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Joyful, joyful
■  Joyful, joyful,  
Lord, we adore Thee
God of glory Lord of love, 
synger Kick og Ten Sing 
i en av sangene sine på 
julekonserten. Sangen 
handler om at Gud 

ønsker å fylle oss med 
glede. Han kan smelte 
tristheten og jage bort 
tvilen, og gi oss sin 
udødelige glede i form 
av «lyset» som ble født i 
stallen.

Det er også mye å glede 
seg over i Nanset kirke 
i  advent og juletiden – 
gudstjenester og kon
serter. Du er hjertelig 
velkommen!

Se side 3

Fra NaBaGo-korenes Lucia-konsert i fjor. Foto: Fred Isaksen

 

Ten Sing-
bestemor  
Kirsten Guro 
Alder er ingen hindring 
for å være aktiv i menig
hetsarbeidet. Kirsten Gro 
Resch utgjør en forskjell.

Se side 5

Basar- 
stemning
Det ble en vellykket 
 basardag med salg og ut
lodning. Folk strømmet 
til og det ble skikkelig 
god stemning.

Se side 6

Ten Sing gav lys i mørket
Nanset Ten Sing ga oss to flotte forestillinger  
i kulturhuset Bølgen.
  Se side 4-5
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NANSET KIRKE

O helga natt
Det var nesten som et eventyr, det jeg opplevde før jul i 
fjor. Som en del av bispevisitasen i Hallingdal besøkte vi 
kunstnertunet i Leveld, og fikk være med på en kunst
utstilling av en annen verden. Under ettermiddagens blå 
time ble vi tatt med på en utendørs utstilling der tekster 
av Jens Bjørneboe var malt på slitne låvevegger opp
over i bygda. Det snødde lett, og vi stanset der det var 
 tekster å se. Og så, den siste gråslitte uthusveggen mens 
det snødde tettere. Vi stoppet, gikk ut, og tok av oss lua 
mens vi leste: «Natten i natt er hellig/Noe skal skje/ 
Det som kommer fra himmelen/er ikke bare sne».

Vi ble beveget, stille, og leste videre mens vi satte oss inn 
i bilen: «Natten i natt er hellig/Noen skal fødes i natt./ 
Vår mørke, kjølige klode/er ikke helt forlatt».

Mens eventyrene alltid begynner med setningen «Det 
var en gang», opplevde vi noe helt annerledes. Som om 
det også var malt: «Det skjedde i dag!» Akkurat så nært 
og uvirkelig. Julen ble virkelig.

På vei hjemover, etter endt visitas, var jeg både tankefull 
og takkefull. Med ett lød det fra P2: «O helga natt» med 
Jussi Bjørlings fremføring: «O helga natt! O helga stund for 
världen,/då Gudamänniskan til jorden steg ned!/För att försona 
världens brott og synder,/för oss han dödens smärta led./ 
Och hoppets stråle går igjennom världen,/och ljuset skimrar 
över land och hav./Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din 
frihet./O helga natt, du frälsning åt oss gav.»

Tankefull og takkefull kjørte jeg hjemover etter å ha 
fått et møte med julens hemmelighet; Jesus som sann 
Gud og sant menneske. Dette avgjørende orienterings
punktet i den kristne tro som handler om himmel og 
jord, om Gud og mennesket. Dette som profeten Jesaja 
skildret i sin natt mens han så mot lyset: 
 «I det høye og hellige bor jeg
 og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
 Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
 og gjøre de knustes hjerter levende» (Jes 57, 15)

La Gud komme til deg! Velsignet jul!

PER ARNE
DAHL
Biskop

www.nansetkirke.no



Lucia- 
konsert
NaBaGo og NaBaGo 
Pluss har sin tradisjo
nelle Luciakonsert på 
Luciadagen. 

Tradisjonen med 
Lucia tog er stem
ningsfull og vakker, 
men enda viktigere 
er utfordringen som 
fortellingen om Lucia 
gir oss; å dele av alt 
vi har fått av evner og 
ressurser – til beste for 
hverandre og for dem 
som ble født med et 
helt annet utgangs
punkt i livet enn oss.  

