner over kulde og 
snø, og at våren igjen får 
overtaket. 

I det store dramaet i 
påsken er det livets krefter 
som kjemper mot dødens 
krefter. Det skjer gjennom 
storpolitikk og religiøs 
taktikkeri. Det skjer i en-
keltmenneskers heltemot 
og andres svik, det er frykt, 
tap og forundret glede. 

Gjennom dette dramaet 
kan vi være med og opp-
leve at våre liv ikke er så 
forskjellige fra dem som 
levde 2000 år før oss, og at 
vi i dag lever i konsekven-
sene av det som skjedde da 
tre kors ble reist på Golgata 
og en grav ble funnet tom 
noen dager senere.  n

Palmesøndag 28. mars
Kl 10.00: Gudstjeneste med 
nattverd.
Jesus hylles som den nye 
kongen og påskedramaet er 
i gang. Gudstjenesten ledes 
av Oddrun Pedersen.  Solveig 
Inderberg spiller fløyte. 
Musikalsk ledelse ved Pieter 
Leebeek.

Skjærtorsdag 1. april
Kl 19.00: Nattverd
gudstjeneste og kveldsmat.
Jesus er samlet til det siste 
måltid med disiplene. Påske
måltidet endres fra å være et 
minnemåltid om utferden av 
Egypt, til et minnemåltid om 
Jesus. Freddy Berg er prest 
mens Pieter Leebeek leder 
det musikalske og har med 
seg Ole Rasmus Bjerke på 
bratsj.

Langfredag 2. april 
Kl 10.00: Pasjons
gudstjeneste.  
Jesu tyngste dag marke
res med en stille gudstje
neste som avsluttes med 

en  symbolsk «gravlegging». 
Gudstjenesten ledes av 
Freddy Berg.  
Pieter Leebeek er ved orgelet 
og Ellinor  Aarstad synger. 

Kl 17.00: Korsvandring i 
sentrum av Larvik. Bønne
vandring til forskjellige 
 institusjoner i sentrum.  
Start fra Larvik kirke. 

Påskedag 4. april 
Kl 06.10: Soloppgang på 
Doktorfjellet. 
Kl 09.30: Morgenssang i 
Nanset kirke.
Kl 09.45: Påskefrokost. 
Bordet er dekket. Ta med et 
pålegg til felles måltid. Brød 
og drikke ordnes.
Kl 11.00: Festguds tjeneste. 
Dette er kirke årets største 
festdag – der vi feirer Jesu 
oppstandelse. Sangere fra 
NaBaGo,  NaBaGo Pluss og 
Kick deltar. Prest: Freddy Berg. 
Orgel: Pieter Leebeek.  
Piano: Jørn Odén Evertsen. 
Trompet: Tom Christensen.

Påsken i kirken

Tre tema-
gudstjenester
Som en del av trosopp-
læringen i kirken vår 
har hvert halvår sitt 
tema og sine tema-
gudstjenester. På den 
måten har gruppene 
i barne- og ungdoms-
arbeidet sin spesi-
elle gudstjenestedag i 
halvåret. Overskriften 
dette semesteret er 
«På lag med Jesus». 
Søndag 14. mars var 
det gudstjeneste for 
gruppene av små barn.  
Med korsang, forbønn 
og flott drama om 
bonden som lette etter 
den ene sauen som var 
blitt borte, ble dette 
en veldig fin opple-
velse.

Det er to slike tema-
gudstjenester til i vår:

Søndag 18. april kl 
12.00: NB! Merk tiden. 
Vi har prøvd å være 
litt ungdomsvennlige 
mht til starttidspunkt 
denne søndagen. For da 
er det Ung Messe. Kon-
firmantene sammen 
med Ten Sing lager da 
gudstjenesten.  

