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Jul med din glede
■  En viktig høytid nær-
mer seg. Igjen skal vi 
feire mysteriet: Gud som 
kommer helt nær gjen-
nom å bli den minste. 

■  Skoler og barneha-
ger forbereder seg til 
samlinger og julespill i 
kirken. Flere av korene i 

kirken holder konserter 
i kirken. Og så kommer 
selve høytidsdagene.

■  Det er to gudstje-
nester på julaften – det 
er et godt sted å starte 
feiringen. 
1. juledag er gudstjenes-
ten lagt til kl. 12.00.  

Vi  håper mange vil 
finne veien til Nanset 
kirke da. 

■  Det er også andre 
 konserter og arrange-
menter som er vel verd 
å besøke.

Se side 3

NaBaGo-korene synger på den første av julegudstjenestene. Foto: Fred Isaksen

 

Lena gjør  
en forskjell 
Frivillig medarbeider 
gjennom mange år, Lena 
Solberg, har gitt ut bok.

Se side 5

Tre vismenn
Gull, røkelse og myrra 
hadde de med til Jesus-
barnet. Hvem var de?

Se side 4-5

Flettfrid til 
Helt enkelt
Søndag 7. februar kom-
mer Jakob Margido Esp.

Se side 3

Flott Ten Sing-forestilling
Nanset Ten Sing ga to fargesprakende konserter 
i Bølgen.
  Se side 6
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Sårbar
I livets første skrik, i dets første åndedrag, i all sin naken-
het og sårbarhet, i den nyfødtes hjelpesløshet, i alt dette, 
så bøyer Gud seg ned til jorden. Og blir menneske.
I et spedbarns skikkelse så får vi for første gang se Guds 
eget ansikt. Og vi kan se. At det ligner vårt eget! Der ser vi 
Guds sårbarhet. Og vi kan forstå. At Gud ligner på oss!

Og da denne nyfødte klamrer seg til sin mor. Da vi kan 
tro. At Gud lengter etter de menneskene han skapte og 
formet i kjærlighet. Lengter etter sine barn. 
Og slik kan vi ane. Ane hvorfor Gud ble menneske.
Ikke bare fordi han ville frelse mennesket. Men også fordi 
han ville være mennesket nær. Og for å fortelle om hans 
betingelsesløse kjærlighet. En kjærlighet som kan gi opp-
reisning og håp for et menneskeliv.

Når Gud ble menneske for å være nær meg. Når Han ble 
født, for å bære all min sorg, alle mine lengsler og all min 
skyld, skylder ikke jeg han da, å se på meg selv, gjennom 
hans øyne?
 Øyne som ser hvert enkelt menneske og som sier:
Deg vil jeg leve mitt liv for. Akkurat deg. For så høyt elsker 
jeg deg.
 Tenk hvis det var disse øynene kunne fått definert hvem 
vi er, og ikke våre medmenneskers øyne, eller kanskje 
helst våre egne, de øynene som daglig måler oss med idea-
ler ingen kan leve opp til og som ubarmhjertig dytter oss 
ned.

Men Jesu øyne, disse øynene som ser vår kropp, ikke som 
vakker eller ikke vakker, men først og fremst som noe sår-
bart – og usårbart. Disse øynene som ser vårt ansikt, ikke 
som et fremmeds, men som sitt eget. Disse øynene som 
hviler på oss alle og forteller: Av alt det jeg har skapt,  
så er du det aller kjæreste.
 Jeg tror, at hvis vi kan møte julen, og møte livet, i  
denne vissheten. Vissheten om Guds ømhet. Troen på  
Jesus, Guds sønn. Håpet om det oppreiste liv. Da skapes 
det hellighet i et menneske. Hellighet som bærer.

Og slik kan vi leve våre skjøre liv i en skjør verden, 
og likevel tro, likevel håpe, likevel elske.

God Jul!

