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Tro, håp og kjærlighet
Ungdommer fra Nanset kirke var en uke 
sammen med nærmere 1500 andre på  
tenåringstreff på Gjøvik. Se side 3

Menighetsblad for Nanset kirke Nr. 2 • høsten 2011 

På tide å møtes
Høsten er oppstartstid, og det er 
på tide å møtes. I Nanset kirke 
finnes det møteplasser for alle 

aldere.  På midtsidene kan du 
lese om det som skjer for barn og 
 ungdom. Full oversikt over alle 

tilbudene finner du på 
baksiden.

Se side 4-5

Gudstjenesten
Det arbeides med gudtjeneste
reform. Vær med og si din 
 mening.

          Se side 3

Valg 2011 
Det er nå valg på nytt
bispe dømmeråd og 
menighetsråd.

       Se side 6-7

«Helt enkelt»
Biskop Laila Riksaasen Dahl 
er kveldens gjest søndag 
4. september.

          Se side 7

Foto: Fred Isaksen
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FREDDY 
BERG
Sokneprest

NANSET KIRKE

Fundamentering
Det er ikke alltid det vi ser som er det viktigste. En bygnings 
stil og farge ser vi med en gang. Men vi vet at viktigere enn 
siste malingstrøk er fundamentet huset er bygd på. 
Det merker vi kan hende først når det røyner på.

I sommer har vi opplevd hvor viktig de grunnleggende 
fundamentene er. Da landet ble rystet den 22. juli fikk vi 
i praksis se hva det betyr at vi har gode verdier som styrer 
våre handlinger. En fast grunn som har vært lagt gjennom 
generasjoner.

Vi bygger våre liv, våre hjem, felleskap og samfunn. Det er 
ikke likegyldig hva som ligger i bunnen. Vi trenger gode 
fundamenter for den enkelte av oss og for samfunnet. Vi 
har lang tradisjon i vårt land og vår by for at hjørnesteinen 
er den kristne tro og verdier hentet fra Bibelen. Men noen 
 mener at dette er utdatert materiale. At vi klarer oss uten. 
Da vil i tilfelle noe annet ta plassen. Neppe til det bedre. 
Jesus oppfordrer oss til å bygge huset vårt på fjell, ikke på 
sand. Og sier: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og 
tro på meg!» 

Fundamenteringen tar aldri slutt. Fundamentet må styrkes 
hele tiden. Det er det vi ønsker å bidra til i Nanset kirke. Det 
som skjer i kirken og i kirkens regi er ikke først og fremst for 
å holde folk i aktivitet. Aktivitetene er der for å skape møte
plasser og felleskap der fundamentene legges. Ikke minst i 
barne og ungdomsårene. 

Kirken skal være et sted der tro skapes og formes. Et sted 
der man skal kunne prøve ut sine tanker sammen med 
andre. Der gode tradisjoner formidles videre. Der man 
 hjelper hverandre til å mestre livets utfordringer. Der vi 
 lærer hva som er gode leveregler, og snakker sammen om 
det som holder når alt annet vakler. 
«Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærligheten» (1. Kor. 13.)

Derfor vil vi være en åpen, levende og tydelig kirke.
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Si din  
mening!
Gudstjenesten søndag 
er en sentral del av 
kirkens liv, og mange 
har sterke minner fra 
gudstjenestefeiring i 
vår kirke. Gudstjenes
ten er et møte mel
lom himmel og jord. 
Derfor skal det være 
mye himmel og mye 
jord. Drømmen er at 
Nanset kirke er full av 
folk i alle aldre hver 
søndag. 

Den norske kirke 
arbeider for tiden 
med en reform av 
gudstjenesten, og i 
løpet av neste år skal 
alle menigheter vedta 
en grunnstruktur for 
ulike gudstjenester 
innenfor rammen av 
det som kirkemøtet 
allerede har bestemt. 
Noen viktige stikkord 
for denne reformen er: 
Fleksibilitet, lokal til
pasning og involvering. 

I Nanset kirke 
arbeider et utvalg med 
et forslag til reform 
som endelig vedtas 
av menighetsrådet og 
godkjennes av bisko
pen. Vi er avhengig av 
din hjelp for å få til 
dette best mulig. 

