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Ungdom velger 
konfirmasjon
■ Forberedelsene til 
konfirmasjon er kirkens 
største ungdomsarbeid. 
Mange vil også si det 
viktigste. 
I Nanset kirke er det i år 

hele 88 konfirmanter.  
Det er flere konfirman-
ter enn noen gang. 
Nå nærmer konfirma-
sjonsdagen seg. På midt-
sidene kan du lese hva 

konfirmantene har vært 
igjennom dette året og 
møte noen av dem. 

Se side 4-5

Bønn for hver enkelt konfirmant markerer avslutningen på konfirmanttiden.  Foto: Fred Isaksen

Påsken
Kirken oppstod fordi 
 Jesus stod opp! 
Hele vår tro bygger på 
det som skjedde i påsken.  

Se side 3

Gerd gjør 
en forskjell
Gerd Fresjarå er en av 
Nanset kirkes mange 
frivillige. 

Se side 5

Kor Uten 
Grenser 10 år
Koret feirer seg selv 
med jubileumskonsert 
10. juni.

Se side 7

Evie sang med Kick
Det ble en uforglemmelig kveld da 70-årenes 
lille solstråle gjestet kirken med konsert.

Se side 6
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FREDDY 
BERG
Sokneprest

NANSET KIRKE

Hvorfor påske?
Bygger ikke hele påsken på at vi har en Gud som vil se blod for 
å blidgjøres? Jesus gikk i døden. For oss. Men var nå det nød-
vendig? Og hva betyr det? Bibelen snakker om det som skjedde 
langfredag på flere måter.

1. Offer – en gang for alle. Det er en vanskelig tanke at Gud må 
straffe. På den annen side. Skal ikke ondskap og svik ha noen 
konsekvens? Det nye testamentet sier det må det. Det må gjøres 
opp for rettferdighetens skyld. For en jøde var offer en natur-
lig del av troen. Man ofret i tempelet og sendte en «syndebukk» 
ut for å dø i ørkenen. Med Jesus skjer noe nytt. Han er det ene 
offeret som gjør alle andre offer unødvendig. Han ofres en gang 
for alle. Derfor ofres det ikke i en kristen kirke. Vi henviser til 
det Jesus gjorde, når vi ber om Guds nåde.

2. Jesus tok min straff. Han dør. Jeg får leve. 
En som i nyere tid er kåret til helgen i den katolske kirke er 
 Maximilliam Kolbe. Han var prest og ble sendt i konsentrasjons-
leir under 2. verdenskrig. En dag i slutten av juli 1941 trodde 
vaktene at en fange i brakke 14 var rømt, og kommandanten 
beordret i henhold til reglementet at ti menn fra samme brakke 
skulle dø som hevn. De skulle sulte i hjel i den beryktede un-
derjordiske mørkecellen. Fangene sto på appellplassen i ste-
kende sol, og ti mann ble vilkårlig valgt ut. En av dem, sersjant 
Franciszek Gajowniczek, skrek ut i desperasjon: «Min hustru 
og mine barn, jeg skal aldri se dem igjen!» Da gikk Kolbe frem 
fra rekkene og tilbød seg å ta hans plass. «Hvem er du?» spurte 
leirkommandanten, SS-oberst Fritsch, som ble kalt «slakteren». 
«Jeg er en gammel katolsk prest», svarte Kolbe.  SS-mannen var 
likeglad med hvem som gikk i mørkecellen bare antallet stemte. 
Sultebrakkens helvete, hvor de nakne menn langsomt ble tæret 
bort, ble forvandlet til en liten helligdom med bønn og sang, 
omsorg og tillit. To uker gikk på denne måten mens den ene 
etter den andre døde, inntil bare fire var igjen. Bare Maximi-
lian var ved bevissthet. Dette fant kommandanten var nok, han 
trengte  cellen til nye fanger. De fire fikk en giftsprøyte, den 
siste var Maxillian Kolbe. Han som ble  reddet, overlevde og 
kunne fortelle: Det var meg han gikk i døden for. På samme 
måte: Jesus dør – vi lever.

