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Basar-rekord
En vellykket basar 
ga rekordinntekt til 
 Nanset kirkes barne- og 
ungdoms arbeid. 

Se side 4-5

Advent og jul
Det er mye som skjer i 
kirken i desember.

Se side 3

Julemiddag
Kom og spis! disker opp 
med julemiddag onsdag 
8. desember.

Se side 3

Ten Sing i Festiviteten
Nanset Ten Sing fylte salen i Festiviteteten to 
ganger til sin konsert «Feel Your Love».
  Se side 6
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Finn julens fred!

Foto: stock.adobe.com

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
Stråler mot oss kjærlighet fra Gud
Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, så
Jordens barn i alle land finner julens fred

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
Misbrukt, skadet i den dype natt
Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, så
Jordens barn i alle land finner julens fred

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn
Ingen merker tårer på dets kinn
Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, så
Jordens barn i alle land finner julens fred

Bortsjemt, ensomt barn som vil ha mer
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber
Hør oss, se oss stjernebarn stig ned, så
Jordens barn i alle land finner julens fred

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

T: Shelley Murray, norsk: Eivind Skeie, 2004 

Foto: Fred Isaksen
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En halvmeter med håp
Når vi tar bort all innpakning, glitter og stas, er det et veldig 
enkelt bilde som gjenstår som selve julens hjerte: et sårbart 
spebarn født inn i en natt så klar og kald, i en krybbe i en 
stall. Det er et kraftfullt bilde også på vår sårbarhet. 

For en tilfeldig forbipasserende må det ha sett ganske hver-
dagslig ut, men for de første som kom på barsel visitt, ble det 
klart at det var selve håpet som var født til jord. 

Det skjedde så umerkelig og stille. Gatene var forlatt og verts-
husene overfylte. Ingen opptog og fyrverkeri for den lille. 
Men englene, Guds egne budbærere, var der og lyste opp den 
mørke vinternatten. 

Meteren er blitt et velkjent begrep gjennom koronatiden. Av 
omsorg for hverandre har vi måttet holde avstand. Denne 
juletiden erstattes meteren av en halvmeter. Julenattens håp-
stegn er en halvmeter av kjøtt og blod, av myk og naken hud 
som appellerer til all vår omsorg, nærhet og kjærlighet. Når 
Gud lot seg føde inn i vår verden, så kom han på nøyaktig 
samme måte som da alle vi andre begynte vår livsvandring. 

Det var en uventet vending for alle som håpet at Gud skulle 
gripe inn og gjøre vei i vellinga for sitt eget undertrykte, okk-
uperte folk. I stedet for å komme som hærfører for en mektig 
armé, kom han som en ydmyk og sårbar tjener. 

Men etter hvert forsto vi at denne fødselen var bekreftelsen 
på at Gud holder sine løfter. Profetene hadde flere hundreår 
tidligere snakket om et barn som skulle fødes og være Freds-
fyrsten og tegnet på Guds nærvær midt i all sorg og frykt, 
smerte og ensomhet. 

Også denne julen utfordres vi til å elske slik Gud elsker, 
dele slik Gud deler, være nær hos hverandre og hos de 
som trenger omsorg og trøst slik Gud etter sitt løfte er 
nær hos oss i all vår nød. Vi kan omfavne det sårbare, 
nyfødte barnet i Betlehem ved å omfavne de som er 
utsatte og nakne i dagens verden. 

Slik kan håpet leve videre og julegleden spres. n



Når dette bladet kommer ut 
så er vi på vei inn i desem-
ber og adventstid. Det betyr 
mye musikk og lyd i Nanset 
kirke. Slik ble det ikke i 
fjor, men i år håper vi på en 
normal advent- og juletid.

I desember fylles kirken 
av konserter hvor også 
kirkens egne kor er med. 
Barne hagene og skolene 
har sine tradisjonelle jule-
gudstjenester.  Gjennom 
musikken og ordene får vi 
høre den mektige historien 
om Gud som ble menneske.

Nanset skolekorps er 
først ut med sin tradisjo-
nelle julekonsert søndag 5. 
desember kl. 15.00. 

Kick har store planer om 
å fylle kirkerommet to gan-
ger med koselig julemusikk 
torsdag 9. desember. 

Dagen etter, fredag 10. 
desember, har NaBaGo 
Pluss konsert sammen med 
Atle Pettersen. 

