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Kick innbyr til
New Orleansgospel
■ Fra New Orleans kom-
mer Olivia Cooper med 
seks unge sangere og 
musikere. De vil holde 

tre konserter sammen 
med Kick og SMS-koret 
fra Skien. Velkommen 
til svingende sørstats-

gospel. Konserten her i 
kirken er 24. september.

Se side 3

Fra Kicks sommerkonsert på Tollerodden.  Foto: Fred Isaksen

Kantor Sverre
Nanset kirke har fått ny 
kantor. Sverre Bang over-
tar etter Pieter Leebeek. 

Se side 3

Magnus
Magnus Brekke Aalbu er 
nyansatt i menigheten. 
Han vil jobbe med oppga-
ver i flere av aktivitetene 
i barne- og ungdoms-
arbeidet.

Se side 6

Høstens  
basar
3. november arrangeres 
et av årets høydepunkt, 
basaren.

Se side 7

Konfirmantleir
Weekendleir på Oksøya er en stor begivenhet 
for konfirmantene med mye alvor og moro.

Se side 4-5
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FREDDY 
BERG
Sokneprest

NANSET KIRKE

Dette vil vi Nanset
kirke skal være
Åpen
Nanset kirke er som oftest åpen. Så sant en av de an-
satte eller frivillige er i kirken, står døren åpen og et 
skilt henger i vinduet: «Kirka er åpen for deg». Kirka 
skal være åpen for alle som vil komme dit. Men det må 
mer til enn at døra står åpen. Det må kjennes. Sammen 
kan vi skape den atmosfæren som gjør at man opple-
velser seg velkommen. Det er ingen gruppe eller enkelt-
personer som eier Nanset kirke. Den er vår i sammen. 
Utgangspunktet for det er at Gud er like mye Gud for 
alle mennesker og like glad i alle. Derfor skal vi gjen-
nom alt vi gjør og sier signalisere at Nanset kirke er 
sted å være for alle og med hele seg. Ingen sider av livet 
vårt er fremmed for Gud. 

Levende 
Kirken består av levende mennesker. Derfor skal det 
være liv i kirken. Barn som leker, ler og gråter. Ungdom 
som er ungdom – også i kirken. Voksne som tør være 
seg selv. Livet er så mye. Det er alt fra de mest fantas-
tiske til dypeste mørke. Troen er ikke noe på utsiden av 
livet. Troen er stor nok til å omfavner det hele. Den gir 
oss fundament og retning for livet. 

TydeLig
«Nanset kirke skal være et raust og tydelig fellesskap 
der vi kan møte Jesus Kristus og bli bedre kjent med 
ham» er punkt én i Nanset kirkes målsettinger. En bil-
forretning som ikke selger biler har ingen mening, selv 
om pølsene de deler ut er gode. Kirken har en hensikt. 
Den er til for at vi skal møte Guds kjærlighet i Jesus 
Kristus. Den skal tydelig peke mot det som er den 
gode veien å gå. Og vi skal tydelig si ifra om urett.
At mange sier at de opplever Nanset kirke som 
åpen levende og tydelig, er fint. Men denne 
høsten må det skapes på nytt. Vil du være 
med på det? Og viktigere enn alt vi gjør, 
er hvem vi er.

Les et fint dikt om dette på side 6.
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Hei!
Jeg er den nye kantoren i Nanset 
kirke. 

Jeg er 35 år, født og oppvokst i 
Volda på Sunnmøre og er utdannet 
i kirkemusikk på Norges Musikk-
høgskole i Oslo. I Oslo fant jeg min 
kone, Bjørg, som gikk på det samme 
studiet. Etter endt utdanning flyt-

tet vi til Notodden. Etter fire år der 
lengtet vi tilbake til kysten, og peilet 
oss ut Vestfold. Vi var så heldige å få 
anledningen til å flytte til Sandefjord, 
der Bjørg fikk jobb i Sandar kirke, og 
jeg i Østre Halsen. Der bor vi fremde-
les, og vi har kjøpt et gammelt hus 
som konstant er under oppusning. To 
barn har vi, en gutt på syv og ei jente 
på fem. De har allerede fått stifte 
bekjentskap med menigheten; Kaja 
synger i NaBaGo, og Tobias har vært 
med på gudstjenester.

