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Velkommen 
Trine!
Trine Furu-Borgen er 
ansatt som menighets-
pedagog med ansvar for 
ungdommene. 

Se side 5

Basar  
i november
6. november er det klart 
for basar på tradisjonelt 
vis i kirken. 

Se side 3

Konfirmantleir
Oksøya er tradisjon for de som er nye konfirmanter i 
Larvik. Etter ett års opphold var tilbudet tilbake.
  Se side 7

Menighetsblad for Nanset kirke Nr. 2 • høsten 2021

En normal hverdag

Ten Sing med «Store forhåpninger»

Fra Ten Sing-filmen «High Hopes». Foto: David Morris Blikstad

■  Høsten er i anmarsj og det er for-
håpentligvis en normalisert hverdag 
også! Vi er i gang igjen med de fleste 
aktivitetene med håp om det ikke blir 
flere nedstengninger fremover.

Det er så fint å se folk i kirka igjen og 
høre korene synge!
Velkommen tilbake! 
Velkommen hjem!

■  Nanset Ten Sing fylte 20 år og 
feiret med å vise en flott film i Bølgen 
med kor, dans og drama filmet flere 

steder i Larvik. Publikum var over-
begeistret over «High Hopes». 

Se side 4-5

Foto: Fred Isaksen
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NANSET KIRKE

OLAV
AAVIK
Sokneprest 

www.nansetkirke.no

Kjære alle dere!
I skrivende stund har jeg akkurat vært på kino for første 
gang på 1,5 år! Og jeg fikk se en fantastisk film! Nanset 
Ten Sing har lenge prøvd å få satt opp jubileumskonser-
ten sin, men har måttet avlyse gang på gang. Så bestem-
te de seg for å lage film og vise på kino. Og for en flott 
film det ble og for noen ungdommer!

Det har vært stille i kirka altfor lenge! Men nå er vi på 
vei tilbake. Barnekorene er i gang og fyller kirkerommet 
med glade barnestemmer, latter og lek. Det er så gøy å 
se dem igjen og at de kommer tilbake. 

Voksenkorene våre er tilbake også! Til og med det største 
koret Kick har hatt sin første øvelse på lenge.

Så vet vi jo at når dette bladet kommer i postkassa så 
kan alt være forandret igjen.
Men nå er det virkelig lov til å håpe og glede seg. Og 
etter to år med HÅP som tema i kirka så tar vi sjansen 
på at vi ikke trenger å håpe så veldig mye lenger nå om 
en mer normal hverdag. Så vi kjører på med neste tema: 
KJÆRLIGHET! 

Paulus skriver til menigheten i Korint: Så blir de stående 
disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten.

Så når du kommer til kirka igjen så vil du kanskje få 
høre litt oftere om kjærlighet. Og aller mest så er vår 
bønn og vårt håp at vi skal møtes i Nanset kirke i kjær-
lighet etter mange måneder uten så mange mennesker 
rundt oss. Vi som jobber i kirka har savnet alle men-
neskene som var innom i løpet av uka. Nå håper vi dere 
kommer tilbake!

Vi har masse å ta igjen. Vi vil høre alle historiene  
deres. Om det som er nytt i livet. Om den nye  
kjæresten. Om det eller den du mista. Om den  
nye, sure naboen. Om den nye hunden.  
Om dagene som bare gikk og som var selve livet.

Vi skal holde kaffen varm!  ■



På denne tiden i fjor var 
det usikkert om det kunne 
bli basar i Nanset kirke på 
grunn av korona-pandemi-
en. Da vi ikke kunne samles 
i kirken, måtte vi prøve an-
dre måter å skaffe penger 
til barne- og ungdomsarbei-
det på. Det endte opp med 
at vi fikk gjennomført et 
lotteri. Vi solgte lodder i bu-
tikk og i korene, kirkeringe-
ne og flere brukte facebook 
for å selge flest mulig lodd. 
Vi hadde også åresalg på 

korenes øvelsesdager. Det 
var en suksess. Trekningen 
foregikk på den lørdagen 
vi skulle hatt basar. Vi fikk 
inn vel kr 65.000,-  

I år satser vi på at det 
igjen blir en god gammel-
dags basar i Nanset kirke. 
Basarkomiteen er i full 
sving med planleggingen! 
6. november er alle velkom-
men til kirken kl 12-17. 