Vi vet at mange har 
en mening både om 
kirke og gudstjenester, 
og nå har du en mulig
het til å være med på 
påvirke det som skal 
bli fremtidens gudstje
nester i Nanset kirke. 
Send oss et brev med 
dine tanker eller svar 
digitalt. Vi vil gjerne 
at du svarer på to 
spørsmål:

– Hva er viktig for 
deg i en gudstjeneste?

– Hva skal til for at 
du går oftere til guds
tjeneste?
Gå inn på
nansetkirke.no 
og gi dine svar.  n

Fem dager med moro, 
 musikk og kristent felles
skap opplevde de 50 ung
dommene fra Nanset kirke 
som fikk med seg tenårings
treffet på Gjøvik.

Et av sommerens høyde
punkter ble for mange TT 
på Gjøvik, arrangert av 
KFUKKFUM for ungdom
mer fra hele landet. 

Nanset Ten Sing hadde 
invitert to ungdommer, Da
niel og Pauline fra Kenya, 
til å komme til Norge og 
være med på TT som våre 
gjester. De ble vi kjent med 
på fjorårets tur til Kenya.

Det skjedde mye på TT. 
Dagene startet og sluttet 
med helproffe show som 
var god underholdning 
med integrert forkynnelse. 
Årets tema var «tro, håp 

og kjærlighet», og dette 
kom spesielt tydelig fram 
her. Mellom showene var 
det mulighet for å delta 
på workshops, se på ten 
singkonserter eller bare 
slappe av. Både de som var 
debutanter på TT og de som 
var der for tredje gang ga 
uttrykk for at de koste seg, 
og veldig mange fikk nye 
bekjentskaper rundt om i 

landet som et resultat av 
den knappe uka. 

Allerede neste år er 
det TT på Gjøvik igjen, og 
Nanset Ten Sing er ikke 
i tvil om at de drar. Om 
du ønsker å bli med i Ten 
Sing så starter koret opp på 
tirsdag 23. august i  Nanset 
kirke, og det er bare å 
stikke innom!  n

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

Tenåringstreffet samlet hundrevis av ungdommer fra hele landet. Foto: Øyvind Rudolf Sønnesyn Berg

2. pinsedag ble nærmest 
en folkefest i Bøkeskogen. 
Fellesgudstjenesten samlet 
mennesker fra alle kirker 
og hele Larvik denne dagen. 
Kick fra Nanset kirke stod 
for det musikalske. Karsten 
Isachsen var årets taler. Det 
så også ut til at «lokalet» 
falt i smak. Dette året var 

«kirkerommet» flyttet noe, 
slik at menigheten satt i 

flott amfi oppover gresset 
mot flaggstengene. n

Pinsefest i Bøkeskogen

Tro, håp og kjærlighet
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Knøttesang
Barnesanger, rim, regler, sangleker og små 
danser. Etter sangstunden er det tid for 
stell, mat og prat. 
Fredager kl. 12.00–13.30, 
første gang 14. oktober. 
For 0-1 åringer i følge med en voksen.

Søndagsskolen
Sprell Levende søndagsskole 
samtidig med gudstjenesten.
Søndag kl. 10.00–11.00, 
første gang 4. september. 
For barn i alle aldre.

NaBaGo Mini
Sanger, sangleker og dans sammen med 
voksne. Sanger med bibelsk innhold, 
samt tradisjonelle og nyere barnesanger. 
Kveldsmat for barna etterpå. 
Onsdager kl. 17.15–18.00, 
første gang 7. september. 
For barn 1–3 år sammen med voksne. 

NaBaGo
Korsang for de minste med vekt på 
 sangglede og utvikling av rytme og 
 sangferdigheter.
Onsdager kl. 17.15–18.00, 
første gang 7. september. 
For barn 4 år – 2. klasse.

