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Plassmangel!
■ Vi er mange og ønsker 
bedre plass til arbeidet 
vårt. Lagring av utstyr 
stjeler plass som kunne 
vært brukt til aktivite
ter.

Nanset menighet ønsker 
derfor å satse på en utvi
delse av kirken som skal 
romme kontor for prest
en samt et funksjonelt 
lagerrom for alt utstyret 

som er i bruk daglig. 
Dessuten innebærer det 
også bygging av egen 
adgang for rullestol di
rekte til kjelleretasjen.

Se side 2, 4-5

Nanset kirke er sprengfull. Nå planlegges en utvidelse.  Foto: Fred Isaksen

Påsken 
Sang i soloppgangen på 
Doktorfjellet danner 
starten på en festdag i 
Nanset kirke. Morgen
sang, påskefrokost og 
festgudstjeneste følger  
så i kirken, og du er 
invitert! 
2. påskedag får vi besøk 
av biskop Laila Riksaasen 
Dahl på «Helt Enkelt».

Se side 3

Mange  
konserter
NaBaGo og NaBaGo Pluss 
inviterer til morsom og 
ettertenksom konsert 
sammen med Tore Tho
massen. Dette er en av 
flere konserter i Nanset 
kirke denne våren.

Se side 6-7

Agentene løste oppdrag
De åtteårige Tårnagentene var ivrige med å 
løse oppdragene, bl.a. å lage gudstjeneste.

Se side 4-5
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NANSET KIRKE

Hyggelig problem
Vi er veldig heldige som har et så praktisk og fint kirkebygg 
som Nanset kirke. Arbeidskirka med mange rom for forskjel
lige formål stod ferdig i 1974. Mange mennesker har kunne 
glede seg over en kirke som kan brukes til mye. Gudstjenes
ter, søndagsskole, speiderarbeid, klubber, kor, møter og store 
konserter og arrangementer har denne kirken rommet i 
snart 40 år. I dag er det et yrende liv, og ikke minst barn og 
ungdom bruker kirken. 

Men en bra kirke må gjøres enda bedre. Underetasjen er 
for eksempel bare tilgjengelig via trapper. Og muligheten 
for rømming fra underetasjen må bli bedre med så mye folk 
som kan være der til tider. Altså trenger vi en ny inngang for 
rullestolbrukere til underetasjen som også blir en ny røm
ningsvei ut. 

Med alt som skjer er det i dag mye utstyr som er i bruk. 
Lyd og lys. Sceneelementer og kortrapper. Stoler og bord. 
Men lagerplass til alt dette mangler i Nanset kirke. Det betyr 
mye rot, og utstyr må stå i rom som egentlig skal brukes til 
noe helt annet. Det fører også til ekstra arbeid. For nå bruker 
vi altså altfor mye tid på å rydde, stable, flytte og bære. 

Kirken er heller ikke bygget med tanke på kontorer for 
flere enn prest og organist. I dag har derfor presten kontor 
der det egentlig skal være et kapell og dåpssakristi. 

Nå har vi satt oss som mål å gjøre en praktisk kirke enda 
mer funksjonell. For arbeidet sin skyld. Vi skal bygge et lager 
der man lett kan trille inn det man trenger å lagre. Et kontor 
kommer til, og kapellet er igjen kapell. 

Vi kan ikke satse på at det offentlige betaler, selv om vi 
kan håpe at de ønsker å bidra. Men også kirkevergen sier at 
det bare delvis er midler til en ny handicapinngang/røm
ningsvei. Altså må vi i stor grad spørre om hjelp fra privat
personer og bedrifter. Med andre ord spørre om bidrag som 
er litt større en vi vanligvis spør om fra alle som er glad for 
at Nanset kirkes finnes. 

Dette er utfordringen: Av prislappen på 1,25 millioner 
 kroner må vi vi bruke 1 mill. av egne midler. Det meste av 
dette  må samles inn. En del dugnadsinnsats må også til. 

Dette er mye penger, men vi tror at det skal gå bra.  
For nå kan alle som sier at Nanset kirke er et viktig  
sted for dem og for byen få en mulighet til å bidra  
til fortsettelsen!

FREDDY 
BERG
Sokneprest



Mange reiser fra byen i pås
ken, men gjelder ikke alle. 
Det viser seg at de fleste av 
oss faktisk er hjemme. Vi 
vil gjerne invitere deg til 
kirken i påsken. Fra palme
søndag til påskedag følger 
vi påskens drama. 