OLAV
AAVIK
Sokneprest

www.nansetkirke.no



Helt enkelt
Det blir fire Helt 
enkelt-gudstjenester 
til våren. To av disse 
kommer til andre 
tider enn den nor-
malt første søndagen 
i måneden. I mars 
blir det Helt enkelt 
på 2. påskedag, altså 
den 28. mars og pga. 
konfirmasjonsgudstje-
neste 1. mai blir det 
Helt enkelt 8. mai.

I komiteen job-
ber vi med å finne 
spennende gjester i 
sofaen og musikere til 
å spille. På årets første 
Helt enkelt, den 7. fe-
bruar, kommer Jakob 
Margido Esp. Han er 
skuespiller og kanskje 
mest kjent for sin 
rolle som fru Flettfrid 
Andresen. Denne søn-
dagen blir det musikk 
ved Kick og Siljazz.

Helt Enkelt er en 
kveldsgudstjeneste 
hvor sangen og musik-
ken har en sentral 
plass. Det er alltid 
en gjest i sofaen som 
vi blir bedre kjent 
med og det er bønne-
vandring og nattverd. 
Velkommen! ■

KRIK
På initiativ fra noen 
engasjerte ungdom-
mer har det blitt 
startet opp KRIK (Kris-
ten idrettskontakt) 
på søndagskvelder i 
gym salen på Frostvedt 
skole. Annenhver 
søndag fra kl. 18.30 
til kl. 20.30 møtes 
ungdommer til idrett, 
samhold og andakt. 
Velkommen til alle 
ungdommer som har 
lyst til å være med på 
dette! Har du spørs-
mål? Mer informasjon 
på facebookgruppen 
KRIK Larvik.  ■

Adventstiden er en tid med 
mye forventning og gode 
tradisjoner. Nanset kirke 
har også sine tradisjoner 
som vi vet mange setter 
pris på, og som de ønsker å 
få med seg. 

En av de største jule-
tradisjonene er Lucia-
konserten 13. desember. 
Hvert år kler barnekorene 
i kirken seg i hvitt og fin-
ner frem lucialysene. Det 
stilles opp til langt tog og 
rolig går de inn i det mørke 
 kirkerommet med lys og 
sang. Da er virkelig julen 
her! 

To dager før, torsdag 11. 
desember, har Johanne Asp 
med band julekonsert.

Johanne Asp har gått 
i Nanset kirke gjennom 
oppveksten, og hun har 
vært solist på juleguds-
tjenester i Nanset kirke 
i flere år. Johanne Asp er 
utdannet klassisk sanger 
ved Universitetet i Agder, 
og er nå frilans sanger. På 
konserten står det både tra-
disjonelle julesanger, klas-
siske julesanger og nyere 
julesanger på repertoaret. 
Med på konserten deltar tre 
andre vokalister og band. 
Det  tegner til å bli en rolig, 
men variert julekonsert.

Kom inn i varmen, sett 

stresset på vent og kjenn 
julefreden senke seg. 

Søndag 20. desember 
har Nanset Ten Sing og Kick 
igjen slått seg sammen for 
å lage to mektige jule-
konserter med sangere i 
alderen 13 til 70 pluss. De 
formidler nyere jule musikk 
fra inn- og utland og i 
mange ulike sjangere. Vare 
ballader og funky rytmer 
i salig blanding. Og noen 
gode gamle julesanger. 

Vi vil også i år løfte blik-
ket fra vår egen julefeiring 
og samle inn penger til 
barna i Klong Toy-slummen 
i Bangkok. Velkommen til 
masse sangglede og musikk 
som snakker til hjertet!

Tjølling sangforening 
gjester kirken to dager før 
julaften. 

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

Den store helligdagen 
rundt om i verden er 1. jule-
dag. For at det skal være tid 
til å spise en rolig frokost 
denne dagen er høytids-
gudstjenesten lagt til kl 
12.00. Vi kan anbefale alle 
som ønsker en noe roligere 
høytidstemt julegudstje-
neste, å komme til Nanset 
kirke 1. juledag.