NaBaGo Pluss
Kor med masse trøkk og variert type 
musikk, sanger med bibelske og andre 
temaer. NaBaGo Pluss Synger på guds-
tjenester, har konserter og turer i inn- og 
utland.
Onsdager kl. 18.00–19.30, 
første gang 7. september. 
For deg som går i 3.–7.klasse

Gull Verd
Nanset kirkes barnetrim, bibelfortellinger 
og lek i gymsalen på Frostvedt skole.
Torsdager kl. 17.00-18.00, 
oppstart 13. oktober. 
For deg som er mellom 4 og 6 år.

NaBaGym
Nanset kirkes barnegym, bibelfortellinger 
og lek i gymsalen på Frostvedt skole.
Torsdager kl. 18.00-19.00, 
oppstart 13. oktober. 
For deg som er 7 år og eldre.

Fredagsklubben
Klubbkveld annenhver fredag. 
Brettspill, pc-spill, singstar, 
gitarhero, air-hockey og hobby-
aktiviteter. Kiosk med salg av 
brus, godteri og pommes frites. 
Felles samlingsstund med lek, 
sang og andakt.
Annenhver fredag kl.18.00– 20.30, 
oppstart 16. september. 
For deg som går i 4.–7. klasse

Skolekafé
Kafé i storefri for elever fra Hedrum ung-
domsskole. Salg av hjemmelagede rund-
stykker, vaffler og kakao. Åpent kirkerom 
med lys i globen.
Tirsdag kl. 12.00–12.30, 
første gang 11. oktober. 
For ungdom i 8.–10. klasse.

Senfredag
Byens største ungdomsklubb samles i 
Nanset kirkes kjeller annenhver fredag. 
Spill, disco, og salg av brus, godteri og 
ostesmørbrød. Felles avslutning med ord 
for natta i kirkerommet.
Annenhver fredag kl. 21.00–24.00, 
første gang 9. september. 
For ungdom i 8.–10. klasse.

Lurer du på noe, ta kontakt med oss i Nanset kirke tlf. 33 13 16 60 – se også www.nansetkirke.no

Alle foto: Fred Isaksen

oppstart!
Høst-
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Trosopplæring i Nanset kirke

Alle barn som er døpt har 
rett til å lære hva de er 
døpt til. Trosopplæringen 
i Nanset kirke er en del av 
alle møtepunktene med 

barn og ungdom hver 
dag, gjennom hele året. 
Hvert halvår har sitt tema 
og høsten 2011 er det 
KJÆRLIGHET som står i 

sentrum for formidlingen. 
Vi tror at undervisning i 
kristen tro skjer best i et 
aktivt miljø der man kan 
være med hele seg.

Velkommen til 
Nanset kirke – 
det er din kirke!

Vi ønsker at Nanset skal være en raus og 
 tydelig kirke der barn og unge lever livet i 
tro, håp og kjærlighet. 

Vi ønsker å dele:
n Tro og undring
n Kristne tradisjoner og verdier
n Opplevelser og fellesskap
n Håp og kjærlighet

Nanset Ten Sing
Tirsdag kl. 18.30–21.00, første gang 23. august. 
Nanset Ten Sing er koret for deg fra 8. klasse og opp over. 
Tirsdagskveldene i kirken blir fylt med sang og moro sammen 
med gode venner. Også høst blir koret utvidet med konfirman-
ter som får en del av sin konfirmantundervisning gjennom Ten 
Sing. 

23. august starter vi opp igjen med arbeid mot ny, stor 
musikal i Bølgen. Denne vil bli vist 31. oktober og tidligere 
år har Nanset Ten Sing fått strålende kritikker for sitt arbeid. 
Med hardt arbeid i grupper som blant annet driver med dans, 
drama og teknikk, blir musikalen satt sammen av kormedlem-
mene selv. 

Noen uker senere blir Bølgen igjen fylt med sanglade ung-
dommer. Nanset Ten Sing holder i år julekonsert 13. desember 
sammen med barnekorene i kirken og Kick. Vi ønsker både 
gamle og nye tensingere velkommen til en høst med mye 
moro!

