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Mens vi venter på Jesus  
■ Adventstiden er en tid 
med mye forventning og 
gode tradisjoner.  Nanset 
kirke har også sine tra di -
sjoner som vi vet mange 
setter pris på, og som de 
ønsker å få med seg. 
  Flere av korene i 

kirken holder konserter. 
Skoler og barnehager 
forbereder seg til sam-
linger og julespill i 
kirken.

■ På julaften er det to 
gudstjenester i Nanset 

kirke – det er et godt 
sted å starte feiringen. 
Første juledag er det 
høytidsgudstjeneste, og 
andre dag fellesguds-
tjeneste i Langestrand 
kirke.

Se side 3

«Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg» Foto: ImageVine

Luciakonsert 
NaBaGo-korene inviterer 
til konsert 13. desember.

Se side 3

Julefest på
KUF-huset
I år er det felles juleguds-
tjeneste for både Larvik, 
Langestrand og Nanset 
menigheter på KUF-
huset, med etterfølgende 
julefest med middag.

Se side 3

Ragnhild gjør
en forskjell
Intervju med Ragnhild 
Andreassen, leder for 
torsdagskafeen.

Se side 5

Ten Sing om fordommer
Guds kjærlighet er ekte kjærlighet – og vi tror at 
ekte kjærlighet kan knuse  
fordommer!  Se side 4-5
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NANSET KIRKE

Om skuespill 
og døperen Johannes
Hvor mye av det vi fyller jula med er egentlig bare kulisser? 
Hva skjer når vi plasserer kulissene så langt frem at hoved-
personene ikke lenger er synlige?

Døperen Johannes viser oss noe som er vanskelig for oss 
mennesker – hva skjer når noen andre blir mer populære 
enn oss selv? «Alle» visste hvem døperen Johannes var. Selv 
om han var streng med folk, var det mange som lyttet til det 
han hadde å si. Samtidig visste Johannes hva oppgaven hans 
var: Han skulle fortelle menneskene om Jesus – Guds rike var 
viktigere enn hans egen makt og popularitet. 

Johannes visste at vi verken kan være eller eie noe som 
ikke Gud har gitt oss. Han så på seg selv som forloveren i et 
bryllup – En som hadde ansvaret før at Brudgommen var 
den han ga seg ut for å være – og som gledet seg ved vennen 
sin side når festen tok til. Det var en oppgave Johannes var 
fornøyd med å fylle.
Johannes sin sak var viktig, men hørte likevel til i kulissene. 
Kulisser som var der for at vi skal få et enda sterkere møte 
med hovedpersonen. 

Vi ønsker at folk skal like oss – like det vi gjør og lager. Vi 
pynter og står i for å gjøre det fint og trivelig rundt oss nå i 
adventstida. Vi vil også at det vi holder på med skal lykkes. 
Julefeiringen vår har mange flotte kulisser. Fine tradisjoner 
og flotte skikker. Men ofte fyller vi på med så mye av dette 
at hovedpersonen aldri helt får plass på scenen. Og når det 
hele er over kan vi av og til sitte igjen med en følelse av å ha 
brukt en masse penger på en syltynn forestilling. 
Kulisser er der for at vi skal få et enda sterkere møte med 
hovedpersonen. Derfor er de så viktige for oss som de er.  
Men heller ikke viktigere enn det.

Hvis vår sak, vår vellykkethet eller våre tradisjoner stiller  
seg i veien for det som det hele egentlig handler om, da  
blir det tynt det som er igjen. I den forstand blir døperen 
Johannes et av de beste forbilder for oss som finnes.  
Hva han viser oss? Ekte juleglede. Gleden over at Han  
som skal frelse oss endelig er kommet, over at Jesus  
lykkes med sitt oppdrag: At vi alle skal få ha del  
i Guds rike!