Vi ønsker deg en fin 

 adventtid. Og en menings-
full jul. ■

Her er en liste over noen fine ting 
som skjer før og i jula: 

Fredag 11. desember kl.19.00 
Julekonsert: Johanne Asp sammen 
med band og vokalgruppe. Bill kr 100.

Søndag 13. desember kl.18.00
Luciakonsert med NaBaGo og NaBaGo 
Pluss. Gratis entré, kollekt til barna i 
Klong Toy-slummen i Bangkok.

Søndag 20. desember  
kl.18.00 og kl. 20.00
Julekonsert med Nanset Ten Sing og 
Kick. Bill. kr 100 voksen / kr 50 barn 
opp til 18 år, kjøpes på Ark Nordbyen 
og i døra. Kollekt til barna i Klong Toy-
slummen i Bangkok.

Mandag 21. desember kl. 19.00
Julekonsert i Larvik kirke med 
NaBaGo Pluss, Torstein Sødal, Maria 
Arredondo og Martin Halla.

Tirsdag 22. desember kl. 22.00 
Julekonsert med Tjølling Sangforen-
ing. 

julaften kl. 14.00 og kl. 16.00
Julegudstjeneste kl. 14.00:  
Kor fra kirken deltar. Olav Aavik. Takk-
offer til Kirkens Nødhjelp.
Julegudstjeneste kl. 16.00: 
Solist: Johanne Asp. Nanset skole-
korps. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

1. juledag kl 12.00: (Merk tiden!)
Høytidsgudstjeneste. Olav Aavik. Takk-
offer til Det Norske Misjonsselskap.

Søndag 3. januar kl.17.00
Juletrefest for alle!

Mandag 4. januar kl.18.00
Juleselskap for voksne. Påmelding til 
Trygve Gjone 915 17 185.
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Kristine Alsaker sang med Ten Sing og Kick på fjorårets julekonsert. Foto: Fred Isaksen

Advent og juletid
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Glimt fra

Tre menn og tre 
presanger. Hvem 
var «de hellige tre 
konger»? 

I Bibelen møter vi de tre 
vismennene bare ett sted, 
nemlig i Matteus 2,1-2. Men 
det står ikke at de var kon-
ger, ikke at det var tre av 
dem engang. Det står bare 
at det kom noen vismenn 
fra Østerland og tilba det 
nyfødte Jesusbarnet. Men 
siden det står at de hadde 
med seg tre gaver, har folk 
tenkt seg at det var tre 

menn som hadde en gave 
hver.

Fortellingen om vismen-
nene ble fortalt om og om 
igjen opp gjennom histo-
rien. Etter hvert ble mer 
og mer lagt til. Navnene 
Kaspar, Melkior og Baltasar 
er kjent fra 500-tallet, og i 
middelalderen ble de fram-
stilt som konger over hvert 
sitt land: Persia, Nubia og 
Saba.

Bare gull er gull
Den som gir bort gull, gir 
bort noe skikkelig flott og 
dyrt. Men hvorfor er gull så 
verdifullt? Ikke kan det spi-

ses, og ikke gir det varme 
eller energi. Her er noen 
forklaringer:
• Gull er sjeldent. Hvis du 
samlet alt gull i verden og 
støpte det om til en ter-
ning, ville den ikke blitt 
større enn 22 meter hver 
vei.
• Gull er pent, og det hol-
der seg pent uten at det blir 
pusset. Det blir heller ikke 
ødelagt av kjemikalier og 
syrer. Skal du løse opp gull, 
må du bruke kongevann 
(en blanding av saltsyre og 
salpetersyre).
• Gull kan smis og hamres 
ut til det blir utrolig tynt.
• Gull leder strøm svært 
bra.
Gull brukes til smykker, 
medisin (mot leddgikt) og 
elektroniske produkter. 
Men mesteparten av gullet 
brukes til pynt og penger.

En duft av røkelse
Røkelse lager røyk som duf-
ter godt og annerledes enn 

hverdagsluktene. Jødene 
brukte røkelse i gudstjenes-
tene sine, og den katolske 
kirken overtok skikken 
derfra. Men hvordan lager 
man røkelse?