Velkommen på 
Luciakonsert tirsdag 
13. desember kl. 18.00! 
Konserten er gratis, 
med kollekt til barne
arbeidet i kirken. ■

Julekonsert
Torsdag 15. desember 
synger Kick og Nanset 
Ten Sing julen inn 
i Nanset kirke, med 
både gamle og nyere 
julesanger. Det blir 
konsert både kl. 18.00 
og 20.00. Billetter 
koster kr 150, og kan 
kjøpes på Ark Nordby
en eller i Nanset kirke. 
Dersom det er billetter 
igjen, vil de bli solgt i 
døra. 

Velkommen til 
en rik førjulskveld i 
 Nanset kirke!  ■

Nanset kirke gjøres klar til 
julefeiring.   

En av de største jule
tradisjonene i Nanset kirke 
er Luciakonserten. Hvert år 
kler barnekorene i kirken 
seg i hvitt og finner frem 
lysene på Luciadagen.  

Så kommer flere hundre 
barnehagebarn og skole
barn på julespill og skole
gudstjenester. 

Nanset Ten Sing og Kick 

har igjen slått seg sammen 
for å lage to mektige 
julekonserter torsdag 15. 
desember. Sangere i alde
ren 13 til 70 pluss fram fører 
vare ballader og funky 
rytmer i salig blanding, 
og noen gode gamle jule
sanger. 

Vi vil også i år løfte blik
ket fra vår egen julefeiring 
og samle inn penger til 
barna i Klong Toyslummen 
i Bangkok. 

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. Høytidsgudstjenesten 
er lagt til kl 12.00. Vi kan 
anbefale alle som ønsker 
en noe rolig, høytidstemt 
julegudstjeneste, å komme 
til Nanset kirke 1. juledag.

Julen avsluttes med jule
trefest rett over nyttår.

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: 

Lørdag 10. desember kl. 15.00    
Konsert ved Nanset Skolekorps.
50 kr for voksne, barn/ungdom gratis

Tirsdag 13. desember kl. 18.00    
Luciakonsert med NaBaGo og NaBaGo 
Pluss. Gratis entré, kollekt til barne-
arbeidet i Nanset kirke.

Torsdag 15. desember kl. 18 og 20
Julekonserter med Nanset Ten Sing 
og Kick. Billetter kr 100,- voksen / kr 
50,- barn under 18 år, kjøpes på Ark 
Nordbyen og i døra til billettene er  
utsolgt. Kollekt til barna i Klong Toy-
slummen i Bangkok.

Torsdag 22. desember kl. 22.00 
Julekonsert med Tjølling Sangforen-
ing.
 
Julaften kl. 14.00 og 16.00
Julegudstjeneste kl. 14.00: 
Kor fra kirken deltar. Olav Aavik. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
Julegudstjeneste kl. 16.00: Nanset 
skolekorps. Olav Aavik. 
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

1. juledag kl. 12.00 (merk tiden): 
Høytidsgudstjeneste. Olav Aavik. 
 Takkoffer til Det Norske Misjons-
selskap.

Mandag 2. januar kl. 17.00
Juletrefest for alle!

Lørdag 7. januar kl. 10.00-14.00
SiMens juletrefest.
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NaBaGo-korene synger på den første av julaftengudstjenestene. Foto: Fred Isaksen

Skolegudstjenestene før jule-
ferien er en god tradisjon i 
Nanset kirke.

Advent og juletid
i Nanset kirke



Kjøp Ten Sing-kalenderen 2017
Nanset Ten Sing har laget en kalender for 
2017. Den ønsker de å selge for kr 150,- til 
inntekt for koret. Kalenderen som er i A4-
størrelse, inneholder mange bilder av våre 

flotte ungdommer, blant annet fra konser-
ten i Bølgen i november. Ta kontakt med en 
av ungdommene i koret, eller en av lederne 
for å få kjøpt et eksemplar.