3. Jesu død er en kjærlighetsærklæring. Jesus sa selv at  
ingen viser større kjærlighet enn den som gir sitt liv for  
sine venner. «Så høyt elsket Gud verden at Han gav sin  
sønn». Guds kjærlighet er handling.  
Som førte Jesus til korset. 
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17. mai-fest
Det blir god gam-
meldags 17. mai-fest 
for barn i alle aldre i 
Nanset kirke kl. 18.14 
til 20.12 . Samling i 
kirken, sang, leker, 
enkel servering.
Barn: kr 20,- Voksne: 
kr 40,- Familie maks: 
kr 100,-  ■

Storsamling i 
Bøkeskogen
Felles gudstjeneste  
2. pinsedag, mandag 
28. mai kl. 11.00 der 
alle kirkesamfunn i 
Larvik møtes i Bøke-
skogen. Tale og sang 
ved Tore Thomassen. 
Kick og mulig felles-
kor synger. 

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

Kick på  
Tollerodden
Velkommen til som-
merkonsert på Toller-
odden onsdag 6. juni 
kl.19.00! Vi satser på 
sol og sommer, og på 
et like herlig publi-
kum som vanlig.
Ta med slekt og ven-
ner – og noe å sitte på. 
Det blir salg av kaker, 
kaffe og brus. Konser-
ten er gratis. Ta turen 
og kom!  ■

Kirken oppstod fordi 
 Jesus stod opp! 
Uten Jesu seier over 
 døden hadde det ikke 
vært noen kirke. Hele vår 
tro står og faller på det. 

Derfor er påsken så viktig. 
«Men hvis Kristus ikke er 
stått opp, da er deres tro 
uten mening, og dere er 
fremdeles i deres synder,» 
skriver apostelen Paulus i 
sitt brev til de som bodde i 
Korint. (1. Kor. 17,17)

Vi vil gjerne invitere til 
å være med på feiringen 
som skjer i kirken i påsken. 
Vi skal gjøre vårt beste for 
å formidle det fantastiske 
budskapet gjennom ord, 
musikk og symbolhand-
linger. Det er gudstjeneste 
de fire store dagene. Fra 
palmesøndag til 1. påske-
dag følger vi påskedramaet. 
 Etter påske, den 22. april 
kl. 19.00 på kvelden, har 
konfirmantene og Ten Sing 
en egen påskegudstjeneste 
som handler om Peters 
påske.  ■

Palmesøndag 1. april
Kl. 10.00: Gudstjeneste 
med dåp. 
Jesus hylles som den nye 
kongen og påske dramaet er 
i gang. Gudstjenesten ledes 
av Oddrun Pedersen. Pieter 
Leebeek leder det musikal
ske.

Skjærtorsdag 5. april
Kl. 19.00: Nattverdguds
tjeneste og kveldsmat.
Jesus er samlet til det 
siste måltid med disiplene. 
Påskemåltid endres fra å 
være et minnemåltid om 
utferden av Egypt, til et 
minnemåltid om Jesus. Prost 
Terje Fonk leder gudstjen
esten. Musikk: Johannes 
Bartels på cello. Kveldsmat 
serveres etter gudstjenes
ten. 

Langfredag 6. april 
Kl. 10.00: Pasjonsgudstjen
este. 
Jesu tyngste dag markeres 
med en stille gudstjeneste 
som avsluttes med en sym
bolsk «gravlegging». Gud
stjenesten ledes av Freddy 
Berg. Musikalsk ledelse ved 

Pieter Leebeek. Vicky Maria 
Hvidsten synger

Kl. 17.00: Korsvandring i 
sentrum av Larvik. 
Bønnevandring til forskjel
lige institusjoner i sentrum. 
Start fra Larvik kirke. 

Påskedag 8. april 
Kl. 06.15: Ottesang ved 
soloppgang på Doktorfjellet. 
(solen står opp kl. 06.24)
Kl. 09.30: Morgenssang i 
Nanset kirke.
Kl. 09.45: Påskefrokost. 
Bordet er dekket. Ta med et 
pålegg til felles måltid. Brød 
og drikke ordnes.
Kl. 11.00: Festgudstjen
este. 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. 
Saksofon: Arve Karlsen

2. påskedag 9. april 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. 
Enkel kveldsliturgi og 
samtale med kveldens gjest.

