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Ingen høytid
slår julen
■ Ingen høytid slår 
julen. Vi gjør vårt beste 
for at det skal bli en fin 
feiring og en god jul. 
Det håper vi at det blir 
for deg og dine. 

■ Men ikke alle kan 
se frem mot en god 
jul. Det minner Agnes 
Møller Jensen oss om.  
Henne møter du i dette 
nummeret. 

■ Vi ønsker deg en vel-
signet jul. En høytid der 
vi ser forbi all pynten og 
maten, og får et glimt 
av Guds gave til oss: 
Jesus Kristus født inn i 
vår verden. 

Julen i et nøtteskall: Jesus Kristus ble født inn i vår verden.  

Agnes på 
Hausane
Agnes Møller Jensen var 
kveldens gjest på «Helt 
enkelt».

Se side 3

Konsert: Kor
uten grenser
Søndag 19. desember skal 
Kor uten grenser ha jule-
konsert på Høysteinane. 

Se side 6

Nanset  
Ten Sing 10 år
I romjula er det feiring 
for Ten Sing som fyller  
10 år i 2010.

Se side 7

Bibelhistorie på Barne-TV
Tre jenter fra barnekorene våre medvirker 
i den nye serien Tårnagentene på Nrk Super.

Se side 5
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Tanker ved
julekrybben
Hvert år møter blikket vårt det samme, i utallige utformin-
ger og variasjoner: Stall, krybbe, mor med nyfødt barn, far i 
bakgrunnen, lysende stjerne, gjetere, sauer. Ingen barselstue 
i verden er fremstilt så mange ganger og på så mange måter. 
Intet annet motiv har fått tilsvarende innpass som pynt i de 
tusen hjem.

Vårt øye møter juleevangeliet. Og vårt øre møter:  
«Det skjedde i de dager…»

Hva sier julens fortelling oss i våre dager? Den roper ut:

Det er noen der! Tilværelsen rommer en åndelig dimensjon; 
Gud finnes! Juleevangeliet forteller at vår verden ikke er en 
tilfeldighet, og at livet ikke har oppstått på en slump. Det 
innebærer at heller ikke vi skyldes en slump. Vi er en del av 
en Gud-villet verden. Det finnes en som har alt i sin hånd.

Julens fortelling har mer å si:

Det er noen her! Barnet i krybben er her! Her i vår verden! 
Han er ikke her bare som et barn, men som en som har levd 
sitt liv, gjort sin gjerning, dødd sin død – og – oppstått fra 
de døde! Barnet i krybben er Gud som ble menneske! Han 
er med oss alle dager. Han som sonet vår synd vandrer med 
oss, lider med oss, gir hjelp til livsmestring og håp over våre 
liv. Juleevangeliet er budskapet om en Gud som elsker oss så 
høyt at han ga sin Sønn.

I julen utfordres vi til å tro det! Vi kalles til å knele ned ved 
julekrybben og undrende ta dette inn.

Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham
Som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå!

Gledelig jul!
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Velkommen 
til kirken  
i julen 
Julen står definitivt 
for døren. En høytid 
som vi håper på alle 
måter blir god for deg 
som leser «Min Kirke». 
Vi minner om at det 
er to gudstjenester på 
julaften, kl 14.00 og kl 
16.00. Det er et godt 
sted å starte feiringen. 

For at det skal være 
god tid til å nyte jule-
frokost på 1. juledag er 
gudstjenesten denne 
dagen lagt til kl. 12.00. 
Vi håper mange vil 
finne veien til Nanset 
kirke på 1. juledag, 
som er den dagen 
kristne samles over 
hele verden for å feire 
at Gud har gjestet 
jorden.

2. juledag slutter vi 
opp om gudstjenesten 
i Larvik kirke. n

«Helt enkelt» 
våren 2011
«Helt enkelt» kommer 
til å by på stem nings-
fulle kvelder med 
god musikk og sang, 
personlige møter med 
mennesker som deler 
sine tanker i samtale 
og bønn og nattverd. 