I dag lages røkelse av for-
skjellige deler av forskjelli-
ge planter. Men den røkel-
sen som Jesusbarnet fikk, 
var nok små kvaeklumper 
fra det nokså sjeldne 
Olibanum-treet, som vokser 
i det sørlige Arabia. Barken 
på trærne blir snittet, slik 
at treet begynner å «blø». 
Den væsken som kommer 
ut, tørker til små klumper 
som kan plukkes etter noen 
dager. Og altså brennes som 
røkelse.

Men hva er myrra?
Myrra er et ord som vi nes-
ten aldri bruker, unntatt i 
forbindelse med Jesu fødsel 
og død. Han fikk altså myr-
ra av vismennene i fødsels-
gave, og etter sin død ble 
han lagt i et linklede med 

Betlehemstjerna
Betlehemstjerna kan ha vært 
planetene Jupiter og Saturn 
som stod i tett sammen i år 7 
f.Kr. Dette fenomenet gjentar 
seg hvert 20. år, men dette året 
skjedde det hele tre ganger. 
Jupiter var symbolet på konge

makt, og Saturn ble tolket 
av disse stjernetyderne som 
 jødefolket. I et stjerneprogram 
på data kan man se stjernehim
melen til hvilken tid og sted man 
vil. Planetene befant seg den 
gang i stjernebildet Fiskene!



Lena gjør 
en forskjell
Mange i vår menighet kjenner Lena 
Solberg, nærmeste nabo til Nanset 
kirke og aktiv som frivillig medarbei-
der gjennom mange år – i NaBaGo, Ten 
Sing, Fredagsklubben, Movin og på 
menighetskontoret. Hun har også sittet 
seks år i menighetsrådet, hvorav to år 
som nestleder, og er med i menighetens 
trosopplæringsutvalg. Nå har hun også 
blitt forfatter: I høst ga hun ut boka 
«Fra fjellgeit til rullestolbundet –  Minuttenes 
kraft og verdifulle innhold», utgitt på eget 
forlag.

Min Kirke besøker Lena en mandag 
ettermiddag i november. Hun tar imot 
oss sammen med Hilde, en av de gode 
hjelperne som Lena er avhengig av i 
hverdagen på grunn av muskelsykdom-
men ALS. På bordet mellom oss står en-
gelen hun fikk da hun var gjest i sofaen 
på «Helt enkelt»-gudstjenesten i Nanset 
kirke i oktober 2012.

På bordet ligger også Lenas bok. 
Forsiden er preget av tegnede sommer-
fugler og et lengre sitat på engelsk av 
Harvey MacKay, som slutter slik: «God 
never said it would be easy, he just pro-
mised it would be worth it.»

– Hvordan ble boka til?
– Da jeg måtte slutte i jobben min 

som feltingeniør i NetCom, skrev jeg 
en lang mail til kollegaene mine der 
jeg delte noen av opplevelsene fra de 
14 årene jeg jobbet der. Noen av dem 
som mottok denne mailen, mente at 
dette burde det bli en bok av. Jeg startet 
litt på skrivingen allerede i 2012, men 
det meste skrev jeg i 2014 og 2015. Til 
å begynne med skrev jeg selv, men 
etter hvert som musklene i fingrene 
ble svakere, måtte andre være fingrene 
mine. Jeg hadde mange bilder i hodet, 
og det gikk fint å formidle disse munt-
lig til dem som satt ved tastaturet. En 
tidligere journalist i ØP hjalp meg med 
korrektur og redigering.

– Hvorfor ønsket du å gi ut denne boka?
– Jeg ville gjerne dele noen av 

mine opplevelser med mine venner 
og bekjente – bevisstgjøre andre om å 

ta vare på livet her og nå. Jeg har fått 
tilbakemeldinger om at boka har berørt 
mange, og den har gitt nytt håp.

