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Feiring av julens
mysterium 
■ En viktig høytid nær-
mer seg. Igjen skal vi feire 
mysteriet: Gud som kom-
mer helt nær gjennom å 
bli den minste. 

Skoler og barnehager 
forbereder seg til samlin-
ger og julespill i kirken. 

Flere av korene i kirken 
holder konserter i kirken 
og kulturhuset. Og så kom-
mer selve høytidsdagene.

Det er to gudstjenester 
på julaften – det er et godt 
sted å starte feiringen.  
1. juledag, er gudstjenes-

ten lagt til kl. 12.00.  
Vi  håper mange vil finne 
veien til Nanset kirke da. 

Det er også andre 
 konserter og arrange-
menter som er vel verd å 
besøke.

Luciakonserten 13. desember er tradisjon. Her fra Lucia-konserten for to år siden.  Foto: Fred Isaksen

Aktiv høst for 
konfirmantene
Strålende forestilling i 
Bølgen med Nanset Ten 
Sing og Pysj-cup i Sta-
vernhallen er noe av det 
konfirmantene har fått 
være med på i høst.

Se side 7

USA-kick
Koret Kick hadde en flott 
opplevelse på USA-tur 
til blant annet «gospel-
musikkens vugge» i New 
Orleans i september. 

Se side 4

Spania-tur
Kor uten grenser har 
vært på tur til Spania. 

Se side 5

«Jul uten grenser»
Kor Uten Grenser holder julekonsert  søndag 
11. desember med sitt eget korverk.

Se side 5
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Han som delte tiden
Vi forbereder julen. Vi pynter våre hjem, vi sørger for julemat, 
vi kjøper presanger, legger til rette for familiehygge og fritid. 
Vi skal ha fest! Og vi gleder oss. Selv i vårt overflodssamfunn 
trenger vi denne festen. Den representerer alt det vi drømmer 
om på det menneskelige plan. Men den kristne jul er mer! Jesus 
tegnet tilværelsen i det fullkomne Gudsriket som et festmåltid. 
Men hovedsaken i Jesu skildring er likevel ikke maten. Det er 
Guds nærvær.
 
Det kan være en trøst for alle som ikke klarer å virkeliggjøre 
den harmoniske, idylliske julefeiring – fordi virkeligheten ikke 
er slik at det er mulig. Guds nærvær er ikke avhengig av om våre 
liv lykkes. Heller motsatt: «(Jeg bor) hos den som er knust og nedbøyd 
i ånden.» (Jes 57,15)
 
Den kristne jul er feiringen av at Gud tok bolig blant oss! 
Vi markerer i julen fødselen til ham som kom og delte tiden.
 
Mange vil kunne si seg enig i at virkningene av fortellingene 
om Jesu liv er makeløse. Den kristne tro vil si det annerledes: 
Virkningene av Jesu liv, død og oppstandelse er makeløse. Ingen 
setter slike spor i historien som Han, den levende Herre, frem-
deles gjør. For alle er det et historisk faktum at han delte tiden 
i to. Ingen annen begivenhet har slått igjennom som tidsdeler: 
Vi teller fra år én; alt som hender plasseres i tid i antall år før 
eller etter Kristi fødsel. 
 
Sett utenfra er dette kanskje ikke mer enn en virkning av hvil-
ken kultur som har hatt definisjonsmakten. Sett innenfra, fra 
vår kristne tro selv, er det et talende uttrykk for den dype sann-
het at Jesus satte det avgjørende, dypeste spor i menneskenes 
historie ved å komme til oss. Med ham kom Gud til oss. Han en-
dret våre kår på det dypeste plan: Han gjorde opp for vårt Guds-
opprør; han skapte forsoning mellom Gud og mennesker, han 
tok vår skyld på seg. Han ga oss håp; han viste seg å være dødens 
overmann. Slik delte han tiden inn i et «før» og et «etter».
Han delte tiden med oss ved at Han delte våre kår. I sine første 
dager ble han truet på livet. Det endte med at han ble tatt av 
dage.
 
