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Barnesang
fyller kirken
■  Musikk preger store 
deler av arbeidet i Nan-
set kirke. Ikke minst for 
barn. Et firkløver av akti-
viteter utgjør musikk-
arbeidet for barn. 

■  De minste kommer 
med sine mødre til 
Knøttesang. 
■  NaBaGo betyr Nanset 
barnegospel og tre for-
skjellige grupper øver 

på samme dag. Da er det 
mye liv og røre i kirken; 
NaBaGo Mini, NaBaGo 
og NaBaGo Pluss. 

Se side 4-5

Knøttesang er for barn opp til ett år.  Foto: Mari Sønnesyn Berg

Ten Sing
i Kenya
Ungdommene er tilbake 
fra sin afrikareise, propp-
fulle med inntrykk.

Se side 6

Stor basar
og marked
på lørdag!
Lørdag 6. november blir 
det basar i kirken fra kl 13.  

Se side 6

Knut Mølbach
– Helt enkelt
Mølbach er gjest på 
kveldssamlingen «Helt 
enkelt» søndag 7. nov.

Se side 7

Vår nye kateket
Ida Lepperød Hallesby er veldig opptatt av 
trosopplæring for barn og unge.

Se side 3
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FREDDY 
BERG
Sokneprest

NANSET KIRKE

Vår innste draum er mild som ordet fred,
tungt kan vi bere langt når den er med.

Håp
Håp om at det kan bli bedre. 
Drømmen om at det kan skje en endring. 
En forvisning om at der fremme venter noe godt. 
Dette har båret mange gjennom tunge tider. Noen har 
fått krefter til kampen mot sykdom fordi de hadde en tro 
på at de en dag ville kunne være friske. I århundrer har 
mennesker forsaket mye fordi de hadde et håp om en bedre 
fremtid for sine barn.

Nanset kirkes hovedfokus denne høsten er HÅP. Hele barne- 
og ungdomsarbeidet vil ha dette som sin overskrift. Vi håper 
at det blir til mer enn ord og tørr teori. Tenk om vi sammen 
kunne være med å skape håp hos hverandre. Et håp som 
gir krefter og livsmot. En tro på at det nytter som blir til 
handling. At vi lar oss inspirere av mennesker og av Gud til 
ikke å gi opp, men igjen løfter blikket. For så lenge det er 
håp er det liv.

Vårt store håp er at livet ikke er over når hjertet vårt slutter å 
slå. Det er noe større i vente. Er ikke troen på noe bedre etter 
dette livet bare passiviserende? Gjør ikke det at vi trekker oss 
tilbake, for å vente på det evige?
Det kan det gjøre, men erfaringen er nok like mye det 
motsatte. Mennesker som har et mål for sitt liv ut over det 
helt nære, er ofte de som mest uredd går i kampen for en 
bedre verden. 

Vårt store håp er at Gud venter oss når vi en gang dør.  
Johan Grip har beskrevet dette på en vakker måte med et 
enkelt bilde fra hverdagen.

Hentet 

Barn har en egen måte å bruke språket på. 

I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel «henta». 

Sunniva, du er henta! roper de, når for eksempel Sunniva 

blir hentet, og Sunniva slipper det hun har i hendene 

løper hvinende nedover skråningen 

rett i armene på den som står ved porten 

og er kommet for å hente. 

Når også jeg en gang får øye på at noen står i porten, og 

skal hente meg, da håper jeg at det vil skje nøyaktig slik. 
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Joke har nok en gang fått 
hilse på sine kjære venner 
i Nanset kirke. Han delte 
erfaringer fra arbeidet i 
Thailand med oss, og det 
gjorde inntrykk.

Joke var hos familien 
Ørnes i pinsehelgen i for-
bindelse med at han skulle 
på møte i NMS sammen-
heng i Stavanger. Joke har 
siden sitt Norgesopphold 
2002- 2003 ledet NMS sitt 
hovedkontor i Bangkok. 
Han lever tett nær barna 
i slummen og står i nært 
samarbeid med de ansatte 
både der og på daghjemmet 
i Immanuel–kirken. Joke 

har vært i Norge og Nanset 
kirke mange ganger og nå 
var det to år siden sist. På 
den tiden har han holdt oss 
nøye oppdatert på Nanset 
kirkes misjonsprosjekt som 
nok en gang har fornyet 
avtalen og samler inn pen-
ger til daghjemmene. Joke 
uttrykker både på e-post og 
når han nå var her, en stor 
takknemlighet for både 
penger, forbønn og engasje-
ment.