– Du skriver mye om Kysthospitalet – det 
betyr vel at du er der veldig ofte?

– Nei, det stemmer ikke. Jeg er der to 
ganger i året, en til to uker av gangen. 
Men siden jeg har hatt så mange gode 
opplevelser nettopp der, har de fått stor 
plass i boka.

– For to år siden hadde du to store mål: å 
gi ut en bok, og å bestige en fjelltopp. Topp-
turen ble realisert allerede 13. september i 
fjor, da du besteg Skuggenatten med en seks-
hjuling og mange gode hjelpere. I september 
i år ble også boka en realitet. Så da må jeg 
bare spørre deg: Hvilke nye mål har du nå?

Svaret kommer fort: – Først og fremst 
å besøke eldstedatteren som studerer 
i England! Håpet er å kunne få det til 
allerede i vinter. Og så har jeg enda et 
mål – tur på Hardangervidda sommeren 
2016.

Lena sier at det er viktig alltid å ha 
mål å strebe mot, enten man er frisk 
eller rammet av en sykdom. 

Lenas personlige assistent, Hilde, 
som deltar i samtalen, griper ordet og 
forteller at det var særlig to ting Lena 
la vekt på da hun skulle ansette sine 
personlige assistenter: De måtte være 
villige til å være med ut på tur i all 
slags vær, og til å være med på aktivite-
ter i Nanset kirke. Friluftsliv og kirken 
er to ting som er viktige for Lena.

Bokas baksidetekst slutter med en 
setning som kanskje bedre enn noe 
annet beskriver både bokas innhold og 
Lena selv: Lev livet, det er nå du har 
det! ■� Eli
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Illustrasjon: Shutterstock

myrra og aloe (Joh. 21,39). 
På Jesu tid var det van-

lig å bruke myrra i salver 
og medisiner. Egypterne 
brukte myrra når de balsa-
merte mumiene sine, og 
det har også vært benyttet 
som røkelse. Myrra er kvae 
fra sørarabiske balsamtrær, 
akkurat som «ekte» røkelse. 
Men du trenger ikke snitte i 
barken for å få myrratrærne 
til å svette, det gjør de helt 
av seg selv.

Verdens dyreste gaver
For 2000 år siden var det 
handelen med røkelse og 
myrra som gjorde landene 
i Sør-Arabia til noen av 
verdens rikeste. Røkelse var 
i perioder enda dyrere enn 
gull! Tungt lastede kamel-
karavaner bragte disse kost-
barhetene til Egypt, Hellas, 
Roma og Jerusalem.

Og en helt spesiell gave-
pakke ble sendt med bud til 
Betlehem…  ■

� Dagny

Livet er som en strikk
Verdien av livet kan sammenlignes med en gummistrikk. Når en får en begrenset tid 

å leve, kan man velge å tenke på at det ikke er livslengden som beskriver verdien av 

innholdet. Gummistrikken vil ikke inneholde mer gummi selv om man strekker den 

til sitt maksimale ytterpunkt. Man kan gjerne ønske å bli 80 år, men har man fått 

oppleve 45 år med godt og verdifullt innhold, kan det være vel så bra som et langt liv 

med mindre innhold. 

Fra Lena Christina Solberg: «Fra fjellgeit til rullestolbundet»

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Fra fjellgeit 
til rullestolbundet

En skildring av livet som brått

endret karakter 20. april 2012.

Da måtte fjellgeita parkere fjell-

støvlene på hylla helt til en

 utrolig opplevelse, som skulle

sette spor for resten av min tid,

fant sted. Livet er som en sinus-

kurve, den inneholder topper

og bunner. Vi har alle våre

 historier og er herrer over egne

liv, selv om det til tider ikke føles

slik. Vil med denne boka ta deg

med på en reise gjennom opp-

turer og nedturer, og også

 bevisstgjøre deg på hvilken

verdi minuttene kan inneholde.

Ønsker og bringe frem et smil

om munnen og kanskje en liten

tåre i øyekroken.