Nei, det endte ikke der! Det endte med oppstandelsen fra de 
døde. Den hendelsen forklarer hvorfor Jesus kom: Han delte 
tiden med oss, for at vi skal få dele evigheten med ham. 
Selv sa han det slik: «Hver den som lever og tror på meg, 
skal aldri i evighet dø.» (Joh. 11,26)
 
Det gir grunn til ekte juleglede!
 
Velsignet jul!
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Velkommen 
til kirken  
i julen!
En viktig høytid 
nærmer seg. Igjen 
skal vi feire mysteriet: 
Gud som kommer helt 
nær gjennom å bli 
den minste. Skoler og 
barnehager forbere-
der seg til samlinger 
og julespill i kirken. 
Og så kommer selve 
høytidsdagene.

Vi minner om at 
det er to gudstjenester 
på julaften, kl 14.00 og 
kl 16.00. Det er et godt 
sted å starte feirin-
gen. For at det skal 
være god tid til å nyte 
julefrokost på 1. jule -
dag, er gudstjenesten 
denne dagen lagt til 
kl. 12.00. Vi håper 
mange vil finne veien 
til Nanset kirke da.  
2. juledag slutter vi 
opp om gudstjenesten 
i Larvik kirke. 

«Så enkelt og stille 
kom Gud til vår jord,
Så høyt er jeg elsket av 
Jesus, min bror.
Han kom fra Guds him-
mel, Gud selv var han lik,
Men Jesus ble fattig og 
jeg er blitt rik.

Vi ønsker alle en 
velsignet julehøytid! ■

«Helt enkelt»
«Helt enkelt» er søn-
dagskvelder i Nanset 
kirke der vi feirer 
guds tjenesten på en 
litt annen måte. Det 
er stemningsfulle kvel-
der med god musikk 
og sang og personlige 
møter med mennesker 
som deler sine tanker 
i samtale. Første gjest 
er fylkesmann Erling 
Lae. Det blir slike sam-
linger disse dagene 
kl. 19.00: Søndag 5. fe-
bruar, søndag 4. mars, 
2. påskedag 9. april, 
søndag 6. mai. ■
 

 

 Julen nærmer seg og igjen 
er det klart for tradisjo-

ner og kos. En av de største 
juletradisjonene i Nanset 
Kirke er Luciakonserten  
13. desember. 

Hvert år kler barneko-
rene i kirken seg i hvitt og 
finner frem lucialysene. Det 
stilles opp til langt tog og 
rolig går de inn i det mørke 
kirkerommet med lys og 
sang. Da er virkelig julen 
her! 

I år blir det hele flytte 
ned til Bølgen Kulturhus 
der det skal holdes to 
julekonserter. Den første er 
det NaBaGo, NaBaGo+ og 
Nanset Ten Sing som står 
for. En av dem som gleder 
seg til det er Celine Marie 
Solberg. Hun synger i Na-
BaGo+ og synes at julekon-
sert hører med til julen. 

– Natt i Betlehem er den 
fineste julesangen jeg vet 

om og den skal vi synge i 
Bølgen. Det er alltid gøy 
med konsert! sier hun.

Det er også Benedicte 
Bleivik enig i. 

– Jeg tror 
dette kan 
bli veldig 
spennende! 
Jeg får alltid 
julestemning 
av luciakon-
serten. Hen-
nes beste 
julesang er 
«Joyful, Joyful» og også den 
står på repertoaret når 
korene inviterer til en kose-
lig kveld midt i julestria. 
Med sanger som «En stjerne 
skinner i natt» og «Joy to 
the world» skal korene 
virkelig få publikum i jule-
stemning. 

Benedicte synger i Ten 
Sing som skal være med på 
begge konsertene denne 

kvelden. Etter å ha sunget 
med barnekorene er det 
konsert med Kick som ven-
ter. Kicks Elisabeth Evertsen 
tror også at denne kvelden 

kan bli veldig 
spennende.

– Det er jo 
noe helt nytt og 
jeg gleder meg, 
sier hun.

