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Lys for håp og glede  
■ Nanset kirke gjøres 
klar til julefeiring. Jule
konsertene er allerede 
i gang, og flere skal det 
bli.  
     Så kommer flere 
hundre barnehagebarn 

og skolebarn på julespill 
og skolegudstjenester 
før julen for alvor skal 
feires med gudstjenester 
julaften og første jule
dag. 
    Dette er slutten på en 

innholdsrik høst med 
utbygging av kirken, 
store og små arrange
menter, visitas og nye 
ansikter.  
    Les mer på de neste 
sidene.   

Fredagsklubben dekorerte vinduene i kirken med høstens tema: HÅP. Foto: Fred Isaksen

Ny musiker 
Tom Georg Rødland er 
ny kirkemusiker i Nan
set kirke. – Musikk er et 
språk for følelsene og 
skal bevege oss, sier han.

Se side 7

Herman gjør
en forskjell
Herman Wiksten 
 Pettersen har kirken som 
sitt andre hjem.

Se side 5

Snart ferdige!
Kirkens utbygging har 
pågått i hele høst og ny
bygget står snart ferdig.

Se side 5

Kom på juletrefest!
Søndag 12. januar inviteres det til skikkelig 
tradisjonell juletrefest.

Se side 3
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NANSET KIRKE

Hvorfor gjøre
seg så mye bry?
Det har vært en fantastisk flott høst. Fra høstlig kuling 
med striregn, til  dager med stille vær og sol. Jeg synes 
det er fasci nerende å se på havet som fråder rundt 
skjærene og slår mot land. Og fantastisk å se en kvelds
himmel  endre seg minutt for minutt. Da tenker jeg 
ikke  sjeldent: Hvorfor skulle han som står bak dette 
gjøre seg så mye bry for oss mennesker?
 For himmelrommets arkitekt og vår klodes bygg
mester som vi kaller Gud må ut fra det vi kan ane fra 
vårt ståsted være ufattelig. En kraft uten mål og en 
visdom uten grenser. 
 Det er med denne bakgrunnen vi kan lese julens 
fortelling om barnet i en krybbe. For Skaperen av alt 
bestemmer seg for å bli skapning. Han blir en av oss for 
å nå inn til oss. For å redde oss. For å gi oss håp.
 Kunne han ikke gjort det på en annen måte? Han 
kunne vel det, men han gjorde det slik vi kjenner fra 
de gamle ordene: «Ordet ble menneske og tok bolig i 
blant oss». Da Jesus blir født setter Gud et stempel på 
hvert menneskes panne: Du er verd å elske. Det gjelder 
alle, fra fattig til rik, fra helgen til forbryter, fra de vi 
beundrer til de vi misliker sterkt.
 I en salme fra Det gamle testamentet sier dikteren 
det slik:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?

Hvis det som skjedde i Betlehem virkelig var at Gud  
ble menneske, er julens budskap det mest gjennom
gripende som har skjedd siden jorden ble til. Det 
er dette vi nå skal feire. Og neste gang vi nyter en 
 solnedgang eller står under en stjernehimmel  
kan vi igjen undre oss over Guds storhet og takke 
for at han også bryr seg om oss.

FREDDY 
BERG
Sokneprest



I Nanset kirke er det to 
gudstjenester på jul aften, 
en kl. 14.00 og en kl. 16.00. 

For at det skal være god 
tid til å nyte julefrokost på 
1. juledag, er gudstjenes
ten denne dagen lagt til kl. 
12.00. Vi håper mange vil 
finne veien til Nanset kirke 
også da. Til en gudstje
neste med høytid og stille 
ettertanke. 

2. juledag slutter vi opp 
om gudstjenesten i Lange
strand kirke. 

Velsignet julehøytid til 
alle!  ■

Du er ventet!

Konserter
Nanset Ten Sing og 
Kick har igjen slått seg 
sammen for å lage en 
mektig julekonsert 
med sangere i alderen 
13 til 70 pluss. 