Disse dagene er selve 
grunnlaget for den kristne 
tro. At Jesus stod opp fra 
de døde, er den avgjørende 
hendelsen. I kirken vil vi 
gjøre vårt beste for å for
midle budskapet gjennom 
ord, musikk og symbol
handlinger. 

Som avslutning av påske
uken få vi på kvelden 2. på
skedag besøk av vår biskop 
Laila Riksaasen Dahl som er 
med på «Helt enkelt». Så om 
du skulle være en av dem 
som er borte i påske dagene, 

har du en mulighet sånn 
helt på tampen. ■

Palmesøndag 24. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp
Jesus hylles som den nye kongen 
og påskedramaet er i gang. 
Gudstjenesten ledes av Terje 
Fonk. Jørn Odén Evertsen leder 
det musikalske.

Skjærtorsdag 28. mars
Kl. 18.00: Nattverdgudstje-
neste og kveldsmat
På denne dagen Jesus samlet 
disiplene til det siste måltid. 
Jødenes påskemåltid blir denne 
kvelden endret fra å være et min-
nemåltid om utferden av Egypt, 
til et minnemåltid om Jesus. Det 
er også dagen da Jesus gir dem 
et eksempel på god ledelse, nem-
lig at han vasker føttene deres. 
Freddy Berg er prest. Hallvard 
Brattvold er organist.

Langfredag 27. mars 
Kl. 10.00: Pasjonsgudstjeneste 

Jesu tyngste dag markeres med 
en stille gudstjeneste. Lesning 
av det som skjedde denne dagen 
har stor plass. Vi har som tradi-
sjon i kirken vår å avslutte med 
en symbolsk «gravlegging», der 
vi tenner lys og legger en rose 
ved Jesu «grav». Gudstjenesten 
ledes av Freddy Berg. Sang av 
Johanne Asp. Musikalsk ledelse er 
ved Halvard Brattvold.
Kl. 1700: Korsvandring i 
 sentrum av Larvik. Bønnevand-
ring til forskjellige institusjoner i 
sentrum. Start fra Larvik kirke. 

1. påskedag 31. mars  
(NB: Overgang til sommertid)
Kl. 06.40: Vi synger påske-
sanger ved soloppgang på 
Doktorfjellet (Solen står opp kl. 
06.49) Solboller, kakao og kaffe i 
Doktorveien 4 etterpå.
Kl. 09.30: Morgenssang i kirken
Kl. 09.45: Påskefrokost. Bordet 
er dekket. Ta med et pålegg til 
felles måltid. Brød og drikke ordnes.
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. 
Dette er kirkeårets største fest-
dag der vi feirer Jesu oppstandel-
se. Sangere fra NaBaGo, NaBaGo 
Pluss og Kick deltar.  
Prest: Freddy Berg Orgel/flygel: 
Jørn Odén Evertsen. Trompet: 
Jonas Vemøy.

2. påskedag 1. april 
kl. 19.00: Helt Enkelt. Enkel 
kvelds liturgi, god musikk og 
samtale med kveldens gjest.
Gjest denne dagen er biskop 
Laila Riksaasen Dahl.

Påsken i Nanset kirke

1. mainatt 
i kirken 
Ungdomsklubben 
«Senfredag» har sin 
siste samling i vår på 
en tirsdag. Kvelden 30. 
april utvider klubben 
åpningstiden til halv 
to på natten for å gi 
ungdom et godt sted å 
være natt til 1. mai. 

Denne kvelden har 
det vært mye drikking 
langt ned i aldersgrup
pene. Samtidig er det 
få alternativer for ung
dom å være sammen. 
Tilbudet er selvsagt 
rusfritt, med voksne 
til stede. 

– Vi vil gi ungdom 
et positivt sted å være. 
Med musikk, dans og 
godt program fra sce
nen, sier leder Kristof
fer Pedersen. 