Mesteparten av overskuddet 

fra boka vil bli tilgodesett

 utdanning for mine to døtre.

Lev livet, det er nå du har det!

ISBN 978-82-303-3000-5
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Nanset Ten Sing presenterte 
ingen fasit i Bølgen tirsdag 
3. november. 90 ungdom-
mer bidro heller til å stille 
mange viktige og vanske-
lige spørsmål om tro og 
vitenskap. 

Konserten var en reise 
fra barndom til voksenliv, 
fra 1950-tallet og frem til i 
dag – både musikalsk og i 
dramafortellingen. To ven-
ner, presten og ateisten, 
viste oss en respektfull 
tilnærming til hva kristen 
tro gir svar på og hva viten-
skapen gir svar på. Et viktig 
og engasjerende tema ble 
presentert sammen med 
fantastisk musikk, flott 
dans og et strålende band. 

En like viktig reise som 
fortellingen på konserten, 
har vært veien frem til 
konserten for alle ungdom-
mene i Ten Sing. Ungdoms-
lederne og Ten Sing-styret 
har planlagt, regissert, øvd, 
skrevet og ledet en impo-
nerende prosess. Mange 

unge har våget noe de før 
aldri har våget, sunget noe 
de aldre før har sunget og 
tatt noen skritt de før aldri 
har tatt. Dette har ungdom-
mene gjort i fellesskap og 
det er fantastisk å se hva 
Nanset Ten Sing får til 
sammen! ■

Fasit?

Stor oppslutning om basaren

Konfirmantene på Pysj-cup i Stavern

Mange gledet seg til basar-
dagen den siste lørdagen i 
oktober. Det er trivelig og 
sosialt å være på basar en-
ten man er blant de mange 
frivillige som arrangerer, 
eller kommer innom for å 
treffe kjente og ukjente. 

Det ble tid for en god 
prat, noe godt å spise og 
selvfølgelig kjøpe årer og 
lodd.

Ten Sing, NaBaGo-korene 
og Kick deltok også med 
flott sang. For første gang 

var vår nye prest Olav 
Aavik med og holdt andakt. 
Olav er vant til basarer i 
sjømannskirken og det er 
tydelig at han koste seg!

Salgsbordet på kirketor-
get bugnet av hjemmebakst 
og hjemmelagde ting for 
enhver smak. Mange lot 
seg også friste av den gode 
nybakte lukta fra kjøkkenet 
og fant veien til peisestua 
der det solgtes suppe og 
bakst til kaffen.

Det var en jevn strøm av 

folk hele dagen. Det sydet 
i kirkerommet og menig-
hetssalen som var fulle av 
både barn og voksne som 
var spente på trekningene 
på åresalgene og på hoved-
trekningen på basarbordet 
til slutt.  

Basarkomiteen og kirke-
ringene takker alle som har 
bidratt for at vi også i år 
fikk et flott resultat. Cirka 
57.000,- er et godt bidrag til 
barne- og ungdomsarbeidet 
som drives i Nanset kirke. ■

Flere hundre konfirmanter 
fra hele Larvik var samlet i 
Stavernshallen 6. november.

Det ble en innbringende 
pysjcup for Nanset kirkes 
konfirmanter da de tok 
med seg to pokaler hjem. 
Ett av våre lag, «Larvik King-
dom», feide all motstand 
av banen og stod seirende 
igjen i volleyballturne-
ringen. Finalen ble av det 
spennende slaget som ble 
avgjort etter to ekstraom-
ganger. Der holdt Kingdom 
hodet kaldest og Sander 
Nilsen satte inn to perfekte 
server. 

Pokal nummer to var det 

«Superheroes» som fikset. 
Denne fikk de for å være 
nest beste heiagjeng. Mon 
tro om noen hadde stem-
mer igjen etterpå for dette 
var jubling på et meget 

høyt nivå. 
Det var moro å se alle 

Nansetkonfirmantene som 
virkelig bidro med god 
stemning og delaktighet. 
For en flott gjeng!  ■

Nansets konfirmanter tok hjem den største pokalen. Foto: Fred Isaksen

Nanset Ten Sing leverte en fargesprakende  Foto: Isaksen 

og strålende forestilling i kulturhuset Bølgen. 