«Helt enkelt» er søn-
dagskveldene i Nanset 
kirke der vi feirer 
gudstjenesten på en 
litt annen måte. 

Det blir slike sam-
linger i Nanset kirke 
disse søndagene kl. 
19.00:
Søndag 6. februar
Søndag 6. mars
Søndag 4. april
Søndag 1. mai
 

 Hun er kjent som Larviks 
Moder Teresa som 

kjører moped uten hjelm. 
Selv sier hun at grunnen til 
at hun ikke vil bruke hjelm, 
er at hun heller vil miste 
livet enn å leve videre med 
beina ødelagt. 

Agnes er et begrep i Lar-
vik. I 2006 fikk hun byens 
hederspris for innsatsen 
for noen av dem som sliter 
mest. På Hausane like ved 
Thor Heyerdahl Videregå-
ende skole, ligger et rødt 
hus som har gitt varme, 
mat og nattlosji for mange 
opp gjennom årene. 

– Det er ved å gi at man 
får vet du. Det skjønner 
ikke folk. At jeg får så mye 
igjen. Det er jo det som gjør 
oss rike. Å gjøre noe for 
andre. Vi er blitt mer egois-
tiske og tenker mest på oss 
selv. Det gjør oss fattigere.

Agnes Møller Jensen gir 
ikke bare mat og losji. Hun 
snakker med folk. Med alle 
slags folk. 

– Jeg sier det rett til dem, 
jeg: Er det min skyld at du 
har det slik? Det er det jo 
ikke. Du må gjøre noe med 
det selv. 

Agnes legger ikke fin-
grene i mellom. Rett frem, 
ærlig og real. 

– Jeg sa det til en: «Jeg er 
ikke snill. Men jeg er real. 
Skjønner du?» Det er godt 
for folk at det blir satt krav 
til dem.

Agnes har jobbet fra hun 
var 13, nå er hun 86. Hun 
har vært til sjøs, og i 20 år 
drev hun et skomakerverk-
sted. Det å 
hjelpe andre 
har hun alltid 
drevet på med.

– Ikke alle i 
vår by har det 
godt nå som 
vi nærmer oss 
julehøytiden. Går det an å 
pusse støvet av det gamle 
utsagnet: «Den største 
gleden du kan ha, det er å 
gjøre andre glad». Det kan 
like godt være en som sliter 
med problemer hjemme, 
med psykisk helse eller noe 
annet. Man trenger ikke å 
bo på gata for å trenge ei 
hånd.

– Hvordan blir jula for deg 
Agnes? 

– Julaften blir som den 
pleier. Da er det åpent hus 

hos meg. Da får de god mat 
og litt tobakk. Men er de 
rusa, kan de bare glemme å 
komme. Slik har jula vært 
for Agnes i mange år. Hun 
sier det igjen: «Det er ved å 
gi at man får». Agnes fortel-
ler videre:

– «Er det noen som kom-
mer til himmelen så er det 
deg, Agnes», var det en som 
sa til meg en gang. «Er det 

du som be-
stemmer det 
da?», spurte 
jeg.

– Vi har alle 
tråkka feil vet 
du. Men jeg 
tror Gud har 

gitt meg den gaven å kunne 
hjelpe andre. 

– Her er en gave til deg, 
sier hun. Hun rekker meg 
en kjøleskapmagnet. På den 
står det, malt for hånd: «Alt 
er mulig for Gud». 

– Det er jo ikke alltid så 
lett å få sagt det, men så 
kan det stå der og så kan 
folk lese det.