Vi er heldige som har 
den nære kontakten med 
Joke og også med misjonæ-
rer i Thailand. Det gir et 
eierforhold til prosjektet, 

noe som igjen er med på å 
skape interesse og engasje-
ment.

Joke fikk også på sitt 
korte opphold nå møte flere 
fra Thailand på økumenisk 
gudstjeneste på Slotts-
fjellet. Siste nytt fra Joke 
etter at han kom tilbake til 
Bangkok er en flott kirkelig 
velsignelse av hans og Lillys 
nye hus hvor venner fra 
menigheten var samlet.

Vi gleder oss over tjenes-
ten Joke står i og er glade 
for at vi kan få være med 
på en liten del av det ver-
densvide oppdraget. n

Birgitte Bugaard Ørnes

Vennskap over grenser

Jeg gleder meg veldig. Men 
jeg tror jeg må gå med skilt 
der det står: «Jeg er ny her 
og helt «lost». Ida Lepperød 
Hallesby ler. Det gjør hun 
ofte. Ida er vår nye kateket 
og troslærer. Hun overtar 
etter Mari Løchen som nå 
er ungdomsdiakon for hele 
Larvik sentrum. 

Nyinnflyttet til Larvik 
med mann og tre små barn 
er det mye som skal på 
plass. 

– Jeg vokste opp på 
gården Hallesby i Østfold. 
Ungdomstiden hadde jeg 
på Kolbotn. Etter å ha stif-
tet familie og bodd en del 
år i Oslo, overtok vi i som-
mer slektsgården på min 
mors side. Gården Lepperød 
ligger ved Hallevannet og vi 
trives allerede veldig godt.

Ida har erfaring med 
barne- og ungdomsarbeid 
i kirken både som ansatt 
og frivillig. De siste årene 
har hun arbeidet i barne-
vernet. Hun har utdannelse 
blant annet i kristendom 
og pedagogikk. For tiden 
studerer hun også sosiologi.

– Hvorfor ville du jobbe 
med akkurat trosopplæring? 

– Jeg synes det er gøy 
med barn og ungdom. Jeg 
er nysgjerrig på hva de dri-
ver med, hvordan de tenker. 
Og så er jeg veldig opptatt 
av dette med trosopplæ-
ring, hvordan vi sammen 
kan få til en god formidling 
av troen på Jesus. Jeg vet jo 
at det er mange som gjør 
en stor frivillig innsats med 
dette i Nanset. Jeg håper jeg 
kan være med å holde mo-

tet oppe og at vi sammen 
kan finne ut hvordan vi kan 
holde fokus og likevel nå 
mange. 

 – Jeg er veldig spent 
på hvem alle de folka er 

som er med her i Nanset 
kirke og hva som gjør at 
så mange kommer. Jeg må 
innrømme at det er noen 
sommerfugler i magen. n

– Helt ny 
og litt «lost»

Foto: Freddy Berg

Foto: John Magnar Ørnes
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NaBaGo Pluss i Danmark

NaBaGo Mini er for barn fra ett til tre år, og foreldrene er med og deltar på samlingene på onsdag ettermiddag. Foto: Mari Sønnesyn Berg

Tidlig pinseaften morgen 
var en opplagt gjeng fra 
NaBaGo Pluss klare for 
årets kor-tur, denne gang 
til Grønhøj feriecenter 
i Danmark. To trofaste 
bussjåfører var med og en 
god bunke ledere. Allerede 
på Super Speed var stem-
ningen høy med turning i 
gangene, skravling, sang, 
spilling, gotterihandling 
og ligge å høre på mu-

sikk i de runde vinduene.
På feriesenteret var det 

en trampoline som ble iv-
rig brukt. Der var det også 
basseng både ute og innen-
dørs. Noen av jentene fant 
en frosk ute i bassenget 
mens andre gikk ut av tel-
linga i hvor mange ganger 
de hadde kjørt sklia.

