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Håp, trøst og glede
■ Grunnen til høytiden 
er jo dypest sett at det 
var oss Gud kom til. Til 
de slitne hverdagsmen-
neskene. Til de forvent-
ningsfulle optimistene. 

Til de urolige pessimis-
tene. Til dem som bærer 
egen og andres sykdom. 
Til de som har opplevd å 
bli sviktet og til alle som 
selv sviktet. Til dem som 

gleder seg til jul og til 
dem som gruer seg. Han 
kom med håp, trøst og 
glede.

Se side 3

Gud ble menneske – han kom med håp, trøst og glede.  

Basar med 
korsang 
De fleste korene i kirken 
hadde hver sin avdeling 
hvor de sang på basaren i 
kirken. 

Se side 6

Tårnagenter
Alle 8-åringer inviteres 
til Tårnagenthelg i slut-
ten av januar.

Se side 4

Ragnhild gjør 
en forskjell
Ragnhild Hjertaas Lia er 
en dame med stort enga-
sjement. Blant annet har 
hun vært med i NaBaGo-
korene i over ti år.

Se side 5

Slipper løs energi
Movin’ er vår nye gymaktivitet for 5.-7. klasse i 
gymsalen på Frostvedt skole på fredager.

Se side 4-5
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NANSET KIRKE

Julebetraktning
For et barn gir det stor glede å få en dokke eller en lekebil 
når en nesten ingen leker har fra før. I vårt overflodssamfunn 
i dag har materialismen tatt overhånd. I dag har de fleste i 
den oppvoksende generasjon her i Norge, leker nok. De fleste 
av oss voksne har det vi trenger for å få dekket våre grunn-
leggende materielle behov. Hvor mye glede har vi av å få 
enda mer av det vi allerede har fra før?.

Hva er så glede for oss? Finnes det på et dypere plan en gle-
dens kilde? Finnes det noen utenfor eller bak vår tilværelse 
som synes at det er avgjørende viktig å gi oss det gode?

Til både barndommens jul og mitt voksne livs jul hører 
Jesusbarnet i krybben med. Fortellingen om det underfulle 
som skjedde rundt en fødsel i en stall, er en beretning som 
jeg tror på. Det vidunderlige budskapet om at det finnes en 
kjærlig Gud som er vårt opphav, og som sendte oss Jesus for 
å vise oss det, fikk sin sjanse hos meg. Juleevangeliets Gud 
var den samme Gud som mor lærte oss å be til med sangen 
«Kjære Gud, jeg har det godt». Det var den Gud vi tilhørte ved 
at vi var blitt døpt, og som den sølvskjeen vi da hadde fått, 
minnet oss om. Det var den Gud som vi fikk høre om i den 
kirken der vi gikk på søndagsskole. I den samme kirken hør-
te vi juleevangeliet. Fortellingene om hvordan Jesus viste oss 
Guds godhet ble formidlet av hjem, skole og kirke, av men-
nesker med erfaring om at denne fortellingen er det hold i. 
Fortellingen om Frelseren som kom til jord er ikke eventyr. 
Den er forankret i tid og rom: Det skjedde mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria, det skjedde i byen Betlehem.

Barnet som ble født, viste verden at det finnes en gledens 
kilde, Gud selv, som gir av sin godhet. Mange har erfart at 
han reiser mennesker opp ved at han gir tro på at vi er 
elsket og verdifulle. Han gir oss det som det alltid er 
knapphet på i vår verden: kjærlighet, glede og fred. 
Englene sang det slik: «Fred på jorden blant 
mennesker som Gud har glede i!»

Gledelig jul!

LAILA 
RIKSAASEN
DAHL
Biskop
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Ordet jul inneholder så 
mye. Noen leiter etter den 
gode stemningen. Andre 
drømmer om det gode fel-
lesskapet med sine. Det er 
tradisjoner og mat. Det er å 
gi og få. Det er forventnin-
ger om noe ubestemmelig 
godt. Et lys i mørke. Det 
er oppsummering av nok 
et år. Og håpet om at roen 
kunne senke seg i sjel og 
sinn. Kanskje ble jula slik i 
fjor og du lengter tilbake. 
Men like sannsynlig er det 
at vi husker at jula i fjor 
ikke ble slik vi ønsket. Jul 
kan være stress og mas og 
forventninger som ikke slo 
til. Trivelig fellesskap ble til 
avstand og ensomhet. Hvor 
den enkelte av oss befinner 
seg er nok veldig forskjellig.