På spørsmål 
om hva som er 
det beste med 
julen er de tre 

enige om at tid med familie 
og venner er viktig. 

– Jeg syns fellesskapet og 
koselig tid med familien er 
det beste, sier Benedicte. 

– Julen er en fin høytid 
og julens budskap er jo 
viktig, mener Elisabeth. 

Hver uke blir kirken fylt 
med julemusikk når de fire 
korene øver inn sanger til 
konserten. 13 desember er 
de alle klare til å fylle salen 
med julestemning. Ta deg 
fri fra den hektiske før-
julstida og kos deg denne 
kvelden! 

Billetter kan bestilles på 
www.bølgen.no eller kjøpes 
i Bølgen Kulturhus. ■

Kathrine Bolt-Evensen

Luciakonserten  – denne gang i Bølgen

Nanset Ten Sing, NaBaGo og NaBaGo Pluss synger på den første av to luciakonserter i Bølgen. 
 Foto: Fred Isaksen

Romjulstreff for gamle og nåværende 
Nanset tensingere i kirka torsdag 29. des. kl 18.00

Vi bestiller pizza når vi ser hvor mange vi er, og ellers blir det 
korsang med nåværende og gamle dirigenter, skravling og spis

ing som står på programmet. Ta med kr 50,- til pizza og drikke, og 
gjerne litt kake, snop eller snacks til felles kaffe/dig-bord? Alle 

som er eller har vært med i Nanset Ten Sing er veldig velkommen!

To konserter:
Kl.17.30: NaBaGo-korene 

og Nanset Ten Sing

Kl.19.45: Nanset Ten Sing 

og Kick 

Bill. kan kjøpes på internett 

bølgen.no eller i Bølgen.

Én konsert kr 100,- 

Begge  konsertene kr. 150,-
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Da Mari, som er dirigent i Kick, nevnte 
USA som et mulig reisemål, var det nok 
en del som hoderystende tenkte: ja, ja, 
det er lov å drømme… Men drømmen 
ble til virkelighet for rundt 90 korister, 
og de forlot Nanset kirke i grålysnin
gen 16. september – med New Orleans 
og New York som reisemål for en 10 
dagers tur. Førsteinntrykket da de an
kom New Orleans, var atmosfæren da 
de gikk av bussen på et gatehjørne i 
French Quarter – hvor en tilsynelaten
de tilfeldig gjeng jazzmusikanter spilte 
av hjertens lyst. Vel hjemme igjen blir 

dette bare èn av svært mange opple
velser av ulikt slag, og vi var spente på 
hvilke inntrykk som satt sterkest igjen 
etter en slik tur.

En liten rundspørring blant noen av 
turfolkene viste at selv om New York 
gav store og flotte opplevelser som 
konsert på militærakademiet West 
Point, så var det New Orleans som 
hadde berørt hjertene mest. Det var 
sterke og flotte møter med mennesker 
og miljø – sang og musikk – jazz og 
gospel – det ekte og det inderlige. Som 
da Kick sang på gudstjeneste i katol
ske St. Augustin Church. Gudstjenes
ten startet stille og rolig, men tok etter 
hvert helt av og ble varm og levende 
– og den endte med at «vi dansa etter 
presten nedover midtgangen», slik 
Olav uttrykte det. En annen frydefull 
opplevelse var «workshopen» med 
kordirigent og sanger Olivia Cooper og 
hennes hjelpere, der Kickerne iherdig 
prøvde å ta tak i «utestemmen» disse 
brukte når det skulle synges gospel. 
Det afro-amerikanske koret Arc Singers 
som Kick hadde konsert sammen med 
i sjømannskirken i New Orleans, var 
også en stor opplevelse – ikke minst å 
ha dem som publikum. Kick har nok al
dri tidligere blitt så inspirert og sunget 
så levende, og det sier vel litt. 

Mange prøvde å sette ord på hvor

dan gospelsangen nærmest sprengte 
seg fram fra hjertene hos dem vi 
møtte, det var så ekte og inderlig – 
det var så tydelig at de mente det de 
sang. Når man tenker på at mange her 
lever i fattige kår, sier Anne Lisbeth, så 
er det sterkt å oppleve deres tro på at 
det er «noen der oppe» som passer på 
dem uansett hva som skjer.