– Vi tror dette blir 
veldig bra. Det som 
gjør et slikt arran
gement vellykket er 
ikke minst at ungdom 
kommer og skaper en 
fin kveld og kirken er 
altså åpen fra kl. 21.00 
til 01.30. ■

17. maifest
Det blir 17. maifest 
for barn i alle aldre i 
Nanset kirke kl. 18.14 
til 20.13. Samling i kir
ken, sang, leker, enkel 
servering.
Barn kr 20,  
Voksne kr 40,  
Familie maks kr 100,

Vi vet at noen synes 
det er litt travelt å nå 
festen når man først 
skal se på eller være 
med i borgertoget. 
Men for barnas skyld 
bør vi ikke begynne 
særlig senere. Det går 
helt fint å komme selv 
om man ikke er på 
plass nøyaktig  
kl 18.14. ■
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1. påskedag inviteres det til påskefrokost i Nanset kirke. Bordet er dekket. Ta med pålegg til et felles 
måltid før festgudstjenesten. Foto: Fred Isaksen

Soloppgangen 1. påskedag feires med sang på Doktorfjellet.
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Vi har et stort barne- og ungdomsar-
beid i Nanset kirke.  Underetasjen er 
spesielt innredet til dette arbeidet. På 
Fredagsklubben og Senfredag er det 
stappfullt både oppe og nede. 

Vi har brukere som sitter i rullestol 
som ikke kan komme seg ned uten 
hjelp. Utbyggingsprosjektet innebærer 
bygging av egen adgang for rullestol 
utenfra.

Det omfattende korarbeidet i 
Nanset kirke som blant annet består av 
NaBaGo-korene, Ten Sing med orkes-
ter, Kick og Kammerkoret krever utstyr 

som kortrabulanter, sceneelementer, 
lydanlegg og annet musikkutstyr. 
Lagerplass for slikt utstyr er alt for lite, 
og det fører til at møte- og kirkerom 
også må brukes til lager. 

Presten benytter dåpssakrestiet 
som kontor kombinert med lager.

Nanset menighet ønsker å satse på 
en utvidelse av kirken som skal romme 
kontor for presten samt et funksjonelt 
lagerrom for alt utstyret som er i bruk 
daglig. 

Utvidelsen er prosjektert med  
80 m² som et tilbygg på sør-vest-

siden av kirken ved menighetssalen. 
 Bygningskonstruksjon og fasader 
utføres i stil med eksisterende byg-
ningsmasse og vil ikke bryte med det 
totale inntrykket av kirken. 

Godkjennelse fra kommunen fore-
ligger, blant annet takket være positive 
til bakemeldinger fra berørte naboer. 

Nanset kirke skal selv finansiere 
utvidelsen som er anslått til 1,25 mill. 
kroner. En finanskomité er i gang med 
arbeidet med å oppsøke potensielle 
givere som bedrifter, organisasjoner og 
enkeltpersoner. 

Larvik kirkelige fellesråd bidrar til 
delfinansiering av rullestoltilgjengelig-
heten. 

Dette har vi stor tro på og håper på 
byggestart til høsten. Alle bidrag mot-
tas med takk!  ■

Nanset kirke, Vikingveien 9, 3274 Larvik
Kontonr.: 2440.09.80396
NB! Ref. nr.: 1870.080

Krav for skattefradrag:
11-sifret fødsel- og personnummer
eller firma med org. nummer oppgitt

De tar det med godt humør kirketjener  

Dag Rauan og hans medhjelper Jon Erik 

Rømen, at vaskerommet også er blitt  

lager for stoler. 
All plass er i bruk. Her har Ten Sing-bandet 

funnet plass til øving i vifterommet.
Trangt på lageret for teknikerne i Ten Sing.

Innsamlingskonto:

Vi er mange – og trenger mer plass!



Ludvig 
gjør en forskjell
Ludvig har lang fartstid 
i kirka. Han ble født og 
hadde sin oppvekst i Eng
land, der familien jobbet 
på sjømannskirker tre 
forskjellige steder til Lud
vig var 11 år. Til Nanset 
kom han med sin egen 
familie i 1978, og ble kort 
tid etter medlem i menig
hetsrådet her. Siden var 
han også en av lederne i 
speiderarbeidet i kirka, 
og i dag er han frivillig i 
skolekafeen, samt avløser 
for kirketjener Dag. Ellers 
er korsangen en viktig del 
av Ludvigs liv, og han har 
sunget i Larvik Kammer
kor i over 20 år. 

Ludvig og Solveig er 
noen av kirkas nærmeste naboer; «vi ser det meste som 
skjer...». Han forteller at noe av det morsomste de ser, 
er barnehagene som kommer togende fra alle kanter 
i desember, for å være med på julespillgudstjeneste i 
kirka...

