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Påsken gir oss
liv og håp
■ Påsken er den store 
livsfesten i vår kirke. 
     Vi inviterer deg til å 
bruke kirken i påsken. 
Budskapet som blir 
forkynt er selve kjernen 
i vår kristne tro. 

■ Uken starter 
med gudstjeneste 
 palmesøndag, fortset
ter med nattverdsguds
tjeneste skjærtorsdag 
og pasjonsgudstjeneste 
langfredag.

■  Den store festdagen 
starter med soloppgan
gen påskemorgen. Der
etter er det påske frokost 
i kirken og festguds
tjeneste hvor flere av 
korene deltar.

Se side 3

Munter med-
arbeiderfest
Rundt 100 frivillige 
medarbeidere i kirka var 
samlet til en hyggelig 
kveld.

Se side 6

Storsamling i 
Bøkeskogen 
Karsten Isachsen taler på 
den årlige felles guds
tjenesten i Bøkeskogen  
2. pinsedag. 

Se side 3

Kick 10 år
Jubileumskonsert på 
Toller odden 1. juni.

Se side 7

Diakonalt arbeid
Å steke vafler til SIMen er en del av menig
hetens diakonale arbeid. Mange er engasjert 
i å gjøre noe for andre. Se side 4-5
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BERG
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Mer enn ord
Det er sagt: Vi skal forkynne evangeliet med alle midler  – om 
nødvendig med ord. Sannheten er vel at det ofte blir mye ord 
i kirken vår. Og ordene må være der, for at vi skal lære om 
Guds veier og hjelpe hverandre inn i troens mysterier. Men 
det kristne budskapet er også handling. Det startet med Gud 
som handlet da han sendte sin Sønn. Jesus satte menneskene 
i sentrum og gjorde noe. Han spurte blant annet den blinde 
tiggeren Bartimeus: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det er et 
godt spørsmål. Særlig når man handler ut fra svaret man får.

Kjærlighet er handling. Det er gode ord til trøst. Det er kon
krete handlinger til hjelp for en annen. Det er at noen ser 
lenger enn til sine egne behov. Vi har alle kjent hvor godt det 
er når noen bryr seg om oss. 

I kirken kaller vi dette for diakoni. Diakoni kan ha mange 
ansikter. Det er inkluderende felleskap og øyne som ser 
andre når vi møtes. Det kan være gruppen som hjelper de 
eldre til gudstjenester på Furuheim eller Yttersølia. Eller en 
ungdomsleder som har tid til en samtale med en som sliter 
hjemme. Det kan være noen entusiaster som steller i stand 
hyggelig kafé for ungdommer på tirsdager. Diakoni er også å 
besøke en syk i det stille. Det er viktig at diakoni er mer enn 
at den sterke hjelper den svake, for diakonien handler om 
relasjoner der man både gir og får. 

Utfordringen vi har som kirke er blant annet å vite om 
behovet. Det vi ikke vet om kan vi ikke få gjort noe med. Så 
si i fra! En annen utfordring er å ha noen som vil ta på seg 
forpliktelsen. Ta gjerne kontakt om du synes det hadde vært 
fint å bruke tid på andre. Vi har et eget diakoniutvalg som 
tenker på dette. På midtsidene av dette nummeret av «Min 
kirke» kan du møte noen av dem som driver med diakoni 
her hos oss.

Tiden før påske er fastetid. Det er en tid på året der vi 
 fokuserer på det å tenke på andre. I mer enn 30 år har  
Kirkens Nødhjelp hatt sin fasteaksjon. Aksjonen går av 
 stabelen 12.april. Da ringer sannsynligvis noen på døra  
hos deg. Får du ikke gitt noe er kontonummeret:  
1594 22 87493. 
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17. mai-fest
Det blir god gammel
dags 17. maifest for 
barn i alle aldre i 
Nanset kirke kl 18.14 
til 20.11. 

Samling i kirken, 
sang, leker, enkel 
serve ring. Barn: kr 20, 
Voksne: kr 40, Familie 
maks: kr 100, ■

Storsamling i 
Bøkeskogen
2. pinsedag mandag 
13. juni kl 11.00: Felles 
gudstjeneste der alle 
kirkesamfunn i Larvik 
møtes i Bøkeskogen. 
Karsten Isachsen 
taler. Kick og felleskor 
synger. 