Påsken i Nanset kirke
På Doktorfjellet i Byskogen kan du være med å synge solen opp tidlig påskemorgen. Foto: Fred Isaksen
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1. Hva er ditt beste minne fra konfirma-
sjonstiden?

2. Hva har du lært i konfirmasjonstiden?
3. Har du lært noe som du tror du vil få 

bruk for videre i livet?
4. Hva gleder du deg til på selve konfir-

masjonsdagen?
5. Hva gruer du deg til med konfirmasjo-

nen?
6. Vil du anbefale 8. klassingene og bli 

konfirmanter neste år?

4 gutter (f.v.): Ole Martin Steen Pet-
tersen, Magnus Bleivik, Casper Bruun 
Karlsen og Ola Stensby
1. Enstemmig: Konfleir.
2. Vi har lært mye, Fadervår, de 10 bud, 

trosbekjennelsen.
3. Vet ikke helt.
4. Gleder oss til gaver og penger.
5. Gruer meg til og holde tale.
6. Ja, absolutt.

3 jenter (f.v.): Eline Rauan, Karoline 
Hjertaas Johnsen og Marlene Knutsen 
Wiedswang

1. Pysj Cup og konfleir.
2. Vi hadde skuespill om dåpen – da lærte 
vi mye om dåp. Vi har også lært om Gud, 
Jesus og Den hellige Ånd.
3. Det vi lærte om regler, etikk, sex og 
samliv tror jeg at jeg vil få bruk for. Vi 
hadde en dag som handlet om døden og vi 
fikk besøk fra begravelsesbyrået. Det var 
en spesiell dag, det var rart og se kista, 

Åtte konfirmanter

Årets konfirmantkull er det største 
som har vært i Nanset kirkes snart 
40 årige historie. Det er hele 88 
ungdommer som snart trekker på 
seg hvite kapper og går høytidelig 
opp kirkegulvet. 

Det nærmer seg den store dagen i be-
gynnelsen av mai. På fire gudstjenes-
ter lørdag 5. og søndag 6. mai skal de 

alle frem – en og en – for å bli bedt for. 
Det er høytid over denne dagen. Men 
like viktig er alt som har skjedd frem 
mot selve konfirmasjonen. Mye alvor 
og mye moro. Og litt slit. For selv om 
de slipper å stå skolerett og overhø-
res, må konfirmantene kunne utenat 
både Fadervår, de ti bud, trosbekjen-
nelsen og mer til.

Konfirmantarbeidet er noe av det 
aller viktigste kirken driver med. Der-

for er det så avgjørende at vi gjør det 
så bra som mulig, sier Ida Marie Hal-
lesby som er trosopplærer i Nanset. 
Hun har sammen med prest Freddy 
Berg ansvaret for konfirmantarbeidet. 
Ida slår fast at hun trives svært godt 
sammen med ungdommene. «Det er 
et privilegium å få ha de samtalene 
jeg har med ungdommene. Ikke alle 
får snakke med ungdom om de store 
spørsmål slik jeg får».

Søndag 5. mars var konfirmantene samlet til en egen dag om døden, sorg og Bibelens lære om livet etter døden. Peter Grung fra Larvik 
begravelsesbyrå fortalte om sitt arbeid. Foto: Freddy Berg

Rekordstort konfirmantkull



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 2  5

Nanset er sammen med 
Larvik og Langestrand me-
nigheter om noe av oppleg-
get, blant annet er leiren i 
starten av konfirmantåret. 
Turen går da med fergen 
«Modern» til Oksøya uten-
for Brevik. Leir er en flott 
måte å drive konfirman-
tarbeid på. Da er det det 
helt sentrale i vår tro som 
er tema. I tillegg til under-
visning vektlegges gode 
muligheter til gode felles 
opplevelser, og å bli bedre 
kjent med hverandre.