KNUT 
ZAKARIASSEN
Sokneprest



Juleselskap 
for voksne
Den 2. januar blir det 
tradisjonen tro, «Jule-
selskap for voksne» 
her i Nanset kirke. Det 
blir god mat, gang 
rundt juletreet, kon-
kurranser, andakt, og 
selvfølgelig godt med 
sang og musikk. Følg 
med på kirketorget og 
på kunngjøringene i 
gudstjenesten for mer 
info om påmelding 
og pris. For spørsmål, 
ring Lillian Nielsen på 
452 79 607.  ■

Julefest og 
gudstjeneste 
på KUF-huset
Søndag i romjulen, 
den 28. desember, er 
det felles julegudstje-
neste for både Larvik, 
Langestrand og Nanset 
menigheter på KUF-
huset, med etterføl-
gende julefest. Guds-
tjenesten begynner kl. 
17.00, og etterpå blir 
det julefest, med mid-
dag  og gang rundt 
juletreet, mye sang og 
musikk – og overras-
kelser til barna. Larvik 
barnegospel kommer 
også! 

Påmelding til jule - 
festen innen 18. des. 
til Gro Johnsson tlf. 
984 89 866 (Pris: 120/
voksen, 80/barn eller 
350/familie). ■

Lucia-konserten
Siden år 2000 har Nanset 
kirke arrangert Luciakon-
sert på Luciadagen 13. 
desember. Tradisjonen med 
Luciafeiring er både stem-
ningsfull og vakker, men 
viktigst av alt er likevel ut-
fordringen som fortellingen 
om Lucia gir oss: å dele på 
det vi har fått av både evner 
og ressurser – til beste for 
hverandre og menneskene 
rundt oss. Det blir mulig-
het til å gi en gave til barn i 
Klong Toy–slummen i Bang-
kok ved utgangen. Du er 
hjertelig velkommen til lys 
og varme på Lucia konserten 
i Nanset kirke lørdag 13. 
desember kl. 18.00. 
Konserten er gratis.

Gudstjenestene
I Nanset kirke er det to gudstjenester på julaften,  
én kl. 14.00, og én kl. 16.00. 

1. juledag begynner gudstjenesten først kl. 12.00 – da 
blir det bedre tid til å nyte julefrokosten. Vi håper mange 
vil finne veien til Nanset kirke også denne dagen, til en 
gudstjeneste med høytid og stille ettertanke.

2. juledag er det felles gudstjeneste for sentrumsmenig-
hetene i Langestrand kirke kl. 10.00. Også her håper vi at 
så mange som mulig slutter opp.

Foto: Fred Isaksen
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NaBaGo-jenter fra fjorårets Luciakonsert. Foto: Fred Isaksen

Advent og julefeiring
Ten Sing og Kicks julekonsert
Torsdag 18. desember kl 18.00 og 20.00 i Nanset kirke er 
det julekonsert med Nanset Ten Sing og Kick. Det har blitt 
en god tradisjon at korene våre slår seg sammen for å lage 
en gedigen julekonsert med sangere fra 13 til 70 pluss. 
Som alltid vil musikken spenne over mange sjangere i en 
salig blanding. Noen gode, gamle julesanger er det også 
plass til. Også i år vil vi samle inn penger til barna i Klong 
Toy-slummen i Bangkok. Velkommen til masse sangglede 
og musikk som går inn gjennom begge ørene – og som 
ikke slipper ut igjen!  Billetter kr. 50,- fås kjøpt på Ark 
 Farris Nordbyen eller ved inngangen.



Etter 10 uker med intensiv 
planlegging, skriving og 
øving var forestillingen 
«Blindsone» klar for offent-
ligheten. Medlemmene i 
Ten Sing har øvd inn san-
ger, drama og dans, laget 
plakater, billetter og pro-
grammer. Teknikergruppa 
styrer lyd og lys, og i år som 
i fjor stilte Ten Sing med et 
eget band, og ikke musikere 
som var leid inn for anled-
ningen.

Mandags kveld ble de 

første lydprøvene gjort 
unna, og dramagruppa fikk 
pusset litt på sine stykker. 
Tirsdagen startet tidlig for 
medlemmene i Ten Sing. 
Denne dagen har alle som 
er skoleelever blitt søkt 
fri fra skolen, og formid-
dagen er en salig blanding 
av spenning og forvent-
ning, perioder med intens 
øving og like lange perioder 
med venting. Det er lurt å 
ha med seg noe som kan 
hjelpe til å få tiden til å gå 

når det er andre som jobber 
med sitt på scenen!