Viktige datoer: 23. august – oppstart  
 31. oktober – musikal med Nanset Ten Sing i Bølgen 
 13. desember – Luciakonsert i Bølgen. n

Lurer du på noe, ta kontakt med oss i Nanset kirke tlf. 33 13 16 60 – se også www.nansetkirke.no

Konfirmanter
Mer enn 70 konfirmanter pre-
senteres 28. august kl.10.00 i 
Nanset kirke. 40 av disse skal i 
høst være med i Ten Sing.  
I tillegg skal det etableres en 
egen gruppe med konfirmanter 
på Frøy skole. Konfirmasjons-
gudstjenestene blir lørdag 5. og 
søndag 6. mai 2012. 

After8
Lørdagskvelden i Nanset kirke 
er det kafé, quiz, musikk og 
slækk stemning for deg som 

er i videregående alder eller 
eldre. «Music & lyrics» avrunder 
kvelden. 
Første After 8 er kl. 20.00 
10. september. For deg som er i 
videregående alder eller eldre.

SIMEN
Klubbtilbud for psykisk utvi-
klingshemmede. Simen betyr 
«sammen i menigheten», og er 
et samarbeidstiltak som søker 
å favne hele Larvik. Tema og 
aktiviteter, mat, og avslutning i 
kirkerommet.

Alle foto: Fred Isaksen
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Kirkevalget holdes 11.12. september. Valget 
foregår samtidig og på samme sted som 
kommune/fylkestingsvalget. Det skal 
velges bispedømmeråd og 
menighetsråd.

Vi oppfordrer alle som 
kan stemme at de benytter 
seg av denne muligheten. 
Kirkerådet har sendt ut valg 
kort til alle over 15 år som 
står oppført som medlem 
av Den norske kirke.

Til menighetsrådet kan 
man stryke, gi tilleggsstem
me og føye til nytt navn. 
Til Bispedømmerådet skal 
man gi de kandidater man 
 ønsker inn i rådet et tall, 

fra 1 til 12. Nærmere forklaringer vil det 
være på de steder man avgir sin stemme.

Det stemmes på samme sted som man 
stemmer til kommune og 
fylkestingsvalget.

Man kan forhåndsstem
me i perioden 10. august – 

9. september på Larvik 
kirkekontor (Romberg  
gata 4) i kontorets åpnings
tid 09.00 – 15.00. 

Det vil også være 
 mulighet for å forhånds
stemme søndag 28. august 
etter gudstjenesten, og 
under korøvelsene tirsdag  
6. og 7. september. n

Bruk stemmeretten din

Askeland, Harald
48 år, professor 
Torød sokn

Borgersen, Berit 
63 år, regnskapssekretær,  
Sandar sokn 

Bratsberg, Ingjerd Sørhaug 
43 år, adjunkt/sykepleier  
Sande sokn 

Dahl, Merethe Kjønnø 
27 år, veileder 
Horten sokn 

Green, Åse Marie 
67 år, rektor 
Hof sokn 

Haga, Margrethe 
72 år, pensjonist 
Søndre Slagen sokn 

Hedberg, Ingjerd Breian  
46år, selvst.næringsdrivende 
Sem sokn 

Holby, Timea Bakay 
37 år, vikarlærer 
Filtvet/Tofte sokn 

Ihle, Hilde Nygaard 
40 år, frivillighetskoordinator  
Kongsdelene sokn 

Johnsen, Hilde-Solveig 
Trogstad,  
21 år, student, Lier sokn 

Kaslegard, Ingvild
35 år, lærer/gestaltterapeut 
Ål sokn

Kollstrøm, Harald 
69 år, pensjonist 
Hønefoss sokn 

Larsen, Reidar 
68 år, pensjonist 
Sandefjord sokn 

Ljåstad, Atle Olav 
63 år, rektor 
Hønefoss sokn 

Lona, Einar 
47 år, entreprisesjef 
Søndre Slagen sokn 

Mikkelsen, Arild 
63 år, pensjonist 
Vestfossen sokn 

Skjerpe, Olav 
29 år, fagleder 
Tangen sokn 

Strand, Morten Løberg 
25 år, student 
Bragernes sokn 

Wirgenes, Kjell Rune 
44 år, kst. seksjonsleder  
Nanset sokn 

Øhren, Jorun 
63 år, sykepleier 
Hønefoss sokn 

Hvis kirken  
er viktig –  
for deg…
Tenk over om den er det! 
I en tid der alt forandres, 
må vi spørre om hva vi 
vil beholde og hvilke 
verdier vil vi bygge videre 
på. De kristne verdiene 
har bestått sin prøve og 
vil kunne være et vern i 
kommende tider. 