I tillegg til store opplevelser med 
sang og musikk, berømmer Solveig at 
de fikk med seg så mye mer på grunn 
av det flotte opplegget med guidede 
turer i begge byene. De var bl.a. på 
en sukkerplantasje med historier fra 
slavetiden, de var i områdene som 
ble herjet av orkanen Katarina og 
sightseeing i New Yorks gater og på 
Hudson river. 

Vi slår til sist av en prat med 
dirigent Mari – som var primus motor 
sammen med styreleder Brith. Dirigen
ten understreker at hun trives veldig 
godt sammen med Kick. Hun har selv 
vært i USA flere ganger, men hevder 
bestemt at turen sammen med Kick vil 
bli stående som det sterkeste USA-
møte for henne. Det å komme som et 
kor, bety noe for andre og for hveran
dre – det gir noen opplevelser som det 
er vanskelig å få på annen måte. ■

Anne Larsen Emdal

Korseminar med Olivia Cooper i sjømannskirken i New Orleans. Julesangen hun øvde inn synges i Bølgen 13.desember. Foto: Freddy Berg

Et fullsatt kulturhus fikk oppleve 
Kick på sitt aller beste 29. oktober. 
Konserten var en gave fra korets 
fan nummer én; Øyvind Riise 
Jenssen. Reportoaret var hentet 
fra korets tiårige historie, og med 
band og dyktige solister ble det en 
uforglemlig kveld i byens storstue.

En tapping av lyden fra konser-
ten blir til cd-utgivelse i et meget 
begrenset opplag. Platene selges for 
kr 100,-.  ■

Feiret ti år med  
konsert i Bølgen

Kick fikk kick i USA
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Kor uten grenser i Spania

Med egenprodusert korverk 
til konserten «Jul uten grenser»

Etter ett års planlegging 
kan Kor Uten Grenser se 
tilbake på en vellykket 
7dagers kortur i Spania 
med base i sjømannskirken 
El Campanario, Calahonda. 
Sammen med dirigenten, 
Pieter Leebeek, la 25 
forventningsfulle damer 
ut på tur fra Nanset kirke 
tidlig mandag morgen 14. 
november. Vel fremme 
i sjømannskirken ble vi 
 ønsket varmt velkommen 
av verten, Bjørnar Møren
skog fra Setesdal, og innlo
sjert i kjerkas Gjestehus og 
tilliggende Hotel Atlantic.

Under oppholdet ble 
det i tillegg til daglige 
korøvinger, to konserter og 
deltakelse i gudstjenesten, 
tid til hyggelig samvær og 
utflukter til byene Mar
bella, Mijas og markedet i 

La Cala. 
Konsertene ble holdt i 

Sjømannskirken El Cam
panario og i Den Skan
dinaviska Turistkyrkan i 
Fuengirola. Begge konser
tene samlet fulle hus. Ko
rets inspirerende dirigent, 
Pieter Leebeek, er foruten 
å dirigere damene, en vir
tuos på tangentene. Dette 
fikk han vist til fulle ved 
konsertene der han holdt 
en egen avdeling på flygel 
og piano. I sjømannskirken 
gav han en improvisa
sjon over tema hentet fra 
salmene: Din rikssak Jesus 
være skal og Hellig, hellig 
Gud allmektig, og i Turist
kyrkan bandt han sammen 
den svenske og den nor
ske nasjonalsangen og 
salmen: Deg være ære til 
stående applaus fra salen. 

Pieter er limet i koret og 
han får frem det beste i 
oss, er kormedlemmenes 
attest!

Dagen før avreise fra 
Spania deltok koret under 
søndagens gudstjeneste i 
sjømannskirken. Som seg 
hør og bør var det kirke
kaffe med vafler.