Vi vil formidle ny
ere julemusikk fra inn 
og utland og i mange 
ulike sjangere. Vare 
ballader og funky ryt
mer i salig blanding. 
Og noen gode gamle 
julesanger. Vi gleder 
oss til å dele med dere! 
Vi vil også i år løfte 
blikket fra vår egen 
julefeiring og samle 
inn penger til Barna i 
Klong Toyslummen i 
Bangkok. Velkommen 
til masse sangglede og 
musikk som snakker 
til hjertet!

Konserter i Nanset 
kirke tirsdag 10. des.
kl. 18.00 og kl. 20.00, 
og i Kvelde kirke tors
dag 12. desember kl. 
19.00. Billetter kr 100, 
kan kjøpes på Ark Far
ris på Nordbyen eller 
ved inngangen. ■
 

Juletrefest
Søndag 12. januar 
skal vi sette ny rekord 
i antall ringer rundt 
juletreet i Nanset kir
ke! Nanset menighet 
arrangerer skikkelig 
tradisjonell juletrefest 
med mye sang, juletre
gang og overraskelser 
til barna.

Rett etter guds
tjenesten (altså i 
11.30 tiden) vil kirke
kaffen bli til juletre
fest. Ta med det du 
har igjen av julekaker 
og godter. Vi deler go
dene fra et felles bord. 
Mari Sønnesyn Berg 
og Tom Georg Rødland 
leder oss i juletregang. 
Før vi avslutter festen 
og jula med plyndring 
av juletreet! ■
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Lucia
konsert
Siden år 2000 har Nanset 
kirke arrangert Luciakon
sert på Luciadagen. 

Tradisjonen med Lucia
tog er stemningsfull og 
vakker, men enda viktigere 
er utfordringen som fortel
lingen om Lucia gir oss; 
å dele av alt vi har fått av 
evner og ressurser – til beste 
for hverandre og for dem 
som ble født med et helt 
annet utgangspunkt i livet 
enn oss.  

Det blir mulighet til å 
gi en gave til barn i Klong 
Toyslummen i Bangkok ved 
utgangen. 

Du er varmt velkommen 
til lys og varme på Lucia
konsert i Nanset kirke fre
dag 13. desember kl. 18.00! 
Konserten er gratis. ■Celine Marie Solberg var fjorårets Lucia. Foto: Fred Isaksen

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud     
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Omkved: Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Flykning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, misbrukt, 
skadet i den dype natt. (Omkved)

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn, 
ingen merker tåren på dets kinn. (Omkved)

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer. 
trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber. (Omkved)

Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet,  
vis hvert jordbarn himlens herlighet 
Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Julefest for voksne i Nanset 
kirke søndag 29. desember 
kl. 18.00.
Snitter, kaffe og kake.

Andakt ved Kristen Strøms
vik. Sang: Dag Rauan. 
Julequiz og gang rundt 
juletreet.

Pris kr 150,.
Meld deg på innen 16. des
ember 2013 på liste i kirken 
eller til 915 17 185. ■

Julefest for voksne
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Kurs for 
voksne ledere 
Det ble en fin kurs
kveld for voksne 
ledere i barne og 
ungdomsarbeidet da 
Eskil Domben og Geir 
Sollied utfordret oss 
på hvordan vi kunne 
gjøre hverandre gode. 
De er erfarne kurs
ledere som hadde gode 
innspill. Det å fungere 
godt sammen, selv om 
vi er ulike og mener 
ulikt, engasjerte de 
som var møtt frem. 
Ungdommene som er 
ledere har flere arena
er for ledertrening. 
Dette er en av de få 
samlingene som retter 
seg mot de voksne 
ledere. ■

Fredags
klubben 15år
Fredagsklubben jubile
rer med å sette ny del
takerrekord. I femten 
år har barn fra 4. til 7. 
klasse kunne komme 
til Nanset kirke annen 
hver fredagskveld.  
Denne høsten har 
det vært 120130 barn 
på disse kveldene. 
En klubb som altså 
er mer populær enn 
noen gang. ■

24. oktober var 90 spente 
ungdommer klare for å vise 
over 800 publikummere i 
Bølgen hva de hadde arbei
det med hele høsten. 

