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Utsmykning
I kjellerstua har det 
 kommet fotokunst på 
veggene.

Se side 6

Bøkeskogen 
2. pinsedag blir det igjen 
felleskirkelig gudstjenes
te i Bøkeskogen. I år med 
barnekor.

Se side 3

Gospelnight 
med Ten Sing
Fredag 22. april ønsker 
Nanset Ten Sing velkom
men til Gospelnight.

Se side 7

Kammerkoret 30 år
Larvik kammerkor har nylig hatt jubileumskonsert 
med «Visst skal våren komme!».
  Se side 4

Menighetsblad for Nanset kirke Nr. 1 • våren 2022

Påskefeiring tilbake!

 Foto: Fred Isaksen

Det tomme korset er et symbol på Jesu lidelse og oppstandelse.

n Påsken er tilbake! 
Endelig så kan vi feire 
påsken i kirken igjen. De 
to siste årene har vi ikke 
kunnet feire gudstje
nester i påsken, men nå 
ser det ut til at vi kan få 
være i kirken igjen. 

n I Nanset kirke skal 
vi gjennom påskeuken 
gå gjennom Jesu siste 
dager. Disse dagene som 
begynte med glede, jubel 
og håp, før de gikk over 
til smerte og redsel – før 
gleden, jubelen og håpet 
igjen fylte fellesskapet.
I kirka vår, i dette kirke
rommet som skal tåle 
alt, så kan vi tro og tvile 
sammen.

n Vi gleder oss til igjen  
å kunne få oppleve felles
skapet med alle dere. 
Velkommen til kirke og 
gudstjeneste!

Se side 3
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Tror du på oppstandelsen?
Når en leser Det nye testamentes skildringer av opp
standelsen, er det påfallende hvor vanskelig det var for 
Jesu disipler å tro det de fikk se og høre påskemorgen. 
Eller kanskje er det ikke så rart? Det er vel strengt tatt 
ikke så mye lettere for meg å tro på oppstandelsen? Dø
den og dødskreftene, derimot, er påtakelig nærværende 
og har mange vitner. 

Maria Magdalena og de andre som kom til den tomme 
graven påskemorgen var akkurat like hjelpeløse som 
oss i møte med døden. Underet var ikke noe de frem
kalte med sin tro eller sitt håp. Det var Guds kraft som 
gjorde det, ikke deres egen. Det var ikke troen eller 
håpet som drev Maria ut mens det ennå var mørkt, bare 
kjærligheten til en som var død. Den morgenen ble det 
født en levende tro på en levende Herre. 

Oppstandelsestroen var ikke en tro som vokste frem 
i kirken. Det var en kirke som grodde frem omkring 
troen, og selve den forutsetningen som troen var 
grunn lagt på. Kirken gror ikke frem av en sannsynlig
het. Den gror frem av han som sa: «Jeg er oppstandelsen 
og livet.» (Joh 11,25) 

Det var heller ikke kraften i medlemmenes overbevis
ning som var avgjørende. Oppstandelsen er ikke avhen
gig av oss selv. Derfor finnes det også et levende håp 
som ikke er avhengig av oss selv. 

Dette håpet holdes levende ved at vi kommer sammen 
for å høre historien om ham, slik han selv oppfordrer 
oss med ordene fra innstiftelsen av nattverden: «Gjør 
dette til minne om meg.»

Etter to år med pandemi – og attpåtil påskestengte 
kirker – håper jeg at kirken kan bringe oss sammen 
igjen til påskefeiring, gudstjeneste, bønn og kultur
opplevelser. For at troen, håpet og kjærligheten  
kan få ny næring og kraft. La oss vitne om håpet  
med føttene våre, når vi går til kirken og opp 
søker fellesskapet om den oppstandne og  
levende Jesus.  n



Palmesøndag 10. april kl. 
11.00 – Gudstjeneste med 
nattverd og påfølgende 
«egghunt»!

Velkommen til gudstje
nester i påsken. Vi begyn
ner med palmesøndag 
og høymesse. Dagen for 
palmegreiner og glede for 
at Messias hadde kommet. 

Søndagsskolen er på 
plass. Etter gudstjenesten 
så fortsetter vi den nyinn
førte, amerikanske tradisjo
nen vi startet med for noen 
år siden, nemlig «Egghunt». 
Da kan alle barna lete i og 
rundt kirken etter små egg 
med godsaker inni.

Prost Sølvi Lewin er 
liturg og Arthur Nygaard 
sitter ved tangentene.