Vi oppfordrer alle 
til å være med å skape 
fest i Bøkeskogen 
denne dagen. ■

Hadde påskeberetningen 
sluttet med Jesu lidelse 
og død langfredag, ville 
den ikke hatt overlevel‑
seskraft til å nå oss i 
dag. Da ville ikke påsken 
vært det mysterium som 
fortsatt gir mennesker liv 
og håp. 

Jesu dødsdag er ikke hans 
siste dag. Ifølge evangeliene 
stod han opp fra de døde to 
dager etterpå. Det forandret 
alt. Troen på at Jesus stod 
opp fra de døde, er grunn
vollen i kristen tro. «Men 
hvis Kristus ikke er stått opp, 
da er deres tro uten mening, 
og dere er fremdeles i deres 
synder,» skriver apostelen 
Paulus i 1. Kor. 17,17

Nok en gang skal vi feire 
det, også her i Larvik. Både 
for å gjenoppleve og for å la 
det synke inn i oss at dette 
skjedde for oss. Påsken er 
budskapet som gir oss fast 
grunn under føttene og håp 
for fremtiden.

Vi vil gjerne invitere deg 
til å bruke kirken i påsken. 
Vi skal gjøre vårt beste for 
å formidle det fantastiske 
budskapet gjennom ord, 

musikk og symbol handlin
ger. Den 10. april kl 19 på 
kvelden har konfirmantene 
og Ten Sing en egen påske
gudstjeneste som handler 
om Peters påske. Fra palme
søndag til 1. påskedag føl
ger vi påskedramaet. Følg 
påskens historie gjennom 
gudstjenester med forskjel
lig preg i Nanset kirke. ■

Programmet ser slik ut:

Palmesøndag 17. april
Kl 10.00: Gudstjeneste med 
nattverd. 
Jesus hylles som den nye 
kongen og påskedramaet 
er i gang. Gudstjenesten 
ledes av Knut Zachariassen. 
Pieter Leebeek leder det 
musikalske og har med seg 
Ole Rasmus Bjerke på bratsj.

Skjærtorsdag 21. april
Kl 19.00: Nattverdgudstje
neste 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. 
Gudstjenesten ledes av 
Odd run Pedersen. Musikk: 

Eivind Anders Dahle, piano 
og Anne  Helene Larsen, 
fløyte.

Langfredag 22. april 
Kl 10.00: Pasjonsgudstje
neste. 
Jesu tyngste dag markeres 
med en stille gudstjeneste 
som avsluttes med en 
symbolsk «gravlegging». 
Gudstjenesten ledes av 
Freddy Berg. 
Kl 1700: Korsvandring i 
sentrum av Larvik. Bønne-
vandring til forskjellige in
stitusjoner i sentrum. Start 
fra Larvik kirke. 

Påskedag 24. april 
Kl 05.30: Ottesang ved sol
oppgang på Doktorfjellet. 
Kl 09.30: Morgenssang i 
Nanset kirke.
Kl 09.45: Påskefrokost. 
Bordet er dekket. Ta med et 
pålegg til felles koldtbord. 
Brød og drikke får du.
Kl 11.00: Festgudstjeneste. 
Dette er kirkeårets 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 Nanset kirke
Påskemorgen er det tradisjon med påskefrokost i kirken. Foto: Fred Isaksen

Foto: Fred Isaksen

Foto: Fred Isaksen
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Jeg er så GLAD for å se DEG!

10 år med 
vafler og kakao
Det er tirsdag. Klokka har passert halv 
ett, og de siste kafé-gjestene har løpende 
forlatt kirka med en varm vaffel i hånda. 
Trygve og de 4 andre puster ut etter 
en trivelig og hektisk halvtime med stor 
omsetning av kakao, rundstykker og vafler. 
Nok en gang ble det knapt med vafler, 
og vaffelpressa var i gang til siste kunde 
måtte haste tilbake til Hedrum Ungdoms
skole og neste time.