Nanset Ten Sings 
«Drømmefanger»konsert 
ble som anonsert, en sterk 
beretning om håp. Hver 
enkelt av ungdommene gir 

håpet videre gjennom sin 
innsats, sitt engasjement 
og gjennom det som for
midles i musikk, sang, dans 
og drama. Biskopen, som 
var på visitas i Larvik den 
uka, sa følgende: «Et høyde
punkt i visitasprogrammet 
var konserten med Ten 
Sing i Bølgen kulturhus. 

Fremføring og innhold om 
håp i verden var en varm 
og svært god opplevelse 
for meg og alle som var til 
stede på konserten. 

Takk til Ten Sing for en 
fantastisk kveld som ga 
meg håp, ikke bare for eget 
liv, men også for kirken og 
dens fremtid.» ■

Tårnagenthelg for deg som er 8 år

Drømmefanger

Små barn:
Knøttesang Fredag 17. januar kl.11.00
Søndagsskolen Søndag 5. januar kl.10.00
NaBaGo mini Onsdag 15. januar kl.17.15 
NaBaGo Onsdag 15. januar kl.17.15

Store barn:
Fredagsklubben Fredag 17. januar kl.18.30
Søndagsskolen Søndag 5. januar kl.10.00
NaBaGo Pluss Onsdag 15. januar kl. 18.00
Movin’ Fredag 17. januar kl.13.45

Ungdom:
Skolekafé Tirsdag 7. januar kl. 12.00
Nanset Ten Sing Tirsdag 7. januar kl. 18.30
Senfredag Fredag 10. januar kl. 21.00
Simen Lørdag 11. januar (juletrefest)

Voksne:
Åpent Hus  Torsdag 9. januar kl. 11-14
Kick  Torsdag 16. januar kl. 20.00

Juletrefest:   Søndag 12. januar kl. 11.30

Lørdag og søndag 11. og 12. 
januar 2014 inviteres 
DU som er 8 år til å 
være agent i Nanset 
kirke! 

En Tårnagent 
løser hemmelige 
oppdrag og mys
terier. Du får utforske 
kirke tårnet og klokkene. Vi 
vil også undersøke andre 
hemmelige steder i kirken, 
forskjellige symboler og 
 koder. I Bibelen, myste
rienes bok, finner Tårn
agentene både agenttips og 
fortellinger som hjelper oss 
å løse oppdragene. Kanskje 
får fortellingene ringvirk
ninger for både agentene 
og for andre. Tårnagentene 

vil også møte noen engle
vakter, senioragenter 

og til og med en 
sjefsagent. Barna bor 
hjemme, men vil 
være sammen lørdag 

ettermiddag før 
helgen avsluttes 
med Tårnagent

gudstjeneste på 
søndagen kl. 10.00. 

Etter gudstjenesten blir alle 

Tårnagentene med på Nan
set kirkes store juletrefest 
kl. 11.3013.30.

Invitasjon til Tårnagent
helg kommer i posten i 
juleferien. Du kan også ta 
med en invitasjon fra Nan
set kirke. Vil du vite mer?  
Sjekk ut nansetkirke.no og 
tarnagentene.no. 

Hemmelig hilsen fra oss 
i Nanset kirke. ■

Nok en gang delte Nanset Ten Sing en fantastisk forestilling med oss.   Foto: Fred Isaksen

Nanset tok pokalen for 
beste antrekk på årets PYSJ 
Cup for alle konfirmanter 
i Larvik. Det sørget blant 
andre denne skumle gjen
gen for. Til sammen 300 
konfirmanter var samlet i 
Stavernhallen. Foto: Freddy B.

Oppstart i Nanset kirke januar 2014

Foto: Fred Isaksen

På jubileumsfesten i 
oktober var det et fan
tastisk show med egen 
tryllekunstner.



Kirkens utbygging har på
gått i hele høst og nybygget 
vil kanskje ikke stå helt fer
dig til jul, men vi nærmer 
oss. Det har vært god frem
drift i byggingen uten store 
overraskelser underveis.

Nøyaktig 40 år etter at 
kirken ble reist blir den 
altså nå utvidet. Det som 
bygges er et lager på ca 
80 kvadratmeter, et nytt 
kontor som gjør at kapellet 
ikke lenger er prestekontor, 
og ny inngang for rullestol
brukere til underetasjen. 