Mandag 13. desember 
har NaBaGo-korene sin 
årlige Luciakonsert. Med 
tente lys, hvite drakter og 

glitter blir det garantert 
julestemning og rørende 
øyeblikk.

Tjølling Sangforening 
har sin tradisjonelle kon-
sert tett opp mot jul. I år 
som i fjor blir konserten 
tirsdag 21. desember.

Som vanlig blir det to 
julaftengudstjenester i 
Nanset, klokken 14.00 og 
16.00. Første juledag blir 
felles gudstjeneste i Larvik 
kirke. 2. juledag åpnes 
dørene igjen i Nanset kirke 
og kl. 11.00 skal vi synge oss 
gjennom julesalmene. 

Har du ikke fått nok av 
julen i januar så blir det 
juletrefester den første 
uken i januar. 

Velkommen til Nanset 
kirke i julen! n

Søndag 5. desember kl. 15.00    
Konsert ved Nanset Skolekorps.

Torsdag 9. desember 
kl. 18.00 og kl. 20.00 
Julekonsert med Kick.  
Bill. kr 200 voksen / kr 100 for barn 
opp til 18 år. Billetter kjøpes med 

Vipps til 553667 og må merkes med 
klokkeslett, og vises ved inngangen.   
Billetter kan også kjøpes kontant ved 
inngangen. 

Fredag 10. desember kl. 18.00  
Konsert med Atle Pettersen og 
NaBaGo Pluss. Billetter kjøpes på  
Ticketmaster.no 375,-

Mandag 13. desember kl. 18.00 
Luciakonsert med NaBaGo og  
NaBaGo Pluss. Gratis entré, kollekt.

Tirsdag 21. desember kl. 21.00
Julekonsert med Tjølling Sangforening 

Julegudstjeneste kl. 14.00: 
Kor fra kirken deltar. Olav Aavik. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
Julegudstjeneste kl. 16.00: 
Olav Aavik. Nanset skolekorps. Sang 
ved Johanne Asp. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Andre juledag kl. 11.00: 
Julesang. Kirkekaffe.

Søndag 2. januar kl. 12.00:
Juletrefest for alle!

Torsdag 6. januar kl. 18.00:
Juleselskap for voksne. 

Lørdag 8. januar kl. 11.30-13.00:
Simens juletrefest.

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  •  3 - 2 0 2 1  3

Fjorårets julegrantenning utenfor kirken. Foto: Fred Isaksen

Kom og spis! 
julemiddag
Vi serverer middag i 
kirka hver onsdag, og 
synes det er veldig gle-
delig og motiverende 
at så mange benytter 
seg av tilbudet vårt. 

I desember serverer 
vi julegrøt i forbindel-
se med julegranten-
ningen 1. desember, 
og 8. desember er 
det julemiddag med 
riskrem til dessert. 
Mange frivillige bidrar 
slik at kilovis med 
poteter og gulrøtter 
blir skrelt og kokt, og 
ribbe, medisterkaker 
og sossisser kommer i 
ovnen. 

I år skal vi også lage 
vår egen kirkelagde 
surkål, for også det 
har vi en i vår menig-
het som kan! Det skal 
piskes fløte til riskre-
men, og vi lover jule-
pyntet middagsbord 
og peisbål på skjerm. 
Og hvem vet, kan-
skje vi får til litt ekte 
 taffelmusikk også. 

God stemning 
sørger vi alle for. Kom 
alene eller be med 
naboer og venner. 
Ta likegodt med hele 
familien! Varmt vel-
kommen! n

Adventstid og jul i Nanset 

Vi tenner julegrana utenfor 
Nanset kirke onsdag 1. de-
sember. Nanset skolekorps 
spiller og så vi håper på 

mange ringer rundt treet 
med god sang!

Det serveres risgrøt til 
kostpris for alle som ønsker 

i forkant av julegran-
tenninga. Få med deg det 
også! Varmt velkommen!  n

Onsdag 1.desember 
Kl. 16.30: Kom og spis! risgrøt.
Kl. 17.00: Julegrantenning. Nanset 
skolekorps spiller.

Julegrantenning med korpset



Det gikk to år før vi kunne arrangere en 
god gammeldags basar i kirken igjen!
I fjor planla vi en salgsmesse og et 
lotteri som ville bli et langt mindre 
arrangement enn en vanlig basar. Men 
bare to dager før åpningen måtte vi 
avlyse på grunn av nye restriksjoner. 
Lotteriet ble likevel gjennomført samt 
åresalg på korøvelsene i kirka, og vi 
fikk inn vel kr 65.000,- til barne- og 
ungdomsarbeidet.  