Nanset Ten Sings årlige høstkonsert i 
kulturhuset Bølgen i november hadde 
temaet «håp» og ønsket å skape «lys 
i mørket» for alle som kom for å se.

    Konsertene er resultatet av ten-
singernes egen idé og produksjon. 
 Ungdomslederne i Ten Sing velger 
sanger, øver inn både med kor og 

bandet, lager dramastykker og lager 
og øver inn danser. Ungdoms lederne 
legger ned mye tid og engasjement 
for denne konserten, men aller mest 

Lys i mørket
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i relasjoner til de andre 
ungdommene i Ten Sing. De 
fortjener en stor takk for sin 
innsats. 
    Hundre ungdommer sto 
denne kvelden på scenen i 
Bølgen og formidlet håpets 
budskap gjennom humor, 
kjente poplåter og dans 
som berørte. Mange av 
årets konfirmanter var også 
med på konserten – enten 
på scenen som en del av 
Ten Sing eller i salen som 
publikum. De har i løpet av 

høstens konfirmanttid fått 
lov til å være med på noe 
som er større enn dem selv 
– Ten Sing-fellesskapet. Vi 
utfordrer både den  enkelte, 
men forhåpentligvis også 
alle de publikummerne som 
tok veien til Bølgen denne 
mørke tirsdags kvelden i 
 november. Takk til hver og 
en i Ten Sing for at dere 
bidrar og deltar, og «lar det 
rive i hjertet». ■

Ida

Alle foto: Fred Isaksen
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Foto: Eli N. Lindhjem

Kirsten Guro  
gjør en forskjell
Det er ikke bare ungdom
mer som møter trofast 
opp på Ten Singøvelsene 
i Nanset kirke på tirsdags
kveldene. På kjøkkenet er 
det voksne som steller i 
stand kveldsmat til opptil 
90 tensingere og konfir
manter, og rydder bort 
etterpå. Og den som har 
hovedansvaret på kjøkke
net, er Nansets første  
Ten Singbestemor –  
Kirsten Guro Resch.

– Hva gjør egentlig en  
Ten Sing-bestemor?

– Først og fremst skal jeg være en kontaktperson 
– rett og slett være til stede for ungdommer som 
trenger å bli sett av en voksen. Det kan være opptil 90 
ungdommer på øvelsene, og da kan det oppstå situa
sjoner der noen føler seg utenfor, trenger trøst eller 
en god klem. Da vet de at de kan gå på kjøkkenet og 
prate med «bestemor», sier Kirsten Guro – som ikke 
har egne barnebarn i nærheten og derfor har mye tid 
og overskudd til ungdommene i Ten Sing.

Funksjonen som Ten Singbestemor har hun hatt i 
nærmere to år, men hun har vært aktiv i Nanset me
nighet siden 2011 – blant annet som kirkevert og som 
medhjelper ved den årlige basaren. Dessuten har hun 
ansvaret for blomstene på alteret annenhver måned. 
Mange har også fått med seg at hun spiller piano, 
blant annet på andaktene i Sportskapellet fire ganger 
i året. Kirsten Guro forteller at hun tok musikkutdan
nelse i godt voksen alder, og at hun også har under
vist i klaver – spesielt barn og unge.

Kirsten Guro kommer opprinnelig fra Lundsida i 
Kristiansand, men bodde flere år i Oslo før hun og 
mannen i 1987 flyttet til Larvik for å komme nærme
re hytta på Lille Arøya. Etter at hun ble enke, begynte 
hun å gå i Nanset kirke, der hun følte seg godt tatt 
imot og inkludert fra første stund:

– Nanset kirke er et trygt sted å være, et sted der 
man blir sett, sier hun. Hun synes også det er godt å 
kunne være til nytte – særlig som Ten Singbestemor. 
Men hun skulle gjerne hatt flere frivillige medhjel
pere på kjøkkenet, slik at hun fikk enda mer tid til 
alle ungdommene som trenger å prate. 