Mer lagerplass vil gjøre 
arbeidssituasjonen for 
ansatte og frivillige mye 
enklere. I tillegg blir det 
bedre plass og mer ryddig. 
At vi nå kan ha skikkelig 
tilgang for alle til kirkens 
underetasje er et stort frem

skritt. Det gir også bedre 
rømningsveier.

Det er Nanset kirke som 
betaler det meste av dette, 
men kirkevergen bærer 
kostnadene for rullestol
inngangen. En økonomi
komité bestående av Vigdis 
Pedersen, Lars Christensen 
og Monica Steinbakken har 
banket på mange dører for 
å spørre om støtte. I tillegg 
stod de sammen med Kick 
for en «Byggedag» som til 
sammen innbrakte rundt 
kr 50.000. Det har også 
kommet inn noen store 
gaver som har gjort byggin
gen mulig. 

– Det er veldig glede
lig med engasjementet 
rundt byggingen og at folk 
i prosessen gir uttrykk for 
at kirken betyr mye, sier 
Freddy Berg.

– Denne utvidelsen gjør 
en praktisk kirke enda 
mer funksjonell, sier byg
gekomiteens leder Ludvig 
Levinsen. Han er den som 
til daglig har fulgt opp 
arbeidet. 

– Hva med dugnad? 
– Noe dugnadsarbeid er 

allerede gjort og det vil bli 
behov for mer dugnad etter 
nyttår, sier Ludvig. 

– Blant annet kan vi 
trenge dugnadshjelp til 
innredning i lageret når ny 
kirketjener er på plass i ja
nuar. Det nye kontoret skal 
gjøres ferdig på dugnad. 
Området ute vil også ha 
behov for at noen tar et tak 
når våren kommer. ■

Utvidelsen ferdig til jul?
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Foto: Freddy Berg

Her skal det bli ny inngang til 
kjelleren. Døren som er i hove
detasjen blir forseglet. Ny flott 
forstøtningsmur er kommet 
opp, og det skal settes opp et 
gjerde på toppen av muren.

Ytterveggen på tilbygget er snart ferdig murt.  Foto: Freddy Berg

Herman 
gjør en forskjell
Det er over fem år siden  Herman begynte å vanke i 
Nanset kirke. Først innom i blant som 8. klassing på 
Senfredag. Så ble han med som Ten Singkonfirmant, 
og i 10. klasse ble han med i styringsgruppa for Sen
fredag, og ble dramaleder og styremedlem i Ten Sing. 
Herman er fremdeles med i Senfredags styringsgruppe, 
og er blitt leder av styret i Ten Sing. Han har vært med 
som manusforfatter til fire Ten Singkonserter. Herman 
har også vært på en ukes Ten Singseminar i Ulsteinvik 
to ganger, og deltatt på toårig «Ledere i Vekstkurs» 
sammen med andre fra Nanset kirke pluss ungdom
mer fra Vesfold og Telemark.

Det er rart å tenke på at den lille Ten Singkonfir
manten i røde bukser 
med en litt forsiktig 
framtoning er den sam
me som den høye, trygge 
og smilende Herman slik 
han framstår i dag. 

– Det var ganske tilfel
dig at jeg begynte i Ten 
Sing, men jeg merka fort 
at det var et fellesskap 
som engasjerte meg. Jeg møtte et veldig aksepterende 
miljø, og den opplevelsen gjorde at jeg fikk lyst til å 
hjelpe andre til å finne sin plass. For meg er det blitt 
viktig å være med å bygge et fellesskap som klarer å 
inkludere og engasjere ungdom. Det er gøy å være med 
å bidra og jobbe sammen med de andre her i kirka, og 
jeg opplever at det jeg gjør skaper en slags forandring. 

Dette kan vi som jobber sammen med Herman 
bekrefte. Han har en unik evne til å få med folk på sine 
til tider småsprø ideer, enten det er i dramagruppa på 
Ten Sing eller framfor 120 ungdommer på Senfredag. 
Han ser folk, gir dem utfordringer og følger dem opp 
slik at de får oppleve mestring og å høre til. Samtidig 
er han en stødig guttestemme i koret – og en dyktig 
solosanger.