Pensjonisten Ludvig har tatt ansvar for uteområ
det til barneparken, og 
holder ting intakt der. 
Reparere gjerdet, holde 
lekeapparater i orden, 
slike ting. «Jeg sniker til 
meg materiale via fel
lesrådet, ja, på lovlig vis, 
altså. Men penger til nye 
lekeapparater får vi ikke. 
Noen foreldre i området 
her har forresten nevnt 
på at de tenker på å danne en forening for fornying av 
lekeparken. Hadde ikke det vært flott?»

Han driver også og rydder i småskogen rundt kirka, 
feller trær og lager det lysere og triveligere. Han drøm
mer om en «utegjeng» som kan jobbe systematsik med 
dette. «Kirkegårdsarbeiderne har ikke kapasitet, så da 
må vi trø til sjøl» . 

Som om ikke dette er nok, Ludvig er også prosjekt
leder for utvidelse av kirka. Før jul var han rundt til 
8 naboer med nabovarsel for å fortgang i søknad om 
byggetillatelse. En festreise ifølge ham selv. Han nevner 
også «pengekomitéen»; Vigdis, Monica og Lars. Fan
tastisk moro å jobbe sammen med så motiverte folk! 
Akkurat nå forbereder arkitekt Julien detaljerte byg
gedokumenter for å sende ut til anbud. Og dersom 
pengene kommer raskt på plass, kan det bli byggestart 
allerede til høsten!

Hvorfor driver Ludvig med alt dette? «Jeg er så veldig 
glad i kirka her, og slike praktiske ting er min greie, 
det kan jeg bidra med»

Blir du inspirert? Det er bare å ta kontakt med 
 Ludvig... =) ■

N

9
000

9 000

25 lm, stigning 1 til 15.

Forslag til situasjonsplan for Nanset kirke / French-Touch 28.05.2012

På onsdager er det mange som er inn og ut av 
dørene i kirken. NaBaGo og NaBaGo Mini med 
foreldre er ferdig når NaBaGo Pluss kommer.  
I tillegg var noen tensingere med på bildet.
 Foto: Fred Isaksen

Slik ser kartet og plantegningen av fasaden ut. Endringen er mar-
kert med møkere gult. Det vil bli laget en adkomstvei til kjellerinn-
gangen og opp til tilbygget. Ved tilbygget kan man kjøre utstyr helt 
frem til lagerdøra.

Vi er mange – og trenger mer plass!

Navn: Ludvig Levinsen
Alder: 65 år
Yrke: Pensjonist. Inge-
niør i bånn, har jobbet med 
prosjekter både hjemme og 
i utlandet. Var kirkeverge i 7 
år på slutten av karrieren.
Sivilstand: Gift med Solveig, 
3 barn, 3 barnebarn
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Siste helgen i januar var 
21 tårnagenter (8åringer)
og noen flotte senioragen
ter samlet i Nanset kirke. 
Sammen løste vi mange 
oppgaver og mysterier, gikk 
på symboljakt, laget guds
tjeneste og besøkte selvføl
gelig klokke tårnet. 

Tårnagenter finner tips 
til oppdragsløsningen i Bi
belen. Tårnagenter bruker 
hjerte og hode, og forsøker 
å løse oppdrag slik at Guds 
kjærlighet kan spres videre 
til alle mennesker. Kanskje 
har du møtt en hemmelig 
Tårnagent? Så mye mer 
enn dette kan vi ikke for

telle  fra helgen, for Tårna
genter har også hemmelige 
passord, koder og symboler. 
Hvis du har lyst til å prøve 

deg på noen hemmelige 
oppdrag kan du sjekke ut 
nettsiden www.tarnagent.
no. ■

Tårnagenter løste oppdrag

Til fjells for å gjøre seg klok

Tirsdag 23. april skal 
 Nanset Ten Sing ha sin 
vårkonsert! 

Vi er nå i oppstartfasen 
og skal planlegge en flott 
forestilling rundt temaet 
«Ikke bare englebarn!».  
I forkant av konserten job
ber vi i grupper som dans, 
drama, teknikk, minikor, 
band og media. 

Du vil få en super 
musikk opplevelse som 
du sent vil glemme, og 
sanger som «C’mon talk», 
«Himmel vogna» og «Blame 
it on the boogie» vil få fart 
på dansefoten. 

Vi håper på å lage en 
musikalsk, morsom, sprud
lende og awesome vårkveld 

som du IKKE vil gå glipp 
av! ■

Hilsen Ten Sing

Kirkens ungdomsledere, 
sammen med en gjeng fra 
KUFhuset, dro i januar på 
det som kalles ULFtur. ULF 
betyr Ungdomslederforum 
og samler de som er frivil
lige innen ungdomsarbei
det i kirken. 