Jeg har forventninger til jobben 
i Nanset. Det er en drøm å komme 
til en menighet som er så aktiv og 
som har et så stort engasjement av 
frivillige. De frivillige er uvurderlige 
støttespillere og samarbeidspartnere. 
Jeg er så heldig å ha kommet til en 
menighet som allerede har musikal-
ske aktiviteter for alle aldersgrupper, 
så hva jeg skal bruke min arbeidstid 

på, må vi finne ut av litt etter hvert. 
Foreløpig bruker jeg en del tid på 

gudstjenestereformen som pågår.  
Mye nytt skal innføres i gudstjenes-
tene, og noen av endringene har 
menigheten fått smake på allerede. 
Nye melodier til de liturgiske leddene 
skal også på plass. Dette er omvelt-
ninger som vi vil innføre gradvis, og 
jeg håper vi vil finne noen varianter 
som menigheten etter hvert vil lære 
seg. Smak er jo svært individuelt, og 
det er en utfordring å skulle finne 
noe som alle liker. Men vi vil gjøre så 
godt vi kan. I tillegg til dette har jeg 
begynt å samarbeide med Mari Søn-
nesyn Berg om NaBaGo, der jeg fra nå 
av vil være fast pianist. 

Dette var litt om meg. Hvis noen 
har lyst på en prat, er det bare å 
spørre etter meg på kontoret i kirka. 
Jeg er der stort sett hver dag. ■

Hilsen Sverre Bang

Kirkens nye kantor

Kick inviterer til en helt 
spesiell gospelkonsert i 
Nanset kirke mandag 24. 
september kl.19.00. Vi har 
da besøk av Olivia Cooper 
og et knippe unge sangere 
fra New Orleans som Kick 
møtte da koret var i New 
Orleans i 2011. 

Olivia har vært i Norge 
flere ganger før, og har 
blant annet hatt konsert på 
Molde Jazzfestival sammen 
med Ytre Suløen Jazz-
ensemble. Etter to dagers 
gospelworkshop med 
Olivia vil Kick og SMS-koret 
fra Skien kaste seg inn i 
gospelen med ny glød på 

konsertene, og det vil bli 
en spennende blanding av 
et mindre ensemble og et 
stort «gospel mass choir». 
Det blir også konserter i 
Skien og Sandefjord. Vi tror 
at det vil svinge, at det vil 
berøre og begeistre.  
Velkommen på konsert! ■

Skien kirke  
søndag 23. sept. kl.19.30
Nanset kirke  
mandag 24. sept. kl.19.00
Sandefjord kirke  
tirsdag 25. sept. kl.19.00
Bill. Kr.150/100
På Facebook:  
tinyurl.com/olivia12

New 
Orleans 
gospel  
i kirken
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Fredag ettermiddag dro hun-
dre spente ungdommer og 
ledere fra Helgeroa i den rosa 
ferga «Modern», og tok veien 
til Oksøya ved Brevik. Her 
skulle vi være på konfirmant-
leir fra fredag 31. august til 
søndag 2. september. 
Helgen skulle bli fylt med 

latter, glede og undervis-
ning. Denne helgen var 
starten på konfirmantenes år 
2012/2013.

Helgen startet med at 
konfirmantene skulle bli litt 
bedre kjent med lederne og 
hverandre, gjennom ulike 
aktiviteter. Tema for denne 

leiren var tilgivelse. I under-
visningen lørdag morgen fikk 
vi bli bedre kjent med Tuppen 
og Lillemor (fremført av pre-
stene), og lærte mer om tilgi-
velse. Konfirmanten ble også 
utfordret på å lage stillbilder/
drama av en konflikt og forso-
ning i familien, med venner, 
på skolen og i verden. 