I Den norske kirke 
står vi foran to kirkevalg 
til høsten. Hvis du er 
kirkemedlem, kan du 
være med på å bestemme 
kirkens fremtid. Lokalt 
har kandidater stilt seg 
til disposisjon for å være 
medlemmer av det lokale 
menighetsrådet, de er 
dine nærmeste medarbei
dere. De ønsker å være 
med å bygge en menig
het som er tilstede, er 
nær livet, både i glede 
og sorg – og til hverdags. 
Vær med å gi dem din 
støtte ved å stemme ved 
kirkevalget 2011.

På bispedømmeplan 
har 20 personer sagt seg 
villig til å være kandida
ter til å sitte i Bispedøm
merådet og også Kirke
møtet. Dette regionale 
rådet står bl.a for sam
arbeid mellom menig
hetene i vårt vidstrakte 
bispedømme. Stem inn 
tre av disse kandidatene 
– det er utfordringen som 
jeg gir deg – på valgdagen 
den 12. september.

Altså: Hvis kirken er 
viktig for deg – møt  
fram og stem ved kirke
valget!  n

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg



N a N s e t  k i r k e s  m e N i g h e t s b l a d  •  2 - 2 0 1 1  7

Fred Isaksen • www.akela.no

Kirkens SOS
Kirkens SOS har igjen startet opp 
med sitt arbeid i Vestfold. I oktober 
starter innføringskurs for frivillige 
som ønsker å lytte og støtte men
nesker som ringer den døgnåpne 
krisetelefonen. Kirkens SOS vil at 
innringerne skal møte trygge og 
profesjonelle frivillige som er faglig 
skolert til å snakke med mennesker 
i krise. Senteret vil ligge på Gjenne
stad i Stokke. Kirkens SOS arbeider 
nå med å få åpnet linjene til sin 
krisetelefon i februar/mars 2012. n

Basar
Nanset kirke følger også i år opp med 
suksessen fra tidligere, og steller i 
stand til basar 5. november. De som 
deltok på arrangementet i fjor vil 
kjenne seg igjen i årets program. 
Det hele starter kl 13.00, og det blir 
tettpakket program utover dagen. 
Korene i kirken vil delta med sang 
og musikk. Det blir også annen 
underholdning for store og små. Det 
blir kafé og åresalg hele dagen, og i 

tillegg vil det bli salg av lodder rundt 
om i matbutikker i dagene før basa
ren. Hovedtrekningen blir i kirken på 
basarkvelden. Vi ønsker alle velkom
men til en hyggelig dag! n
 

Kick på langtur
I anledning 10 årsjubileet har Kick 
lagt planer for en tur helt til Ame
rika. Vi hadde fått en invitasjon fra 
dirigenten i militærakademiet West 
Points studentkor, og grep anlednin
gen! 

16. september drar vi til New 
Orleans, både for å oppleve byens 
rike musikkliv og selv å få synge 
der, på gudstjenester og på konsert 
sammen med lokale musikere i regi 
av Sjømannskirka og konsulatet. Så 
går turen videre til New York og West 
Point, der vi skal ha konsert sammen 
med studentkoret, og ellers få opp
leve litt av denne spennende byen. 
25. september drar vi hjem igjen, 
nesten 100 korister, forhåpentligvis 
med masse ny sanginsiprasjon som 
vi kan dele med dere!

Mari 

«Helt enkelt» arrangeres hver første 
søndag i måneden i høst. Dette er 
en annerledes gudstjeneste der 
samtale med et menneske som 
deler tanker og livserfaringer  
står sentralt. 

Det blir også god musikk 
og sang, og tid for bønne
vandring og nattverd. 

Datoene i høst blir  
4. september, 2. oktober, 
6. november og  
4. desember, og det 
starter kl.19.00.

Søndag 4. september er biskop 
Laila Riksaasen Dahl kveldens gjest. 