Forestillingen handler 
om Lisa og vennene hen-
nes. De er som alle andre 
opptatt av å passe inn og 
ikke skille seg ut – samtidig 
som de også ønsker å være 
spesielle og unike. Det er 
en forestilling som handler 
om å se og bli sett, og om 
ønsket om at noen skal se 
deg. Mange ganger ser vi på 
folk rundt oss med mistro, 
skepsis og fordommer – og 

ikke slik verden rundt oss 
faktisk er. Mange ganger 
erfarer vi hvordan fordom-
mene våre kan gjøre oss 
blinde. Fordommene er en 
del av vår måte å se på. Det 
kan vi kjenne igjen både 
på skolen, jobben, bussen, 
kafeen og i møte med men-
neskene vi er aller mest 
glade i. Gud har skapt oss 
til å leve i kjærlighet til 
ham og til hverandre. Der-
med utfordres vi også til å 
se på hverandre slik Gud ser 

Amanda Rusti sang solo på «Ain’t it fun», sam-

men med Andrea Christell Svendsen. (store bildet) Hovedpersonen «Lisa», Marte Kristoffersen, 

sammen med noen av danserne. Marte Kristoffersen, Helene Alsaker, og Marte 

Krogstad Sannes.

BliNDSONE
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Tirsdag 4. november var den 
store dagen for ungdommer 
og voksne i Nanset Ten Sing. 
Da gikk høstens store konsert 
av stabelen i Bølgen.



Ragnhild 
gjør en forskjell
Det er torsdag formid-
dag, en fuktig og små-
kald dag i november. 
Utenfor Nanset kirke 
står en håndskrevet 
plakat med «Torsdags-
kafeen er åpen 11-14». 
Hver gang kirkedøra 
går opp, siver det ut 
en duft av kaffe og 
nystekte vafler. Inne i 
peisestua er det varmt 
og godt. Småpraten går 
livlig rundt langbordet. 
Midt på langsiden sitter 
Ragnhild, lederen for 
torsdagskafeen.

– Etter å ha arbeidet med barn i 40 år, tenkte jeg 
det kunne være greit å gjøre noe for en litt eldre 
aldersgruppe, sier hun. 

– Men vi har ingen aldersgrense. Torsdagskafeen 
er åpen hver torsdag, for alle som har tid og lyst. Her 
kan folk komme og gå som det passer, vi har ikke 
noe fast program. Men klokka tolv har vi en liten 
«tankestrek» der vi deler noen ord, spiller piano eller 
synger en sang eller to. 

Ragnhild forteller at hun og ektemannen Finn har 
vært på et par langtids-
opphold i Spania. Der 
opplevde de hvor godt 
det var å bli sett og 
ønsket velkommen i 
sjømannskirken – eller 
«Den norske kirken i 
utlandet», som det heter nå. Og nå ønsker de å drive 
torsdagskafeen litt som en sjømannskirke, med lav 
terskel og stor takhøyde – og vafler. 

Selv har Ragnhild tilhørt Nanset kirke i alle år – 
faktisk fra før kirken ble bygget. Det begynte med 
kirkeringen, så ble det planlegging av nybygg og et-
ter hvert frivillig arbeid i den splitter nye kirken.

Nå er det altså torsdagskafeen. Men Ragnhild 
forsikrer oss om at hun ikke synes det er for slitsomt 
eller upraktisk å ha ansvar for kafeen. 

– Jeg har seks svært dyktige medhjelpere som 
deler på å drive kafeen, sier hun. – Det gjør det let-
tere for alle å ta seg fri en torsdag, for eksempel for 
å besøke barnebarn. Og så er det fint å være flere når 
vi vasker ned kjøkkenet hver vår, det hører også med 
til jobben. Dessuten har vi god hjelp av Meret fra 
Eritrea på kjøkkenet. 

Ragnhild er rask til å understreke at arbeidet 
med torsdagskafeen gir mer enn det koster av tid og 
arbeid. 

– Her blir vi kjent med nye mennesker på en 
uformell og hverdagslig måte. Mange av dem har 
mye å fortelle fra et langt liv. Noen synes det er nok å 
drikke kaffe, spise vafler og småprate litt om vær og 
vind. Men alle er like velkomne!  ■

DH

Marte Kristoffersen, Helene Alsaker, og Marte 

Krogstad Sannes.
Daniel Engelstad spiller lærer i «Klasserommet».