En slik tur betyr mye 
for koret. Stemningen har 
vært god og latteren har 
sittet løst. Kormedlemme
ne understreker også det 
unike samholdet der alle er 
en stor gjeng. Det er ikke 
verst når alderssprednin
gen er fra 42 til 81 år. 

Det er moro å få tilba
kemeldinger som: «Nå vet 
vi at Larvik er mer enn 
håndball» og «Dere sprer 
glede!» Til slutt tas inn 
sitat fra Østlands-Posten 
(22. nov.)  skrevet av 
Steinar A. Christiansen, 
Stavern/Larvik, nå bosatt 
på solkysten i Spania og 
engasjert i musikk og 
underholdning i Sjømanns
kirken, El Campanario:

– Maken til entusiasme 
og sangglede skal man 
lete lenge etter, og sjelden 
har jeg hørt og sett til
hørerne så engasjerte. En 
flott reklame for Larvik!  ■

Ingebjørg B. Hovland

Under julekonserten 
11. desember kl. 18.00 
skal Kor Uten Grenser 
holde  urframføring av et 
nytt korverk: «Jul uten 
grenser». Dette verket 
er korets egen «produk
sjon». Korets musikalsk 
leder, Pieter Leebeek, 
har komponert musikken, 
mens noen kormedlem
mer har skrevet teksten i 

samarbeid med dirigenten. 
Resultatet har blitt et 
større verk som består av 
syv satser for kor, solist 
og instrumentalister. Tre 
satser er basert på eksis
terende Norske julesan
ger, mens resten er helt 
nykomponert.

I tillegg vil koret også 
synge andre korte julesan
ger, til dels med gjestekor 

«Fagen», som deltar på 
konserten, og som har en 
egen avdeling.

Dessuten blir det 
solosang og instrumen
talmusikk med bl.a.Tone 
Stokland på fiolin, og 
Pieter Leebeek på piano. 
Sistnevnte vil også impro
visere over julesanger. ■

Mysterier 
å løse
Lørdag 28. og søndag 
29. januar inviteres alle 
8-åringer i Larvik til å 
være agenter for å løse 
oppdrag og mysterier.

Menigheten i Nanset 
inviterer denne helgen 
alle 8-åringer til å være 
Tårnagenter i kirken.
Barna bor hjemme, men 
vil være sammen lørdag 
og søndag. Tårnagenthel-
gen arrangeres i mange 
kirker i hele landet 
samtidig.

Tårnagentene skal på 
oppdrag i kirketårnet og 
utforske om det finnes 
andre hemmelige steder 
i kirken, eller andre 
skjulte rom.

I Bibelen, mysterienes 
bok, finner agentene 
både agenttips og fortel-
linger som hjelper dem å 
løse oppdragene. 

Vil du være Engle-
vakt? En Englevakt er en 
voksen som er med og 
hjelper til med mat og 
praktiske oppgaver noen 
timer i løpet av helgen. 
Kanskje du kan være 
senioragent? Senior-
agenter er større barn og 
ungdommer som leder 
Tårnagentene gjennom 
mysterier og oppdrag.

Sjekk ut www.tarn 
agentene.no og følg med 
på NRKs Tårnagentserie i 
romjula. Informasjon om 
påmelding til Tårnagent-
helgen i Nanset kommer 
etter nyttår. ■

Hilsen – i all hemmelighet – 
fra oss i Nanset kirke
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Oppstart etter juleferie
Små barn:
Knøttesang Fredag 2. mars kl. 12.00
Søndagsskolen Søndag 8. januar kl. 10.00
NaBaGo mini Onsdag 11. januar kl. 17.15
NaBaGo Onsdag 11. januar kl. 17.15

Store barn:
Fredagsklubben Fredag 6. januar kl. 18.00

Søndagsskolen Søndag 8. januar kl. 10.00
NaBaGo Pluss Onsdag 11. januar kl. 18.00
Nabagym Torsdag 19. januar kl. 18.00 

Ungdom:
Skolekafé Tirsdag 10. januar kl. 12.00
Ten Sing Tirsdag 10. januar kl. 18.30

Senfredag Fredag 13. januar kl. 21.00
After Eight Lørdag 28. januar kl. 20.00
Simen Lørdag 28. januar kl. 11.00

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

Basar er et hyggelig ord, og 
basar i Nanset kirke er også 
veldig hyggelig i praksis – i 
år ble den gjennomført 5. 
november. Her vrimlet det 
av stort og smått, og lod-
dene gikk unna som «varmt 
hvetebrød» – mens det ble 
hentet kaffe og noe å bite i 
fra salgsbordet i peisestua 
– og stadig flere fikk hygge-
lige gevinster brakt til sitt 
bord. 