Søndag 9. mai kl 
10.00. Da er det de 
store barnas tur med 
barn fra Nabagym, 
Fredagsklubben og 
Nabago Pluss, som er 
viktige aktører i guds-
tjenesten. Vi vet at 
dette også blir veldig 
fint.  n

Konfirmasjon
Helgen 1. og 2. mai 
er det konfirmasjon 
i Nanset kirke. Hele 
70 konfirmanter er 
fordelt på fire gudstje-
nester. Tidspunktene 
er klokken 11 og 13 på 
lørdag, og klokken 11 
og 13 søndag. På den 
måten er det plass til 
alle som vil være  
med.  n

Påskeliljen har lenge vært et symbol på det nye livet som er kommet med Jesus. I seg selv står den 
som et oppstandelsessymbol. Liljen minner oss om at alle hendelsene i Jesu liv peker mot hans død 
og oppstandelse. 
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Klubb-kirken

Samling på Fredagsklubben med lek, allsang og 

andakt.

På Fredagsklubben er det mange aktiviteter 

som innebandy, dataspill og kortscrapping.

I mars dro Senfredag til Svarstad skisenter.  

Kveldskjøring i bakken. og grilling i 10 minus.

På senfredag kan man ta et slag biljard eller 

bare sitte og prate med venner.
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Fredagsklubben
Fredagsklubben som har 
vært i drift i mer enn 10 år, 
er fortsatt meget oppegåen-
de.  Klubben er for mellom-
trinnet på barneskolene (4.-7.
klasse) og annen hver fredag 
fylles lokalene med stor akti-
vitet og mye moro. De velger 
fritt mellom innebandy, 
PC-spill, kiosk og formings-
aktiviteter. 

Når klokka blir 19.30 sam-

les alle til samling. Da er det 
felles lek, sang og andakt. 

Fredagsklubben har en 
gruppe med trofaste voksne 
som sørger for mye stabilitet 
og trygghet. Det siste året 
har det vært mer enn 70 
barn i snitt på klubbkveldene 
og på medlemslista står det 
ved årsskifte 200 navn.  n    

Mhen
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Klubb-kirken
Foto: Fred Isaksen

Må man like å synge eller spille for  

å finne sin plass i Nanset kirke?   

Overhodet ikke! Nanset kirke er 

mer enn kor og musikk. Blant annet 

 fylles kirkens underetasje hver helg 

med barn og ungdom som gjør andre 

ting enn å synge. Tre klubber har sitt 

tilhold her: Fredagsklubben (4.-7. 

klasse), Senfredag (ungdomsskolen) 

og After 8 (videregående).  

Alle klubbene legger vekt på å være 

et åpent tilbud som favner bredt, 

men som også vil være et tydelig 

sted for ung tro.     
  

Senfredag
Senfredag er et av byens 
mest besøkte treffsteder 
for ungdom. De byr på 
god musikk, innbydende 
kafé og rom for spill. Og 
så er miljøet godt. Det er 
veldig lite problemer med 
ungdommene, sier en av 
de voksne lederne Berit 
Haraldsen. 

– Den siste tiden har 
vært veldig bra for Sen-

fredag med mye folk og 
god stemning.

En styringsgruppe av 
ungdommer og voksne 
har kontrollen. Det ser ut 
til at vanlige klubbkvelder 
er det som slår best an. Da 
er det kø i innsjekkingen 
før man går ned til mu-
sikk, diverse spill og mat 
i kafeen. Man kan komme 
og gå slik man selv ønsker.  

Klubben starter som 
navnet tilsier sent på 
fredagskvelden. Når 
dørene åpnes kl 21.00, har 
styringsgruppen allerede 
arbeidet i halvannen time 
med å få utstyr og kiosk-
varer på plass.

Den siste tiden har vi 
gjerne hatt en samling av 
folka midtveis med kon-
kurranse, informasjon og 

gjerne en gjest. Kvelden av-
sluttes nærmere midnatt 
i kirkerommet med «Ord 
for natten». Det er stem-
ningsfullt med lystenning 
og musikk og roer det 
hele ned. Da «Min kirke» 
besøkte Senfredag var det 
Oda og Henrik som stod 
for det musikalske, mens 
Freddy hadde noen ord til 
ettertanke. n fb

After 8
After 8, klubben for de eldste ungdom-
mene.