Grunnen til høytiden er 
jo dypest sett at det var oss 
Gud kom til. Til de slitne 
hverdagsmenneskene. Til 
de forventningsfulle opti-
mistene. Til de urolige pes-
simistene. Til dem som bæ-
rer egen og andres sykdom. 

Til de som har opplevd å bli 
sviktet og til alle som selv 
sviktet. Til dem som gleder 
seg til jul og til dem som 
gruer seg. Han kom med 
håp, trøst og glede.

Det er dette vi skal feire. 
Jul feires i kirken for at vi 
skal få hjelp til å fokusere 
på det som ingen kan forstå 
eller forklare: At Gud ble 
menneske. At han ikke 
overlater oss til oss selv. 
Dette mysterium er vi alle 
uansett om jula er god eller 
ikke, invitert til å nærme 
oss.

For alle som kan komme 

seg til kirken ønsker vi 
vel møtt! I Nanset kirke 
er det to gudstjenester 
på julaften, en kl.14.00 
og en kl.16.00. For at det 
skal være god tid til å nyte 
julefrokost på 1. juledag, er 
gudstjenesten denne dagen 
lagt til kl. 12.00. Vi håper 
mange vil finne veien til 
Nanset kirke også da. Til en 
gudstjeneste med høytid og 
stille ettertanke. 2. juledag 
slutter vi opp om gudstje-
nesten i Larvik kirke. 

Velsignet julehøytid til 
alle! ■

Julen feires best i kirken

Nanset Ten Sing og Kick 
inviterer til 

Julekonsert 

i Nanset kirke 
tirsdag 18. desember 

kl.18.00 og 20.00
Det blir gospel, noen gamle og 

mange nye julesanger.
Bill. kr 50,- på Ark bokhandel på 

Nordbyen og ved inngangen.
Som alltid på julekonserten 
blir det mulig å gi en gave til 

barnehjemmet «Home of praise» 
i Bangkok.

Vi gleder oss, 
og håper at du 
kommer!

Luciakonsert
i Nanset kirke 

torsdag 13. desember kl. 18.00.
NaBaGo og Plussgruppa 

synger for og sammen 
med oss. 
Gratis inngang. 
Kollekt til kirkas misjons-
prosjekt i Bangkok.
Du er varmt velkommen!

Barn i alle aldre er invitert til

Juletrefest 

i Nanset kirke
onsdag 9. januar kl. 17.30-19.00

Boller, brus og godteposer :)
Velkommen!

Kor Uten Grenser 
holder sin 

Julekonsert 

i Nanset kirke
søndag 16. desember kl. 18.00.

Koret med sin dirigent, 
Pieter Leebeek,

kan by på et variert program 
med et utvalg av kjente og nyere 

julesanger der menigheten synger 
med i noen av dem. 

Foruten korsang med solisten, 
Kristin Andresen, deltar 

Jorunn Abrahamsen på fløyte, 
Kirsten Guro Resch, 
Eivind A. Dahle og 

Pieter Leebeek på piano – 
arrangert for to og fire hender.

Kollekt.
Alle ønskes hjertelig velkommen!

korutengrenser.no

For mye folk 
i kjerka! 
Var du på gudstjenes-
ten julaften kl. 14 i 
Nanset i fjor? Det var 
mer enn fullt! I år vil 
bare benker og stoler 
som er satt fram før 
gudstjenesten, kunne 
benyttes. De som ikke 
får plass der, kan få 
sitte i våpenhuset eller 
peisestua. Det vil bli 
sørget for god lydover-
føring. Men kl. 16 – der 
er det plass for alle... ■

Romjulsfest
Diakoniutvalget 
innbyr til voksenfest 
28. desember kl.18. 
Program: Andakt, 
jule–tanker, sang og 
musikk, fellesskap.  
Bevertning som 
smaker! Koster kr 
125,- Du er hjertelig 
velkommen! Se plakat 
i våpenhuset for 
påmelding, eller ring 
kirka – innen 17.12. ■

Foto: Fred Isaksen



4  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  •  3 - 2 0 1 2

Siden starten av oktober har 
mellom 15 og 25 femte-, sjet-
te- og sjuendeklassinger møt-
tes i gymsalen på Frostvedt 
på fredagene for en time med 
lek, moro og andakt. Det er 
Nanset kirkes nye gymsalsats-
ning Movin’, som er et etter 

skoletid-tilbud for de eldste 
på barneskolen. Med meng-
der av energi og iver kaster 
deltagerne seg ut i kanonball, 
stikkball, stafetter, sisten-
varianter, rødt og grønt lys 
og andre spennende og mor-
somme leker og spill. Samtidig 

er det rom for spørsmål og 
tanker under samlingene med 
en liten andakt. Hovedleder er 
Magnus Brekke Aalbu. Lurer 
du på noe angående Movin’? 
Da er det bare å spørre Mag-
nus (95 00 11 31) eller Ida  
Hallesby (99 36 86 89). ■