I år startet basarkomiteen planleg-
ging av basaren i august da det så ut 
som om det gikk mot åpning av landet 
igjen senere på høsten. Vi var veldig 
spente på om vi fikk inn nok gevinster 
til loddsalg på basarbord og gevinster 
til åresalg. Mange grupper og aktivi-
teter hadde jo ikke vært i funksjon på 
lenge. Kirkeringene, som på møtene 
sine har hatt tradisjon for å lage ting/ 
skaffe gevinster til basaren, hadde hatt 
få treff det siste året. Spente var vi 
også på om medlemmene i Kick hadde 
fått anledning til å lage/strikke pledd 
og puter som basaren i flere år hadde 
fått til utlodningen. 

Til vår store glede fikk vi også i år 
mange flotte gevinster. Og vi fikk to 
vakre strikkepledd med puter fra Kick. 

Lørdag 6. november var vi i gang. 
Kor uten grenser, NaBaGo-korene og 

Kick skapte god stemning med frisk 
og vakker sang. Mellom korsang gikk 
åresalget strykende. Det var knyttet 
stor spenning til åresalget og utlodnin-
gen: «Blir det min tur i år til å vinne noe 
tro?» 

Hele ettermiddagen strømmet det 
på med glade mennesker som fylte 
hvert bord og hver stol i kirkerom og 
menighetssal. Praten gikk livlig. Det så 
ut som om folk satte pris på å møtes 
igjen. Mange koste seg også med suppe 
og andre godsaker fra kaféen. Det 
duftet fra de nybakte solskinnsbollene 
i hele kirka! 

Salgsbordet fristet med både 
julebakst, syltetøy, flatbrød, lefser, 
 pepperrøkt laks, bilder med mer. 

Basaren involverer mange både fra 
stab og frivillige. Det som blir solgt på 
forhånd av loddlister betyr mye for re-
sultatet til slutt. I år ble det solgt ekstra 
mange lister. På selve basar dagen ble 
det også en god omsetning på de for-
skjellige «stasjonene». Basar komiteen, 
staben og kirkeringene takker hjerte-
lig for innsatsen. Vi fikk et rekordstort 
resultat på vel kr. 107.000, -. Vi slo for-
rige rekord fra 2017 hvor vi omsatte for 
vel 103.000,-.  Et kjempefint bidrag til 
barne- og ungdomsarbeidet i kirka!   n
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Hymne 
  til Josef

Den unge Maria vandret
en gang til Betlehem by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.

Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin første sønn
støttet av Josefs arm.

Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
som aldri mælte et ord?

Gjennomstrålet av himmelsk glans
lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
som bare var trofast og god?

Kanhende han svøpte sin kappe
litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløst menneskets drøm,

den hellige Josef av Jorden.

Inger Hagerup

Min kirke snakket med ei som var tilstede 
på basaren. Grethe Flattum synger vanligvis 
i Kick. I år var hun bare tilskuer da hun på 
grunn av en skade ikke kunne være med å 
synge. Men på basaren måtte hun!   

– Hvordan er det å være på basar i Nanset 
kirke?

– Det er kjempekoselig. Her treffes alle 
generasjoner. Det er en god og avslappende 
stemning. Og så er det spenningen da om 
jeg, eller noen jeg kjenner, vinner.

– Har du noen gang vunnet?
– Ja, på åresalg og en gang på basarbordet. Det var et strik-

ket sjal og det var topp fordi jeg strikker ikke selv.
– Har du noe favoritt på ønskelista?
– Ja. Jeg har hatt veldig lyst til å vinne strikket pledd og pute 

fra Kick. Og i år ble ønsket oppfylt. Jeg ble en av to heldige som 
fikk ønskegevinsten fra Kick!   n
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Feel Your Love
Mandag 15. november var 
det endelig tid for konsert i 
flotte nyrestaurerte Festi-
viteten. Nanset Ten Sing 
har de siste 10 ukene øvd 
inn sanger, dans, drama og 
teknikk. Alt skrevet, laget 
rigget og øvet inn av ung-
dommene selv. Ekstra gøy 
var det da konserten var 
utsolgt til begge tidspunk-
tene! Vi kan virkelig si at 
høstens konsert «Feel your 

love» var en stor  suksess! 
 Tusen takk til alle som 

kom, vi håper å se dere 
igjen ved neste konsert. n

Syng deg 
glad!
For å gi et positivt 
bidrag til de eldre i 
vårt nærmiljø og vår 
menighet har Nanset 
kirke startet et nytt 
tilbud med støtte fra 
både fylkeskommunen 
og bispedømmet. 