I 2011 feirer kaféen 10 års jubileum. 
Og i vårt tiende år opplever vi at de 
flotte elevene fra Hedrum stiller i større 
antall enn noen gang før! Når skolekaféen 
startet, manglet skolen kantine. Nå er kan
tina på plass for lengst, men både elever 
og lærere ønsket at kirka skulle opp
rettholde tilbudet en gang i uka 
likevel. I vinter har kaféen samlet 
mellom 150-200 elever hver 
gang, og restelunsjen for med
arbeidere og stab etterpå hadde 
blitt mager om ikke vi hadde vært 
så gode på nødløsninger... 

Takknemligheten er stor til 
fantastiske medarbeidere som stil
ler med hjemmebakte rundstykker, 

godt humør og arbeidskraft! Og til Trygve 
Gjone som hver uke handler varer, tilret
telegger og har kontroll på det hele. Vi er 

utrolig heldige som kan ha et slikt tilbud i 
kirka vår!  ■

msb

«Jeg er så glad for å se deg! Jeg er så GLAD, 
så GLAD, så GLAD for se DEG!»

Kjenningsmelodien til SiMen-gruppa 
strømmer mot oss når vi åpner døren til 
kirka i Nanset en lørdag formiddag. Inne i 
menighetssalen har folk benket seg rundt 
bordene. 

Akkurat i dag er de ca 25 til sammen. 
Etter kjenningsmelodien følger en liten 
sangstund. 

Diakon Mari Løchen har funnet mange 
flotte sanger om sjø og hav og båtliv. En 
liten drøm om sommer, men bare en liten. 

Sommeren er enda langt unna. Denne 
helga er det fastelaven, og karnevalstid. Og 
snart flyter diverse materiell til produksjon 
av karnevalsmasker ut over 
bordene. «Lag 
en maske 
til deg selv, 
eller lag en 
presang du 
kan gi bort,!» 
er utfordringen. 
Og snart er hele 
forsamlingen 
i full aktivitet. 
Noen stiller også 
velvillig opp til 
avfotografering 
for menighets bladet. 

I full fart ryddes bordene, og ut fra 
kjøkkenet triller kaffevogna med kaffe og 
saft og hjemmebakte boller. MMMM…….. ! 
Kjøkkendamene får mange hyggelige tilba
kemeldinger selv om en frimodig stemme 
etterlyser krem og syltetøy- «Var det ikke 

fastelavensboller dere lovet??»
Vi spiser og koser oss, men så kommer 

neste melding fra 
Mari: Finn fram 
nummerlappene 
dere fikk når dere 
kom! Her er det 
nemlig mu
lig å vinne på 
inngangsbillet
ten. At en av 
vinnerbillettene 
er søkk borte 
når gevinstene 
deles ut, er 

ingen hindring. Fort regnes det 
ut hvem som kom sammen med hvem, 
og hvem som burde hatt den bortkomne 
loddlappen. Og vinneren får sin rettmes
sige gevinst. 90 minutter i menighetssalen 
går fort. Den siste halvtimen samlet vi oss 
til en enkel gudstjenste i kirkerommet. Midt 
under folkefesten i Holmekollen synges det 
«Seieren er vår!» på gudtjeneste i Nanset 

Foto: Oddrun Pedersen

Med hjerte for andre

SiMEN
■ SIMen (Sammen I Menigheten) 
er samlinger tilrettelagt for psykisk 
 utviklingshemmede over 15 år.
■ Tilbudet i Nanset kirke er et sam-
arbeid mellom menigheter i hele Larvik 
kommune. 
■ Kommunen har helt fra starten vært 
med i prosjektet. 

SKOlEKAFEEN
■ For elever fra Hedrum Ungdomsskole
■ I storefri hver tirsdag i skoleåret fra 
høstferie til påskeferie.
■ Startet med et lite forprosjekt i 
desember 2000, ut fra elevenes ønske 
om kantinetilbud på skolen.



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  •  1 - 2 0 1 1  5

kirke. For den største av alle 
seire er den Jesus vant for oss. 

