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Innholdsrik høst  
Nanset Ten Sing ønsker 
velkommen til konsert i 
Bølgen tirsdag 4. novem-
ber! 

Programkomiteen 
kan røpe at tema for 
konserten blir «fordom-
mer», mens tittelen fore-
løpig ikke er bestemt. På 
høstens to første øvelser 
har kortrappene rom-

met mer enn 100 san-
gere, og band, gruppe-
ledere og dirigenter er i 
full gang med målrettet 
konsertjobbing sammen 
og på hver sine felt. En 
besøkende på «studie-
tur» fra vårt vennskaps-
prosti i Sverige utbrøt 
etter å ha betraktet 
jobbingen fra bakerste 

benk på sist øvelse; «Jag 
är värkligen överväldat. 
Vad ni är häldiga!» 

Kom på konsert og 
bli beriket – ungdom-
mene våre fortjener to 
fulle Bølgen-saler denne 
kvelden!  Forestilling kl. 
17.30 og kl. 20.00. 
Bill. kr. 80/150.    n

Fra Ten Sings konsert i Bølgen i fjor høst. Foto: Fred Isaksen

Fungerende
Hvem er prest i Nanset i 
høst?

I høst vil du se Knut 
 Zakariassen mye i Nanset 
kirke. Det er han som er 
fungerende sokneprest 
her denne høsten frem 
til ansettelse av fast prest 
har funnet sted. 

– Jeg ser veldig frem til 
å være enda mer knyttet 
til Nanset. Jeg kjenner 
jo mye av arbeidet fra 
før som prest i Larvik, 
Langestrand og Nanset 
gjennom mange år.  
Knut har nå installert 
seg på kontoret i Nanset 
kirke. Ikke nøl med å ta 
kontakt.   n

Freddy takker
Freddy Berg slutter som sogneprest i Nan-
set kirke og begynner i stilling hos vår nye 
biskop Per Arne Dahl.
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Vikingveien 9, 3274 Larvik 
www.nansetkirke.no
 
Menighetsrådsleder Solveig Levinsen  958 46 459

Ansatte i Nanset kirke:
Fung. sokneprest Knut Zakariassen  
knut.zakariassen@larvik.kirken.no 982 53 308

Kateket/trosopplæring Ida Lepperød Hallesby 
imlhallesby@larvik.kirken.no 993 68 689 

Kirkemusiker Tom Georg Rødland 
tgrodland@larvik.kirken.no 456 37 745

Kirkemusiker/kateket Mari Sønnesyn Berg 
mari.sonnesyn.berg@larvik.kommune.no 982 53 338

Kirketjener Terje Øyen  473 80 132 
toyen@larvik.kirken.no 

Kontaktpersoner i avdelingene:

Movin’: Ida Lepperød Hallesby  993 68 689

Søndagsskolen: Camilla Isaksen Vaagen  951 38 563

Knøttesang: Mari Sønnesyn Berg  982 53 338

NaBaGo Mini: Ida Lepperød Hallesby 993 68 689

NaBaGo: Tom Georg Rødland 456 37 745

NaBaGo Pluss: Ragnhild Hjertaas Lia 982 31 155

Fredagsklubben: Geir Øyen 907 36 295 

Senfredag: Kristoffer Pedersen 452 29 793

Nanset Ten Sing:  
Ida Lepperød Hallesby  993 68 689

Skolekafé: Mari Sønnesyn Berg 982 53 338

Konfirmantarbeid/Trosopplæring:  
Ida Marie Lepperød Hallesby 993 68 689

Kick: Vigdis Pedersen 950 22 709

Torsdagskafé: Ragnhild Andreassen 482 29 886

Herreavdelingen: Helge Molvig 993 04 848

Givertjenesten: Ole-Johan Odén Evertsen 911 67 975

Nanset kirkes kontonummer: 2440.09.80396
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NANSET KIRKE

Takk!
Tiden min som prest i Nanset kirke er etter 15 år snart 

slutt. Fra 1. september er det bispekontoret i Tønsberg 

som er utgangspunktet for min tjeneste. Det er vemo-

dig å gi seg og jeg kjenner på stor takknemlighet for alt 

jeg har fått være med på.  