Giver- 
tjenesten
Givertjenesten i Nan-
set kirke er av vesent-
lig betydning for 
barne-, ungdoms- og 
korarbeidet i kirken. 

Vi har et budsjett 
på totalt kr 175.000,- 
for 2015 som vi håper 
vi skal nå.

Pr. 31.10.2015 er 
det kommet inn kr. 
115.250,- mot budsjet-
tert kr 140.000,- vi 
mangler ca. kr 25.000,- 
for å nå det budsjet-
terte. Vil du være med 
å hjelpe oss til å nå 
målet for 2015?

Husk at det gis 27% 
skattefradrag for gaver 
fra kr. 500 og inntil 
kr 20.000,- pr. person 
i 2015.

Takk til alle som vil 
være med i givertje-
nesten.

Dersom du har noen 
spørsmål kan de rettes 
til sogneprest Olav 
Aavik (450 37 322) eller 
til Ole-Johan Evertsen 
(911 67 975). ■

Oppstart ‘16
Søndag 3. januar KRIK

Tirsdag 5. januar Ten Sing

Tirsdag 5. januar Skolekafé

Søndag 10. januar Søndagsskolen

Onsdag 13. januar  NaBaGo-korene + 

 NaBaGo mini

Torsdag 14. januar Torsdagskafé

Fredag 15. januar  Senfredag

Torsdag 21. januar  Konfirmanter

Fredag 22. januar  Fredagsklubben

Fredag 15. februar Movin’
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Til Kirkevalget 2015 hadde Nanset 
menighet 13 gode kandidater på 
sin valgliste. Av disse skulle det 
velges 6 faste representanter og 5 
vararepresentanter til rådet.

Det nye menighetsrådet kon-
stituerte seg 17. oktober og var 
operativt fra 1. november 2015.

Menighetsrådets  leder er  
Nils Tore Lia. Nestleder Birthe 
Sølyst Balendran, sekretær Arne 
Kristoffersen, styremedlemer 
 Berit Haraldsen og Merethe 
Larsen.

Representant til Larvik kirke-
lig fellesråd er Andreas Berg (Nils 
Tore Lia er vara).

Varamedlemmer: Ådne Arne 
Naper, Trine Holtet Larsen, Bente 
Aksnes, Per Fuhre Pettersen og
Rolf Kristian Pedersen. 

Det nye menighetsrådet blir 
presentert i familiegudstjenesten 
29. november, 1. søndag i advent.

Vi takker det avtroppende 
menighetsrådet og ønsker det nye 
menighetsrådet lykke til! ■

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 67 975

Birger Johansen • Tlf. 33 12 57 00

Fred Isaksen • 922 21 487

Det nye menighetsrådet

Vil du annonsere?
Kr 1500, pr. modul for et år

Kontakt fred@akela.no
 Vakt te le fon :  33  20  14  44

Tårnagenthelg
Lørdag og søndag 23. og 
24. januar inviteres du 
som er 8 år til å være 
agent i Nanset kirke! 

En Tårnagent løser 
hemmelige oppdrag 
og mysterier. Du får utfor-
ske kirketårnet og klokkene. Vi vil 
også undersøke andre hemmelige 
steder i kirken, forskjellige symboler 
og koder. I Bibelen, mysterienes bok, 
finner Tårnagentene både agenttips 
og fortellinger som hjelper oss å løse 
oppdragene. Kanskje får fortellingene 
ringvirkninger for både agentene og 
andre. Tårnagentene vil også møte 
noen englevakter, senioragenter og 
til og med en sjefsagent. Barna sover 
hjemme, men vil være sammen lørdag 
ettermiddag før helgen avsluttes med 
Tårnagentgudstjeneste på søndagen.