Snart er det «takk for i 
dag» og «Vel hjem». Men det 
gjenstår en liten utfordring 
for Simen-lederne. En fortvilet 
deltaker kan ikke finne sine 
røde støvler. Det bli en kort, 

men intensiv leteperiode før 
jentestøvlene dukker opp: En 
liten skøyer hadde hjulpet dem 
inn bak døra på guttedoen! 
Var det noen som sa det var 
kjedelig i kirka?? Prøv en SiMen 
lørdag!  ■

Oddrun

Når 150‑200 ungdomsskoleelever prøver å sikre seg vafler og påsmurte 
rundstykker blir det trangt i menighetssalen.
 Foto: Fred Isaksen

Prest Oddrun Pedersen holder gudstjeneste for SIMen. Foto: Fred Isaksen

En trofast hjelper 
Ute skinner solen og gradestokken viser et tosifret, 
blått tall denne søndagsmorgenen midt i februar. Vi 
er tatt hyggelig imot på Furuheim eldresenter der de 
er i full gang med forberedelsene til søndagens guds
tjeneste. Et sted rundt på senteret går Astrid Westrum 
rundt og informerer beboerne om at gudstjenesten 
snart begynner. Hun er en av mange som deltar i frivil
lig arbeid gjennom kirken.

 – Mye av det arbeidet vi gjør her i dag går ut på å 
legge til rette så alle får en mulighet til å delta på an
dakter og får en mulighet til å høre Guds ord, forteller 
Astrid. 

– Mange trenger en hånd å holde i for å komme seg 
ned hit, og etter gudstjenesten går presten rundt til de 
som ikke har anledning til å delta i fellesstuen. 

Astrid Westrum er utdannet som diakon – tidligere 
diakonisse  – der hun har erfaring innenfor sykepleier
yrket. Hun er del av en gruppe som alle gjør en viktig 
jobb. Diakoniarbeidet tar utgangspunkt i nestekjærlig
het og Astrid forteller at de jobber med psykisk, fysisk 
og åndelig omsorg. I dag kan man ta både master og 
bachelorgrad i diakoni, men det finnes også årsstudier 
for utdannelsen. – Den gangen jeg utdannet meg var 
det diakoni generelt og troslære som var hovedfordyp
ningene, sier Astrid. 

Westrum har drevet med det frivillige arbeidet på 
Furuheim siden slutten av 80tallet. Da trengte de noen 
til å ta ansvar for gudstjenestene på eldresenteret og 
Astrid, som da hadde 35 års erfaring, syntes det hørtes 
ut som en fin måte å hjelpe. 

Når Astrid får spørsmål om hva arbeidet betyr 
for henne, blir det stille et lite øyeblikk. Med tårer i 
øynene forteller hun om hvor meningsfylt arbeidet 
er, og vi skjønner med ett hvor høyt hun setter jobben 
hun gjør. – Jeg får virkelig brukt hele meg og jeg kan 
videreføre oppgavene jeg hadde som ung. Og det er 
så kjekt, for man blir jo ikke pensjonert, spøker hun 
og fortsetter – Det er også et menighetsansvar. Vi må 
tenke på dem som ikke kan komme til kirken. Alle som 
hjelper til her i dag og ellers med frivillig arbeid gjør 
en flott jobb!

Det er Astrid Farstad, koordinator for de frivillige, 
helt enig i, – På vegne av alle på Furuheim vil jeg si 
tusen takk til alle frivillige som er her gjennom hele 
året. Det er viktig for alle å få åndelig føde og et godt 
fellesskap. ■

Kathrine Bolt-Evensen

Diakonalt arbeid på Furuheim (f.v.): Oddrun Pedersen, Hanne 
Bjørnøy, Aud Visnes, Astrid Farstad og Astrid Westrum.

Foto: Kathrine Bolt-Evensen

Med hjerte for andre
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«Nytt» orgel
Orgelet i Nanset kirke ble bygget i 1974, og har siden ikke 
hatt noe særlig vedlikehold. Dette resulterte i «kronisk» 
ustemte piper i de siste årene. Blant annet på grunn av 
støv var det ikke lenger mulig å få orgelet stemt rent.  

Uke 1113 gjennomførte orgelbygger Steendam fra 
Neder land en form for restaurering og nå har vi fått et 
orgel som er blitt godt som nytt igjen! ■� pl

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

Vår menighetsrådsleder 
Nils Tore Lia hadde satt 
sammen bilder fra kirkens 
mangfoldige arbeid og det 
ble en stor inspirasjon i å se 
det hele presentert.