Herman tror at flere kunne ha funnet sin plass i 
Nanset kirke. Men at mange kanskje er redde for å bli 
stempla som ukule. Han har en klar melding: «Test det 
ut! Og hvis du syns det er gøy å hjelpe til og være med 
som leder, er dette virkelig et bra sted å få prøve seg 
og få erfaring!» Her i Nanset kirke er vi i alle fall veldig 
glade for at Herman tok sjansen på å teste det ut. Han 
gjør en stor forskjell. Takk Herman! ■

Foto: Fred Isaksen

Navn: Herman Wiksten  
Pettersen
Alder: 18 år
«Yrke»: går i 3. klasse på 
musikklinja på Thor Heyer
dahl vgs. Vil bli statsviter 
eller skuespiller.
Sivilstand: Storebror til 
Linus og Iben.
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Det er trivelig å være på 
basar i Nanset kirke. Det 
summer av småprat, og folk 
koser seg med god mat fra 
kaféen. Hele kirkerommet 
er tatt i bruk og innredet 
med småbord. 

Her er det folk gjennom 
hele denne første lørdags 
ettermiddagen i november. 
Ute i våpenhuset er det er 
velfylt salgsbord. Gevin
stene er mange og spennin
gen stor: Blir mitt nummer 
trukket ut. 

Gjennom dagen er 
kirkens kor i sving. På den 
måten blir basaren mer enn 
bare penger, det er et sted 

der man møter noen av 
kirkens arbeidslag og snak
ker litt med både kjente og 
ukjente. 

Når dagens siste trek
ning er gjort unna er resul
tatet blitt kr 80.000,! Det 
er et stort bidrag til Nanset 
kirkes økonomi. Mye arbeid 
ligger bak dette arrange
mentet og vi takker hver og 
en som har stått på. Spesi
elt takk til Solveig Levinsen, 
Elisabeth Evertsen, Bente 
Aksnes og Marit Evertsen 
som har stått i bresjen 
for det hele sammen med 
kirkeringer og andre frivil
lige. ■

Basar med mye folk

En dag på slottet

I høst har vi kommet i mål 
med finansering av nytt 
tilbygg. Det er fantastisk 
og noe vi er svært glade for. 
Tusen takk for noen store 
og mange mindre gaver 
som har bidratt til dette. 

Men vi ser samtidig en 
markant nedgang på det vi 
kaller givertjenesten. Altså 
at man enten gir et fast be
løp pr måned eller enkelt
gaver til kirkens arbeid. Der 
har vi pr oktober fått inn 
kr 80.000 av totalt budsjett 
på 180.000 for hele året. Vi 
liker ikke å mase for mye 
om penger, men det betyr 
at vi må ha en innspurt for 

å komme nærmere målet. 
Kunne du tenke deg å hjel
pe oss? Du kan enten gi et 
beløp hver måned eller et 
 engangsbeløp nå. Bruk kon
tonummer: 2440.09.80396. 
Merk innbetalingen med 
1875.000 + ditt personnum
mer. Da blir det registret 
som en skattefri gave. 

Som du sikkert har regis
trert har vi lagt ved en giro. 
Det er hvis du vil støtte 
bladet du leser. Som det 
står på giroen, er det mye 
gratisarbeid som ligger bak, 
men noe penger må til for å 
produsere og trykke. 

Takk for gaven! ■

Lita BoltEvensen ble i desember i fjor tildelt Kongens 
fortjenestemedalje for sin innsats i det frivillige 
arbeidet. I mars var det en spent Lita og barnebarnet 
Kathrine som tok turen til Oslo for å personlig takke 
Hans Majestet for utmerkelsen. 

Audiensen, som varte i overkant av to timer, star
tet med en omvisning rundt om i slottet. Etter omvis
ning var det hoffsjefen som tok ordet og forberedte 
gjestene på møtet med kong Harald og kronprinsesse 
MetteMarit som også var tilstede for anledningen. 

Dørene til festsalen gikk opp og én og én fikk de 
hilse på kongen og kronprinsessen. Atmosfæren var 
god og avslappet og både kongelige og ansatte ved 
hoffet utstrålte gjestfrihet og takknemlighet over 
arbeidet mottakerne av medaljen hadde gjort. 

Oppholdet ble avsluttet inne i festsalen med kana
péer og annen fingermat. ■

Foto: Fred Isaksen

Flotte håndarbeider til salgs.  