Agnes får sagt det. Både 
med og uten ord. n

Freddy Berg

– Jeg er ikke snill, jeg er real
Agnes Møller Jensen var Freddy Bergs gjest på «Helt enkelt» søndag 5. desember.  Foto: Fred Isaksen

 

Jeg tror Gud har 
gitt meg den  
gaven å kunne 
hjelpe andre.
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Det er første søndag i advent og fa-
miliegudstjeneste i kirken. Benkera-
dene var fullsatt av gutter og jenter, 
damer og menn, som hadde funnet 
veien inn i varmen fra snøstormen 
utenfor. Blant de små var også 
dåpsbarna Snorre, Sara, og Thomas, 
deres familier og faddere. Spesielt 
for søndagens dåpsbarn, var at to av 
dem selv gikk fram til døpefonten 
og lot seg døpe. 

Gudstjenesten hadde mange 
innslag fra barneaktivitetene i kir-
ken. Barnekoret NaBaGo Pluss sang 
«There’s a hope inside of me», som 
fremhevet høstens tema håp. Videre 
fulgte både Nabagym, fredags–
klubben og søndagsskolen med 
sine bidrag til gudstjenesten. Det 

var tekst-lesing, sang og Fader Vår 
med bevegelser de unge bidro med 
denne søndagen.

Vår nye kateket Ida Lepperød 
 Hallesby leste dagens tekst, og 
fortalte om hva barn og unge i 
menigheten håper på. Noen håpet at 
Liverpool skulle vinne årets Premier 
League, mens andre hadde håp om 
at verden skulle bli et bedre sted. 
Hun pekte på at Jesus gir oss håp. 
Etter mer sang fra NaBaGo pluss, 
dannet hele forsamlingen en stor 
ring som fylte kirkerommet. Det ble 
delt ut levende lys, og sammen sang 
vi «Det lille lys jeg har». 

En flott avslutning på en fin 
gudstjeneste og en god start på 
adventstiden. n

Kathrine Bolt-Evensen

Familiegudstjenesten ble avsluttet med at alle sto i en ring og sang «Det lille lys jeg har». Foto: Fred Isaksen

Siste søndag i januar er 
det «Internasjonal 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 tradisjo-
ner. Vi vil gjerne at Nanset 
menighet skal være et sted 
også for dem. Denne søn-
dagen vil vi invitere alle 
som er flyttet fra utlandet 

til vårt område spesielt 
velkommen. Vi leter etter 
noen som vil bidra med sin 
kultur og musikk i gudstje-
nesten. Denne dagen er i et 
samarbeid med Vineyard, 
og etter gudstjenesten drar 

vi dit (lokaler over Prix på 
Hovland). Der får vi mulig-
het til å smake det som for 
mange av oss er eksotisk 
mat fra fjerne himmel-
strøk. n

fb

Internasjonal søndag

Prest Freddy Berg holder opp dåpslyset for 
Sara Steinbakken som nettopp er døpt.

Gudstjeneste med håp
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Søndagsskole på Barne-TV
Tårnagentene er søndags-
skolens nye satsing for 
barn og er en dramaserie 
laget av TV Inter som skal 
sendes på NRK fra 18. 
 desember. Medvirkende 
som «statister med replik-
ker» er Hedda og Nora 
fra NaBaGo pluss og Eila 

fra NaBaGo. Jentene har 
sammen med en gruppe 
andre barn spilt inn en 
julesang til serien i studio 
og vært med på flere 
opptaksdager – de spil-
ler bygdebarn og skal 
bli å se i flere episoder i 
serien. Tårn agentene med 

NaBaGo jentene kan du 
se på NRK Super gjen-
nom hele julen kl 17.15 
og i programmet Jule-
morgen. n

«Silje, Markus og Bendik 
har en spennende klubb 
de kaller Tårnagentene. 
Klubbmøtene 
holdes i 
tårnet i en 
gammel 
kirke. De 
skal være 
agenter og løse 
mysterier». 

Barne-TV serien om 
Tårn agentene vises på 
NRK Super denne julen.

Vi i Nanset kirke vil at 
8-åringene skal få være 
med på spennende opp-
drag! De skal få utforske 
kirken og det som kan 
skjule seg i dens kriker og 
kroker. 