Hjemmeboende, 
brukere av dagsen-
tertilbud, og beboere 
av sykehjem, ønskes 
velkommen til «Syng 
deg glad» hver første 
mandag i måneden. 
Kor uten grenser er 
fast post på program-
met. 

Vi synger sammen 
og koret synger for 
oss. Det er servering 
av hjemmelaget suppe 
og brød, og kaffe med 
noe attåt. Åresalg 
hører også med. Den 
første samlingen i 
november var godt be-
søkt. Nå ønsker vi alle 
velkommen tilbake 
mandag 6. desember 
kl.14-16. Da blir det en 
julevri på Syng deg 
glad. n 

Høstens kon-
firmasjoner
Etter et laangt konfir-
masjonsår ble endelig 
ungdommene kon-
firmert i september 
– for andre året på rad 
måtte vi utsette til 
høsten. 

Tusen takk til 
sporty og tålmo-
dige konfirmanter og 
foresatte som planla 
alternative fester med 
varierende antall til-
latte gjester. n
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I november fikk vi endelig 
gjennomført Tårnagent-
helg! Godt på overtid og 
med 8-åringer som hadde 
blitt et år eldre, møttes en 
utsøkt gjeng agenter og 
senioragenter til mange 
oppdrag og godt samarbeid, 
til lek og moro, god mat og 
utfordrende oppgaver. 

Både tårnagentene og se-
nioragentene besto helgen 
med glans og fikk sine bevis 
etter Tårnagentgudstjenes-
ten på søndag. 

Nå håper vi at alle som 

var med denne helgen vil 
komme tilbake i januar. Vi 
vil trenge mange senior–

agenter når vi ønsker alle 
3.-klassinger velkommen til 
Tårnagenthelg! n

Vår nye «barneglobe» ble avduket av Tårnagentene. Foto: Fred Isaksen

Tårnagentene avduket «barnegloben»

Ny skøytebane i lekeparken
I fjor vinter fikk vi ordnet 
en liten skøytebane på 
parkeringsplassen foran 
kirken, fordi det var så lite 
aktivitet i kirken på grunn 
av minimalt behov for 
parkeringsplasser under 
pandemien.

Skøytebanen var popu-
lær, og vi hadde lyst til å 

lage en permanent plass til 
skøytebane inne i lekepar-
ken. 

Vi har et område som 
passer godt til skøytebane 
der det har stått en nedslitt 
gul sklie. 

Spørsmålet har vært: 
Hvordan skal vi få råd 
til dette? Vi må ha grave-

maskin og lastebil for å få 
realisert det. 

Etter noen kontakter er 
det to flotte naboer som 
stiller med gravemaskin og 
lastebil. 

Så slip skøytene og vent 
på kulda!  n

Jorunn Abrahamsen ledet vei for skolekafégjengen. Foto: Fred Isaksen

På «Blåtur»
En regntung høstdag tok 
skolekafégjengen fatt på 
noen kilometers gåtur langs 
en bit av Pilgrims leden 
fra Kaupang til Tjølling 
kirke. Været lettet heldigvis 
underveis. Lystige deltagere 
kunne etterpå roe seg ned 
med en andaktstund inne i 
kirka og deretter servering 
med tacosuppe på menig-
hetshuset. n

Korgjengen i Ten Sing på Festivitetens scene. Foto: Markus Isaksen
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NaBaGo 
Pluss
I oktober skulle pluss-
gruppa endelig tilbake 
på Barnegospelfestival 
i Kragerø, og hadde 
store forventninger. 

Dessverre ble fes-
tivalen nok en gang 
avlyst pga korona, 
men lederne i koret 
visste råd. Det ble en 
flott overnatting i 
kirka, med fredags-
klubb, konsert av Tore 
Thomassen, pizza, lek, 
sang og natursti med 
beste gjengen.  n

Konf.Cup
Konf.Cupen for alle 
byens kirkekonfir-
manter skulle gått av 
stabelen 5. nov, men 
bare timer før første 
volleyballkast så fikk 
vi beskjed om smitte 
blant konfirmanter. 
Vi måtte avlyse, men 
forhåpentligvis får  
vi gjennomført til 
våren. n

Fred Isaksen • 922 21 487

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

Kjære Nanset menighet!
Tiden går, men korona-
pandemien er fortsatt 
med oss. Takk menighe-
ten for fortsatt støtte til 
Barnas kirke det siste året. 