– After 8 er veldig koselig og gøy, sier 
Karolina Ebrahimi når vi spør henne 
om hennes opplevelse av After 8. Og på 
spørsmålet om det er noe spesielt som 
er bra svarer hun straks: «Kaffen!» og 
sikter til kaffemaskinen som er flittig 
brukt annenhver lørdagskveld.

Det er nå gått noen måneder siden 
After 8 startet, og aktiviteten er det 
ingenting å si på. Annenhver lørdag 
byr After 8 gjengen på kafé med stort 
utvalg, nye musikere og en quiz litt 
utenom det vanlige. Music & Lyrics er 
samlingen i kirkerommet. Hver klubb-
kveld har enten et band eller en solist 
som blant annet fremfører en temalåt 
som brukes som utgangspunktet for 
ord til ettertanke. 

Mens klubbene for de litt yngre 
holder et ganske høyt støynivå, er det 
rolig og avslappa stemning i kjelleren 
i Nanset kirke på lørdagskveldene, og 
dette er noe Karolina setter pris på.  
– Fordi det er så rolig stemning er det 
litt lettere å bli kjent med nye mennes-
ker, og det er noe av det beste med After 
8, sier hun. – Til vanlig går jeg i Ten 
Sing og da får jeg ikke tid til å snakke 
med så mange, men på After 8 har jeg 
mulig heten til å bli bedre kjent med de 
andre. Og til de som er i tvil har Karo-
lina en klar oppfordring: – Kom på  
After 8, for det er veldig bra her!  n    ør
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Det blir god gammeldags 17. mai-fest for 
barn i alle aldre i Nanset kirke kl. 18.14 til 
20.10. Etter en samling i kirken med sang 

og andakt, blir det leker og enkel serve-
ring. Barn: kr 20,-  Voksne: kr 40,-  Familie 
maks: kr 100,-   n

Nærmere hundre frivillige 
medarbeidere fikk sin vel 
fortjente takk for stor inn-
sats gjennom året da det 
ble invitert til medarbeider-
fest i februar. 

God mat og gode ord var 

lovet på forhånd. Og litt 
moro stelt i stand av staben. 
Det siste kom i form av en 
noe spesiell teaterversjon 
av Askepott. Kveldens gjest 
og taler var Per Arne Dahl.    
n

Givertjeneste
Det syder av aktivitet i 
Nanset kirke både for 
store og små. Med et 
så stort arbeid trengs 
det også penger. En 
meget viktig inntekts-
kilde er faste givere. 
Leder av givertjenes-
ten Ole Johan Evertsen 
sier til «Min kirke» 
at man i 2010 har 
budsjettert med kr 160 
000 i gaver fra faste gi-
vere. Da trenger vi nye 
givere og ber leserne 
vurdere om de vil 
være med på dette. 

Kunne du tenke deg 
å bli fast giver, kan 
du gjøre det så enkelt 
som dette:

Du går inn i din 
nettbank og lager en 
fast månedlig beta-
ling til kontonummer 
2440.09.80396.

Vennligst bruk 
følgende referanse nr. 
1875.001 + ditt per-
sonnr. (11 siffer) når 
du gir din gave. Da 
blir gaven registrert 
som gave som gir 
skattefradrag. Melding 
om dette kommer ved 
årets slutt.