Navn: Ragnhild Andreassen
Alder: 71 år
Yrke: Pensjonert lærer.
Sivilstand: Gift med Finn. To 
barn og tre barnebarn.
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oss. Guds kjærlighet er ekte 
kjærlighet – og vi tror at 
ekte kjærlighet kan knuse 
fordommer!

Nanset Ten Sing har si-
den år 2000 samlet tenårin-
ger til sang, dans, drama og 
ord for livet hver tirsdag.  
I løpet av disse årene har 
Ten Sing holdt mange 
konserter, både alene og 
sammen med andre. Turer 
hører også med, til ten-
singfestivaler, både her i 
Norge og i utlandet (Praha), 

Norges turer og tur til Kenya 
i Afrika.

Hver høst blir Ten Sing 
forsterket av en stor flokk 
med sangglade konfirman-
ter, og i høst var denne 
gruppa større enn noen 
gang. Rundt 40 konfirman-
ter har hatt Ten Sing som 
sitt ukentlige møtested, og 
har fått med seg en helt 
egen dimensjon av konfir-
manttida.  ■

Foto: Fred Isaksen

Foto: Fred 
 Isaksen
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Søndag 5. oktober var det 
avskjedsgudstjeneste med 
sogneprest Freddy Berg. Og 
siden det var en kveldsguds-
tjeneste med tittelen «Helt 
enkelt» – der prekenen er 
byttet ut med en samtale 
med kveldens gjest i sofa-
en – måtte Freddy denne 
gangen innta plassen som 
intervjuobjekt. 

Samtalen ble ledet av 
Ludvig Levinsen, og i til-
legg til et tilbakeblikk på 
Freddys liv og virke før og 
under hans 15 år lange 
periode som sogneprest i 

Nanset, fikk vi også høre 
litt om hans nye stilling 
som kirkefagsjef i Tunsberg 
bispedømme. 

Etter gudstjenesten 
var det enkel servering og 

mange hilsener. Heldigvis 
mister vi ikke Freddy selv 
om han har sluttet som sog-
neprest: Han blir boende i 
Larvik og vil fortsatt være 
en del av vår menighet.  ■

Freddy –  
helt enkelt!

Ungdommens kirkemøte på besøk i Nanset kirke

Vår nye biskop besøkte Larvik

Fra fredag 26. til søndag 
30. september ble Ung-
dommens kirkemøte 2014 
avholdt på Fredtun folke-
høgskole i Stavern. Ung-
dommens kirkemøte (UKM) 
er ungdomsdemokratiets 
høyeste instans innenfor 
Den norske kirke og av-
holdes hvert år. Saker som 

ble tatt opp er blant annet 
Fattigdomsbekjempelse, 
Kirkevalget 2015, Vårt dag-
lige brød (om bærekraftig 
matproduksjon), Innspill til 
evalueringen av gudstjenes-
tereformen, og «Et verdig 
liv».

Det er tradisjon at del-
takerne UKM er med på en 

lokal gudstjeneste, og i år 
fikk vi besøk her i Nanset. 
Det ble en livlig gudstje-
neste med mye sang, og pre-
ken ved Paul Erik Wirgenes, 
som er avdelingsdirektør 
i kirkerådets sekretariat 
og ellers godt kjent her i 
menigheten. ■

Torsdag 30. oktober besøkte 
vår nye biskop, Per Arne 
Dahl, Larvik prosti. Her 
møtte han prostiets ansatte 
og representanter for me-
nighetsrådene og fellesråd, 
og om kvelden ble det 
arrangert en stor kulturfest 
i Nanset kirke med mange 
spennende gjester, blant 
andre tidligere kultursjef 
Odd Terje Lysebo og ord-
førerne i Larvik og Lardal. 

Vår nye biskop er opptatt av 
forholdet mellom kirke og 
kultur, og holdt et kåseri 

med tittelen «Sammen er vi 
best».  ■

Kick synger på kulturfesten for biskopen.  Foto: Audun Seierstad

Denne gangen var det Freddy selv som  Foto: Fred Isaksen

ble intervjuet  av Ludvig Levinsen. 