«Kongen befaler: hender ned» – mye lek og moro på Movin’! Foto: Fred Isaksen

Siste helgen i januar (26. og 
27.) skjer det i Nanset kirke! Da 
er det Tårnagenthelg! Menighe-
ten inviterer denne helgen alle 
8-åringer til å være Tårnagen-
ter i kirken.

Barna bor hjemme, men vil 
være sammen i kirken og gjøre 

artige ting lørdag og søndag. 
Tårnagenthelgen arrangeres 
i mange kirker i hele landet. 
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 agent-
tips og fortellinger som hjelper 
dem å løse oppdragene. Under 
søndagens gudstjeneste viser 
de hva de har funnet ut. 

Vil du være Englevakt? En 
Englevakt er en voksen som er 
med og hjelper til med mat og 

– Er du 8 år? Da kan du bli Tårnagent!

Full rulle på Movin’
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praktiske oppgaver noen ti-
mer i løpet av helgen. Kanskje 
du kan være senioragent? 
Senioragenter er større barn 
(10-13 år) og ungdommer 
som leder Tårnagentene gjen-
nom mysterier og oppdrag.

Sjekk ut www.tarnagen-

tene.no . Informasjon om 
påmelding til Tårnagent- 
helgen i Nanset kommer i 
posten romjula til deg som er 
8 år.

Hilsen – i all hemmelighet 
– fra oss i Nanset kirke. ■

Ragnhild 
gjør en forskjell
Denne dama er travel! Vi 
ga fort opp å få til å mø-
tes for et intervju. Og når 
vi endelig treffer Ragn-
hild på telefonen, er hun 
så vidt innom hjemme 
og lander med en meget 
enkel middag og et ma-
nus som skal pugges før 
helgas juleturné til tre 
steder på vestlandet med 
jentegruppa Seven, der 
Ragnhild er instruktør 
med stort engasjement. 
Men Ragnhilds store 
engasjement kommer også Nanset kirke til gode. Det 
startet for lenge siden. 

Ragnhild vokste opp i Hedrum, og begynte i koret 
Nytt Liv da hun gikk på ungdomsskolen. Siden har hun 
hørt til i kirka her. Og bidratt masse. 

– Det har blitt noen minutter, ja. I starten handlet 
det om å finne noe som hele familien kunne være med 
på, og når vi voksne engasjerte oss også, ble det nett-
opp et sted å være og høre til sammen. Og det er det på 
mange måter fremdeles. 

Nora startet i NaBaGo i 2002, og mamma var med. 
Der var noe å gjøre for begge, Ragnhilds musikk-talent 
var tydelig, og hun ble 
med-dirigent, og overtok 
i 2006 dirigentjobben i 
Plussgruppa med barn i 
alderen 8-13 år. 

Siden 2002 har altså 
Ragnhild brukt hver ons-
dagskveld høst, vinter og 
vår sammen med sang-
glade barn i kirka vår. I tillegg er Ragnhild engasjert i 
Fredagsklubben, hun var med som leder i Ten Sing ett 
år i starten, og hun var en av drivkreftene i mandags-
klubben (til basaren) i to-tre år. 

– Hva er det som får deg til å gi all denne tida inn i 
frivillig arbeid? 

– Jeg syns det er så utrolig viktig å kunne ha et 
fritidstilbud for barna der de kan komme som de er og 
bli med i et fellesskap. De trenger ikke være verdens-
mestere, det skal være for alle. Og derfor må det heller 
ikke koste for mye. Vi vil ha et klart budskap i sangene 
vi synger. Folk skal vite at vi hører til i kjerka... 

– Men hver uke i så mange år på frivillig basis? 
– Det er klart at når man jobber med barn ellers i 

uka også, hender det at det er tungt å komme seg av-
gårde på onsdagene til koret. Men etter øvelsen lander 
jeg aldri før langt ut på kvelden, møtet med ungene gir 
masse energi! sier hun. 

Ragnhild berømmer også de voksne, foreldregruppa 
i Pluss, som stiller opp og alltid er villige til å bidra 
med det som trengs. Elisabeth Evertsen som sitter og 
krysser inn alle barna er også en viktig brikke. 