En fantastisk gjeng dro 
til Karsten Isachsens sted 
 Eivindsplass i Skurdalen 
ved Geilo. Det er en stor 
inspirasjon å være der 
sammen og ha god tid til 
å snakke sammen. Det var 
flott å være med Karsten 
Isachsen som i tillegg til 
å ha foredrag for oss på 

lørdagen også var med som 
taler på søndagens guds
tjeneste i Dagali kirke. Der 

bidro forøvrig også våre 
ungdommer med sang og 
musikk. ■

Tårnagentene var med å laget gudstjeneste.   Foto: Fred Isaksen

ULF-deltakerne utenfor Dagali kirke.  Foto: Ida Lepperød Hallesby

Fra en tidligere forestilling av Nanset Ten Sing. Foto: Fred Isaksen

Takk  
for gaver! 
Takk for gaver til «Min 
kirke»!

I desember fulgte 
det med en giro i 
menighetsbladet med 
spørsmål om en gave 
til bladet. Vi er glade 
for den gode respon
sen. Kr. 12.000, kom 
inn. Det gjør det mu
lig å lage nye nummer 
dette året. Tusen takk 
for gaven! ■

Frivillige 
ble feiret
Nærmere hundre fri
villige medarbeidere 
fikk sin vel fortjente 
takk for stor innsats 
gjennom 2012 da det 
ble invitert til medar
beiderfest i februar. 

God mat og gode 
ord var lovet på 
forhånd. I tillegg fikk 
vi se en flott presenta
sjon av kirkens arbeid 
i lyd og bilder. 

Det er også blitt 
en tradisjon at staben 
viser sine talenter på 
scenen. Denne gang 
med sin egen versjon 
av «Askeladden og 
hjelperne hans». 

Hans Jørgen 
Johnsen var kveldens 
inspirerende taler. ■

Årets konfir-
manter
Et fint konfirmantår 
nærmer seg høyde
punktet:  
4. og 5. mai konfirme
res 67 ungdommer i 
Nanset kirke. Syv av 
konfirmantgruppa er 
Frøyelever. 

21. april kl. 19 lager 
konfirmantene Ung 
Messe, og konfirman
tene ønsker alle hjer
telig velkommen!   ■

Nanset Ten Sings vårkonsert 23. april
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SORG En verdig begravelse 
fjerner ikke sorgen, men
gjør den enklere å bære.

Når erfaring teller...

Behjelpelig hele døgnet.
Larvik 33 18 10 80  •  www.gsb.no 

Fred Isaksen • www.akela.no

Nå får du som går i 5. og 6. klasse 
mulighet til å være med på noe 
spesielt i Nanset kirke: «Kode B». 

Sammen med Fredagsklubben 
kan du overnatte i kirken.  Vi skal 
løse koder og ha leker, andakt, 
film og dans. Kode Bdeltakerne 
vil i løpet av natten utforske 
Bibelen. 

Kode B–helgen begynner med 
Fredagsklubben kl. 18.00 på fre
dag 12. april og vi blir i kirken til 
lørdag 13. april kl. 14. 

Kode Bhelgen avsluttes med 
deltakelse på gudstjenesten søn
dag 14. april kl. 10.00 Invitasjon 
til Kode B kommer i posten i pås

ken eller ta med en invitasjon fra 
Nanset kirke. Sjekk gjerne også på 
www.nansetkirke.no ■

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

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

Kick og Helge Jordal
Forestilling i Nanset 
kirke lørdag 20. april 
kl. 18.00.

Helge Jordal vil 
framføre Terje Vigen 
av Henrik Ibsen, 
denne gang i en 
kritikerrost versjon 
med musikk av Ivar 
Bøksle. Forestillingen ble første gang 
satt opp i 2000 ved Terje Vigens fiktive 
gravstein ved Fjære kirke i Grimstad.

Kick m/band vil ramme inn forestil
lingen med både vare og mer rocka 
toner fra sitt repertoar.