Etter deilig pizza satt 
vi kursen mot Løkken  

 

kirke, ikke så langt unna. 
Der møtte vi to mindre 
kor som vi sang og lekte 
sammen med. Vi fikk også 
kake med norske og danske 
flagg på. Ute fikk danskene 
lært seg litt step-dancing 
av de største i koret. 

Tidlig neste morgen dro 
vi på en tre timers buss-tur 
til Legoland med bil-bingo. 
Både voksne og barn koste 

seg hele dagen 
med 

berg- og dalbaner og andre 
attraksjoner. Noen barn 
tok til og med sertifikatet 
på lego-kjøreskolen. På 
kvelden var det godt å 
slappe av på bussen på vei 
tilbake til feriesenteret 
etter en lang men utrolig 
opplevelsesrik dag.

Dagen etter bar det 
hjem – med Super Speed. n
 
mi

En kirke fylt med barnesang

Foto: Mariann Isaksen

Foto: Mariann Isaksen

Foto: Jørn Odén Evertsen
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NaBaGo sang med Maj Britt Andersen

Knøttesang

Tirsdag 31. august sto 
nok et kor fra Nanset 
kirke på programmet 
i Bølgen Kulturhus. 
Denne gangen var det 
NaBaGo og Maj Britt 
Andersen som lokket 
til seg publikum. 

Med glad barne-
sang og friske rytmer 
fra et firemanns 
band fortalte Maj 
Britt Andersen en fin 
historie om sitt møte 
med slummen i India. 
Den lille jenta Ind-
rani var hovedperson 
og historien fortalte 
om hennes hverdag 
i barnehagen og om 
livet som barn i Indias 
slummiljø. Men det var 
nok de hellige kuene i den 
fremmende kulturen som 
fascinerte barna mest. 

– Jeg liker alle sangene, 
men den om kuene er den 
morsomste! Fortalte Paul 
Dobbe (5) etter konserten. 
Det var flere fra barnekoret 
som var enig i det, deri-

blant søstrene Maren Elise 
(8) og Anne Celine Mangel-
rød Larsen. – Det var gøy 
å synge med Maj Britt og 
«hellige kuer» er vår favo-
ritt! Sangene i konserten 

rettet fokus mot 
en annen kultur 
enn det vi er vant 
til. Barna sang om 
vennskap og hver-
dagsgleder og de 
strålte når de alle 
danset til avslut-
ningssangen om 
Indranis bursdag. 

NaBaGo hadde 
kun to øvelser før 
denne konserten, 
men leverte som 
bestilt denne tirs-
dagskvelden. 

– NaBaGo har 
vært kjempeflinke 
og det virket som 
om barna koste 

seg, sier Maj Britt Ander-
sen. – Jeg har jobbet med 
barnekor i mange år og det 
er alltid like koselig, avslut-
ter hun. n

Knøttesang er i gang igjen! På første samling i september 
kom det «knøtt» sammen med mamma’n sin. Vi synger, 
lytter, danser og leker sammen i en liten time. Etterpå får 
vi servert deilige rundstykker, frukt, kaffe og te. «Lunsj- 
englene» Gerd og Randi stiller opp og lager mat til oss 
hver fredag! Praten går rundt bordet, – deilig å skravle 
litt med andre i samme livsfase om ting som gleder eller 

bekymrer akkurat nå. Og gøy å se etter 
hvert som ungene gjenkjenner sanger, 
lyder og bevegelser, og gir tydelig 
uttrykk for hva de liker og hva som 
er litt skummelt. Vi har ennå plass 
til noen flere, og for at det skal være 
helt klart: Fedre, besteforeldre el-
ler andre trygge voksne kan også 
komme med barna. Velkommen på 
Knøttesang! n

 
Knøttesang hver fredag kl.12.00 i 
peisestua i Nanset kirke, for barn 
0-1 år i følge med en voksen. Det 

koster kr. 250 pr. semester (12 gan-
ger) inkl. lunsj.

Musikk preger store deler av arbeidet i Nanset 

kirke. Ikke minst for barn. Et firkløver av akti-

viteter utgjør hovedstammen i musikkarbeidet 

for barn. De minste kommer med sine mødre 

(og noen få fedre) til Knøttesang. 

NaBaGo betyr Nanset barnegospel og tre  

forskjellige grupper øver på samme dag.  