Det arrangeres Tårn-
agenthelg i Nanset kirke  
5. og 6. februar 2011 for 
de som går i 3. klasse.

Informasjon og påmel-
ding kommer etter jul. 

Kanskje agentene også 
får en hemmelig beskjed 

de må bringe med 
seg? I Bibelen, 

mysterienes 
bok, finner 
agentene 

både agent-
tips og fortel-

linger som hjelper 
dem å løse oppdrage-

ne. Kanskje får fortel-
lingene ringvirkninger 
for både agentene 
og for andre..

På søn-
dagens guds-
tjeneste 6. 
februar vil hele 
menigheten få et 
hemmelig oppdrag!

På internett kan alle 
være agenter: gå inn på 
www.tarnagentene.no og 
bli med! n
 Hilsen Agent-Ida 
 og Agent-Lene

Det arrangeres 
Tårnagent-helg i 
Nanset kirke 5. og 6. 
februar 2011 for de 
som går i 3. klasse.

Nora Marie Lia, som er 
med i jentegruppa Seven, 
har hatt et hektisk år, 
med to plateutgivelser 
og en dvd-innspilling. 
dvd’en ble produsert av 
et Filius film som drives 
av bl.a. Øyvind Stokkan 
som også er fra Nanset.

Nora og de andre jen-
tene i Seven hadde fem 
hektiske, slitsomme, men 
samtidig morsomme da-
ger i Grimstad sammen 
med det fantastiske 
teamet fra FiliusFilm. Det 
resulterte i 10 spenstige 
musikkvideoer og 10 spor 
med koreografier i dvd-en 
Vi vil feire. 

Dvd-en ble spilt inn i 
juni, og allerede i juli var 
Nora og de andre jentene 
i gang med øvelser til 
juleplata. «Julen er her» 
presenteres på 25 jule-
konserter nå i førjuls-
tiden.

I løpet av 2010 vil Nora 
ha sunget på i overkant 
av 50 konserter med 
Seven. I følge Nora er det 
kjempegøy – og bare litt 
slitsomt. Nå gjenstår de 
fem siste julekonsertene 
for Nora – og så blir det 
velfortjent juleferie – som 
sikkert også  inneholder 
en aldri så liten del 
 musikk. n� rhl
 
Dersom du ønsker å 
kjøpe CD/DVD er det mu-
lig å gjøre det via kreativ-
inspirasjon@live.no merk 
med SEVEN.

Hedda og Eila Aartun Nord, to av våre NaBaGo-jenter, er 
med på Tårnagentene som sendes på Nrk Julemorgen i ti 
episoder.
 Foto: Ragnhild Hjertaas Lia

Nora og Seven  
– Julen er her

18. – 29. desember

Julemorgen og kl 17.15
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Basaren ble igjen en stor 
suksess. Både økonomisk 
men ikke minst som et 
trivelig og inspirerende 
arrangement. Helt siden 
fjorårets basar har kirke-
ringene og andre arbeidet 
med å lage til og forbe-
rede det hele. Det ble en 
fest. I år var det hele lagt 

til en lørdag etter middag, 
med korsang og underhold-
ning for barna. Samtidig 
gikk loddsalget godt både 
med årer og kjøp på bok. 
Mange lodd var også solgt 
før selve basardagen gjen-
nom salg i butikker og til 
familie og venner. Det var 
mulig å kjøpe fine hjemme-
lagede ting fra salgsbordet 
på basaren. Det var mat og 
drikke å få kjøpt i kafeen.

Resultatet av alt dette 

ble netto ca kr 70.000,-  
Det var rett og slett 
 imponerende, og et viktig 
bidrag til kirkens økonomi. 
Mange-årig primus motor 
Lita Bolt-Evensen har, etter 
30 års fartstid, nå meldt at 
hun ikke blir så aktiv med 
basar lenger. Vi takker både 
henne og alle andre for 
innsatsen i år!