Billetter à kr 150, til salgs på Ark 
Farris, Nordbyen fra 2. april.
Arrangør: IOGT Larvik og Kick i Nanset 
kirke. ■

Kicks sommerkonsert
på Tollerodden blir i år torsdag 6. juni 
kl. 19.00. Velkommen! ■

After 8
After 8 – nå på fredager kl. 21.00. After 
8 er kafé, quiz, åpen scene og god 
stemning i kjellern i Nanset kirke. 
 After 8 er for deg over 16 år. Neste 
gang er 12. april og 26. april.  
Følg oss på Facebook for nyheter. ■

«Kode B»: For 5. og 6. klassinger

Vil du annonsere?
Kr 1500,- pr. modul for et år

Kontakt fred@akela.no

NaBaGo fra karnevalet i februar.  Foto: Freddy Berg

Onsdag 24. april kl. 18.00 inviterer 
til morsom og ettertenksom konsert 
sammen med Tore Thomassen i 

Nanset kirke. Små og store er varmt 
velkommen! Kollekt. ■

NaBaGo & NaBaGo Pluss og Tore Thomassen
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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
 

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.

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.  
Velassortert tilbud i spill, disco, og 
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. 
Fredager kl. 21.00
• 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 
Torsdag 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 24. mars – palmesøndag 
Kl. 10.00: Gudstjeneste Terje Fonk. 
Takkoffer til menighetsarbeidet generelt. Søndagsskole. 

Torsdag 28. mars – skjærtorsdag
Kl. 18.00: Gudstjeneste med nattverd. Freddy Berg. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kveldsmat etter gudstjenesten.

Fredag 29. mars – langfredag
Kl. 10.00: Pasjonsgudstjeneste. Freddy Berg. Sang: Johanne Asp. 

Søndag 31. mars – 1. påskedag
Kl.09.30: Morgensang. 
Kl. 09.45: Påskefrokost.
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. Kirkens kor deltar Freddy Berg.
Trompet: Jonas Vemøy. Takkoffer til Sjømannskirken. 

Mandag 1. april – 2. påskedag
Kl. 19.00: «Helt enkelt». Gjest: Biskop Laila Riksaasen Dahl.
Nattverd og lystenning. Ledes av Freddy Berg. 

Søndag 7. april 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Prest: Oddrun Pedersen. 
Takkoffer til kirkens SOS i Norge. Søndagsskole. 

Søndag 14. april 
Kl. 10.00: Temagudstjeneste. De store barna deltar. 
Dåp. Freddy Berg. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt. 

Søndag 21. april 
NB: Kl. 19.00: Ung messe. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til Norges KFUK-KFUM. Konfirmantene deltar.
Søndagsskolen drar til Sportskapellet på formiddagen. 

Søndag 28. april 
Nanset kirke kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd
Oddrun Pedersen. Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. 
Furuheim kl. 12.00: Nattverd. Oddrun Pedersen. 

Lørdag 4. mai 
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjon. Freddy Berg/Ida Hallesby. 
Nanset Ten Sing. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 5. mai 
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjon. Freddy Berg/Ida Hallesby. 
Nanset Ten Sing. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid. 

Søndag 12. mai 
Kl. 10.00: Temagudstjeneste. Små barn. Dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 
NaBaGo/NaBaGo Mini synger og søndagsskolen er med.

Søndag 19. mai – 1. pinsedag
Kl. 10.00: Festgudstjeneste med dåp. Freddy Berg. 
Takkoffer til institutt for sjelesorg. Søndagsskole. 

Mandag 20. mai – 2. pinsedag 
Kl.11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Kick synger.
Ledes av Terje Fonk og Freddy Berg.

Søndag 26. mai – Treenighetssøndag
Nanset kirke kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd.
Oddrun Pedersen. Takkoffer til Laget. Søndagsskole. 
Furuheim kl. 12.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Oddrun Pedersen. 

Søndag 2. juni 
Kl. 10.00: Høymesse. Dåp. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

ANDRE ARRANGEMENTER:
2. april kl. 20.00: Åpent møte med besøk fra Maisha Mema.

6. april kl. 11.30: SIMEN (sammen i menigheten).

12.-14. april: Kode B.

14 . april kl.11.30: Menighetens årsmøte.

20. april kl.18.00: Kick og Helge Jordal (Arr. IOGT).

23. april kl. 20.00: Vårkonsert Nanset Ten Sing.

24. april kl. 18.00: Konsert NaBaGo og NaBaGo Pluss
                sammen med Thore Tomassen.

28. april: Vårkonsert Kammerkoret.

17. mai kl. 18.14-20.13: Fest for store og små.

6. juni kl. 19.00: KICK sommerkonsert på Tollerodden.