Med jevne mellom-
rom dukket et av korene 
i kirken opp og sang, og 
det var vel ikke fritt for at 
barnekorene NaBaGo og 
NaBaGo Pluss velfortjent 
vant prisen for oppmerk-
somheten denne gangen. I 
år dukket også sjongløren 
Leon fra spinnsirkus opp og 
lærte bort sirkuskunster – 
dette ble nærmest som en 
ekstragevinst til barna, som 
villig lot seg inspirere til 
ulike aktiviteter.

Vi tok en prat med Lu-
cinda Leebeek, som er leder 
for basarkomitéen. Hun 
forteller at det tidligere 
var Kirkeringen som hadde 
ansvaret for den årlige ba-
saren – med primus motor 
Lita Bolt-Evertsen i spissen. 
Fra og med i fjor ble det 
imidlertid opprettet en 
egen basarkomité, og med 
seg i denne har hun Solveig 
Levinsen, Marit Evertsen 
og Kari Hauge. Inntekten 
fra basaren går fortsatt til 
barne- og ungdomsarbei-
det i kirken, og Lucinda 
brenner for at basararbei-
det skal være en samlende 
aktivitet for hele menighe-
ten – med mange forskjel-
lige aktører. Det ser ut som 
om dette har lykkes; svært 
mange har bakt kaker, laget 
eller kjøpt gevinster, solgt 
lodd og bistått praktisk på 
mange andre måter. 

Folk kommer og går 

hele lørdagen – og mange 
slappet også av og koste 
seg der hele tiden. Lucinda 
forteller at komitéen starter 
sitt arbeid i januar ved at 
de har flere treff hvor det 
lages gevinster, og her er 
flere velkomne! I år har de 
også utvidet med kakeut-
lodning på Nordbyen i mai 
måned, hvor mange bidro 
med kaker og loddsalg – og 
inntekten herfra går inn i 

den samlede summen som 
overføres til kirken, i år 
nærmere åtti tusen netto. 
Imponerende!

Vi takker for praten, og 
Lucinda benytter anlednin-
gen til å rette en kjempe-
stor takk til alle som har 
bidratt på en eller annen 
måte – og selvfølgelig også 
til alle som kjøpte lodd!  ■

Anne Larsen Emdal

Thailand har vært ram-
met av storflom, og i 
Bangkok har Nanset 
menighet venner. Nanset 
kirke støtter et arbeid 
for barn som Det norske 
misjonsselskap driver 
i slummen i Bangkok. 
Lovsangshjemme er et 
dagsenter for barn og 
ligger rett under en av 
Bangkoks travle motor-
veier. Vi har vært spent på 
hva hvordan det har gått 
med dem under flom-
men. Anne Storstein Haug 
som arbeider der melder 
at de hadde forberedt seg 
godt, og at de heldigvis 

slapp unna det meste av 
flommen. 

Men mange har hatt 
behov for hjelp, og de har 
pakket og vært ute med 
hjelpepakker. På en dag 
delte de ut ikke mindre 
enn 700 pakker med det 
aller mest nødvendige i. 
Nanset kirke har derfor 
sendt ekstra midler i høst. 
Det er gaver gitt ved kon-
serter og gudstjenester. 
Julehilsenen fra Menig-
hetsrådet til de frivillige 
i kirken, er slått sammen 
til en ekstra gave på kr. 
5000,- og sendt samme 
vei. ■