Litt moro stelt i stand 
av staben ble det i år også. 
Det kom i form av en noe 
spesiell versjon av «Prin
sessa som ingen kunne 
målbinde». Kirketjener Dag 
innfridde alle forventnin

ger i sin tolkning av Espen 
Askeladd. 

Kveldens gjest og gode 

taler var pensjonert prest 
Ivar Aartun. ■

Dag Rauan som Askeladden og Pieter Leebeek som kongen i 
 stabens tolkning av «Prinsessa som ingen kunne målbinde».

Foto: Fred Isaksen

Det er liten tvil om at 
konserthøydepunktet 
til Nanset Ten Sing er på 
høsten sammen med konfir
mantene. Men koret lever 
også resten av året, og  midt 
i en travel tid med vinter
festival, sang på ung messe 
og onsdagskafé har vi øvd 

inn mange flotte sanger 
som vi ønsker å vise fram 
til de som er interesserte. 
Derfor inviterer vi til Apri(l)
kos konsert i Nanset Kirke 
tirsdag 12. april kl 20.00. 
Det vil koste 25 kr å kom
me inn på konserten, og 
vi selger kaker til inntekt 

for Maisha Mema, arbeidet 
vi støtter i Kenya. Nanset 
Ten Sing har nettopp fylt 
ti år og vi skal derfor synge 
en del gamle klassikere, 
men selvfølgelig også noen 
nye sanger. Vel møtt til en 
koselig aprilkveld i Nanset 
Kirke! ■� ør

Apri(l)kos med Nanset Ten Sing

Valg av  
menighetsråd
Nominasjon av kandi
dater til menighetsråds
valget skjer i tiden fram 
til 1. mai 2011. Forslag 
på kandidater til menig
hetsrådet kan meldes til 
Larvik kirkelige felles
råd v/John M. Ørnes, 
tlf. 33 17 30 00 innen 
20. april 2011, som vil 
videreformidle dette til 
menighetsrådet. 

Valgbare er medlem
mer av Den norske kirke 
som bor i soknet, og 
som senest i 2011 fyller 
18 år, og som ikke er 
fradømt stemmerett i 
offentlige anliggender.

Det er anledning til 
å levere inn alternativ 
kandidatliste innen fris
ten 1. mai 2011. Forslag 
til kandidatlister skal 
være underskrevet av 10 
stemmeberettigede. En 
av underskriverne skal 
oppføres som kontakt
person. Kandidater 
skal være oppført med 
fornavn, eventuelt mel
lomnavn, etternavn og 
alder, samt adresse og 
yrke/stilling. Kandidat
listen skal ordnes i prio
ritert rekkefølge (ikke 
alfabetisk). 

Kandidatlister bør ha 
minst 40 % representa
sjon av hvert kjønn, og 
minst 20 % representa
sjon av ungdom under 
30 år.

 Kirkevalget finner 
sted 11.12. september 
2011, med forhånds
stemming fra 10. 
august. Direkte valg 
på leke medlemmer av 
bispedømmerådet fin
ner sted samtidig med 
menighets rådsvalget. ■

Fest for frivillige medarbeidere

Ungdommer til Gjøvik og Tyskland
Mer enn 40 ungdommer fra Nanset Ten Sing og Senfredag 
drar til TT (Norges KFUKKFUMs TenåringsTreff) på Gjøvik 
28. juni til 3. juli! I år har vi også invitert med oss to repre
sentanter fra YMCA i Kenya. 

23000 ungdommer samles til et engasjerende program 
i Fjellhallen på Gjøvik, samt konserter, mangfoldig aktivi
teter, solidaritetsløp og mye annet på Gjøvik gård og ellers 
i byen. Mange av våre drar nå på TT for tredje gang, og det 
sier litt om at dette er noe som er verdt å få med seg! Vi 
har foreløpig plass til etternølere, så dersom du får veldig 
lyst til å bli med, er det bare å si fra! Sjekk også nansetten
sing.no og kfukkfum.no. 