Været var virkelig med oss 
denne helgen. På lørdagen 
ble det både bading, aktivi-
teter og volleyballturnering. 
(Det må ikke glemmes at 
lederne til slutt vant). 

Senere denne kvelden fikk 

vi morsom under-
holdning som konfir-
mantene hadde 
ansvar for. 

Kvelden avsluttet med en 
bibelvandring i mørket, hvor 
vi endte ved bålet nede på 
stranda. Her kunne vi få tilgi-
velse for det vonde vi hadde 
gjort, ved å brenne skrevne 
lapper på bålet. På lappene 
stod det hva vi ville be om 
tilgivelse for. 

Søndagens gudstjeneste 
var avslutning på leiren. Hel-
gen er en viktig start på kon-
firmasjonstiden og flere av 

Både alvor og humor preget leiren.  Her fra gudstjenesten søndag formiddag. Foto: Freddy Berg

– Den har vært hyggelig og koselig. 
Det har vært gøy å prate og å være 
med andre. 

 

– Veldig fint, mye moro. Har lært 
sanger og hvordan en slår opp i 
bibelen. Underholdnings kvelden 
var også veldig morsom.   

Rundt 50 ungdommer fra 
Senfredag og Nanset Ten 
Sing var på Tenåringstreff 
– TT på Gjøvik fem dager 
i juni. Bildet er tatt før 
Globalløpet, der vi skaffet 
oss sponsorer og sprang til 

inntekt for ledertrening for 
ungdom i Afrika. Vår gjeng 
valgte å stille som «seig-
menner» denne gangen, 
og her kan dere se noen av 
seigmann-variantene. Gøy!!

Seigmenner på Gjøvik

– Hvordan har konfirmantleiren vært og hva har  du lært?

Camilla 
Larsen 
(konfirmant)

Elias 
Gundersen 
(konfirmant) 

Konfirmantleir på Oksøya
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Geir gjør en forskjell
– Tjaa, jeg er jo ikke så 
veldig glad i å prate om 
meg selv, svarer Geir på 
spørsmålet om å si litt 
om sitt engasjement i 
kirka. 

Geir er ikke den som 
roper høyest eller er mest 
frampå i en forsamling, 
men vi merker at han 
er der; Han er en av de 
som virkelig bærer, som 
jobber trofast og støtt uke 
etter uke, år etter år. Er 
det praktiske oppgaver 
som skal gjøres er han raskt på banen, og veldig ofte er 
han blant de siste som går etter å ha vært med å rydde. 
Annenhver fredagskveld i 14 år (!) har han brukt som 
leder i Fredagsklubben som han i sin tid var med på å 
starte. Hans egne barn har for lengst vokst ut av mål-
gruppa, men Geir er fortsatt en av drivkreftene. 

– Hva kan være motivasjonen for en slik utrette-
lig innsats? Han sier at han har lyst til å gjøre noe for 
noen, og å være noe for noen: 

– Nanset kirke har vært der og betydd mye for meg i 
min ungdomstid, og det er veldig hyggelig å kunne gjø-
re noe tilbake. Noen fredager er det litt tungt å komme 
seg av gårde. Men så møter jeg ungane, de gir meg så 
mye, og så går jeg oppløfta derfra og tenker at jammen 
meg er det verd det! Det er på samme måten med «Helt 
enkelt» (som han også er en av initiativtakerne bak). 
Musikken, samtalen, det å komme tett innpå mennes-
ker, synes jeg er veldig 
givende og fint. Det er 
i det hele tatt veldig 
mange hyggelige men-
nesker å være sammen 
med i Nanset kirke! 

– Så hvis en ønsker å 
gi no’ og ønsker å få no’ 
er det bare å stille opp 
som frivillig! Sier Geir til 
slutt. ■  msb

Nanset Ten Sing med konfirmanter 
presenterer forestillingen

Ka du tru?
Mandag 29. oktober 

kl 17.30 og kl 20.00 i Bølgen
Voksne kr 150,- Barn/skoleelever kr 80,-

Billetter kjøpes på Ark Nordbyen, 
i Nanset kirke eller ved inngangen.