Så da er det mye liv og røre i kirken.  

NaBaGo Mini er tilbu-

det for barn som er  

1 til 3 år gamle.  

NaBaGo er koret for 

dem fra 4 år og når 

man begynner i  

3. klasse er det NaBaGo 

Pluss som gjelder. 

Foto: Freddy Berg

En kirke fylt med barnesang
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Basardagen
i kirken
Årets basar er allerede 
lørdag 6. november. 
Etter mange år med 
basaren på en fredag, 
har vi i år valgt å legge 
den til en lørdag. Ba-
saren vil dermed vare 
lengre enn vi er vant 
med. Dermed er det 
mulig å komme og gå 
slik det passer. 

Basaren starter kl. 
13.00. Da åpner kafeen 
der du kan få kjøpt 
rundstykker, pizzabol-
ler, kanelboller kaffe, 
saft og annet godt å 
bite i.  

I løpet av ettermid-
dagen vil det bli flere 
korte konserter med 
korene fra kirken. 
Rundt kl 15.00 får 
vi besøk av gjøgle-
ren, Leon, som skal 
underholde barna 
og de voksne. 
Selvfølgelig blir det 

runder med åresalg 
gjennom hele dagen. 
Likevel vil vi ha en god 
gammeldags basardel 
på slutten av dagen 
med andakt, korsang, 
åresalg og hovedtrek-
ning.

Til denne basarda-
gen ønsker vi oss også 
et stort salgsbord med 
mange hjemmelagde 
varer. Det er fremdeles 
kjærkomment med 
ting som kan loddes 
ut eller selges. Vi hå-
per at så mange som 
mulig kommer en tur 
til Nanset kirke denne 
dagen. Alle inntektene 
går til barne- og ung-
domsarbeidet i kirken 
vår.
Program: 
Åpning kl.13.00
Kaffe med salg av pizzaboller, 
rundstykker, kanelboller etc.
Åresalg hele dagen
14.00: Kor uten grenser
Ca 15.00: Gjøgleren Leon.
16.00: NaBaGo/NaBaGo Pluss
17.00: Kick 
Hovedtrekning etter dette.

Etter mange hektiske 
måneder med planleg-
ging og dugnadsjob-
bing dro Nanset Ten 
Sing av gårde til Kenya. 

Det ble en fantastisk 
flott tur for de 50 som 

var med, med mange høy-
depunkter og møter med 
mange utrolige mennesker. 
Opplegget var laget med 
god hjelp av YMCA Kenya, 
og derfra hadde vi fire gut-
ter med oss hele tiden som 
hadde jobbet med vår tur 
det siste halve året. Det var 
en utrolig stor hjelp som vi 
er veldig takknemlige for.

Nanset Ten Sing hadde 
«base» på den norske skolen 
i Nairobi (Kenyas hoved-
stad). Derfra reiste vi blant 
annet til et elefantbarne-
hjem. Vi sang på en guds-
tjeneste i byen, shoppet på 
markeder, var på en tefarm 
og ikke minst besøkte Mais-
ha Mema prosjektet i slum-
men. Maisha Mema betyr 
bedre liv, og har blitt støttet 
av Ten Sing i flere år. Etter 

å ha sett arbeidet de driver, 
og det enorme behovet som 
finnes, er det liten tvil om 
at vi vil fortsette å støtte 
prosjektet med ny glød.

I tre dager var vi på en 
leir med rundt 50 kenyan-
ske ungdommer fra for-
skjellige Ten Sing-grupper 
rundt om i landet. Dette 
var tre utrolige dager hvor 
vi hadde det veldig gøy. 
Både kenyanske og norske 
ungdommer var veldig 
imøtekommende og fant 
fort tonen. Sebra-uttrykket 
(annenhver svart og hvit) 
ble fort velkjent. Vi plantet 
vår egen «Nanset Ten Sing- 
skog» på leirplassen, før 
vi avsluttet leiren med en 
fantastisk konsert hvor de 
forskjellige Ten Sing-grup-
pene viste hva de var gode 
for. Og det var ikke lite! 