Som vanlig blir det mye 
sang og musikk av kirkens 
kor. Kafé, salgsbord og åre-

salg hører med, og en god 
prat rundt bordene. Komi-
teen mottar med stor takk 
gevinster til basarbordet og 
åresalget. Vi ønsker også 
mat; julekaker, gjærbakst, 
lefser, syltetøy eller annen 
mat vi kan selge. Er det 
noen som har lyst til å lage 
noe annet vi kan selge, tar 
vi også imot det. Gevinster 
kan leveres i kirka eller 
kontakt Solveig på tlf.  
958 46 459. Vel møtt!  ■

Det er godt å samles til gudstjeneste, og 
ekstra stas er det når vi har familieguds-
tjenester. Endelig kan vi invitere mange til 
kirka igjen, barnekorene skal synge og vi 
får til og med ha skikkelig «sitt-ned»-kirke-
kaffe i menighetssalen etterpå! 

Vi skal dele ut bøker til 4-åringene i 
oktober, og i november blir det tårnagent-
helg med familiegudstjeneste. På en av 
kirkekaffene blir det også satt opp egne 
bord der vi skal lage pynt som skal pryde 
kirkerommet i desember. Vi håper på fine 
samlinger sammen i høst og ønsker alle 
varmt velkommen!  ■
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Det blir stas å fylle salene med basar. Foto: Fred Isaksen

Fra familiegudstjeneste i våres. Foto: Fred Isaksen

Utdeling av 4-årsboka. Foto: Fred Isaksen

Syng deg glad
Sang og suppe for 
seniorer. Hver første 
mandag i måneden 
vil dørene være åpne 
for alle som vil være 
med å synge. Det er 
på dagtid, i etterkant 
av Kor uten grenser 
sin øvelse, at vi ønsker 
alle seniorer varmt 
velkommen til kaffe-
drøs, allsang og et 
suppemåltid. 

Larvik kommune 
har ønsket å sette 
fokus på ensomhet 
blant eldre. Prosjekt-
midler gjør det mulig 
for oss å invitere bredt 
ut, både hjemmebo-
ende og de som bor 
på sykehjem. Første 
samling er  
1. november kl.14.30-
16.30. Velkommen!  ■

Kom og spis!
Etter høstferien, hvis 
samfunnet er åpnet 
opp og restriksjonene 
er fjernet, så roper 
vi alle inn for igjen å 
spise middag i kirka! 
Onsdag 20. oktober 
starter «Kom og spis!» 
opp igjen. Vi gleder 
oss til ukentlig bord-
fellesskap sammen, 
og håper at mange vil 
legge middagen sin til 
kirka på onsdagene. 
Vi ønsker å tilby god 
hverdagsmat og et 
godt fellesskap.  ■

Helt Enkelt
Nå er det lenge siden 
vi har hatt Helt Enkelt-
gudstjeneste! Men vi 
satser på nytt i høst og 
gjestene i sofaen be-
gynner å falle på plass. 
Høstens datoer er 3. 
oktober, 7. november 
og 5. desember. ■

Familiegudstjenester i høst

I år blir det basar igjen!
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Den 31. august hadde Nanset 
Ten Sing verdenspremière 
på sin jubileumsfilm «High 
Hopes» på Bølgen kulturhus 
kl. 1800 og 2000. Her var det 
pyntet med rød løper, og det 
ble også delt ut velkomstdrik-
ker for å markere den store 
begivenheten. Etter hva vi vet 
var dette første filmen av sitt 

slag, noe som var verdt å feire!
Totalt på de to filmene 

var det ca. 125 i publikum. De 
oppmøtte skrøt veldig av slutt-
produktet og ungdommene gav 
også selv sterkt uttrykk for at 
de var storfornøyd med filmen. 
De kan virkelig være stolte av 
seg selv, både når det gjelder 
prosessen frem mot målet og 