Har du spørsmål 
kan du ringe kontakt-
person givertjenesten 
Ole Johan Evertsen, 
tlf. 911 67 975.  n

fb

Takk  
for gaver
I desember fulgte 
det med en giro med 
spørsmål om en gave 
til «Min kirke». Vi ble 
svært glade for respon-
sen. Kr. 12.500,- kom 
inn i gaver. Hyggelig 
var det også at dette 
beløpet fordelte seg på 
mange givere. Tusen 
takk! Det gjør det mu-
lig å satse på nye num-
mer dette året.  n

17. mai-fest i Nanset kirke

Tradisjonelle leker som potetløp er fast innslag på 17. mai-festen.  Foto: Fred Isaksen

Dag Rauan, Mari Løchen og Pieter Leebeek som de onde ste
søstrene til Askepott.  Foto: Fred Isaksen

Fest for frivillige medarbeidere

skyld! Det koster mange 
penger å dra til Nairobi, og 
for oss har det vært viktig 
å samle inn så mye penger 
som vi kan klare, for at så 
mange som mulig skal se 
seg råd til å bli med. Mange 
har nok også fått besøk 
på døra av tensingere som 
selger papir, sjokolade eller 
lodd. Takk til alle som har 
støttet eller kommer til å 
støtte oss!

Vi vil også samle inn 
penger til en projektor til 
ungsomsarbeidet på YMCA, 
og vi skal ha med oss pent 
brukte ting som alle typer 
sko, hvite knestrømper, 
klær, dokker, lego, fotballer, 
skrive- og tegnesaker.   
I håndbagasjen skal vi ha 
med 50 bærbare pcer (minst 
5 av samme type, – det må 
ikke bli for komplisert for 
mottakerne). 

Har du noe å bidra med? 
Det vil bli mottatt med stor 
glede og takk! Ring  
982 53 338 (Mari), eller bruk 
Nanset kirkes bankkonto 
2440.09.80396. Husk å spe-
sifisere hva du vil pengene 
skal brukes til!  n

I midten av juni drar 50 
ungdom og voksne fra 
 Nanset Ten Sing til Kenya!

Vi har i flere år hatt 
kontakter i Nairobi, med 
Maisha Mema-arbeidet i 
Soweto-slummen som vi 
støtter, og med Cliff Om-
ondi fra Nairobi YMCA. Og 
nå drar vi på besøk til våre 
venner!

I tillegg til å besøke 
Maisha Mema-arbeidet 
skal vi på en mini-leir med 
Ten Sing-ungdom fra hele 
Kenya, samt være litt turis-
ter i et fantastisk land.

Syns du det er frykte-
lig mye toalettpapir som 
møter dem som kommer til 
Nanset kirke? Vi må bare 
innrømme at det er vår 

Nanset Ten Sing reiser til Kenya
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Helt enkelt søndagskveld

Fred Isaksen • www.akela.no

Det første forsøket på å lage 
en litt annerledes søndags-
samling å på kveldstid så 
ut til å falle i god jord. Det 
var på det nærmeste full 
kirke denne siste kvelden i 
februar. 

God musikk fra eget 
band og nydelig sang av Evy 
og Tore Dvergastein og av 

Kick, samtale i sofakroken 
mellom Freddy Berg og 
Even Sundby, samt bønn 
og lystenning var noen av 
ingrediensene. Kvelden var 
den første av forhåpentlig-
vis flere slike samlinger. 
Men dette er fremdeles er i 
støpeskjeen. 

– Responsen har vært 
meget god, 
og vi kommer 
helt sikkert 
til å fortsette 
med slike 
kvelder, sier 
to av initiativ-
takerne Geir 
Øyen og Kjell 
Rune Wirge-
nes.   n

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

Flygelet innviet
Det ble en mangfoldig og flott opplevelse da det nye 
flygelet ble presentert med egen konsert. Spennet var 
stort i alder og uttrykk og gjenspeilte mye av det som 
er kirkens musikalske bredde. Takk igjen til alle som 
var med å bidra til at kirken nå har et godt instru-
ment som brukes nærmest daglig. n

Nanset
Tensing,
Bad 
Budget
Band 
og Kick

inviterer til konsert i Bølgen 
18. april kl.18.00 og 20.30

200 sangere 
og et 10 manns 
band serverer 
storbandgospel 
med masse trøkk, 
gospelballader 
og perler fra  
populær-
musikken.