Takk til alle som la ned 
så mye arbeid på forhånd 
og som stod på under 
basaren. Takk også til dere 
som bidro med gevinster, 
ting til salgsbordet og mat 
til kafeteriaen. Vi gleder oss 
allerede til neste års basar. 
For dere som planlegger 
langt frem i tid, så er den 
berammet til lørdag  
5. november. n

� fb

Foto: Fred Isaksen

Foto: Freddy Berg

Oppstart etter juleferie
Små barn:
Knøttesang Fredag 7. januar kl. 12.00
Søndagsskolen Søndag 9. januar kl. 10.00
NaBaGo mini Onsdag 12. januar kl. 17.15
NaBaGo Onsdag 12. januar kl. 17.15
Gull Verd  Torsdag 13. januar kl. 17.00

Store barn:
Fredagsklubben Fredag 7. januar kl. 18.00
Søndagsskolen Søndag 9. januar kl. 10.00
NaBaGo Pluss Onsdag 12. januar kl. 18.00
Nabagym Torsdag 13. januar kl. 18.00 

Ungdom:
Skolekafé Tirsdag 4. januar kl. 12.00
Ten Sing Tirsdag 11. januar kl. 18.30

Senfredag Fredag 14. januar kl. 21.00
After Eight Lørdag 15. januar kl. 20.00
Simen Lørdag 15. januar, Juletrefest

Voksne:
Kor uten grenser Onsdag 12. januar kl.12.00
Kick Onsdag 12. januar kl.19.45
Åpent Hus Torsdag 13. januar kl. 11-14.

Søndag 19. desember skal 
Kor uten grenser ha jule-
konsert i den katolske 
kirken på Høysteinane.

Konserten holdes i 
 samarbeid med Fagens 
bl.kor. Begge korene blir 
ledet av dirigent / pianist 

Pieter Leebeek. Fiolinisten 
Tone Stokland spiller både 
sammen med korene og 
som solist, akkompagnert 
av Pieter Leebeek. 

Konserten begynner  
kl. 19.00. Billettene koster 
kr 70,-. Barn gratis. n

I tillegg til leir, Ten Sing og 
undervisning har konfir-
mantene våre vært sammen 
med konfirmanter fra de 
andre kirkene i Larvik, til 
Pysj Cup. Det var en natt-
turnering i volleyball, med 
taktfaste heiarop, varierte 

kostymer og masse felles-
kap.  I pausen var det mini-
konsert med Tore Thomas-
sen.  Nanset-konfirmantene 
tok med seg pokalen for 
beste heiagjeng!  På bildet 
er det oppvarming før det 
hele startet. n

Julekonsert med Kor uten grenser

Konfirmanter i pysjamas

Basar-suksess til 70 000

Basarens primus motor 
Lita Bolt-Evensen.

Alle foto: 
Freddy Berg
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Stort arbeid bak konsert i Bølgen

Fred Isaksen • www.akela.no

Midt i november holdt Nanset Ten 
Sing sammen med årets konfir-
manter sine to høstkonserter i 
Bølgen. Konsertene ble veldig 
godt mottatt av de frammøtte, og 
ØP belønnet forestillingen med 
terningkast 5. Selve forestillingene 
var bare en liten del av et stort 
løft for medlemmene i Nanset Ten 
Sing. For i de 10 foregående ukene 
hadde over 100 ungdommer jobbet 
i høygir for å lage forestillingen 
«Zebra – en fortelling om håp».

Det var ikke lite som skulle gjø-
res. Drama skulle skrives og øves 

inn, dansene måtte lages og læres, 
program og plakater skulle plan-
legges, teknikken måtte ordnes, 
og sangene ble jobbet med av både 
kor og band. På grunn av en stor 
utskiftning i Nanset Ten Sing var 
det mange nye unge ledere, men 
de gjorde en kjempejobb. 