Skjærtorsdag 14. april kl. 
19.00 – Gudstjeneste med 
nattverd og kveldsmat.

Vi feirer gudstjeneste 
til minne om den gangen 
Jesus samlet disiplene til 
det siste måltidet. Slik som 
Jesus brøt brødet med disi
plene sine skal vi bryte brø
det sammen i nattverden 
og ved felles kvelds måltid 
etter gudstjenesten.

Trygve Magelssen er 
prest og Tom Georg Rød
land sitter ved orgelet.

Langfredag 15. april  
kl. 11.00 – Pasjonsguds
tjeneste.

På denne dagen som er 
fylt med smerte, lidelse og 
død, møtes vi til gudstje
neste. Lidelseshistorien vil 
i år bli lest fra Johannes
evangeliet. Gudstjenesten 
avsluttes med en symbolsk 
«gravlegging», der vi tenner 
lys og legger en rose ved 
Jesu «grav». Gudstjenesten 

ledes av prest Olav Aavik. 
Musikalsk ledelse er ved 
Tom Georg Rødland.

Første påskedag 17. april 
kl. 11.00 – Høytidsguds
tjeneste med nattverd. 
Kl. 09.45: Påskefrokost. 
Bordet er dekket. Ta med 
et pålegg til felles måltid. 
Brød og drikke ordnes. 
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. 

Dette er kirkeårets stør
ste festdag der vi feirer Jesu 
oppstandelse. Olav Aavik 
leder gudstjenesten, mens 
Tom Georg Rødland står for 
det musikalske.

Velkommen til å oppleve 
denne uken i Jesu liv,. Den
ne uken som spenner seg 
fra glede til sorg og smerte, 
for så å vendes til glede, 
håp og tro. Nanset kirke er 
åpen for deg. n
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Påskeliljen har lenge vært et symbol på det nye livet som er kommet med Jesus. I seg selv står den 
som et oppstandelsessymbol. Liljen minner oss om at alle hendelsene i Jesu liv peker mot hans død 
og oppstandelse. Foto: Li Ding, Adobe Stock

Poesi i  
Larvik kirke
«Så blir de stående 
disse tre: tro, håp og 
kjærlighet!» Poesi
gudstjenesten 2022 vil 
avslutte vårt fokus på 
disse tre begrepene. 
Årets tema er tro.

Gudstjenesten søn
dag 22. mai i Larvik 
kirke er en fellesguds
tjeneste med Nanset.

Som vanlig blir det 
en gudstjeneste hvor 
poesien får sin velfor
tjente plass med god 
plass til formidling av 
poetiske tekster fulgt 
av passende musikk. 
Iselin Alme er med 
som tekstleser. 

Tania Michelet vil 
også være med oss og 
fortelle om sin spen
nende vei inn i kirke 
og trosverden som 
voksen og med en an
nen bakgrunn.  n

Bøkeskogen
Etter to år uten den 
årlige felles økume
niske gudstjenesten i 
 Bøkeskogen 2. pinse
dag, ser det ut til at vi 
klarer å gjennomføre 
dette året igjen. 

6. juni i år blir 
derfor litt annerledes. 
Vi satser på å få til en 
skikkelig fin familie
gudstjeneste med flere 
barnekor til stede. 

Vi sees i Bøkesko
gen. n

Tollerodden
Kicks sommerkonsert 
på Tollerodden blir 
i år torsdag 9. juni. 
Kicks første konsert 
på to og et halvt år 
blir den tradisjonsrike 
gratiskonserten ute på 
vakre Tollerodden.  n

Påsken i Nanset kirke

På kjøkkenet i Nanset 
kirke lages det middag hver 
onsdag. Det er ikke få timer 
som går med til forberedel
ser, kokkelering, vask og 
rydding slik at vi kan åpne 
dørene for alle som ønsker 
god middag til en rimelig 

pris – og hyggelig bordfel
lesskap får du på kjøpet! 
Uten en god gjeng med 
frivillige ville dette tilbudet 
vært umulig. 

De frivillige gjør det 
også mulig at vi kan lage 
til et skikkelig festmåltid 

før hver høytid. Påsken står 
for døren, og vi ønsker alle 
varmt velkommen til  
«Kirkas påskelam» med 
 fløtegratinerte poteter ons
dag 6. april. Kr 40, for vok
sen, 20, for barn. Familie kr 
100, Kom og spis! n

Kom og spis påskelam!



Et av de mange korene 
som øver i Nanset kirke er 
 Larvik Kammerkor. I 2022 
fyller koret 30 år, og det 
må selvfølgelig markeres 
med jubileumskonsert!