Seminaret: 
Godt Liv – 
Hele Livet
I oktober og november 
har vi hatt en kurs-
serie gående over seks 
mandager med fokus 
på menneskeverd, 
helse og livskvalitet. 
Kursserien ble ar-
rangert av Tunsberg 
bispedømmeråd i 
samarbeid med Larvik 
kommune og Larvik 
prosti – og med støtte 
fra Anders Jahres 
humanitære stiftelse. 
Spennende temaer og 
gode foredragsholdere 
har gjort at kirka har 
vært godt fylt opp 
også på mandagskvel-
der i høstmørket! ■

Tros- 
opplærings-
konferansen
Den 5. november var 
det tid for den store 
trosopplæringskon-
feransen 2014 i Den 
norske kirke. Kon-
feransen avholdes 
hvert år på Norges 
varemesse i Lillestrøm. 
Gjennomgangstema i 
år var «Troverdig», en 
utfordring både til de 
som var deltagere og 
til oss som menighet: 
Et troverdig budskap, 
troverdige medarbei-
dere, og til syvende og 
sist en troverdig kirke. 
Årets konferanse had-
de rekordmange del-
tagere med over 1800 
påmeldte ansatte og 
frivillige i trosopplæ-
ringsarbeidet. Fra Nan-
set deltok hele tros-
opplæringsutvalget i 
tillegg til Camilla fra 
søndagsskolen og Ida, 
Tom Georg og Knut fra 
staben. ■

Små barn:
Knøttesang Mandag  12. januar kl. 11.30
Søndagsskolen Søndag  11. januar kl. 10.00
NaBaGo mini Onsdag  14. januar kl. 17.15 
NaBaGo Onsdag  14. januar kl. 17.15
 
Store barn:
Fredagsklubben Fredag  16. januar kl. 18.00
Søndagsskolen Søndag  11. januar kl. 10.00
NaBaGo Pluss Onsdag  14. januar kl. 18.00
Movin’ Fredag  16. januar kl. 13.45

Ungdom:
Skolekafé Tirsdag   6. januar kl. 12.00
Nanset Ten Sing Tirsdag   6. januar kl. 18.30
Senfredag Fredag   9. januar kl. 21.00
Twist Fredag  23. januar kl. 19.00

Voksne:
Åpent Hus Torsdag   8. januar kl. 11-14
Kick Torsdag  15. januar kl. 20.00
Simen    Lørdag  24. januar kl. 11.30

Oppstart i Nanset kirke januar 2015
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Søndag 30. november arrangerte 
menighetsrådet Litteraturkveld i 
Nanset kirke. Da ble «Kilden» av 
Gabriel Scott fremført i peisestua. 
Kilden er en lun og stillferdig 
forestilling om å finne lykken 
uten at det koster så mye, om å 

være stor i seg selv, om å ferdes 
med fred, om å nyte naturen – og 
ikke minst: om å ha fiskelykke! 
Det ble tatt opp en gave til Kir-
kens SOS i Vestfold i forbindelse 
med forestillingen. ■

Den årlige basaren gikk av sta-
belen lørdag 1. november. Som 
vanlig var det mange som kom 
innom for å kjøpe håndarbeid og 
annet fra salgsdisken på kirketor-
get, lodd og årer, mat og drikke. 

Mange frivillige var i sving, 
korene bidro med sanger fra 
 repertoarene sine, og det kom inn 
ca. 74 000 kroner til menighetens 
barne- og ungdomsarbeid. Flott 
innsats!  ■

«Kilden» av Gabriel Scott

Utlysning av ny prest 
– hva skjer videre?
Et av de store spørsmålene denne 
høsten har vært: «Når får vi ny prest på 
plass?» Prosessen med å tilsette en ny 
medarbeider er omstendelig og tidkre-
vende, og de fleste ville vel helst sett 
at det hadde gått raskere. Planen er nå 
at stillingen skal lyses ut før jul, med 
en søknadsfrist mot slutten av januar 
2015. Deretter vil utvelgelsesprosessen 
gå sin gang med intervjuer, uttalelser 
fra behørige parter og så videre. 