resultatet vi fikk se på lerretet! 
Etter endt visning ble ung-

dommene applaudert opp på 
scenen og fikk utdelt hver sin 
røde rose. I arbeidet var vi også 
heldig å ha med gjesteartiste-
ne Hedda B. Aronsen, Magnus 
B. Aalbu og Helena Andersen. 
Disse var også tilstede under 
visningen og fikk selvfølgelig 

både applaus og roser.
På visningen kl. 20 var 

kirkevergen i Larvik, Sigrid 
Kobro Stensrød, tilstede og gav 
en formell takk til Nanset Ten 
Sing. En spesiell takk ble gitt til 
kateket i Larvik kirke, Britt Mari 
O. Zakariassen, som har vært 
hovedleder for Nanset Ten Sing 
i året som har vært. Hun har 

Før forrige kull med konfir-
manter var ferdig konfirmert 
ble årets kull presentert under 
gudstjenesten 22. august.

Det er et litt mindre kull i 
år, men vi er nå 27 konfirman-
ter. På gudstjenesten så fikk 
vi se ansiktene deres og høre 

navnene for første gang. De 
kom frem, fikk utdelt bibler og 
mottok en varm applaus. Vi gle-
der oss over at nok en fin gjeng 

med ungdommer ønsker å bli 
konfirmert i Nanset kirke. Så må 
menigheten huske på konfir-
mantene i deres bønner!  ■

Konfirmantpresentasjon

Det nye konfirmantkullet ble presentert for menigheten.   Foto: Fred Isaksen

«High Hopes»«High Hopes»
NANSET TEN SING FEIRER 20 ÅR MED FILMEN

David Morris Blikstad har filmet koret mange steder i Larvik, 
blant annet med drone da koret sang på taket av kulturhuset 
Bølgen. Dramagruppa bandt sammen filmen med små drama-
stykker om hva håp er.



– Velkommen, Trine!
Endelig, etter flere utlysninger, kunne Nanset menig-
het ønske sin nye menighetspedagog velkommen!    

Trine Furu-Borgen ble ansatt 16. august og presen-
tert for menigheten i gudstjenesten 22. august. 

Hun er oppvokst i Alta og bodde der til hun var 19 
år. Hun ble kristen 15 år gammel og gikk i en tverrkir-
kelig ungdomsklubb i Alta. 
Hun flyttet til Bergen, gikk 
ett år på Veien bibelskole 
som blant annet menighe-
tene Kristkirken og Jesusfel-
lesskapet drev.  
I Bergen ble hun i 10 år før 
hun flyttet til Larvik.

– Har du noe erfaring med 
menighetsarbeid?

– Mens jeg tok min mas-
ter ved høyskolen NLA job-
bet jeg 40 % i menigheten 
Jesusfellesskapet i 4,5 år. 
Hadde blant annet admi-
nistrative oppgaver, koor-
dinerte frivillighetsarbeid, 
underviste på bibelskolen 
og hadde elevoppfølging. 
Gjennom utdannelsen 
hadde jeg praksis i Den nor-
ske kirke, hvor jeg fulgte 
en prest i en periode og 
sjelesorgpraksis i Kirkens SOS.  

– Hvordan havnet du i Larvik og fikk vite om den ledige 
stillingen i Nanset? 

– Min mann, Glenn Ruben, er fra Larvik og har 
familie her. Vi møttes i Bergen. Vi bestemte oss for å 
satse på Larvik og nå leier vi en leilighet hos hans søs-
ter like ved Nanset kirke. Vi tenker å få noe eget etter 
hvert og gjerne på Hovland. Vi var på ferie i Larvik da 
jeg så utlysningen på nett og tenkte at den stillingen 
kunne være noe for meg. 

– Hva vil du legge vekt på i utførelsen av jobben?
– Jeg liker å jobbe med ungdom. Ten Sing og konfir-

mantarbeid vil være hovedfokus for meg. Ungdommer 
trenger å bli sett og hørt. Det å være en trygg voksen 
for ungdommene er noe jeg brenner for og jeg håper 
jeg kan formidle det til dem.

– Dette er din første jobb i DNK. Du har bakgrunn i en 
frikirkemenighet. Er det noe forskjell på måter å arbeide på?  