Vi reiste rett videre på 
safari i Masai Mara som er 
en nasjonalpark helt nord 
i landet. Det var som å gå 
rett inn i «Løvenes Konge». 
Tusenvis av sebraer, gnuer 
og antiloper fylte slettene, 
og i tillegg fikk vi se løver,  

 
 

giraffer, elefanter, flodhes-
ter, gribber og en kroko-
dille. Det var uten tvil verdt 
den lange kjøreturen på 
elendige veier dit. Dette er 
egentlig noe vi kan si om 
turen som helhet også. Det 
var mye arbeid og planleg-
ging på forhånd, men det 
ble et minne for livet for de 
som var med. 

Tusen takk for alle gaver, 
og til dere som har støttet 
Nanset Ten Sing i arbeidet 
fram mot denne turen. Det 
ble fantastisk bra! Om du 
ønsker å høre mer om tu-
ren vår til Kenya, kan vi an-
befale en tur til Bølgen 18. 
november. Da setter Nanset 
Ten Sing opp den vanlige 
høstkonserten sammen 
med en del av årets kon-
firmanter. Vi bruker våre 
erfaringer fra Kenya som in-
spirasjon til en givende og 
underholdende konsert. n

NB: Vil du se fler bilder fra 
turen sjekk 
www.nansettensing.no

Fantastisk 
tur til Kenya

Fra barnehjemmet Maisha Mema (over) og fra leir sammen med kenyanske Ten Singere (under)
Foto: Nanset Ten Sing
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Helt enkelt slår an

Fred Isaksen • www.akela.no

Den nye kveldsamlingen 
«Helt enkelt» ser ut til å slå 
godt an. Første søndagen 
i måneden, på kvelden, er 
det en annerledes guds-
tjeneste. Mindre liturgi, 
samtale med en gjest, 
lystenning og nattverd er 
av ingrediensene sammen 
med mye musikk. Et band 
med dyktige musikere 
sørger for det musikalske 
sammen med inviterte 
solister eller kor.  

Samtalen med en gjest 
i sofaen er et sentralt 
element.  Freddy Bergs siste 
samtalepartner var ordfører 
Øyvind Riise Jensen. 

Den 7. november er 
Nanset-gutt og prest Knut 
Mølbach på plass i sofaen. 
Spør du folk i Larvik om de 
kan navnet på en prest vil 
kanskje flere enn noen sva-
re nettopp Knut Mølbach. 
Tidligere menighetsprest, 
sjømannsprest og fengsels-
prest er fortsatt engasjert. 

Siste «Helt enkelt» dette 
året den 5. desember blir 
et spennende møte med 
Agnes Møller Jensen om 
hennes liv og engasjement 
for mennesker på livets 
skyggeside. Agnes ble til-
delt Kildeprisens hederspris 
i 2006. n

13. september la damene 
i «Kor uten grenser» ut på 
langtur. Reisen gikk til 
dirigent, Pieter Leebeeks 
hjemland, Nederland. 

Disse fem dagene ble 
fylt med kulturelle innslag 
og besøk til kjente attrak-
sjoner. Koret var på flere 
utflukter, blant annet til 
byene Den Haag, og Amster-
dam, men det var i Haar-
lem at kormedlemmene 
hadde sin base. I tillegg til 
å overvære en orgelkonsert 
i Haarlem Bavokirke, hadde 
koret sin første utenlandske 

konsert. Det var sammen 
med et damekor fra Neder-
land i vindmøllebyen 
Kinderdijk. 

– Det gikk meget bra 
og turen ble en stor opple-
velse, sier Lita Bolt Even-
sen.  – Vi sang ikke bare på 
konserter men sang også 
noen ganger rent spon-
tant, som en gang på en av 
togreisene. Denne turen ga 
oss også mulighet til å bli 
kjent med hverandre uten-
for korøvelsene, og Pieter 
Leebeek gjorde en strålende 
jobb som reiseleder. 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

Stort konfirmantkull 
67 ungdommer har meldt seg til konfirmantforbe-
redelser i Nanset kirke. Det er et av de største kull 
kirken har hatt. En tredel av disse er i høst knyttet til 
Nanset Ten Sing som skal sette opp konsert i Bølgen 
i november. Alle kirkens rom er i bruk på tirsdags-
kveldene når det arbeides med dans, drama, teknikk, 
media, band og selvfølgelig sang. Ungdommer har 
laget drama, og Ten Singtur til Kenya vil nok prege 
en del av tematikken.