Ni ungdommer fra Nanset Ten Sing drar også til ETS 
(Europeisk Ten SingFestival) i Tyskland i august. Her vil 
de møte tensingere fra hele Europa og andre verdensdeler, 
dele opplevelser og knytte vennskapsbånd for livet.  ■��msb

Fasteaksjon 
Kirkens Nødhjelps faste
aksjon er 12. april. Alle 
husstander får besøk av 
konfirmanter og voksne  
som bøssebærere.  

Aksjonen er landsdek
kende og har foregått i 
over 30 år. Det samles inn 
penger til Kirkens Nød
hjelps arbeid verden over. 
Fokuset i år er på arbeidet 
med å etablere spare og 
lånegrupper. Det er for å gi 
fattige mulighet til selv å 
skape seg en sikker fremtid 
ved å starte opp egne små 
virksomheter. Ta vel imot 
bøssebærerne 12. april, og 
støtt en meget god sak.  ■



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  •  1 - 2 0 1 1  7

Tårnagenter fant kirkeskatten

Fred Isaksen • www.akela.no

Første lørdagen i februar stod 26 
åtteåringer i kø utenfor menighets
salen i Nanset kirke. Kirken var 
mørklagt, og alle Tårnagentene 
hadde forstørrelsesglass, hodelykt 
og et eget agentbevis rundt halsen. 

For å slippe inn, måtte hver en
kelt Tårnagent hviske det hemme
lige passordet og tegne det hemme
lige symbolet i sanden. På innsiden 
ventet 11 spente senioragenter, 
som gjorde en veldig flott innsats 
med å lede Tårnagentene gjennom 

dagens oppdrag: «Hvor kan vi finne 
verdifulle skatter? Hva er det en 
Tårnagent egentlig gjør? Hvem er 
med oss gjennom alvor og latter? 
Let, se og hør!»

Sammen oppdaget vi noen av 
Bibelens mysterier og lærte Bibe
lens agenttips nr 1: «Let, så skal du 
finne». Freddy fortalte oss om det 
hemmelige symbolet, korsmerket, 
som vi fikk i dåpen. 

I løpet av kvelden fikk alle 
agentene komme opp i kirketår
net, gå på symboljakt og lete etter 
kirkeskatten i Nanset kirke. Og det 
var godt Tårnagentene fant kirke
skatten, for den inneholdt alt som 
skulle brukes i søndagens gudstje
neste. 

Tårnagentene utførte oppdra
gene på ekte agentvis, og avsluttet 
familiegudstjenesten med å gi et 
oppdrag til hele menigheten: «Gi 
Guds kjærlighet i uken som kom
mer, til noen som ikke hører eller 
venter, lyden av kirkeklokker eller 
Tårnagenter». ■

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

Foto: Ida Hallesby 

Konfirmasjoner
69 Nansetkonfirmanter er nå inne i 
den siste delen av sin konfirmanttid.
Lørdag 7. og søndag 8. mai er de for
delt på fire konfirmasjonsgudstjenes
ter. Et innholdsrikt år er tilbakelagt. 
Konfirmanttiden startet med leir på 
Oksøya og nå mot slutten lager de Ung 
Messe sammen med Nanset Ten Sing 
søndag 10. april. Denne gudstjenesten 
er kl. 19 på kvelden.  ■

Takk for gaver
I desember fulgte det med en giro med 
spørsmål om en gave til «Min kirke». 
Vi ble svært glade for responsen. Mer 
enn kr 14.000, er kommet inn. Tusen 
takk!   ■

Dag Bredvei på  
«Helt enkelt» 1. mai
Vårens siste «Helt enkelt» blir søndag 
1. mai kl 19.00. Da får vi besøk av NRK 
korrespondent Dag Bredvei som inntil 
nylig var stasjonert i Nairobi. Nå er 
han i Norge og vil dele av sine erfarin
ger på en dag som står i solidaritetens 
tegn. Det blir god musikk og tid til 
ettertanke. ■

KICK fyller 10 år
I den forbindelse inviterer vi til jubile-
umskonsert på Tollerodden onsdag  
1. juni. Vi har plukket fram gode 
gamle sanger fra åra som har gått, og 
vi håper at mange har lyst til å komme 
og feire sammen med oss! 