Etter leiren kunne kon-
firmantene velge mellom to 
alternative opplegg resten 
av høsten: Enten samlin-
ger hver 14. dag rett etter 
skoletid med undervisnin-
gen som skjer i grupper på 
12-15. Eller å være med i 
Nanset Ten Sing for å lage 
og sette opp en forstilling i 
Bølgen. I tillegg til å synge i 
kor, er de med i en gruppe 
som de velger selv; drama, 
dans, teknikk, miljøgruppe 
eller kor/solist. Dette er 
morsomt, men også kre-
vende. Resultatet blir i alle 
fall imponerende. Både san-
ger, dans og drama sitter. 
Budskapet som formidles er 
klart og utfordrende.

I november er det tradi-
sjon at konfirmanter fra 
alle kirkene Larvik samles 
til natturneringen «Pysj 
Cup». Det er en uhøytidelig 
volleyballturnering med 

samling og ord for natten. 
Dette året stakk nansetkon-
firmantene av med en av de 
gjeve pokalene, nemlig pre-
mien for beste heiagjeng. 
Da den litt trøtte gjengen 
møttes dagen etter for å 
lage søndagens gudstje-
neste, var det mange rustne 
stemmer. Noen hadde vel 
ikke stemme i det hele tatt.

Hvert år har vi konfir-
manter som ikke ble døpt 
som barn. Vi arrangerer 
ofte en egen dåpsseremoni, 
bare med de nærmeste til 
stede. Det er en stille høytid 
over en slik handling. 

Frøy
På Frøy skole går det ung -
dommer fra hele Larvik og 
fra nabokommunene våre. 
De har i mange år kunnet 
velge å følge et konfirman-
topplegg som nansetprest 
Freddy Berg og barne- og 
ungdomsdiakon Mari 
Løchen har ansvaret for. 
Hver fredag er denne grup-
pen samlet, og i år teller 
gruppa syv ungdommer.

Helgen 5. og 6. mai er det 
altså konfirmasjon i Nanset 
kirke. Tidspunktene er 
klokken 11 og 13 begge 
dagene. Det blir fullt, men 
det er plass til alle som vil 
komme!  ■

men jeg er sikker på at det vi 
lærte vil jeg få bruk for i livet.
4. Jeg gleder meg til gaver, 
god mat, være sammen med 
familien og at jeg skal ha på 
bunad.
5. Gruer meg til alle bildene 
og at jeg må ha et stivt smil. 
Gruer meg kanskje litt til og 
stå ved alteret.
6. Ja! Fordi du lærer mye og 
treffer nye folk. Og hvis du 
 ønsker og høre til i Guds 
 hender så er det lurt og kon
firmere seg.

Simon 
Magnus 
Molteberg

1. Konfleir.
2. 3 første 
budene, natt
verden og 
masse annet.

3. Jeg var Ten Sing-konfirmant, 
og har lært og synge i kor.
4. Gavene. Gleder meg også til 
og holde tale. Og til at det er 
fokus på meg og at folk skal 
holde tale til meg.
5. Gruer meg til og gå opp i 
kirken, kanskje jeg blir litt flau?
6. Ja – i sterkeste grad.

Gerd gjør en forskjell
Gerd Fresjarå er mor til 
fem, bestemor til seks, 
kona til Kåre, og fyller 
snart 77 år. Vi får oss en 
liten prat etter at hun har 
stelt lunsj til 14 mødre 
på Knøttesang. Makkeren 
Randi er på ferie denne 
fredagen, og Gerd har 
gjort jobben alene. 

Gerd har jobbet 20 år 
som sykepleier i psykia-
trien i Larvik. Likevel har 
hun funnet tid til frivillig 
arbeid i Nanset kirke. Hun har vært med i kirkering 
siden før kirka var bygd, og hun har vært med i bøn-
nestjenesten så lenge den har eksistert. Noen onsdager 
hjelper hun til ved andakten på Furuheim. Og så lager 
hun altså lunsj til mødrene på Knøttesang hver fredag. 
Mannen har spurt henne om hun ikke skal trappe ned 
snart, – men bare på tull, altså. (Han gjør det ikke selv 
heller, sier Gerd.) Gerd er glad for å være i farta, og 
husker at moren trappet ned en god stund før hun var 
blitt så gammel som henne, og det var ikke bra. Vi har 
godt av å få lov til å bidra så lenge vi kan det, mener 
hun. Og jeg har vært heldig, jeg er takknemlig for hver 
dag jeg kan stå opp og er frisk og uten vondter! 