Ragnhild anbefaler å bli med å ta i et tak. Fordi det 
trengs. Og fordi det gir så mye tilbake. ■

Full rulle på Movin’ Navn: Ragnhild Hjertaas Lia
Alder: 40 år
Yrke: Leder for SFO på By-
skogen og Torstrand skoler
Sivilstand: Gift med Nils 
Tore. Mor til Lars Kristian og 
Nora Marie.
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Det er tidlig november og lørdag. Det 
lukter godt nybakt fra kjøkkenet når 
man kommer inn i våpenhuset på 
basardagen i Nanset kirke. Det er stor 
aktivitet, det er lyd av god prat og 
mange hender er i sving. Et bugnende 
salgsbord i våpenhuset frister med 
fine hjemmelagede varer og i peise-
stua er det en stor gryte med suppe. 
Og hjemmelagede kaker til kaffen. 
Inne i kirken er benkene flyttet for å 
gi rom til bord og stoler. Hele salen 
syder av folk som koser seg med kaffe 

og kjøper årer. For det er jo det det 
dreier seg om: Å kjøpe årer og ta lodd 
så kirken har midler til å drive sitt 
omfattende barne- og ungdomsar-
beid. 

Men samtidige er det noe mer. For 
det er trivelig å være på basar. Man 
blir litt glad av det. Det er underhold-
ning for barna og andakt. Det er fin 
korsang fra kirkens forskjellige kor 
som stiller opp på rad og rekke i løpet 
av dagen. Det er et møtested der man 
snakker litt med kjente eller ukjente. 

Og når dagens siste trekning er 
gjort unna ble det penger av det. Re-
sultatet er nærmere kr 80.000,-. Det er 
fantastisk flott. Men det er mye arbeid 
som ligger bak dette arrangementet 
og vi takker hver og en som har stått 
på. Spesielt takk til Lucinda Leebeek, 
Solveig Levinsen og Marit Evertsen 
som har stått i bresjen for det hele 
sammen med alle fra kirkeringer og 
andre frivillige. ■

Små barn:
Knøttesang Fredag 4. januar kl.11.00
Søndagsskolen Søndag 6. januar kl.10.00
Nabago mini Onsdag 9. januar kl.17.15
Nabago Onsdag 9. januar kl.17.15

Store barn:
Fredagsklubben Fredag 18. januar kl.18.30

Søndagsskolen Søndag 6. januar kl.10.00
Plussgruppa Onsdag 9. januar kl.18.00
Movin’ Fredag 11. januar kl.14.15

Ungdom:
Skolekafé Tirsdag 8. januar kl.12.00
Nanset Ten Sing Tirsdag 8. januar kl.18.30
Senfredag Fredag 11. januar kl.21.00

After Eight Følg med nytt tilbud kommer.
Simen Lørdag 12. januar (juletrefest)

Voksne:
Kick Onsdag 11. januar kl.19.45
Åpent Hus Torsdag 12. januar kl.11-14

Mer enn basar

Oppstart etter juleferie

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

«KA DU TRU?» var overskriften 
på forestillingen Nanset Ten 
Sing fremførte 29. oktober i 
Bølgen kulturhus. Over 100 
ungdommer jobbet intenst i 
ti uker frem til to forestillin-
ger som inneholdt både sang, 
dans, drama og band. Manuset 
var skrevet av Ingrid Bolstad 
Storrønningen og Herman 
Wiksten Pettersen. Det var 
også en egen teknikergruppe 
og plakater, brosjyrer og pro-

gram var laget av de som var 
med i mediegruppa. Resultatet 
av dette ble en stor suksess! Alt 
var laget av tensingerne og de 
av konfirmantene som hadde 
dette som en del av konfirman-
tundervisningen sin. Dette vi 
har fått til hadde vi ikke klart 
uten våre dirigenter Magnus 
Brekke Aalbu og Kristin Dolve 
Larsen. ■

Maren Cecilie Wirgenes

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

E-post: ole-johanevertsen@larvik.online.no
Mobil: 911 67 975

Vi er i rute
I forrige nummer meldte vi at vi lå etter skjema 
med inntekter på givertjenesten. Det er det 
noen som har gjort noe med! Nå kan vi melde 
at vi er godt i rute for å nå budsjettet. Takk til 
dere som støtter kirken på denne eller andre 
måter. Som du sikkert har registrert har vi lagt 
ved en giro. Det er ikke til givertjenesten, men 
støtte til å få ut bladet du leser. Dersom du 
synes «Min kirke» er ok å få, takker vi for støt-
ten til å få det laget. Som det står på giroen, er 
det mye gratisarbeid som ligger bak, men noe 
penger må til for å produsere og trykke. ■