Koret ble startet høsten 1992 som 
«Hed rum prestegjeldskor». Øvelsene 
var i Nanset kirke og korets første 
opptreden var på en gudstjeneste i 
Nanset kirke i november samme år. 
Jens Peter Mikkelsen var dirigent.

Korets første navn tilsa at det skul
le delta med sang i hele prestegjeldet 
(Larvik og Hedrum), noe som gjorde 
at de fleste menigheter og kirker fikk 
besøk av koret. Koret skiftet navn i 
1996 til Larvik Kammerkor.

Koret har i de 30 årene deltatt 

på små og store arrangementer. Fra 
årsmøter i misjonsforeninger, guds
tjenester, basarer, Gladjazz, kultur
kvelder og folketonekonserter, til 
kirkekonserter med innleide musi
kere og solister. Blant annet har koret 
framført verker av både kjente norske 
og utenlandske komponister som Egil 
Hovland, Henning Sommero, John 
Rutter, Gabriel Fauré (Requiem) og 
Vivaldis Gloria. Det har også sam
arbeidet med andre kor i Larvik og 
utenbys.

Det har som regel vært godt besøk 
på konsertene, men å synge for ca. 
3000 mennesker er ikke dagligdags. 
Dette skjedde palmesøndag i 2016 da 
koret var med og sang på 1000års
markeringen for Nesjarslaget på 
Mølen!    

Koret hadde sin 25års jubileums
konsert i Nanset kirke, mai 2017, da 
med kirkekaffe og 25årsmelding. 

Den siste opptreden før korona 
pandemien inntraff, var gudstjeneste 
i Nanset kirke med urfremføring av 
Tone Krohns folketonemesse i novem
ber 2019. 

Koret har bare kunnet møtes spo
radisk i 2020 og 2021. I jubileumsåret 
er imidlertid både Jens Peter og koret 
glad for å kunne holde konsert igjen. 
Som i debutkonserten ble Eyvind 
Skeies «Visst skal våren komme», valgt 
i tillegg til andre sanger som i mange 
år har vært en del av korets repertoar. 
Den ble oppført i Nanset kirke 27. 
mars.

Jens Peter Mikkelsen har ledet 
koret i 23 av de 30 årene og de fleste 
øvelsene har vært i Nanset kirke.

Vi ønsker koret fortsatt mye sang
glede som også Nanset menighet får 
glede av.   n

Solveig

 Foto: Dag Gjærum
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For over 50 år siden bestem
te menighetene i Norge seg 
for å ha en årlig innsam
lingsaksjon til Kirkens Nød
hjelp sitt internasjonale 
arbeid. Fasteaksjonen er i 
dag den nest største inn
samlingsaksjonen i Norge 
– etter TVaksjonen. 

Tema for Fasteaksjo
nen 2022 er Kirkens Nød
hjelps arbeid med vann og 
sanitær i utsatte områder 
omkring i verden. Tittelen 
for årets aksjon er «Håp i en 
dråpe vann» Kirkens konfir
manter skal ut med bøsser 
tirsdag 5. april. 

Men dette er også hele 
menighetens ansvar. Har 
du anledning til å gå med 
en bøsse et par timer så er 
du mer enn velkommen til 
det. Møt opp i Nanset kirke 
kl. 17.30. n

Kjenner du en tredjeklas
sing? Alle barn på 3.trinn 
ønskes velkommen til 
tårnagenthelg i Nanset 
kirke helgen før 17. mai. Vi 
starter lørdag formiddag. 
Med forstørrelsesglass og 
lommelykt utforsker vi 
kirka, Bibelen, tårnet og 
klokkene. Vi skal løse opp

drag og mysterier sammen, 
og alle agenter får sin egen 
agentkode. 

På søndag er det tårn
agentgudstjeneste der alle 
er velkommen. Under kirke
kaffen overrekkes agent
bevis til alle tårnagenter. 
Bli med på en spennende 
helg!  n

Helt Enkelt
I mars var generalsekre
tær i Kirkens Nødhjelp og 
tidligere minister Dagfinn 
Høybråten gjest i sofaen på 
Helt Enkelt. Han hadde mye 
å fortelle fra Kirkens Nød
hjelps arbeid i forbindelse 
med krigen i Ukraina. Våre 
bønner og tanker er med 
alle de som er berørt av 
denne ufattelige tragedien 
som utspiller seg. n

 Foto: Fred Isaksen

Konfirma-
sjon i mai
Det begynner å 
nærme seg slutten 
på konfirmantåret 
og det er bare noen 
uker igjen til det store 
høydepunktet!  
30 konfirmanter 
skal bli konfirmert i 
Nanset kirke 7. og 8. 
mai. Høsten kunne 
konfirmantene velge 
mellom KRIK, Ten Sing 
eller undervisning.  
Etter jul har alle kon
firmantene vært sam
let til undervisning 
om sentrale temaer i 
kristendommen.