Til slutt vil det bli en tilsettelse i 
Tunsberg bispedømmeråd, sannsynlig-
vis før påske. Etter at søker har tatt i 
mot stillingen, vil det normalt være en 
tre måneders oppsigelsesperiode, før 
nypresten kan begynne i jobben her i 
Nanset. Noe som tilsier at vi kan glede 
oss til ny prest til sommeren!  ■

Internasjonal søndag 
25. januar
Den 25. januar blir det igjen inter-
nasjonal søndag her i Nanset kirke, i 
samarbeid med Larvik Vineyard. Først 
gudstjeneste med internasjonalt preg, 
før vi drar over til Vineyard og gleder 
oss over eksotisk mat. Gudstjenesten 
begynner som vanlig kl. 10.00. ■

Dugnad på bønne-
kapellet og bandrom
Både bønnekapellet og bandrommet 
blir stadig mer ferdigstilt, og over 
jul kommer de forhåpentligvis siste 
dugnadene i denne omgang. For band-
rommet er dugnaden satt til tirsdag 6. 
januar. ■

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 

tlf. 33 19 23 24 • mobil 93 44 88 33

E-post: ole-johanevertsen@larvik.online.no
Mobil: 911 67 975Fred Isaksen • 922 21 487

Foto: Fred Isaksen

Svar på alle 5 spørsmålenen er: Menighetsrådet

1) Den norske kirke har 1258 av 
dem, og Nanset kirke har ett. 
Hva er det?
2) Hvem bestemmer hva kirke-
ofringene skal brukes til?
3) Hvem arrangerer medarbei-
derfest for Nanset kirkes frivil-
lige medarbeidere?

4) Hvilken gruppe hjelper pre-
sten med driften av menigheten 
og møtes ca. 10 ganger i året?
5) Hvilket lokalt, kirkelig organ 
med sju medlemmer skal velges 
13. og 14. september 2015? 

Svarene finner du nederst på siden.

Mini-quiz

Trivelig lørdag på basar 
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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 
ostesmørbrød. Temakvelder og turer. 
Felles avslutning med ord for natta i 
kirkerommet. 
Annenhver fredag kl. 21.00–24.00  
• Ungdom 8.–10. klasse

tWiSt 
Klubbtilbud i kjelleren på KUF-huset for 
psykisk utviklingshemmede. En fredag i 
måneden. Samarbeid for hele Larvik.

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 annenhver 
mandag og på Volds Minde (Hedrum) 
annenhver tirsdag.

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.

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

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

Søndag 21. desember 
Ingen gudstjeneste

Onsdag 24. desember – Julaften
Kl. 14.00: Familiegudstjeneste
Knut Zakariassen Kirkens kor deltar. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste
Knut Zakariassen. Nanset skolekorps. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Torsdag 25. desember – 1. juledag
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Det norske misjonsselskap.

Fredag 26. desember – 2. juledag
Kl. 10.00: Felles gudstjeneste for sentrumsmenighetene 
i  Langestrand kirke.

Søndag 28. desember
Kl. 17.00: Felles gudstjeneste for sentrumsmenighetene 
på KUF-huset. Knut Zakariassen. 
Julefest med middag etter gudstjenesten. NB! Påmelding: Se eget 
oppslag side 3.

Søndag 4. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 11. januar
Kl. 10.00: Gudstjenste med dåp. 
Takkoffer til Larvik KFUK-KFUM.

Søndag 18. januar
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med Tårnagentene.
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 25. januar – Internasjonal søndag
Kl. 10.00: Gudstjeneste med internasjonal profil i samarbeid med 
Larvik Vineyard. Takkoffer til Kristent interkulturelt arbeid (KIA). 
Etter gudstjenesten eksotisk mat på Vineyard.

Søndag 1. februar
Kl. 19.00: «Helt enkelt» med nattverd. 
Takkoffer til «Helt enkelt».

Søndag 8. februar
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. 
Fokus på misjon. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 15. februar – Fastelavenssøndag
Kl. 10.00: Høymesse med dåp. 
Takkoffer til Det norske bibelselskap.

Søndag 22. februar
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 1. mars
Kl. 19.00: «Helt enkelt» med nattverd. 
Takkoffer til «Helt enkelt».

Søndag 8. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp. 
Takkoffer til Kirkens SOS i Norge.

Søndag 15. mars
Kl. 10.00: Familegudstjeneste «Kode B».
Dåp og nattverd. NaBaGo pluss deltar. 
Takkoffer til Menighetens barnearbeid.

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag
Kl. 10.00: Gudstjeneste med dåp.
Takkoffer til IKO – Kirkelig pedagogisk forlag.
 

ANDRE ARRANGEMENTER:
Lørdag 13. desember 
Kl. 18.00: Luciakonsert med NaBaGo-korene.

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

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