Den aktive pensjonisten er ofte å se på torsdags
kafeen i kirken, og hun er med i Kor uten grenser 
– som tidligere holdt til i Nanset kirke, men som nå 
har flyttet øvelsene til Østre Halsen.

Kirsten Guro sier at det for henne har vært til stor 
glede å få være Ten Singbestemor og ellers aktiv i 
Nanset kirke.  ■		 	 	 Eli



Også i år ble det en vel
lykket basardag lørdag 5. 
november. Med det første 
snøfallet i år var vi spente 
på hvor mange som ville 
komme til kirken. Da det 
strømmet på med folk ut
over ettermiddagen ble det 
skikkelig basarstemning. 

Andakt ved presten 
vår, Olav, fin sang av Dag 
Rauan, Nabagokorene og 
Kick ble satt pris på. Bor
dene i kirkerom og menig
hetssal var pent pyntet, folk 
koste seg og praten gikk 
livlig. Tid for en god prat og 
noe godt å spise fra kafeen 
er viktig på basar. Det var 
mange fine gevinster på 
åresalget og på basarbordet. 
Spenning rundt treknin
gene er alltid tilstede; vil 
jeg vinne i år tro? 

Salgsbordet på kirke
torget bød på mange flotte 
ting og hjemmebakst. Nytt 
av året var nystekte sveler, 
som ble populære, samt 
ansiktsmaling for barna.

Basaren i Nanset er årets 
dugnadsinnsats for å samle 
inn penger til det store 
barne og ungdomsarbei
det som foregår i kirken. 

Mange er involvert både 
med å skaffe gevinster, 
bake kaker, selge lodder 
på forhånd, rigge og pynte 
i kirken dagen før og ikke 
minst betjene de forskjel
lige salgsstedene på basar
dagen, og bidra med sang 
og musikk.   

Basarkomiteen og kirke
ringene takker alle som har 
bidratt for at vi i år også 
fikk et flott resultat. Det ble 
omsatt for kr 68.104 som er 
et godt bidrag til barne og 
ungdomsarbeidet. ■	Solveig

Skikkelig basarstemning i kirka

Tårnagenthelg i januar for 8-åringer

Mye fint å få kjøpt på salgsbordet. Foto: Fred Isaksen

Åresalget gikk unna, med 
mange flinke hjelpere. 

Bålplassen
Nå kan vi glede oss 
over at bålplassen på 
kirkebakken er klar 
til bruk. En dugnads
gjeng med kirketjener 
Terje Øyen i spissen 
har gjort en solid jobb 
med graving, påfylling 
av jord, grusing og 
ikke minst flott stein
setting rundt bålplas
sen. Benker er også på 
plass.

Bålplassen er blitt 
prøvetestet og funge
rer perfekt. Dessverre 
var ikke været på vår 
side på basardagen, 
men vi regner med ut
strakt bruk når våren 
kommer. Takk for pen
gebidrag og praktisk 
dugnadsarbeid.  ■

Giver- 
tjenesten
Nanset kirke har i 
flere år drevet en 
givertjeneste for å 
finansiere den store 
aktiviteten i barne og 
ungdomsarbeidet i 
kirken vår. 

Vi har som mål 
å samle inn 190 000 
kroner i 2016 og 
foreløpig så ligger vi 
et godt stykke bak 
budsjettet. Ved siste 
opptelling i oktober 
så var det kommet 
inn 81 550, så vi har 
et godt stykke igjen. 
Vi er takknemlige for 
alle de som bidrar 
gjennom frivillighet 
og økonomisk støtte, 
men vi håper at flere 
ønsker å bidra gjen
nom givertjenesten. 

Husk at det gis 25% 
skattefradrag for gaver 
fra kr 500 og inntil 
kr 25.000 pr. person i 
2016.

Spørsmål rettes til 
sogneprest Olav Aavik 
eller til OleJohan 
Evertsen.  ■
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Lørdag og søndag 14. og 15. 
januar 2015 inviteres DU 
som er 8 år til å være agent 
i Nanset kirke! 