Det kommer også noen jubileums
arrangementer i løpet av høsten, og 
store deler av koret drar på jubileums
tur til USA i september!  ■
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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. 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
Hverdager 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 støtter et arbeid for vanskeligstilte 
barn i slummen i Bangkok i samarbeid 
med Det norske Misjonsselskap.

HERREAVDEliNGEN
Uformell månedlig samling for herrer.

Søndag 10. april kl 19.00 NB!
5. søndag i faste. Ung Messe. Ungdomsgudstjeneste der Ten Sing
og konfirmantene deltar. Nattverd. Freddy Berg og Ida Marie 
 Hallesby. Takkoffer til Menighetens konfirmantarbeid. Kirkekaffe.

Lørdag 16. april kl 11.00
SIMen – Sammen i menigheten. Samling med gudstjeneste for 
psykisk utviklingshemmede. Oddrun Pedersen.  

Palmesøndag 17. april kl 10.00 
Gudstjeneste med dåp. Knut Zakariassen. Musikk: Ole Rasmus 
Bjerke, Bratsj. Takkoffer til Kristen Idrettskontakt ‑ KRIK.  
Furuheim kl. 12.00 Enkel gudstjeneste med nattverd. Knut 
Zakariassen.  

Skjærtorsdag 21. april kl 19.00 
Gudstjeneste med nattverd. Oddrun Pedersen. Musikk: Eivind Anders 
Dahle, piano og Anne Helene Larsen, fløyte. Takkoffer til Menighets‑
arbeidet. Kveldsmåltid etter gudstjenesten.

Langfredag 22. april kl 10.00
Pasjonsgudstjeneste med symbolsk gravlegging. 
Freddy Berg.         
1. påskedag søndag 24. april
Kl 05.30 Ottesang på Doktorfjellet. 
Kl 09.30 Morgensang. 
Kl 09.45 Påskefrokost. Ta med litt pålegg, kirken ordner resten. 
Kl 11.00 Festgudstjeneste. Kick synger + Felleskor. Tom Chris‑
tensen, trompet. Freddy Berg. Takkoffer til Sjømannskirken – Norsk 
kirke i utlandet. 

Søndag 1. mai kl 10.00 
1. Søndag etter påske. Gudstjeneste med nattverd. Oddrun Peder‑
sen. Takkoffer til Kirkens SOS i Norge.  
Kl 19.00 «Helt Enkelt». Kveldens gjest er NRKs korrespondent Dag 
Bredvei. Band. Kvelden ledes av Freddy Berg. 

Lørdag 7. mai kl 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. Freddy Berg/Ida Hallesby. Takkoffer til 
Menighetens ungdomsarbeid.  

Søndag 8. mai kl 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. Freddy Berg/Ida Hallesby. Takkoffer til 
Menighetens ungdomsarbeid.  

Søndag 15. mai kl 10.00
3. søndag etter påske. Temagudstjeneste for små barn. NaBaGo og 
NaBaGo Mini, Gull Verd og Søndagsskolen deltar. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til menighetens trosopplæring. Kirkesaft etterpå.
Furuheim kl 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd. Freddy 
Berg.

Tirsdag 17. mai kl 18.14
17. maifest for hele familien.

Søndag 22. mai kl 10.00 
4. søndag etter påske. Gudstjeneste med nattverd. Terje Fonk. Takk‑
offer til Blå Kors Norge.

Søndag 29. mai kl 11.00 
5. søndag etter påske. NB: Felles gudstjeneste utenfor Langestrand 
kirke. «Tell it» synger. Gudstjenesten ledes av Oddrun Pedersen og 
Freddy Berg.

Søndag 5. juni kl 10.00 
6. søndag etter påske. Høymesse. Terje Fonk. Takkoffer til Familie & 
Medier.  

1. pinsedag søndag 12. juni kl 11.00
Høytidsgudstjeneste med dåp. Freddy Berg. Takkoffer til Institutt 
for Sjelesorg.  

2. pinsedag mandag 13. juni kl 11.00 
Felles gudstjeneste for alle kirkesamfunn i Bøkeskogen. 
Karsten Isachsen taler. Kick og felleskor synger.  
Søndag 19. juni kl 10.00 
Treenighetssøndag. Høymesse. Freddy Berg. Takkoffer til 
Menighets arbeidet.  