Hvorfor bruke tid i kirka, Gerd? Jeg opplever at 
kirka er et hjem for meg, her hører jeg til, og her føler 
jeg meg hjemme. Jeg tror at det er mange som opple-
ver Nanset kirke slik; et sted som det er godt å komme 
til. Her kjenner jeg at jeg får lov til å bidra med det 
jeg kan. Jeg hadde ikke likt så godt å føle meg presset 
inn i noe jeg egentlig 
ikke ville selv. I bøn-
netjenesten deler vi på 
å komme til kirken og 
be hver eneste dag. En 
periode tenkte jeg en del 
på om det var noen vits 
i. Komme her og sitte 
alene på et rom og be, 
er det mening i det? Og 
etter hvert husket jeg på noe som Jesus sa, husker ikke 
hvor det står, om at når du vil be, skal du gå for deg 
selv og be i det skjulte, og Gud vil lønne deg. Javel, da 
måtte jeg se rundt meg; hadde Gud lønnet meg og de 
andre i bønne tjenesten? Og når jeg begynte å se bevisst 
rundt meg etter svar på bønnene, da så jeg at her var 
det en ting å gjøre, og det var å takke. Jo, bønnetjenes-
ten er virkelig fin og meningsfull. 

Det å takke har forresten gitt meg veldig mye. Jeg 
prøver å la det være en grunnholdning i livet mitt. Uff, 
dette hørest visst overåndelig ut? ler Gerd. Hun er redd 
for det, å virke overåndelig. Jeg må si at jeg opplever 
ei dame med begge beina godt på jorda, midt i livets 
utfordringer, men med en helt spesiell styrke. Gerd for-
teller at når vanskelige ting tårner seg opp, da takker 
hun for at Gud vil ta kontrollen midt i det vanskelige 
også. Slik kan hun kan møte hver ny dag og hver ny 
utfordring med tillit.  ■  msb

I Nanset kirke har vi mange 
mennesker som gjør en for
skjell. Ja, egentlig har vi vel 
bare slike. Noen av dem er 
med arbeidere i en eller flere 
av kirkas grupper, og i Min 
kirke framover vil vi møte 
enkelte av disse folka.
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Kick har denne vinteren. 
kost seg med «Put your 
hand in the hand of the 
Man who stilled the water», 
mens koret nærmest i ære-
frykt har ventet på møtet 
med Evie Tornquist, som 
mange husker så godt fra 
sin egen ungdomstid. Evie 
med det strålende smilet, 
de herlige smilehulla og 
den fantastiske gospel-
sangen som hun brakte 
inn i kirker og bedehus på 
70-tallet kom til Nanset 
kirke 5. mars. 

Mange synes de kjen-
ner Evie så godt at de blir 
overrasket da hun forteller 
at hun faktisk aldri har 
bodd i Norge. Foreldrene 
utvandret til USA og hun 
ble født der i 1957. Moren 
var fra Sørlandet, og med 
i kveldsritualet var at hun 
alltid sang en norsk salme 
for datteren sin. 

Med seg på turnéen har 
hun sønnen Kris på gitar, 
som hun er tydelig stolt av.

Evie har gitt ut totalt 
rundt 30 plater i Norge, 
Sverige og USA, og hun 
har ikke gitt seg. Med til 
historien hører at hun har 
blitt nominert til Grammy 
– og også valgt inn i Gospel 
Music Hall of Fame. Det er 
imidlertid ikke noe glitter 

som dominerer konserten 
i Nanset kirke. Her er det 
bare nærhet og ekthet. Hun 
er like begeistret for Kick 
og publikum, som de er for 
henne. Kick sang også sma-
kebiter av eget repertoar og 
sine egne solister, og deltok 
hjertelig sammen med Evie 

på hennes «Put your hand», 
«Namnet Jesus» og «Kongen 
kommer».