Ga respons  
på prestens klage
På «Ung messe» i november kom prest Freddy 
Berg med et lite hjertesukk om en gammel og 
dårlig PC som ungdommene (og alle andre) 
hadde å bruke for å få til det tekniske i kirke-
rommet. Noen dager senere kom en hyggelig 
mail fra noen som skrev at de ønsket å gjøre 
noe med dette. De ønsket å gi kirken en ny PC. 
Maskinen en er nå kjøpt inn, helt uten kostnad 
for kirken. Vi sier igjen tusen takk! ■

Ungt «Helt enkelt» 
Månedlig arrangeres det enkel kveldsmesse 
med navnet «Helt enkelt». Da er det gjerne en 
gjest som deler av sine opplevelser og tanker, 
og god musikk. Første søndag i februar blir 
denne kveldssamlingen med ungdommelig 
preg. Ole Børud (bildet) er en artist med en dri-

vende funky musikkstil. 
Han er kveldens gjest i 
sofaen og skal i tillegg 
også synge sammen med 
vårt eget Nanset Ten 
Sing som ellers står for 
det musikalske. Det er 
bare å sette av kvelden 
den 3. februar. Dette blir 
sykt bra! ■

Nanset Ten Sing spurte: «Ka du tru?»

Vil du 
annonsere?

Kontakt fred@akela.no
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SøNDAGSSKOlEN
Sprell Levende søndagsskole på søn-
dager samtidig med gudstjenesten.  
Søndag kl. 10.00–11.00.  
• Barn i alle aldre

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.

MOViN’
Aktivitet i gymsalen på Frostvedt skole. 
Fredager etter skoletid.
• Barn 5. - 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. 
Følg med nytt tilbud.
• 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

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 9. desember 
2. søndag i adventstiden 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med nattverd 
Plussgruppa deltar, Freddy Berg, Takkoffer til barnearbeidet. 

Søndag 16. desember 
3. søndag i adventtiden.
Kl. 10.00: Høymesse med dåp Oddrun Pedersen.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Furuheim Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Oddrun Pedersen. 

Julaften 24. desember 
Kl. 14.00: Gudstjeneste. Kirkens kor deltar. 
Freddy Berg. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
Kl. 16.00: Gudstjeneste. Nanset skolekorps. 
Freddy Berg. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

1. juledag 25. desember 
Kl. 12.00: Høymesse med nattverd. Freddy Berg 
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. 

Søndag 30. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. Oddrun Pedersen.

Søndag 6. januar 
Kristi åpenbaringsdag 
Kl. 10.00: Høymesse med nattverd. Terje Fonk. Søndagsskole.

Søndag 13. januar 
Kl. 10.00: Høymesse med dåp. Freddy Berg. Søndagsskole.

Søndag 20. januar 
Kl. 10.00: Høymesse med nattverd. Terje Fonk. Søndagsskole.

Søndag 27. januar 
Såmannssøndag
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste og Tårnagenthelg. Dåp. 
Oddrun Pedersen. 

Søndag 3. februar 
Internasjonal søndag 
Kl. 10.00: Høymesse med nattverd. Freddy Berg. Søndagsskole.
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Gjest Ole Børud. 
Musikk: Nanset Ten Sing og Ole Børud. 

Søndag 10. februar 
Fastelavnssøndag
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. 
NaBaGo deltar. Freddy Berg.

Søndag 17. februar 
Kl. 10.00: Høymesse med nattverd. Terje Fonk.

Søndag 24. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. Freddy Berg. 
Tema: Misjon. Joke fra Bangkok deltar. Søndagsskole.

Søndag 3. mars 
Kl. 19.00: «Helt Enkelt» med nattverd. Musikk: Kick. 

Søndag 10. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. 
Plussgruppa deltar. Freddy Berg.

ANDRE ARRANGEMENTER:

Torsdag 13. desember 
Kl. 18.00: Luciakonsert med NaBaGo og Plussgruppa.

Søndag 16. desember 
Kl. 18.00: Julekonsert med Kor Uten Grenser.

Tirsdag 18. desember 
Kl.18.00 og 20.00: Julekonserter med Nanset Ten Sing og Kick.

Onsdag 9. januar
Kl. 17.30-19.00: Juletrefest for barn i alle aldre.