Trivelig basar i kirka

Flom i Bangkok

Lucinda Leebeek og Solveig Levinsen under trekningen av utallige 
gevinster. Foto: Freddy Berg

Nytt menighetsråd er i gang
I september ble det avholdt 
valg på nytt menighetsråd. 
Det er Nanset kirkes styre 
som skal fungere i 4 år. På 
første møtet 
ble Helge 
Molvik (bil-
det) valgt til 
leder. Leder 
velges av 
menighets-
rådet for ett 
år av gangen. Menighetsrå-
det har ansvar for alt som 
angår Nanset kirkes arbeid, 
men har ikke arbeidsgi-
veransvar eller ansvaret 
for kirkebygningen. Det 
ligger til Larvik kirkelige 

fellesråd, som består av en 
representant fra hvert av 
menighetsrådene i Larvik. 
Vår representant der er 
Jostein Kroka Haug. 

Dette er Nanset menig-
hetsrådets sammensetting 
for perioden 2011 - 2015:
Helge Molvik, leder, Jos-
tein Kroka Haug, 
nestleder og Larvik kirke-
lige fellesråd-representant, 
Lena Christina Solberg, vara 
til LKFR, Solveig Levinsen, 
sekretær, Lillian Nielsen og 
John Magnar Ørnes. Vara-
medlemmer: Andreas Berg 
Vara, Ole Morten Eriksen, 
Bjarte og Husøy, Egil Lie. ■
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Aktive konfirmanter!

Fred Isaksen • www.akela.no

Konfirmantene i Nanset Kirke har 
virkelig ikke ligget på latsiden 
denne høsten. Allerede i august 
var ungdommene i full gang! 
Nanset Ten Sing ble utvidet med 
45 av årets vel 80 konfirmanter, og 
sammen lagde de en flott musikal 
som ble framført i Bølgen i slutten 
av oktober. 

Arbeidet med musikalen starter 
tidlig, for dette er en stor prosess. 
Ide skal bli til manus og musikk 
skal velges og arrangeres. Det er 
ungdommene selv som står for all 
regi. De velger også selv hva de vil 
jobbe med for å nå det endelige 
resultatet. Noen skriver drama og 
øver inn, noen danser, og andre 
synger i minikor. Det er også en 
mediagruppe som står for plakat 
og program og en gruppe som sty-
rer lys og lyd. På Ten Sing kan alle 
bidra med det de er gode på! 

I tillegg til gruppearbeid samles 
også alle til et kjempestort kor. I år 
kunne Ten Sing presentere kjente 
slagere fra blant annet Jarle Bern-
hoft, Kaizers Orchestra og U2. 

Etter 10 uker med intens job-
bing var endelig forestillingen «Fot-

spor – en fortelling om kjærlighet» 
klar, og mer enn 700 publikum-
mere fikk med seg forestillingen 
denne oktoberkvelden. 

Søndag 13. november var konfir-
mantene igjen i full sving. Denne 
gangen deltok de aktivt på Ung 
Messe. Dette er en gudstjeneste 
laget for og av ungdom. Også her 
samarbeidet konfirmantene med 
Nanset Ten Sing. Dagen i forveien 
ble det øvd inn sang og dans og 
bibeltekster ble dramatisert. Ten 
Sing-konfirmantene var band og 
kor, mens konfirmantene som ikke 
hadde valgt Ten Sing i høst, var 
skuespillere og ledet gudstjenes-
ten.

Dette var avslutningen på en 
travel helg for konfirmantene. 
Samme fredag ble det arrangert 
Pysjcup i Stavernshallen. Denne cu-
pen er for mange konfirmanttidens 
høydepunkt. Til langt på natt blir 
det spilt volleyball i pyjamas og 
andre sære antrekk. Nanset stakk 
av med prisen for beste kostyme. ■ 

Kathrine Bolt-Evensen

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
Juleselskap for voksne i Nanset kirke 
fredag 30. desember kl. 18.00
Også i år arrangerer vi en juletilstel-
ning i tradisjonell stil kvelden før 
nyttårsaften. Vi skal gå rundt juletre-
et, synge julesanger og hygge oss med 
snitter, kake og kaffe. Tanker rundt 
jul ved Kristen Strømsvik. Opplesning 
og firhendig klavermusikk. Påmelding 
innen 22.12. (932 49 392/957 39 003) 
Pris kr 120,- ■