Barnas kirke startet i 
2015, og Nanset menig-
het har vært med siden 
starten. Nå har det vært 
seks år med aktivitet i 
kirka for, av og med barn 
på landsbygda i nordøst-
Thailand. De siste årene 
har vært spesielle, så ble 
også 2021.

Det har dette året vært 
aktivitet på Barnas kirke 
annenhver lørdag. Det har 
ikke vært like mange barn 
som tidligere, mange har 
vært forsiktige med å treffe 
andre under pandemien. 
Men nå i starten av novem-
ber har landsbyen blitt ned-
stengt på grunn av smitte. 
Ett av barna i Barnas kirke 
er også smittet. Så nå stop-
pes aktivitetene på lørdager 
for en stund.

I løpet av det siste året 
har teamet rundt Barnas 
kirke jobbet med prosjek-
ter for å få inntekter til 

arbeidet blant barna. Det er 
nå bygget en liten froske-
farm. Ja, du leste riktig: En 
froskefarm. Frosk er nemlig 
en delikatesse i området, og 
selger godt og gir inntekter. 
I Thailand kan prinsessa 
ikke kysse frosken og få 
en prins, men alle kan 
spise frosken og få et godt 
måltid. 

Så nå er det frosker, 
fisk, kyllinger og geiter på 
Barnas kirke, som gir mat 
til barna på lørdager og 
inntekter ved salg.

Nå har vi som familie 

kommet tilbake til Thai-
land, og vil etter hvert 
besøke Barnas kirke.  

Her i Thailand er det 
termometre for måling av 
kroppstemperatur overalt 
og alle går med munnbind 
ute. Det er restriksjoner på 
reising og hvor mange som 
kan møtes.

Vær gjerne med å be 
for Barnas kirke i tiden 
fremover, at ikke flere må 
bli smittet av korona og at 
aktivitetene kan starte opp 
igjen.  n

Jeed

Hilsen fra Thailand
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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, drama og 
teknikk. 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 28. november 
Kl. 11.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

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

Søndag 5. desember 
Kl. 11.00: Søndagsskole.
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 12. desember 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til Frelsesarmeen i Larvik. Søndagsskole.

Tirsdag 24. desember – Julaften
Kl. 14.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Onsdag 25. desember – 1. juledag
Kl. 11.00: Felles høytidsgudstjeneste i Larvik Kirke.  
Christian Dag Nilsen. Takkoffer til Det Norske Bibelselskap.  
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Torsdag 26. desember – 2. juledag
Kl. 11.00: Julesang. Vi synger og spiller julens salmer. 

Søndag 2. januar 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Larvik KFUK/KFUM. 
Søndagsskole.  Kl. 12.00: Juletrefest.

Lørdag 8. januar
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Christian Dag Nilsen. Juletrefest.

Søndag 9. januar 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Christian Dag Nilsen. 
Takkoffer til Misjonsalliansen. Søndagsskole.

Søndag 16. januar 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. NaBaGo Pluss. 
Christian Dag Nilsen. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 23. januar 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Even Sundby. Takkoffer til menighets-
arbeidet generelt. Søndagsskole.

Søndag 30. januar 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til KIA. Søndagsskole.

Lørdag 5. februar
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Christian Dag Nilsen.

Søndag 6. februar 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 13. februar 
Kl. 11.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 20. februar 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Bibelselskapet. 

Søndag 27. februar 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Christian Dag Nilsen. Takkoffer til KRIK.

Lørdag 5. mars
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Christian Dag Nilsen.

Søndag 6. mars 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Fasteaksjonen.

Søndag 13. mars
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Jubileum for NaBaGo-korene.  
Olav Aavik. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 20. mars 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Misjonsprosjektet.
Søndagsskole.

Søndag 27. mars
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Christian Dag Nilsen. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet generelt. Søndagsskole.

Lørdag 2. april
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Christian Dag Nilsen.

DAGENE SOM KOMMERDAGENE SOM KOMMER

FØLG NANSET KIRKE PÅ FACEBOOK