– Jeg opplever at det er en unik mulighet til å peke 
på Jesus i kirken. Det er en stor spennvidde her i 
Nanset med tilbud for babyer og til godt voksne men-
nesker. Den muligheten DNK har til å møte mennesker 
i alle livets faser og at de kommer til kirken i viktige 
øye blikk i livet, er det ikke så mange frikirkemenig-
heter som har. Jeg synes det er spennende. Tro har 
mange uttrykksmåter. En stille bønn eller å stå på en 
talerstol kan være likeverdige. 

Trine trives allerede godt. Hun sier hun er blitt 
veldig godt mottatt i Ten Sing og staben og andre hun 
har møtt. Det er spennende at aktivitetene er i gang 
igjen og hun gleder seg til å ta fatt.  ■

Solveig

Navn: Trine Furu-Borgen
Alder: 30 år
Yrke:  Kateket med Master 
i Theology and Ministry
Oppgaver i  
Nanset menighet:  
Menighetspedagog, 60% 
med fokus på ungdoms–
arbeid, 13–19 år

Du behøver ikke dra langt 
for å få noen annerledes og 
kjekke dager i høstferien! 
Kom til kirka! Tirsdag, onsdag 
og fredag i uke 41 ønsker vi 
skolebarn varmt velkommen 
til hyttekos. 

Foruten de vante hyt-
teaktivitetene som brettspill, 
fyr på peisen, allsang rundt 
bålet, topptur og god mat, vil 
vi også ha sementprosjekt, 
få innblikk i Kristuskransen, 
sjekke ut skuta i kirkerommet, 
ha rebusløp, airhockeytur-
nering, fallskjermtrening og 
mere til. 

Gratis ferieopphold mel-
lom kl. 09 –16 i Nanset kirke 
12., 13. og 15. oktober. Husk 

påmelding til trosopplærer 
Jorunn innen 7. oktober 
(j.abrahamsen@larvik.kirken.
no eller 47 41 53 74). ■

Tre dagers hyttekos i kirka
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sammen med prest i Larvik 
kirke, Knut Zakariassen, 
gjort en fantastisk jobb i en 
krevende korona-tid og vi er 
glade for at de ønsker å fort-
sette som ressurspersoner 
videre i arbeidet. Tusen takk 
til dere! Nå er stafettpinnen 
– bokstavelig talt – gitt videre 
til Trine Furu-Borgen som fra 

16. august har fungert som 
voksenleder i Nanset Ten 
Sing.

Fantastisk jobbet, Nanset 
Ten Sing!

Nå gleder vi oss til å jobbe 
frem mot ny konsert i høst, 
som etter planen er satt opp 
til å være 15. november. Det 
er bare å holde av datoen! ■



Lekeparken
Planene om dugnad 
før sommeren ble 
utsatt. Imidlertid fikk 
arbeidsgruppa bygd 
om redskapsboden til 
en åpen lekestue/gapa-
huk og laget benker til 
bussen. 

Så kom en kjær 
nabo som ønsket 
sommerjobb for 
barnebarnet Kristian 
Emhjellen. Han har, 
i samarbeidet med 
besteforeldrene malt 
alle lekeapparatene i 
parken. 

Nå fremstår leke-
parken som fargerik 
og mange har uttrykt 
begeistring. Det var 
dette vi hadde plan-
lagt som dugnad, men 
vi har et stort og viktig 
prosjekt igjen. Det er å 
lage en grusbane som 
vi kan bruke som skøy-
tebane til vinteren. Er 
det noen som har til-
gang til en gravemas-
kin, og som kan hjelpe 
oss med å planere et 
lite område til ball-lek 
og skøytebane vil vi bli 
veldig glade. Kontakt 
Ludvig 407 20 826. ■
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I slutten av mai ble alle 
barn i NaBaGo mini, 
 NaBaGo og NaBaGo pluss 
invitert til sommerfest 
utenfor en fargerik ballong-
pyntet kirke. 

Årsfesten hadde blitt 
avlyst andre år på rad, og 
behovet for å kunne få en 
skikkelig avslutning på 
koråret føltes ekstra viktig. 
Det var pølser og slush til 
alle, og dirigent Ragnhild 
delte ut årsutmerkelser til 
mange korister. Pilkast på 
ballonger ble det også tid 
til. 