– Hvordan har konfirmantleiren vært og hva har  du lært?

– Leiren var bra, for meg var det 
noe helt nytt i forhold til selv å 
være konfirmant. Det var morsomt, 
lærerikt. Kan gjerne være med på 
dette igjen. 

– Konfirmantleir er en utrolig 
fin måte å lære på. Vi gjør ting 
sammen i praksis som har med tro 
å gjøre, for eksempel å lage en 
gudstjeneste og be sammen. Det er 
også kult med alle ungdomslederne 
som gjør en så bra innsats. 

lederne var enige om at dette 
var en av de fineste konfir-
mantleirene de hadde vært 
på. En leir som konfirmantene 

forhåpentligvis kommer til å 
huske lenge. ■

Maren Cecilie Wirgenes

William 
Andreas 
Weber 
(ungdoms
leder)

Ida Marie 
Lepperød 
Hallesby 
(trosopplærer)

Navn: Geir Øyen
Alder: 53 år
Yrke: Gravemaskinfører
Sivilstand: gift med Aasta, 
far til tre
Verv i kirka: 14 år som 
leder i Fredagsklubben,
3. året i komiteen for Helt 
enkelt, i tillegg til ulike komi
teer og råd oppigjennom.
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Magnus Brekke Aalbu er 
ikke helt ny, men likevel 
nyansatt i Nanset kirke. 
Magnus skal i dette skole-
året være tilknyttet noen 
av enhetene i barne- og 
ungdomsarbeidet i menig-
heten. Magnus er også en 
av to dirigenter i Ten Sing 
og legger ned en solid inn-
sats som frivillig leder der. 
Magnus var russ i vår etter 
tre år på musikklinja på 
Thor Heyerdahl. I året som 
kommer er menigheten så 
heldige at vi får glede av 

Magnus sine musikalske 
kvaliteter. Magnus er ansatt 
i en liten stilling, og skal 
blant annet jobbe med tre 
ulike band i både Ten Sing 
og Plussgruppa. Magnus vil 
også være involvert i noe 
av konfirmantarbeidet, i 
tillegg til at han skal ha 
ansvaret for nytt gymtilbud 
på Frostvedt skole og ung-
domskaféen After 8. Vi er 
takknemlige for at Magnus 
vil bruke sin tid og sine res-
surser i Nanset kirke i året 
som kommer. ■

«Helt enkelt» er som navnet 
antyder en enkel kvelds-
gudstjeneste der vi møter 
mennesker som snakker 
om sitt liv og sin tro. Vi har 
gjerne også en musikalsk 
gjest. ■

Søndag 7. oktober kl. 19.00
Lena Solberg i samtale med 
Freddy Berg.
Musikk: Marit Lien Gulliksen. 
Band ledet av Rune Sandnes.

Søndag 4. november kl. 19.00
Hallgeir Berge i samtale med 
Freddy Berg.
Koret «Convenio» med dirigent 
Nils Olav Selåsdal. 

Søndag 2. desember kl. 19.00
Else Marie Bjørbekk i samtale 
med Freddy Berg.
Rune Sandnes med band leder 
det musikalske.

Takk til  
Pieter og Jørn
Pieter Leebeek har vært 
kantor i kirken siden 2004, 
men spiller inntil videre 
i Østre Halsen kirke. Han 
skal imidlertid fortsatt lede 
Kor uten grenser og denne 
høsten også være pianist 
for NaBaGo Mini. Nanset 
menighet er svært takk-
nemlige for alt arbeid og 
engasjement Pieter har lagt 
ned i disse årene i Nanset 
kirke. 

Jørn Odén Evertsen som 
har vært pianist for Kick, 
NaBaGo og Plussgruppa 
(tidligere NaBaGo Pluss) 
sluttet nå i sommer. Nanset 
menighet vil også på denne 
måten takke Jørn for alt 
han har bidratt med for 
korarbeidet i Nanset kirke. 