Jeg har utrolig mye fint å se tilbake på.  Ikke minst alle 

møtene med mennesker i viktige øyeblikk i livet. Både i 

sorg og glede. Men også alle opplevelser fra seine klubb-

kvelder, korøvelser og konserter, arrangementer, leirer, 

komitemøter og dugnader. Og samtale og bønn under 

fire øyne. Det har vært et privilegium å være prest i 

Nanset kirke. Jeg skal ikke underslå at det til tider har 

vært strevsomt. Men det glemmer man jo fort. Jeg er 

svært takknemlig for å ha fått jobbet sammen med 

alle dere som legger ned så mye tid og krefter i kirkens 

arbeid! Jeg har også satt pris på det gode samarbeidet 

med skoler, barnehager og idrettslag. Takk for tillit og 

åpenhet og, for alle gylne øyeblikk vi fikk dele. Så blir 

jeg ikke helt borte – adressen er fremdeles i Doktor-

veien. Vi ses!

Freddy  

Avskjedsgudstjeneste
Avskjeden med Freddy som prest i Nanset skjer på
«Helt enkelt» søndag 5. oktober kl. 18.00
Freddy sitter selv i sofaen og blir intervjuet.
Kick synger. Etter gudstjenesten blir det  
enkel bevertning og muligheter for hilsener.

FREDDY 
BERG
Sokneprest
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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 

Konfirmantleir
51 Nansetkonfirmanter starter konfirmant-
tiden sin med leir på Oksøya, sammen  
med konfirmantene fra Larvik og Lange-
strand.  n

Ung messe
Søndag 9. november kan du se noe av 
 resultatene av høstens innsats. Da er det 
Ung messe med konfirmantene i hoved-
rollen. Denne gudstjenesten er lagt til 
kvelden kl. 19.00.  n

Klubbene våre i gang
Fredagsklubben og Senfredag har begge 
startet opp. Annen hver fredag veksler det 
mellom klubben for mellomtrinnet og 
klubben for ungdomstrinnet.  n

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

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

Den nye  
biskopen  
på turné
Biskop Per Arne Dahl 
er på turné og besøker 
alle prostiene i bispe-
dømmet i løpet av fem 
uker. Den 30. oktober 
kommer han hit til 
Larvik og har først et 
program for de ansat-
te. På kvelden invite-
res det til  kulturkveld 
i Nanset kirke for alle. 
Kick synger.  n

Jule- 
konserter
Våre tradisjonelle jule-
konserter:
Fredag 13. des kl.18.00: 
Luciakonsert med 
Nabago-korene.
Torsdag 18. desember 
kl. 18.00 og kl. 20.00: 
Julekonsert med  
Nanset Ten Sing og 
Kick.  n

Basar 1. november
Et av årets høydepunkt i Nanset kirke er 
høstens basar. Årets utgave blir lørdag 1. 
november fra kl 13.00. 

Da er det liv og røre hele lørdag et-
termiddag. Korene i kirken – som spen-
ner over alle aldersgrupper – vil delta 
med sang og musikk. Det blir også annen 
underholdning for store og små. God 
mat serveres i kafeen og åresalget foregår 
hele dagen. Lodd kan man også få kjøpt i 
dagene før basaren. Hovedtrekningen skjer 
mot slutten av basardagen. Vi ønsker alle 
velkommen til en hyggelig dag!  n

Helt enkelt
Nanset kirke 7. september kl.19.00.
Kveldens gjest: Berit  
Haraldsen som er såkalt 
«Ten Sing-mamma» som 
valgte frivillig arbeid 
fremfor egen karriere.
Sang: Nanset Ten Sing
Kvelden ledes av Freddy 
Berg. Husband, lys   - 
tenning og nattverd.  n

Prosjektkor for 
gudstjenesten
Prosjektkoret skal delta med liturgisk 
sang, som forsangere og korsang på 
gudstjeneste i Nanset kirke. I høst blir det 
foreløpig en øvelse og en deltakelse på 
gudstjeneste. Øvelse tirsdag 7. oktober  
kl 17.00 i Nanset, og sang på gudstjenesten 
12. oktober kl 10.00. 