Resten av konfirmantene møtes til undervisning 
etter skoletid. – Ungdom flest vil fortsatt bli konfir-
mert i kirken, sier Freddy Berg til «Min kirke». – Det 
er en flott gjeng som ble presentert i kirken i slutten 
av august, og det blir spennende å følge dem gjen-
nom året. Konfirmantweekend på Oksøya ved Brevik 
ble en god start på et viktig år. n

Kveldssamling på konfirmanthelg.   Foto: Freddy Berg

Foto: Freddy Berg

Nanset Ten Sing 
presenterer forestillingen

H Å P
Torsdag 18. november

kl 17.30 og kl. 20.00 i Bølgen
Voksne kr. 150,- Barn/skoleelever kr. 80,-

Billetter kjøpes i Bølgen eller på 
kulturhusetbolgen.no

«Kor uten grenser» i Nederland
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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 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.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.

HERREAVDEliNGEN
Uformell månedlig samling for herrer.

Søndag 31. oktober kl 10.00
Bots- og bededag. Høymesse. Nattverd. Terje Fonk.  
Offer til menighetsarbeidet.  

Søndag 7. november kl 10.00
Alle helgensdag. Høymesse med nattverd.
Øyvind Christophersen. 
Offer til menighetens kirkemusikalske arbeid.  
 
Kl. 19:00 «Helt enkelt» Kveldssamling med musikk og samtale. 
Freddy Berg og eget band.  Kveldens gjest er Knut Mølbach. 

Søndag 14. november kl 10.00
25. søndag etter pinse. Familiegudstjeneste. Dåp. Freddy Berg. 
Offer til menighetens barnearbeid.  
Høstens temagudstjeneste for små barn NaBaGo, NaBaGo Mini, 
Gull Verd og Søndagsskolen deltar. 

Søndag 21. november kl 10.00
Siste søndag i kirkeåret. Høymesse. Nattverd Terje Fonk. Offer til 
Norsk misjon i øst.  

Søndag 28. november kl 10.00
Søndag i advent. Familiegudstjeneste. Dåp . Freddy Berg. 
Høstens Temagudstjeneste for store barn. 
NaBaGo Pluss, Nabagym, Fredagsklubben og Søndagsskolen 
deltar. Offer til KFUK-KFUM Global. 

Søndag 5. desember kl 10.00
2. søndag i advent. Høymesse med nattverd. 
Freddy Berg. Sang: Kor uten grenser. 
Offer til Kirkens bymisjon. 
 
Kl. 19:00 «Helt enkelt». Kveldssamling med musikk og 
samtale. Freddy Berg og eget band.
Kveldens gjest er Agnes Møller Jensen.

Søndag 12. desember kl 10.00
3. søndag i advent. Ung messe. Gudstjeneste for og med 
ungdom. Prest: Freddy Berg. Ten Sing og konfirmantene deltar. 
Offer til Maisha Mema i Nairobi.

Søndag 19. desember kl. 10.00
4. søndag i advent. Høymesse med nattverd. Terje Fonk. 
Offer til menighetens eget arbeid.

ANDRE ARRANGEMENtER

Lørdag 6. november kl 13.00
Basar i kirken.

Lørdag 13. november kl 11.00
SIMen. Oddrun Pedersen. 

Torsdag 18. november kl 17.30 og kl. 20.00
Nanset Ten Sing presenterer forestillingen «HÅP» i Bølgen.

Lørdag 4. desember kl 11.00
SIMen. Oddrun Pedersen. 

Mandag 13. desember kl 18.00
Luciakonsert med NaBaGo-korene og Nanset Ten Sing.   
Konserten er gratis, og alle får mulighet til å gi en gave til kirkas 
misjonsprosjekt i Bangkok.

Onsdag 15. desember kl 18.00 og kl 20.00 
Kicks julekonsert!   Vi har i år med oss Simra, en gruppe som 
består av Sondre Hinze på bass, Jonas Vemøy på trompet (og 
diverse), Vegard Ringsby Hasselgård på gitar, og sangeren 
Mari Voll Tesdal. Bill.kr. 25,- fås kjøpt på Ark Farris bokhandel på 
Nordbyen.