Overraskelsen mange 

satt pris på var en runde 
rundt lekeparken med hest 
og kjerre! Det var kjekt å 
være sammen, og på neste 
årsfest vil vi ha konsert 
med korene også – det skal 

bli bra! Før den tid ser vi 
frem til yrende liv i kirka 
på onsdager, flott sang og 
deltakelse på familieguds-
tjenester og masse artig 
sammen! ■

Festens overraskelse var tur med hest og kjerre rundt lekeparken. Foto: Fred Isaksen

Fest med ballonger og grillpølser. Foto: Fred Isaksen

Sommerfest for NaBaGo-korene

Graffiti med tro, håp og kjærlighet
I sommer fikk langveggen 
på diskorommet et skikke-
lig løft av graffitikunstner 
Lars Petter Frønes som er 
ungdomsarbeider i Gjerpen 
menighet. Etter ønske fra 

oss i staben tok han på seg 
oppdraget og sprayet «Faith, 
Hope, Love» over hele veg-
gen. Disse sentrale ordene 
som er hentet fra 1. Kor-
interne 13,13 er dessuten 

viktige stikkord for Nanset 
kirkes egen dåpsopplæring. 
Hvert år har menigheten et 
hovedfokus, enten på tro, 
håp eller kjærlighet. I år 
er det kjærlighet som skal 

løftes frem. Gatekunsten i 
kjelleren ble skikkelig bra! 
Bare ta en tur ned og se 
selv!  ■
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Guds- 
tjenester 
kl. 11.00
Vi har fått mange til-
bakemeldinger på at 
gudstjenestene starter 
for tidlig. Flere klarer 
ikke komme seg tidlig 
nok i kirken og for 
mange barnefamilier 
blir tiden knapp. 

Menighetsrådet 
har bestemt å innføre 
en prøve periode med 
starttid på gudstjenes-
ten kl. 11.00. Prøve-
perioden er fra 10. 
oktober og til 17. april. 

Så vet vi at mange 
synes det er bra at 
gudstjenesten starter 
kl. 10.00 og flere vil bli 
skuffet. 

I februar har vi en 
evaluering og den vil 
være retningsgivende 
for hva som skjer etter 
17. april.  ■

Fred Isaksen • 922 21 487

Konfirmantleir på Oksøya

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 

Støtt våre annonsører – de støtter oss!

 Vakt te le fon :  33  20  14  44

Døgnvakt 33 12 57 00

KONTAKT PERSON 
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

B E G R A V E L S E S B Y R Å E T

KO N TA K T P E R S O N
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00

Gravsteiner
Vi utfører alle 
typer oppdrag på 
gravstein:
• Oppussing  
• Rens • Omslip  
• Retting
• Tilføyelser

«Naturstein i 4 generasjoner»

Tlf. 33 13 95 50
Berganåsen 52,  
3280 Tjodalyng
5 km fra Tjølling kirke

www.strandbergstein.no

Underholdningskveld på Oksøya. Foto: Markus Isaksen

I fjor ble leiren erstattet av 
en dagsleir på Solåsen, men 
dette året var vi tilbake der 
vi hører hjemme, på Oksøya. 

Det er litt stilig at vi har 
vært på Oksøya i så mange 

år at noen av konfirmant-
foreldrene har vært der på 
konfirmantleir selv :)

Leiren foregikk slik den 
har foregått i ualminne-
lige tider, bortsett fra at 

lapskausen og spaghetti ala 
caprien er byttet ut med 
taco. Ingen er lei seg for det!

Som vanlig ble mobil-
telefonen lagt igjen hjem-
me og vi koste oss med gode 
samtaler, lek og spill, sang, 
musikk, underholdnings-
kvelder og nye relasjoner. 
Den supre gjengen med 
ungdomsledere lagde masse 
god stemning!

Det var fint for oss ansat-
te å bli kjent med ungdom-
mene og det er ingen tvil 
om at dette er en superflott 
gjeng! ■

Nå er vi godt i gang med prøveperioden med ny liturgi. 
Den nye musikken har ikke satt seg helt, men øvelse gjør 
som sagt mester. 