At vi ikke lenger har 
disse to vil naturligvis mer-
kes. Pieter Leebeek har byt-
tet tjenestested med Sverre 
Bang som nå er Nanset 
kirkes nye kantor. (Han er 
intervjuet på side 3.) Kicks 
nye pianist er Stian Tveit. ■

Ny høst med «Helt enkelt» 

Vårens store høydepunkt 
for NaBaGo og NaBaGo 
Pluss (som nå har skiftet 
navn til Plussgruppa) var 
fremføring av musikalen 
«Å, så vakkert». Skaper-
verket stod i sentrum.  
Nærmere 100 barn 
alderen 4-13 år var i sving 

som sangere, dansere, og 
skuespillere.  En fin gjeng 
voksne bidro også selv om 
de fikk klar melding om 
at deres holdninger der 
de bare tenkte på seg selv, 
kalles egoisme. Det ble 
en stor opplevelse for en 
fullsatt kirke.  ■

Å så vakkert!

Hans Petter Hammersmark kjent fra «The Voice» var gjest i 
sofaen søndag 2. september.

Liten stilling – mange oppgaver

Min kirke
Min kirke er full av 
lys og varme.
Menneskene hilser på 
hverandre og sitter tett 
sammen i kirkebenkene.

Min kirke er åpen 
for alle mennesker.
De gamle som ikke hører
så godt, lukker øynene 
og hviler.
De travle glemmer tiden 
og lytter.
Unge mennesker danser i 
min kirke og barna ler høyt.

I min kirke finnes ingen 
strenge øyne og stive lepper.

Min kirke er full av Gud.
Og Gud er hos menneskene 
gjennom smilene, lysene,
varmen og ordene.

Det er godt å være 
i min kirke, 
og derfor kommer 
menneskene dit.
  

Torhild Moen

Foto: Fred Isaksen

Foto: Fred Isaksen

Foto: Freddy Berg
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Fred Isaksen • www.akela.no

I juni inviterte Kor uten grenser til 
jubileumskonsert for å feire sine 
første 10 år. Koret som var i storslag 
denne kvelden, fremførte et variert 
program for et begeistret publi-
kum. De hadde med seg Jorunn 
Abrahamsen på fløyte. I tillegg 
spilte Kirsten Guro Resch og Eyvind 

Anders Dahle sammen med korets 
engasjerte og inspirerende diri-
gent, Pieter Leebeek, sekshendig 
piano. Medlemmene er samstemte 
når de beskriver koret som et 
særdeles trivelig sted å være. «Min 
kirke» gratulerer med jubileet!

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

Vi er i minus
Givertjenesten er et av de viktigste ben 
som økonomien i Nanset kirke hviler 
på og som vi er helt avhengig av. Her 
ligger vi så langt i år langt bak bud-
sjett. Kr. 170.000,- er målet for året som 
helhet og det er omtrent det vi fikk 
inn i 2011. Pr. august var det kommet 
inn 87.000,-. 

Takk til dere som gir! Men det 
betyr at vi må ha en solid innspurt 
for å nå målet. Kunne du tenke deg å 
hjelpe oss? Et beløp hver måned eller 
et engangsbeløp nå, betyr mye. Bruk 
kontonummer: 2440.09.80396. Merk 
innbetalingen med 1875.000 + ditt 
personnummer. Da blir det registret 
som en skattefri gave. Tusen takk for 
hjelpen. ■

Høstens basar
Et av årets høydepunkt i Nanset kirke 
er høstens basar. Da er det liv og røre 
hele ettermiddagen. I år går basaren 
av stabelen lørdag 3. november. Det 
hele starter kl. 13.00. God mat selges i 
kafeen og åresalget foregår hele dagen. 
Stort salgsbord finner du også. I tillegg 
blir det underholdning for store og 
små. Blant annet vil korene i kirken – 
som spenner over alle aldersgrupper – 
delta med sang og musikk. Hovedtrek-
ningen skjer mot slutten av dagen. Vi 
ønsker alle velkommen til en hyggelig 
basardag! ■