Hun er opptatt av å 
bygge broer mellom folk – 
broer av bønn – og hun tok 
utfordringen på strak arm 
da Pelle Karlsson, mannen 
hennes, ville ha henne til 
selv å lage en sang rundt 
temaet bønnebroer. «Det 
er den beste sangen du har 
laget», pleier han å si – men 
så er det også den eneste.

Kick danner et fint bak-
teppe der de nærmest om-
kranser Evie mens hun har 
sine egne avdelinger. Hun 
er utrolig flink til å snu 
seg alle veier – slik at svært 
mange følte øyekontakt og 
involvering. Når vi legger til 
at salmen «Nærmere deg, 
min Gud» oppleves nærme-
re enn noensinne med Evie 
bak mikrofonen, så kan vi 
bare takke hverandre for en 
nydelig opplevelse!  ■ 

 
 Anne Emdal

«Helt Enkelt» 5. mars ble en 
veldig fin kveld, med Ingvil 
Aartun som gjest i sofaen 
og Kick som bidro med det 
musikalske. Det var full 
kirke første søndagskvelden 
i mars hvor det også var 
nattverd og lystenning. 

– Kirken må være åpen. 
Det må være lave terskler 
og en opplevelse av at kir-
ken også er for meg. Ellers 
kan man ikke få tatt valget 
om å tro på reelt grunnlag. 
Hvis det å tro medfører at 
man må ha med seg en hel 

ryggsekk full av tilleggs-
krav, så vil mange la være 
å komme, sa en engasjert 
Ingvil Aartun.

Det er planlagt to slike 
kvelder til denne våren:  
2. påskedag og søndag 5. 
mai. Begge kveldene begyn-
ner det kl 19.00.  ■

«Helt enkelt»

Evies sang rørte ved mange hjerter som husket henne fra 
70-tallet. Foto: Fred Isaksen

Det nye menighetsrådet 
hadde på sist møte oppe 
visjoner og mål som Nan-
set kirke skal styre mot 
i tiden som er foran oss. 
Samtalen gav et tydlig 
bilde av at representan-

tene ønsket å gå videre i 
det sporet som var lagt. 
«Åpen, levende og tydelig 
– som et tre ved rennende 
bekker», er fortsatt over-
skriften over det Nanset 
menighet skal være. ■

En aksjon er satt i gang for 
å skaffe kirken nye kortrap-
per. De gamle kortrappene 
har gjort sin jobb, og nå 
trengs det nye som er solide 
og enkle å lagre og trans-
portere. Vil du støtte dette, 
kan du sende penger inn 

på konto 2440.09.80396 
og merke innbetalingen 
med følgende nummer: 
1610.460.1860. Alle som 
bidrar er med på trekning 
av blant annet en intim-
konsert med Kick. Hadde 
ikke det vært noe :-)  ■

Menighetsrådets visjoner

Nanset kirke – Åpen, Levende og Tydelig 
«Som et tre ved rennende bekker»

For at visjonen skal bli virkelig vil vi at:
1. Nanset menighet er et raust og tydelig felleskap der 
vi kan møte Jesus Kristus og bli bedre kjent med Ham.
2. Nanset menighet er et sted å leve med hele seg, der 
troen kan styrkes og utfordres, der håpet kan gro og 
der kjærligheten er drivkraften for alt som skjer.
3. Alle som ønsker det opplever at de hører til, at de er 
sett og verdsatt og opplever at det er bruk for dem.
4. Nanset menighet har gode møteplasser for alle 
aldersgrupper.
5. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å være med 
i et mindre fellesskap (gruppe).
6. Stadig flere finner sin plass i gudstjenestefellesska-
pet og samlingen rundt nattverdsbordet.
7. Nanset menighet i særlig grad har sin oppmerksom-
het rettet mot barn og unge og dem som trenger vår 
nestekjærlighet i nærmiljø og internasjonalt.