Som vanlig, et
ter ett år uten, var 
vi på leir på Oksøya 
i august. Dessverre 
har noen av de faste 
opplevelsene, som for 
eksempel KonfCupen 
(tidligere kjent som 
Pysjcupen), blitt avlyst 
på grunn av korona.

Konfirmantene er 
en super gjeng med 
flotte og gode ung
dommer. Vi opplever 
stor glede over å få 
kunne gå et stykke vei 
sammen med i en sår
bar og fantastisk tid i 
et ungdomsliv. 

Vi gleder oss til fest 
og god stemning kon
firmasjonshelgen. n

Avis- 
annonsene
Avisannonsene vil 
ikke lenger inne
holde informasjon om 
 kirkeskyss, innhold 
på gudstjenesten og 
lignende. Det eneste 
som vil stå nå er sted, 
tid og liturg. For utfyl
lende informasjon om 
gudstjenesten se hjem
mesidene våre: 
tinyurl.com/k-kalender  n

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp

Tårnagenthelg 14.-15. mai
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Ønsket om en permanent 
skøytebane ved kirken lot 
seg realisere ved hjelp av 
to kjekke karer i nabolaget 
som kjører gravemaskin. 
Kristoffer og Fredrik brukte 
en lørdag sist i november 
for å grave vekk torv og 
jord, legge duk og fylle på 
med grus. Så ble området 
planert og komprimert. 

Straks etter kom kulda 
og vi fikk tilgang til kom
munens brannhydrant like 
ved. Skøyteisen var klar 
tidlig i desember. 

Kuldeperioden varte 
lenge, og etter hvert som 
det ble kjent i nabolaget at 
vi hadde skøyteis kom det 
flere barn daglig, og hele 

familier i helgene. Vi fikk 
anskaffet en bålpanne som 
har vært i flittig brukt til 
pølsegrilling. I tillegg fikk 
vi en solid benk sponset av 
en bestefar til noen unge 

skøyteløpere. 
Skøytebanen har vært en 

suksess, og så har vi også 
fått en fin grusbane til ball
spill i sommerhalvåret. n

Permisjon
Sokneprest Olav Aavik 
skal ha permisjon i et 
år fra august 2022 til 
juni 2023. Han skal 
være utdannings
prest på Institutt for 
sjelesorg ved Modum 
Bad. Det er ennå ikke 
avklart hvem som skal 
vikariere som prest i 
Nanset i denne perio
den. n

Takk  
for gaven!
Takk for gaver til  
«Min kirke»! I jule
nummeret i 2021 
fulgte det med giro i 
menighetsbladet med 
spørsmål om en gave 
til bladet. Vi er glade 
for den gode respon
sen. Det gjør det mu
lig å lage nye nummer 
dette året slik at vi 
kan få fortelle om det 
som skjer i kirka vår. 
Tusen takk for gaven! 
n

Givertjenes-
ten 2022 

Budsjettet pr. 
28.02.2022 er på kr 
25.000, og  vi har fått 
inn kr 16.750. Vi har 
fått inn kr 8.250 min
dre enn budsjettert. 

Vi har en jobb å 
gjøre for å nå budsjet
tet. Vi har derfor en 
utfordring og vi tren
ger nye givere; vil du 
være med? Tusen takk 
til alle som er med.

Givertjenes
tens konto nr. 
2440.09.80396. Husk å 
oppgi person nr. for å 
få skattefradrag. n
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Utsmykning og projektor i kjellerstua
I den runde kjellerstua har 
det vært mye romklang 
blant annet på grunn av 
formen på rommet. Vi 
ønsket å henge akkustikk
plater på veggene. 

Kirketjener Fred har 
laget fotokunst med moti

ver fra aktiviteter i kirken. 
Bildene er 1x1 meter og 
inneholder akkustikkplater. 

I fjor høst laget Terje 
Øyen et flott buet bord 
langs den ene veggen til 
spillpcer. 

Nå er det også kjøpt inn 

gamingprojektor som skal 
henge i taket for spilling på 
det store lerretet.