Takk også til alle som var på 
forestillingene, som ga mer enn kr 
15000,- til Maisha Mema, prosjektet 
som Ten Sing støtter i slummen i 
Nairobi. n 

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

Nanset Ten Sing fyller 10 år i 2010 
– og det skal feires på tampen av 
året. Alle tidligere og nåværende 
deltakere/medlemmer er herved 
invitert:

Tirsdag 28. desember kl.17.00-
22.00 (og videre utover for dem 
som har lyst) i Nanset kirke:

Konsert med dagens Nanset Ten 
Sing, bildeserier fra alle åra som 
har gått, korøvelse med alle nåvæ-
rende og tidligere dirigenter, litt 

program, og masse tid til å prate 
med gamle og nye kjente. Middags-
buffet på Ten Sing-vis, kaker, snop 
og frukt. Pris: kr. 100,-

Har du gått i Ten Sing, og/eller 
kjenner du noen som har gjort det? 
Vi er takknemlig hvis du vil hjelpe 
oss å spre info til alle det er aktuelt 
for. VELKOMMEN! n

Påmelding til mari.sonnesyn.berg@
larvik.kommune.no

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

Juleselskap for voksne
Julen er barnas høytid, men også 
voksne er glade i denne høytiden. Der-
for arrangerer vi også i år en juletil-
stelning i tradisjonell stil kvelden før 
nyttårsaften. 

Vi skal gå rundt juletreet, synge 
julesanger og hygge oss med god mat. 
Freddy prest vil holde andakt og Dag 
kirketjener har lovet å synge. På grunn 
av serveringen, må vi be om påmel-
ding innen 22. desember (tlf. 957 39 
003 eller på liste i Nanset kirke).  
Se annonse i Østlands-Posten. n

Givertjenesten
Vil du være med og støtte det som 
skjer i Nanset kirke?

Det syder av aktivitet i Nanset kirke 
både for store og små. Mange opplever 
at Nanset kirke er en kirke for dem. 
Ansatte og frivillige medarbeidere gjør 
en stor innsats for at tilbudene skal 
være mange og gode. Med et så stort 
arbeid trengs det også penger. Blant 
annet betaler Nanset menighet 60% 
av lønnen til Mari Sønnesyn Berg og 
Jørn Odén Evertsen som er sentrale i 
korarbeidet i kirken. En meget viktig 
inntekstkilde er faste  
givere. Kunne det være aktuelt for 
deg?

Hvis du kan 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 betaling til konto-
nummer 2440.09.80396. Vennligst 
bruk følgende referanse nr. 1875.001 + 
ditt personnr. (11 siffer). Da blir gaven 
registrert som gave som gir skatte-
fradrag. Melding om dette kommer 
ved årets slutt. n

Foto: Markus Isaksen

Nanset Ten Sing fyller 10 år
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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.  Kveldsmat etterpå. 
Onsdag kl. 17.15–18.00.  
• Barn 4 år – 2. klasse
 
NABAGO PlUSS
Korsang for barna som er på vei mot 
 ungdomsalder, med vekt på sang-
glede og utvikling av rytme og sang-
 ferdigheter. Masse trøkk og variert type 
musikk, sanger med bibelske og andre 
temaer. Pause med mat på øvelsen. 
Synger på gudstjenester, har konserter 
og turer i inn- og utland. 
Onsdag kl. 18.00–19.30.  
• Barn 3.–7. klasse

 
FREDAGSKlUBBEN
Klubbkveld annenhver fredag. Diverse 
brettspill, pc-spill, singstar, gitarhero, air- 
hockey med mer. Kiosk med salg av brus, 
godteri og pommes frites/pizza. Felles 
samlingsstund med lek, sang og andakt. 
Annenhver fredag kl.18.00– 20.30.  
• Barn 4.–7. klasse 