Innsamling for nye kor-trapper

Sprudlende Evie sang med Kick
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Fred Isaksen • www.akela.no

I Nanset kirke er nærmere 100 
barn i alderen 4-13 år i full gang 
med øvelser til vårens store høyde-
punkt. 13. mai fremføre NaBaGo og 
NaBaGo Pluss (Nanset kirkes barne-
gospel) musikalen: «Å, så vakkert». 
Musikalen er skrevet av Hans Inge 
Fagervik og har vern av skaperver-
ket som sitt tema.

Denne våren er temaet for hele 
trosopplæringsarbeidet i Nanset 
kirke skapelse. Gud har skapt oss, 
Gud har skapt deg og Gud har 
skapt meg. Vi er også skapt til å 
være sammen med hverandre og 
med Gud.  Gud har også skapt en 
fantastisk jordklode som vi kan 
leke og boltre oss på. Barna synger 
om den vakre jordkloden og alt 
det vakre Gud har skapt, inkludert 

torsken. Men i dette vakre, har noe 
gått galt. Skikkelig galt. 

«Det kalles egoisme, og det er 
ikke bra» synger barna. Musikalen 
har flotte sanger, og ungene synger 
med bra trøkk. Men tekstene er 
ordrike, og en femåring lurer: «Hva 
er egentlig egoisme?» Da svarer en 
av de andre NaBaGo ungene kjapt 
med teksten fra en av sangene 
«Først meg selv, og så meg selv og 
så meg selv igjen». Arbeidet med 
musikalen gir mange muligheter 
til samtaler om hvordan vi bedre 
kan ta vare på jorda vår. Samta-
lene gir også plass til undring over 
hvem Gud er og hvem jeg er. 

Men en musikal er jo mere enn 
bare sangene. NaBaGo har hatt mu-
sikalverksted der det ble øvet dans 
og laget både fisker, jordklode og 
en rekke av solsystemets planeter. 
I tillegg ble det miniøvelse for for-
eldrene, som skal bidra på musi-
kalen i et lite foreldrekor. 22. april 
blir det nytt musikalverksted. 

Musikalen har stor variasjon: 
NaBaGo Pluss har en tøff rap, små 
og store skal prøve seg som solister, 
noen danser og spiller skuespill. 
Og i tillegg til Jørn Evertsen på 
piano blir det forsterkning av 
andre instrumenter. Da blir det en 
glimt av alt Gud har skapt: barn 
og voksne, dyr og mennesker – og 
kanskje kommer det en fisk eller 
kanskje en hel fiskestim? Kommer 
du?  ■

Ida Marie Lepperød Hallesby

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

Jubileumskonsert!
Kor Uten Grenser fyller 10 år! Koret er 
i god utvikling. Fra en sped begynnelse 
i 2002, teller koret i år 37 sangglade 
voksne damer. Jubileet vil bli markert 
med en jubileumskonsert i Nanset 
kirke, søndag 10. juni kl. 18.00. Konser-
ten vil by på et variert program med 
korsang fra et rikt repertoar, fløytesolo 
og 6-hendig piano. Barn går gratis, 
mens voksne betaler kr 100,-. Billetter 
kjøpes ved inngangen.  ■

Ten Sings vårkonsert
Velkommen til en spennende og 
innholdsrik kveld, tirsdag 24. april kl. 
19.00. Bill. kr 50,- ved inngangen, kafé 
underveis. Etter konserten inviteres 
alle som vil til et treff med Jonny og 
Fred som er på besøk fra Misha Mema 
i Nairobi.  ■

Takk for gaver
I desember fulgte det med en giro med 
spørsmål om en gave til «Min kirke».  
Vi ble svært glade for responsen.  
Kr. 14.200 kom inn. Hyggelig var det 
også at dette beløpet fordelte seg på 
70 givere. Tusen takk for gaven! Det 
muliggjør nye nummer dette året.  ■

Lederseminar
Det er ikke så ofte vi har kurs for 
våre voksne medarbeidere i barne- og 
ungdomsarbeidet. Det skjedde 1. mars 
med Geir Sollied og Eskil Domben 
som kursholdere. Temaet var: «Gode 
voksne for barn og ungdom». Det ble 
en engasjerende kveld der deltakerne 
hadde vanskelig med å rive seg løs og 
dra hjem da kvelden var slutt. Utvalget 
for trosopplæring har derfor spurt om 
de to kan komme tilbake til høsten.  
Og det gjør de den 11. oktober.  ■