Lita Bolt-Evensen hilser på kongen.

Visitas
Biskop Laila Riksaasen 
Dahl var på visitas i 
Larvik, Langestrand 
og Nanset menigheter 
fire dager i slutten av 
oktober. 

Gjennom et stramt 
program fikk biskopen 
oppleve mye av kir
kens arbeid og møte 
mange engasjerte 
mennesker. Blant 
annet var hun på 
korøvelser, besøk på 
institusjoner for eldre 
og på klubbkveld. En 
kveld var satt av til 
samtale med menig
hetsrådene og det var 
også møter med byens 
politiske ledelse. Kon
serten med Ten Sing 
i Bølgen med etterføl
gende folkemøte var 
et høydepunkt.  

Den avsluttende 
gudstjenesten på søn
dag var i en fullsatt 
Larvik kirke. Visitasen 
ble en flott opplevelse 
og en stor oppmunt
ring. Dette var biskop 
Lailas siste visitas som 
biskop i Tunsberg. ■

Ønskelisten
■ Skjerm til projekto
ren i kirkerommet.
■ Pizzasnurrer til Ten 
Singstyremøtene og 
andre som ikke har 
fått spist middag.
■ Noen hyggelige 
damer (og menn) som 
kan servere små og 
store i kjelleren etter 
NaBaGo mini.
■ En eller flere som 
vil være med å jobbe 
med digital kommuni
kasjon i kirka.
■ 10 små lommelykter
■ En brukt, men 
fungerende PC til Søn
dagsskolen.
■ Flere gode voksne 
ledere til Senfredag og 
Fredagsklubben.

Vi ønsker 
forsangere
Det er veldig god sang 
i Nanset kirke, og en 
glede å spille til. Noen 
søndager ville det også 
vært fint med forsan
gere. Liker du å synge 
og har lyst til å være 
forsanger; Send meg 
en melding, så tar jeg 
kontakt. ■

Hilsen Tom Georg, kirke-
musiker i Nanset. 
e-post: tgrodland@larvik.
kirken.no

Ja, de penga...
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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

Tom Georg Rødland (47) vil ha 
musikk som folk kan kjenne seg 
igjen i og selv delta i. I august 
begynte den 
blide dram
menseren med 
sørlandsdialekt 
som musiker i 
Nanset kirke. 

– Jeg har blitt 
tatt godt imot, 
truffet mye 
flotte mennesker her. Jeg har fått 
stor respekt for både frivillige og 
ansatte som gjør en stor jobb. 

Selv har han alltid drevet mye 

med musikk, men dette er hans 
første stilling som musiker. 

– Jeg har stor appetitt på å lære 
meg nye ting. Og kirkeorgel er jeg 
ikke utlært på. 

I tillegg til orgelet trakterer 
Tom Georg også piano, bassgitar og 
gitar. I høst har han stått i band
rommet i kirkens kjeller og vært 
en ressurs for de som er musikere 
i Ten Sing. Han er også pianist for 
NaBaGo og NaBaGo Pluss. 

– De siste årene har jeg tatt 
utdannelse innen musikkterapi. 
Musikk er et språk for følelsene 
og skal bevege oss, sier han. ■

Terje Øyen er fra Kvelde. 
– I ungdomstida ble utferds

trangen litt større og vi farta en 
del til Nanset kirke og var med i 
ungdomskoret «Nytt Liv». 

Han er gift med Linda og de 
har jobbet sammen på tre ulike 
leirsteder i Norge. På disse ste
dene fikk de utfolde seg og bruke 
alle sine evner som husmor, vakt
mester og bestyrerpar.