Grip sjansen og kom på konsert!

Billetter á kr 150,- er å få kjøpt i Bølgen eller på www.bølgen.no

Foto: Fred Isaksen

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

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, 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. 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 8 
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.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.

HERREAVDEliNGEN
Uformell månedlig samling for herrer.

Lørdag 27. mars kl 11.00
SIMen. Oddrun Pedersen. 

Palmesøndag 28. mars kl 10.00 
Høymesse. Dåp. Oddrun Pedersen. Solveig Inderberg, fløyte.

Furuheim. kl12.00 Forenklet høymesse. Nattverd. Oddrun Pedersen .

Skjærtorsdag 1. april kl 19.00 
Nattverd. Freddy Berg . Offer til menighetsarbeidet i Nanset. 
Kveldsmat etter gudstjenesten.

Langfredag 2. april kl 10.00 
Pasjonsgudstjeneste. Freddy Berg. Sang Ellinor Aarstad.

1. påskedag søndag 4. april kl 11.00 (se eget program s. 3)
Freddy Berg. Dåp. Sang av NaBaGo, NaBaGo Pluss og Kick.
Tom Christensen, trompet. Offer til Sjømannskirken. 

Søndag 11. april kl 10.00 
1. søndag etter påske. Høymesse. Nattverd Oddrun Pedersen. 
Offer til Kirkens SOS i Norge Søndagsskole. 

Søndag 18. april kl 12.00 
2. s. e. påske. Ung messe med konfirmantene og Nanset Ten Sing.
Nattverd. Freddy Berg. Takkoffer til Menighetens konfirmantarbeid. 

Lørdag 24. april kl 11.00 
SIMen. Oddrun Pedersen. 

Søndag 25. april kl 10.00 
3. søndag etter påske. Høymesse. Dåp. Oddrun Pedersen. 
Johannes Bartels, cello. Offer til Blå Kors Norge. Søndagsskole.

Furuheim. Kl 12.00 Forenklet høymesse. Nattverd. Oddrun Pedersen 

Lørdag 1. mai kl 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. Freddy Berg. Gruppe fra Ten Sing. 
Jonas Vemøy, trompet Offer til Menighetens ungdomsarbeid. 

Søndag 2. mai kl 11.00 og 13.00 
Konfirmasjonsgudstjenester. Freddy Berg. Gruppe fra Ten Sing.  
Tom Christensen, Trompet. Offer til Menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 9. mai kl 10.00 
Temagudstjeneste for store barn: På lag med Jesus. 
Nabago Pluss, Nabagym, Fredagsklubben. Prest Freddy Berg. 
Offer til menighetens barnearbeid. 

Søndag 16. mai kl 10.00 
6. Søndag etter påske. Høymesse. Oddrun Pedersen. 
Tor Inge Romøren, trompet Offer til Familie & medier. 

Mandag 17. mai kl 18.14 
17. maifest.

1. pinsedag søndag 23. mai kl 11.00 
Høymesse. Dåp Freddy Berg. Offer til Institutt for Sjelesorg. 

2. pinsedag mandag 24. mai kl 11.00 
Felles Økumenisk gudstjeneste i Bøkeskogen. Nattverd.

Søndag 30. mai kl 10.00 
Treenighetssøndag. Dåp. Knut Zakariassen. Johannes Bartels, cello
Offer til menighetsarbeidet. 

Søndag 6. juni kl 10.00 
2. søndag etter pinse. Freddy Berg. Offer til Norges Kristelige 
Stud.og Skoleungd.lag. 

Søndag 13. juni kl 11.00 
3. søndag etter pinse.
Felles utegudstjeneste ved Langestrand kirke.

Andre arrangementer:

Søndag 13. juni kl 19.00
Konsert med Kor uten grenser og Fagens bl. kor + instrumentalister. 
Gratis entré. Kollekt ved utgangen.