Barna i NaBaGo har laget fisker, 
jordklode og en rekke av solsystemets 
planeter.  Foto: Ragnhild Hjertaas Lia

Musikalen  
«Å, så vakkert»

«Å ,så vakkert»
 NaBaGo og NaBaGo Pluss

Nanset kirke 
søndag 13. mai kl. 17.00.
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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. 
Starter opp igjen etter sommeren.  
• Barn 4–6 år
 
NABAGyM
Bibelfortellinger og lek i gymsal.  
Gymsalen på Frostvedt skole.  
Starter opp igjen etter sommeren.   
• Barn fra 7 år

KNøttESANG 
Barnesanger, sangleker og små danser. 
Etterpå er det tid for rundstykker, prat 
og utvikling av nye vennskap. 
Fredag kl. 11.30–13.00.  
• 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 25. mars 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Ida Hallesby og Freddy Berg. 
Dåp. Barna som er med på Lys Våken denne helgen deltar.

Palmesøndag 1. april
Kl. 10.00: Høymesse. Oddrun Pedersen. Dåp. 

Skjærtorsdag 5. april 
Kl. 18.00: Terje Fonk. Nattverd. Johannes Bartels spiller cello. 
Kveldsmat etterpå. 

Langfredag 6. april 
Kl. 10.00: Freddy Berg. Stille gudstjeneste med symbolsk grav
legging. Vicky Maria Hvidsten synger.

Påskedag 8. april 
Kl. 06.15: Ottesang på Doktorfjellet. 
Kl. 09.30: Morgensang i kirken.
Kl. 09.45: Påskefrokost.
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. Freddy Berg. 
Kirkens kor deltar. Arve Karlsen spiller saksofon. 

2. påskedag 9. april 
Kl. 19.00: «Helt Enkelt.». Enkel kveldsliturgi og samtale med 
kveldens gjest.

Søndag 15. april 
Nanset kirke kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Freddy Berg. Dåp.
Temagudstjeneste for de store barna NaBaGo Pluss synger.  
NMS årsmøte.
Furuheim kl. 12.00: Nattverd. Freddy Berg. 

Søndag 22. april 
kl. 19.00: (Merk tiden) Ung Messe. Konfirmantene og Nanset 
Ten Sing. Nattverd. Freddy Berg og Ida Hallesby.

Søndag 29. april
kl. 10.00: Høymesse. Oddrun Pedersen. Dåp. 

Lørdag 5. mai 
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Freddy Berg. Kollekt til ungdoms-
arbeidet. 
Kl. 13.00: Konfirmasjon. Freddy Berg. Kollekt til ungdoms-
arbeidet. 

Søndag 6. mai 
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Freddy Berg. Kollekt til ungdoms-
arbeidet. 
Kl. 13.00: Konfirmasjon. Freddy Berg. Kollekt til ungdoms-
arbeidet. 
Kl. 19.00: «Helt enkelt». Nattverd.

Søndag 13. mai 
Kl. 10.00: Høymesse. Freddy Berg. Dåp. 
Furuheim kl. 12.00: Høymesse. Freddy Berg. Nattverd.
      
Torsdag 17. mai  
Kl. 18.14: 17. mai-fest. 
 
Søndag 20. mai 
Kl. 10.00: Høymesse. Terje Fonk. Nattverd. 

1. pinsedag 27. mai 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Terje Fonk. Dåp. 
 
2. pinsedag 28. mai 
Kl. 11.00: I Bøkeskogen. Felleskirkelig gudstjeneste. 
Tore Thomassen og Kick.

ANDRE ARRANGEMENTER:
Tirsdag 24. april
Kl. 19.00: Vårkonsert med Nanset Ten Sing.

Søndag 13. mai
Kl. 17.00: NaBaGo/NaBaGo Pluss: «Å, så vakkert!». 

Søndag 10. juni
Kl. 18.00: Kor Uten Grenser. 10 års jubileumskonsert.