Dersom du ønsker å synge i kor, men 
har lite tid, eller dersom du allerede synger 
i et kor, men liker å delta musikalsk, kan 
dette være noe for deg.

Ta gjerne kontakt med Tom Georg Rød-
land for å høre mer.  n

Fred Isaksen • 922 21 487

Foto: Berit Roald
Foto: Ida L. Hallesby

Foto: Fred Isaksen
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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. 
Mandag 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 ostesmør
brød. Temakvelder og turer. Felles av
slutning med ord for natta i kirkerommet. 
Annenhver fredag kl. 21.00–24.00  
• Ungdom 8.–10. klasse
 

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

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.11.30–13.30

HERREAVDEliNGEN
Uformell månedlig samling for herrer.

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.

Søndag 7. september
Kl. 19.00: «Helt Enkelt» med Lystenning og nattverd. 
Nanset Ten Sing deltar Band. Gjest i sofaen: Berit Haraldsen. 
Freddy Berg leder kvelden. Kollekt til Nanset Ten Sing. 

Søndag 14. september
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Bjørn Kinserdal. Takkoffer til 
Sportskapellet. Søndagsskole.

Søndag 21. september
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Menighetens Barnearbeid. NaBaGo pluss synger.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Knut Zakariassen. 

Søndag 28. september
Kl. 10.00: Gudstjeneste uten nattverd. Knut Zakariassen.
Takkoffer til Kirkens Bymisjon. Ungdommens kirkemøte deltar.
Søndagsskole.

Søndag 5. oktober
Kl. 18.00: NB! Merk tiden!
«Helt enkelt» Avskjedsgudstjeneste med Freddy Berg. 
Freddy er gjesten i sofaen denne kvelden. Musikk: Kick med band.
Etter gudstjenesten: Enkel servering og hilsener.

Søndag 12. oktober
Kl. 10.00: Gudstjeneste med nattverd. Bjørn Kinserdal.
Takkoffer til Menighetsarbeidet. Prosjektkoret deltar. Søndagsskole.

Søndag 19. oktober
Kl. 10.00: Søndagsskolegudstjeneste. Dåp. Oddrun Pedersen.
Takkoffer til Menighetens barnearbeid.
NaBaGo synger og vi deler ut 4-årsbok.

Søndag 26. oktober
Bots- og bededag
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Terje Fonk.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Søndagsskole.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.
Terje Fonk.

Søndag 2. november
Allehelgensdag
Kl. 19.00: «Helt enkelt». Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Maisha Mema. 

Søndag 9. november
Kl. 19.00: Ung Messe med konfirmantene og Ten Sing. Nattverd. 
Knut Zakariassen. Takkoffer til Norges KFUK-KFUM Global. 

Søndag 16. november
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Knut Zakariassen.
Kollekt til Menighetens barnearbeid. Temagudstjeneste store barn. 
NaBaGo Pluss synger.

Søndag 23. november
Kl. 10.00: Høymesse. Nattverd. Terje Fonk.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Søndag 30. november – 1. søndag i adventstiden
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Oddrun Pedersen.
Kollekt til Menighetens Misjonsprosjekt. Temagudstjeneste små 
barn, NaBaGo synger.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Oddrun Pedersen.

Søndag 7. desember – 2. søndag i adventstiden
Kl. 19.00: «Helt enkelt». Forenklet gudstjeneste med gjest i sofaen. 
Lystenning og nattverd. Takkoffer til «Helt enkelt».

Søndag 14. desember – 3. søndag i adventstiden
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. Oddrun Pedersen. Takkoffer til 
Menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Søndag 21. desember
Ikke gudstjeneste i Nanset kirke.

Julaften – onsdag 24. desember
Kl. 14.00: Julaftens gudstjeneste. NaBaGo-korene og Ten Sing.
Knut Zakariassen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Julaftens gudstjeneste. Nanset skolekorps og Kick
Knut Zakariassen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

1. juledag – torsdag 25. desember
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.