Vi møter henne i sam
tale med Freddy Berg. 
Utøya ligger i Tuns
berg bispedømme, og 
biskopen har i sommer 
vært sentral i kirkens 
innsats i forbindelse 
med hendelsene 22. 
juli. Marlene Gjone 

og hennes band vil 
bidra med sang og 
musikk. n

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

«Helt Enkelt» fire kvelder i høstKandidater til
Nanset menighetsråd

Solveig Levinsen
63 år, sosialkonsulent

Andreas Berg
58 år, arkitekt

Egil Lie
68 år, pensjonist

John Magnar Ørnes
50 år, konsulent

Lena Solberg
42 år, driftsingeniør 

Netcom

Bjarte Husøy
55 år

Helge Molvik
40 år, førstekonsulent 

Skatt Sør

Jostein Kroka Haug
42 år, prossesoperatør 

Jotun

Lillian Nielsen
65 år, uføretrygdet

Ole Morten Eriksen
48 år, autorisert  

investeringsrådgiver
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DAGENE SOM KOMMER

B
A

R
N

U
N

G
D

O
M

V
O

K
SN

E
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 28. august 
Kl. 10.00: Oppstartsgudstjeneste etter skolens ferie.
Gudstjeneste med dåp og presentasjon av årets nye konfirmanter. 
Freddy Berg og Ida Hallesby. Takkoffer til Menighetens konfirman-
tarbeid. 
Grilling etter gudstjenesten.

Søndag 4. september 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Terje Fonk.
Takkoffer til Larvik KUF. 

Kl. 19.00 «Helt Enkelt» Kveldens gjest: Laila Riksaasen Dahl. 
Nattverd. Ledes av Freddy Berg. Marlene Gjone med eget band.

Søndag 11. september 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. Freddy Berg. 
Sang ved NaBaGo Pluss. Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt. 

Søndag 18. september 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole. Terje Fonk. 
Takkoffer til Menighetens diakonale arbeid.  
Furuheim kl. 12.00: Gudstjeneste. Nattverd. Terje Fonk. 

Søndag 25. september 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Dåp. Søndagsskole. Terje Fonk. 
Takkoffer til Menighetens ungdomsarbeid. 

Søndag 2. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Oddrun Pedersen. 
Takkoffer til Sportskapellet. 

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

Søndag 9. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. Knut Zachariassen. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 16. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Freddy Berg. Søndagsskole. 
Offer til Menighetsarbeidet. 
Furuheim kl. 12.00 Gudstjeneste med nattverd Freddy Berg. 

Søndag 23. oktober 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. Sang ved NaBaGo.
Freddy Berg. Takkoffer til Menighetens barnearbeid. 
Det deles ut bok til alle 4-åringer.

Søndag 30. oktober 
Bots- og bededag. 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Terje Fonk. 
Takkoffer til Menighetens kirkemusikalske arbeid. 

Søndag 6. november 
Alle helgensdag. 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Dåp. Oddrun Pedersen. Søndagsskole. 
Takkoffer til Norsk misjon i Øst. 

Kl. 19.00: «Helt enkelt». Nattverd. Eget band. Freddy Berg . 

Søndag 13. november 
Kl. 10.00: Ung messe. Gudstjeneste med stor deltakelse av 
 konfirmantene og Nanset Ten Sing. Freddy Berg og Ida Hallesby. 
Offer til KFUK-KFUM Global. 

Søndag 20. november 
Kl. 10.00: Temagudstjeneste laget for små barn. Dåp. Freddy Berg 
og Ida Hallesby. Takkoffer til Vestfold Søndagskolekrets. NaBaGo 
synger.

Furuheim kl. 12.00: Forenklet høymesse med nattverd. Freddy Berg 

Søndag 27. november 
1. søndag i advent.
Kl. 10.00: Høymesse. Søndagsskole. Nattverd. Terje Fonk. 
Takkoffer til KIA Stavern. 

Søndag 4. desember 
2. søndag i advent. 
Kl. 10.00: Temagudstjeneste laget for store barn. Dåp. 
Freddy Berg og Ida Hallesby. NaBaGo Pluss synger.