Vi håper at rommet er 
blitt triveligere for de som 
bruker det. Det er blant an
net Fredagsklubben. n

Gode naboer med gravemaskin planerte ut plassen.  Foto: Ludvik Levinsen

Skøytebanen har i vinter vært et populært sted for barn i området. Foto: Ludvik Levinsen

Ny skøytebane i lekeparken

 januar februar mars april

Budsjett 2022 12500 5000 37500 50000

Realisert 2022   9250 16750

Differanse   – 3250 – 8250

Realisert 2021       7700 32150 40650 48350
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Nanset  
Ten Sing
Nanset Ten Sing er 
godt i gang med 
 vårens øvelser og har 
allerede opptrådt 
på Musikk og ung
domskveld i Larvik 
kirke.

22. mars hadde 
vi besøk av Ten Sing 
Norway, noe som var 
stor suksess! 23. mars 
fikk vi også se forestil
lingen deres i Søndre 
Slagen kirke.

Nå ser vi frem til 
Gospelnight fredag 22. 
april hvor vi sammen 
med Take Off Ten Sing 
fra Åsgårdstrand, 
 ønsker alle, små og 
store, hjertelig vel
kommen!

Kvelden starter kl. 
19 og etter endt sang 
og drama fra korene 
fortsetter vi med so
sialt og åpen scene. 
Dørene stenges kl. 22.

Søk opp Nanset Ten 
Sing på Facebook for 
mer informasjon. 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

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

Julen 2021 ble igjen en 
utendørsopplevelse. 
For andre året på rad så 
gjorde smittesituasjonen 
slik at vi måtte feire jule
gudstjenesten utendørs. 

I 2020 hadde vi én 
gudstjeneste med inntil 
200 deltakere. I 2021 
kunne vi være maks 100 
så da ble det to gudstje
nester. 

Igjen 
hadde vi 
været på 
vår si
den. Det 
var til og 
med litt 
varmere 
enn året 
før. Tusen 
takk til korpset, 
et lite knippe sangere fra 
barnekorene, forsangere, 
solister og mange frivil
lige for super innsats. 

Neste jul så SKAL vi 
være inne igjen!  n

Julegudstjenestene ute for andre året på rad

NaBaGo-korene stilte med noen sangere på den første 
gudstjenesten. Foto: Fred Isaksen

På den andre gudstjenesten spilte Nanset skolekorps til all-
sangene. Foto: Fred Isaksen
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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. 11.15–11.45 
• 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.  
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.

SYNG DEG GLAD!
Første mandag i måneden kl. 14.00–
16.00. Allsang, korsang, loddsalg, suppe, 
kaffe. Datoer før sommeren: 2. mai og 
13. juni 

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 
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.

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 10. april – palmesøndag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin.
Takkoffer til menighetens barnearbeid. Søndagsskole.
Egghunt etter gudstjenesten.

Torsdag 14. april – skjærtorsdag 
Kl. 19.00: Gudstjeneste. Trygve Magelssen. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 15. april – langfredag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.

Søndag 17. april – påskedag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. 
Takkoffer til Frelsesarmeen i Larvik
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste. Christian Dag Nilsen.

Søndag 24. april 
Kl. 11.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 1. mai 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Skolelaget i Larvik.
Søndagsskole.

Lørdag 7. mai 
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester.  
Olav Aavik og Trine Furu-Borgen.
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 8. mai 
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Olav Aavik og Trine Furu-Borgen.
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 15. mai 
Kl. 11.00: Tårnagentgudstjeneste. NaBaGo Pluss. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste. Christian Dag Nilsen.

Søndag 22. mai 
Kl. 11.00: Felles poesigudstjeneste i Larvik kirke.  
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 29. mai 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndagsskole.

Søndag 5. juni 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til misjonsprosjektet. Søndagsskole.

Mandag 6. juni – andre pinsedag
Kl. 11.00: Økumenisk fellesgudstjeneste i Bøkeskogen.

Søndag 12. juni 
Kl. 12.00: Felles friluftsgudstjeneste på Langestrand.  
Ingen gudstjeneste i Nanset, men søndagsskolen har 
sommeravslutning.

Søndag 19. juni 
Kl. 11.00: Gudstjeneste.

Søndag 3. juli 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 

Søndag 17. juli 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 

Søndag 31. juli 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 

DAGENE SOM KOMMERDAGENE SOM KOMMER

FØLG NANSET KIRKE PÅ FACEBOOK!