I høst skal vi også kjøre noen gudstjenester med det 
andre alternativet som er samsvarende med liturgien fra 
1977. Den sitter nok i ryggmargen på flere. Så får vi se 
 etterhvert hva vi faller ned på. ■

1977-liturgien i høst



 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  •  2 - 2 0 2 1

B
A

R
N

B
A

R
N

U
N

G
D

O
M

V
O

K
SN

E
SØNDAGSSKOLEN
Sprell Levende søndagsskole på søn-
dager samtidig med gudstjenesten.  
Søndag kl. 11.00–12.00.  
• Barn i alle aldre

KNØTTESANG 
Barnesanger, sangleker og små danser. 
Etterpå er det tid for mat, prat og 
utvikling av nye vennskap. 
Mandag kl. 11.00–13.00.  
• Barn 0–1 år i følge med en voksen
 
NABAGO MINI
Sanger, sangleker og dans sammen med 
voksne. Sanger med bibelsk innhold, 
samt tradisjonelle og nyere barnesanger. 
Onsdag kl. 17.15–18.00.  
• Barn 1–3 år i følge med en voksen

NABAGO
Korsang for de minste med vekt på 
sangglede og utvikling av rytme og  
sangferdigheter.  
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.

 
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. Starter etter 
høstferien.  
• 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. 11.30–11.50 
• Ungdom 8. – 10. klasse

TWIST 
Hyggelig fredagsaktivitet på KUF-
huset for ungdommer som ønsker et 
litt mindre miljø. En fredag i måneden. 
Samarbeid for hele Larvik.

KRIK 
Ungdommer møtes til idrett, samhold og 
andakt i idrettshallen på Fagerli skole.  
Annenhver søndag fra kl. 18.30-20.00.

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

KICK
Kick er koret for voksne som liker  
å synge. Stort miljø, konserter, turer  
og deltakelse ved gudstjenester.  
www.koret-kick.no 
Torsdag kl. 19.30–22.00

LARVIK KAMMERKOR 
Koret øver i Nanset kirke på mandager  
kl. 19.00–21.30.

KOR UTEN GRENSER
Et kor for voksne som har anledning til å 
øve på formiddagen. Koret øver i Nanset 
kirke hver mandag kl. 12.00–14.00.

HERREAVDELINGEN 
En mandag i måneden samles menn til 
en hyggelig og uformell aften. 
kl. 19.00–22.00.

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 Barnas kirke i Ubon, Thailand 
i samarbeid med Det norske Misjons-
selskap.

Søndag 19. september 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik og Jorunn 
Abrahamsen. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Lørdag 25. september
Kl. 11.30: SiMen. Christian Dag Nilsen og Mari Løchen.

Søndag 26. september 
Jubileumsgudstjeneste i Larvik kirke kl. 11.00.
Ingen gudstjeneste i Nanset. 
Søndagsskole i Larvik kirke.

Søndag 3. oktober 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 10. oktober
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Kristin Lewin.  
Takkoffer til Det norske bibelselskap. Søndagsskole.

Søndag 17. oktober 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Christian Dag Nilsen. T 
akkoffer til Kirkens Bymisjon. Søndagsskole.

Søndag 24. oktober 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til IKO.  
Søndagsskole.

Lørdag 30. oktober
Kl. 11.30: SiMen. Christian Dag Nilsen og Mari Løchen.

Søndag 31. oktober 
Kl. 11.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid. Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 7. november 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 14. november 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. NaBaGo Pluss.  
Olav Aavik. Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Søndag 21. november 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Kristin Lewin.  
Takkoffer til Stefanus-alliansen. Søndagsskole.

Søndag 28. november 
Kl. 11.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. NaBaGo.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Lørdag 4. desember
Kl. 11.30: SiMen. Christian Dag Nilsen og Mari Løchen.

Søndag 5. desember 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Med forbehold om endringer og avlysninger.

DAGENE SOM KOMMERDAGENE SOM KOMMER

FØLG NANSET KIRKE PÅ FACEBOOK