Invitasjon til Tårnagenthelg kom-
mer i posten i juleferien. Du kan også 
ta med en invitasjon fra Nanset kirke. 
Vil du vite mer? Sjekk ut nansetkirke.
no og tarnagentene.no. 

Hemmelig hilsen fra oss.  ■

Det nye menighetsrådet samlet til sitt første møte.  Foto: Fred Isaksen

Foto: Markus Isaksen

Internasjonal søndag
Den 31. januar blir det igjen inter-
nasjonal søndag her i Nanset kirke, 
i samarbeid med Larvik Vineyard. 
Først gudstjeneste med internasjo-

nalt preg, før vi drar over til Vine-
yard og gleder oss over eksotisk mat. 
Gudstjenesten begynner som vanlig 
kl. 10.00.  ■
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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.

 
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 

MOViN’
Aktivitet i gymsalen på Frostvedt skole. 
Fredager etter skoletid.
• Barn 5. - 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

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

KRiK 
Ungdommer møtes til idrett, samhold og 
andakt i gymsalen på Frostvedt skole. 
Annenhver søndag fra kl. 18.30-20.30.

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

KicK
Kick er koret for voksne som liker å 
synge. Stort miljø, konserter, turer og 
deltakelse ved gudstjenester.  
www.koret-kick.no 
Torsdag kl. 20.00–22.00

lARViK KAMMERKOR 
Koret øver i Nanset kirke på mandager 
og arbeider nå på prosjektbasis.

tORSDAGSKAFéEN
Kirken er åpen på ekte sjømannskirkevis, 
og selvfølgelig serveres det vafler. 
Torsdag kl. 11.00–14.00

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 29. november – 1. søndag i adventstiden
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til  menighetens barnearbeid.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Olav Aavik

Søndag 6. desember
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Nattverd og bønnevandring.  
Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 13. desember
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal.  
Takkoffer til Institutt for Sjelesorg.

Torsdag 24. desember – julaften
Julegudstjeneste kl. 14.00:  
Kor fra kirken deltar. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Julegudstjeneste kl. 16.00:  
Solist: Johanne Asp. Nanset skolekorps. Olav Aavik.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Fredag 25. desember – 1. juledag
kl 12.00: (Merk tiden!)
Høytidsgudstjeneste. Trompet: Jonas Vemøy. Olav Aavik.  
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.

Søndag 3. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Larvik KFUK/KFUM. 

Søndag 10. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal.  
Takkoffer til Misjons alliansen. 

Søndag 17. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 24. januar
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste/Tårnagenter. Olav Aavik.  
Takkoffer til Menighetens barnearbeid.

Søndag 31. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste/internasjonal søndag. Terje Fonk.  
Takkoffer til KIA.
Kl. 12.00: Furuheim. Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Terje Fonk.

Søndag 7. februar
Kl. 19.00: Helt enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt enkelt. 

Lørdag 13. februar
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen.

Søndag 14. februar
Kl. 10.00: Sprell levende familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo 
deltar. Takkoffer til Menighetens barnearbeid.

Søndag 21. februar
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Terje Fonk. Takkoffer til Bibelselskapet. 

Søndag 28. februar
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal. Takkoffer til KRIK. 
Kl. 12.00: Furuheim. Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Bjørn Kinserdal.

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

Lørdag 12. mars
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen.

Søndag 13. mars
Kl. 10.00: Sprell levende familiegudstjeneste. Olav Aavik.  
NaBaGo deltar. Takkoffer til Menighetens barnearbeid.

Søndag 20. mars – palmesøndag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Fellesgudstjeneste på Mølen. 

Torsdag 24. mars – skjærtorsdag
Kl. 19.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Fredag 25. mars – langfredag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.

Søndag 27. mars – påskedag
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Sjømanns kirken. 

Søndag 28. mars
Kl. 19.00: Helt enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt enkelt. 

Søndag 3. april
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste/Kode B. Olav Aavik.  
Takkoffer til Menighetens barnearbeid.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