Samtalegruppe
Lyst til å snakke med noen andre om 
liv og tro?
Åpen samtalegruppe onsdag 26. 
september og 24. oktober kl. 20.00 til 
21.30 i peisestua i Nanset kirke. 
Samtalen ledes av Edna Napstad. ■

Kor uten grenser feiret med konsert

Takk 
for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i forbindelse 
med Eva Evertsens bortgang.
Takk for gaven til Nanset kirke på kr. 6.000,-
Hilsen
Ole J.
Svein, Ole-Johan, Dag med familier

Seminarkveld for voksne ledere 
I vinter hadde vi en flott kurskveld 
for våre voksne medarbeidere i 
barne- og ungdomsarbeidet med Geir 
Sollied og Eskil Domben som kurs-
holdere. Temaet var: «Gode voksne 
for barn og ungdom». Det ble en 
engasjerende kveld der deltakerene 

hadde vanskelig med å rive seg løs 
og dra hjem når opplegget var slutt. 
Utvalget for trosopplæring har derfor 
spurt om de to kan komme tilbake i 
høst. Og det gjør de onsdag 17. okto-
ber kl. 19.30. Alle er velkommen!  ■

Foto: Freddy Berg



8  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 28  

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

GyM
Ny gymaktivitet for 5.  7. klasse starter 
opp etter høstferien på Frostvedt skole. 
Følg med på nansetkirke.no

KNøttESANG 
Barnesanger, sangleker og små danser. 
Etterpå er det tid for mat, 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
 
PlUSS-GRUPPA
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 og «Ord 
for livet», konserter og turer. 
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 23. september
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. 
Freddy Berg. NaBaGo synger. 
Kollekt til Misjonsprosjektet. 
Kl. 12.00: Gudstjeneste med nattverd på Furuheim.

Søndag 30. september 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Oddrun Pedersen. Kollekt til Sportskapellet. 

Søndag 7. oktober 
(Ikke gudstjeneste kl. 10)
Kl. 19.00: «Helt enkelt» med nattverd. 
Lena Solberg i samtale med Freddy Berg.
Sang: Marit Lien Christensen. 
Kollekt til Helt enkelt og Maisha Mema. 

Søndag 14. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. 
Terje Fonk. Kollekt til Kirkens Bymisjon. 

Søndag 21. oktober 
Kl.10.00: Familiegudstjeneste med dåp. 
Freddy Berg. «Min kirkebok» til alle 4-åringer.
Kollekt til Barnearbeidet i Nanset kirke. 

Søndag 28. oktober 
BOTS OG BØNNEDAG 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Terje Fonk. Kollekt til Menighetsarbeidet. 
Kl. 12.00: Gudstjeneste på Furuheim.

Søndag 4. november 
ALLEHELGENSDAG
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. 
Oddrun Pedersen. 
Kor uten grenser synger.
Kollekt til Norsk Misjon i Øst. 

Kl. 19:00: «Helt enkelt» med nattverd.
Hallgeir Berge i samtale med Freddy Berg.
Koret Convenio med dirigent Nils Olav Selåsdal.

Søndag 11. november
(Ikke gudstjeneste kl. 10) 
Kl. 19.00: UNG MESSE med nattverd. 
Konfirmanter og Nanset Ten Sing deltar.
Feddy Berg/Ida Hallesby. 
Kollekt Norges KFUK KFUM Global. 

Søndag 18. november 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp.
Freddy Berg. 
«Plussgruppa» synger.  
Kollekt til barnearbeidet i kirken.

ANDRE ARRANGEMENTER:
Mandag 24. september 
kl. 1900 New Orleans Gospel Konsert i kirken med Kick og 
Olivia Cooper.

Mandag 29. oktober 
Konsert med Nanset Ten Sing i Bølgen.

Lørdag 3. november
Kirkens basar fra kl.13.00.