Takk
«Min Kirke» takker Øyvin Rudolf Søn-
nesyn Berg som gikk ut av redaksjo-
nen i sommer og Katrine Bolt-Evensen 
som gir seg ved årsskiftet. Begge har 
gjort en flott jobb! Ny i redaksjons-
gruppen er Anne Larsen Emdal. ■

Sportskapellet
Høyt og fritt på Storrønningsåsen, 
med utsikt mot Svenner i sør og Lifjel-
let i nord-vest, ligger Larviks eneste 
«fjellkirke». Storrønningsåsen ligger 
nord-vest for Ulfsbakkvannet, og den 
letteste atkomst dit, er fra parkerings-
plassen ved Ingri overfor Sky skole.

I alle årene etter at kapellet stod 
ferdig i 1966, har kapellstyret lagt opp 
til søndagsarrangement med andak-
ter og servering av nystekte vafler 
til sosialt samvær i peisestua etter 
andaktene. 

Sportskapellet har tjeneste alle 
søndager fra september, høstsemester 
frem til jul, og vårsemester fra januar 
og ut mai. Kapellet har et gjennom-
snittsbesøk på 30 – 35 personer i alle 
aldre. Andaktene begynner kl 11.00 og 
annonseres i Østlands-Posten under 
kirkelisten og i menighetsbladene, se 
også nettsiden info.larvik.no. ■

Foto: Mari Sønnesyn Berg
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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 11. desember
Kl. 10.00: Høymesse. Nattverd. Terje Fonk. 

Søndag 18. desember
kl. 10.00: Høymesse. Dåp. Oddrun Pedersen. 

Furuheim kl. 12.00: Forenklet Høymesse. Oddrun Pedersen.

Julaften lørdag 24. desember 
Kl. 14.00: Familiegudstjeneste. Flere av menighetens kor. 
Freddy Berg. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste. Nanset skolekorps Freddy Berg. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

1. juledag søndag 25. desember 
kl. 12.00 NB! Merk tiden. Høymesse. Nattverd. Freddy Berg. 
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. 

Søndag 8. januar 
Kl. 10.00: Høymesse. Nattverd. Freddy Berg.

Søndag 15. januar 
Kl. 10.00: Høymesse. Dåp. Oddrun Pedersen. 

Søndag 22. januar 
Kl. 10.00: Høymesse. Nattverd. Terje Fonk.

Søndag 29. januar 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Freddy Berg. 
Tårnagenthelg. NaBaGo Pluss synger.

Søndag 5. februar
Kl. 10.00: Høymesse. Nattverd. Terje Fonk.

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

Søndag 12. februar
Kl. 10.00: Høymesse. Freddy Berg. Internasjonal søndag. 
Samarbeid med Larvik Vinyard.

Søndag 19. februar
Kl. 10.00: Fastelavnsøndag. Høymesse. Dåp. Terje Fonk. 

Søndag 26. februar 
Kl. 10.00: Høymesse. Dåp. Knut Zakariassen.

Søndag 4. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Freddy Berg. 
Temagudstjeneste små barn. 

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

Søndag 11. mars
Kl. 10.00: Høymesse. Nattverd. Freddy Berg. 
Felles konfirmantdag på Nanset.

Søndag 18. mars
Kl. 10.00: Høymesse. Dåp. Oddrun Pedersen 

ANDRE ARRANGEMENTER:
Søndag 11. desember
Kl. 18.00: Julekonsert med Kor Uten Grenser, Fagen med fler.

Torsdag 22. desember
Kl. 22.00: Julekonsert med Tjølling sangforening.

Fredag 30. desember
Kl. 18.00: Juleselskap for voksne i Nanset kirke.

Lørdag 7. januar
Kl. 11.00-13.00: Simen. Juletrefest.