– Da leirstedtiden var over flyt
tet vi til København og begynte å 
jobbe for Sjømannskirken der. Så 
gikk turen over Atlanterhavet og 
vi landet i Houston, Texas. Etter 
over tre flotte år i Texas flyttet vi 

til Torrevieja i Spania. Alt i alt 
har vi arbeidet over syv år for 
Sjømannskirken som Husmor 

og Vaktmes
ter. – Jeg er 
en utpreget 
praktisk 
anlagt person 
med stor ar
beidsglede og 
arbeidsevne. 
Jeg elsker pro

sjekter! Det er mye ved det å jobbe 
i Nanset kirke som tiltaler meg. 
Et flott kirkebygg, høyt aktivitets
nivå og masse flotte mennesker – 
frivillige og ansatte, sier Øyen.  ■

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

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

Ny kirkemusiker

Ny kirketjener

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

Kontakt fred@akela.no

Dag blir pensjonist
Dag Rauan har siden 2002 vært Nan
set kirkes altmuligmann. Han hadde 
mange år som lærer på baken da han 
kom hit og ble kirketjener. 

– Jeg har fått 
bruke meg selv på 
mange forskjellige 
felter, fra alt det 
praktiske med ut
fordringer til krea
tive løsninger, til 
det å være samtale
partner, bidra med 

sang og prøve meg som skuespiller. 
Dag har med sin praktiske sans, sitt 

milde vesen og store tålmodighet vært 
en viktig mann for Nanset kirke. 

– Det å være kirketjener i Nanset 
krever at man er fleksibel, men det 
gir også fleksibilitet tilbake. Og de er 
jo ikke så vanskelig å være positiv så 
lenge det er så mange gode mennesker 
som går inn døra her, sier han. 

Når Dag nå ved nyttår blir pensjo
nist, er det mange som vil savne ham. 

– Jeg har ikke tenkt å pensjonere 
meg fra arbeidet i Guds rike. Men det 
blir mer tid til hus og hage. 

På vegne av frivillige og ansatte som 
har hatt gleden av å jobbe sammen 
med deg: Takk Dag, for all jobben du 
har lagt ned i Nanset kirke! Takk for 
all glede du har spredd og for at du 
daglig har gitt kirken et ansikt det er 
godt å møte. 

Vi skal takke han skikkelig etter 
gudstjenesten 15. desember. ■
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DAGENE SOM KOMMER
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SøNDAGSSKOlEN
Sprell Levende søndagsskole på søn
dager samtidig med gudstjenesten.  
Søndag kl. 10.00–11.00.  
• Barn i alle aldre

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 15. desember – 3. søndag i adventstiden 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd 
Freddy Berg, Kor uten grenser deltar. Vi tar farvel med Dag Rauan 
som kirketjener. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 22. desember Ikke gudstjeneste

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

1. juledag 25. desember 
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd. Freddy Berg, Jorunn 
Abrahamsen fløyte. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. 

Søndag 29. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. 
Terje Fonk. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 5. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Takkoffer til Larvik KFUK-KFUM. 

Søndag 12. januar 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. Tårnagenthelg.
Takkoffer til Menighetens Barnearbeid. 
kl. 11.30: Juletrefest. 

Søndag 19. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Takkoffer til Misjonsalliansen. 

Søndag 26. januar 
Internasjonal søndag 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med internasjonal profil i samarbeid med 
Vineyard. Takkoffer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Etter 
gudstjenesten eksotisk mat på Vineyard . 

Søndag 2. februar 
Kl. 19.00: «Helt enkelt» med nattverd. Takkoffer til «Helt enkelt». 

Søndag 9. februar 
Kl. 10.00: Temagudstjeneste, små barn. Med dåp.  
Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt. NaBaGo synger.

Søndag 16. februar 
Såmannssøndagen. 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Takkoffer til Det Norske Bibelselskap. 

Søndag 23. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 2. mars 
Fastelavnssøndag. 
Kl. 10.00: «Kode B»-gudstjeneste. NaBaGo Pluss.
Takkoffer til Menighetens Barnearbeid. 
Kl. 19.00: «Helt Enkelt» 

Søndag 9. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. Takkoffer til Kirkens SOS i Norge. 

Søndag 16. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 23. mars 
Maria budskapsdag 
Kl. 19.00: UNG MESSE med konfirmanter og Ten Sing.
Nattverd. Takkoffer til Norges KFUK-KFUM. 

ANDRE ARRANGEMENTER:
Tirsdag 10. desember 
Kl. 18.00 og 20.00: Julekonserter med Kick og Nanset Ten Sing.

Fredag 13. desember 
Kl. 18.00: Lucia-konsert med NaBaGo-korene og Nanset Ten Sing.