SKOlEKAFé 
Kafé i storefri for elever fra Hedrum 
ungdomsskole. Salg av hjemmelaget 
mat til kostpris i en trivelig atmosfære. 
Åpent kirkerom med lys i globen. 
Tirsdag kl. 12.00–12.30  
• Ungdom 8.–10. klasse
 
NANSEt tEN SiNG 
Kormiljø med sang, dans og drama, 
teknikk og media. Kveldsmat 
www.nansettensing.no 
Tirsdag kl. 18.30–21.00  
• Ungdom fra 8. klasse
 
SENFREDAG 
Ungdomsklubb annenhver uke. Vel-
assortert tilbud i spill, disco, og nyopp-
pusset 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. 19.45–22.00

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 19. desember kl. 10.00
4. søndag i advent. Høymesse med nattverd. Terje Fonk. 
Takkoffer til menighetensarbeidet.

Julaften fredag 24. desember
kl. 14.00 Høymesse. Knut Zakariassen. Korene deltar. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
kl. 16.00 Høymesse. Knut Zakariassen. Nanset skolekorps .
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

1. juledag lørdag 25. desember kl. 12.00. 
Høymesse. Nattverd. Terje Fonk. 
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. 

Søndag 2. januar kl. 10.00 
Kristi åpenbaringsdag. Høymesse. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 9. januar kl. 10.00 
1. s. e. Kr. åpenbaringsdag. Høymesse. Nattverd. Terje Fonk. 
Takkoffer til Larvik KFUK-KFUM. 

Søndag 16. januar kl. 10.00 
2. s. e. Kr. åpenbaringsdag. Høymesse. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til Menighetens trosopplæring. 
Furuheim kl. 12.00 Forenklet høymesse Nattverd Freddy Berg

Søndag 23. januar kl. 10.00 
3. s. e. Kr. åpenbaringsdag. Høymesse. Nattverd. Terje Fonk. 
Takkoffer til Misjonsalliansen. 

Søndag 30. januar kl. 10.00 
4. s. e. Kr. åpenbaringsdag. Høymesse. Freddy Berg. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Bangkok. Internasjonal søndag.  

Søndag 6. februar kl. 10.00 
5. s. e. Kr. åpenbaringsdag. Høymesse. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til Menighetenes barnearb. NaBaGo Pluss

Kl. 19.00 «Helt enkelt». Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Freddy Berg. 

Søndag 13. februar kl. 10.00 
Vingårdssøndagen. Høymesse. Nattverd. Oddrun Pedersen. 
Takkoffer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). 
Furuheim kl. 12.00 Forenklet Høymesse. Nattverd. Oddrun 
Pedersen.

Søndag 20. februar kl. 10.00 
Såmannssøndagen. Høymesse. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til Det norske Bibelselskap. 

Søndag 27. februar kl. 10.00 
Kristi forklarelsesdag. Høymesse. Nattverd. Knut Zakariassen. 
Takk offer til Kirkens Bymisjon. 

Søndag 6. mars kl. 10.00 
Søndag før faste. Høymesse. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til Menighetenes barnearbeid. NaBaGo.

Kl. 19.00 «Helt enkelt». Nattverd. Freddy Berg. 

Søndag 13. mars kl. 10.00 
1. søndag i faste. Høymesse. Dåp. Oddrun Pedersen. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 20. mars kl. 10.00
2. søndag i faste. Høymesse. Nattverd. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til IKO - Kirkelig pedagogisk senter. 

Søndag 27. mars kl. 10.00 
Maria budskapsdag. Høymesse. Dåp. Freddy Berg. 
Temagudstjeneste store barn. NaBaGo Pluss. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet i Bangkok (NMS). 

Søndag 3. april kl. 10.00 
4. søndag i faste. Høymesse. Nattverd. Terje Fonk. 
Takkoffer til Menighetens Diakonale arbeid. 

kl. 19.00 Helt enkelt. Nattverd. Freddy Berg.