En Tårnagent løser 

hemmelige oppdrag og 
mysterier. Du får utforske 
kirketårnet og klokkene. Vi 
vil også undersøke andre 
hemmelige steder i kirken, 
forskjellige symboler og 
 koder. I Bibelen, myste
rienes bok, finner Tårn
agentene både agenttips og 
fortellinger som hjelper oss 
å løse oppdragene. Kanskje 
får fortellingene ringvirk
ninger for både agentene 
og andre. Tårn agentene vil 
også møte noen englevak

ter, senior agenter og til og 
med en sjefsagent. Barna 
bor hjemme, men vil være 
sammen lørdag ettermid
dag før helgen avsluttes 
med Tårnagentgudstjeneste 
på søndagen kl. 10.00. 

Invitasjon til Tårnagent
helg kommer i posten i jule
ferien. Du kan også ta med 
en invitasjon fra Nanset 
kirke. Vil du vite mer? Sjekk 
ut tarnagentene.no. 

Hemmelig hilsen fra oss 
i Nanset.  ■

Tirsdag 3. januar Ten Sing
Tirsdag 3. januar Skolekafé
Fredag 6. januar  Movin’
Søndag 8. januar Søndagsskolen

Onsdag 11. januar NaBaGo-korene 
 NaBaGo mini
Torsdag 12. januar  Torsdagskafé 
Fredag 13. januar  Senfredag

Torsdag 19. januar Konfirmanter
Fredag 20. januar  Fredagsklubben
Søndag 29. januar KRIK

Oppstart aktiviteter 2017

Foto: Markus Isaksen



Tradisjonen tro ble det 
arrangert pysjcup en tidlig 
novembernatt i Stavernhal
len. Rundt 300 konfirman
ter fra Den norske kirkes 
menigheter i kommunen i 
tillegg til Frikirken samlet 
seg for å spille volleyball, 
høre andakt, danse, sumo
bryte og være sammen på 
tvers av menighetsgren
sene. 

Det er en god tradisjon 
at Nanset bringer med seg 
flere pokaler hjem fra pysj
cupen. Dette året måtte vi 
nøye oss med én, men desto 

mer gledelig var det at vi 
vant den viktigste, nem
lig den beste heiagjengen. 
Nansetkonfirmantene viste 
hvordan man heier fram 
sine medmennesker på en 
eksemplarisk måte og det 
var aldri tvil om at det var 
nettopp Nanset som var de 
som heiet mest og best. 

Vi stilte med fire lag 
og det var Tille og De 12 
disiplene som kom lengst 
i turneringen av våre lag, 
men de måtte se seg slått i 
semifinalen av Larvik/Lan
gestrand. ■		 Olav
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Barnefestivalen «Bra 
nok!»  på Østlandet var 
i år flyttet til Knatthol
men i Sandefjord. Kret
sen øsnket å vise fram 
NaBaGo pluss på festiva
len som kor på åpnings
showet, og på gudstje
nesten. Så siste helgen i 
oktober reiste 31 store og 
litt mindre korister og 
ledere på festival. 

NaBaGo pluss leverte 
bra på åpningsshowet, 
med store smil og mye 
energi. Lørdagen kom 
med strålende vær. 
Denne dagen var det 
lagt opp til Globalløp, 

kanonballturnering og 
en rekke aktiviteter som 
dans, foto, bruskasse
klatring, pil og bue m.m. 
Videre på lørdagen var 
det Ffaktor (festival
faktor åpen scene) hvor 
koret nok en gang stilte 
opp med full trøkk. Så 
var det klart for kvelds
show for de ulike alders
gruppene, og tilslutt 
kveldssamling i kapel
let. Det var ikke veldig 
vanskelig å få ro denne 
kvelden heller.

Søndag bidro vi på 
gudstjenesten med sang 
i liturgien. ■	

Konfirmantenes pysjcup

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 

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

E-post: ole-johanevertsen@larvik.online.no
Mobil: 911 67 975

Fred Isaksen • 922 21 487

Nanset Sanitetforening leier ut festlokale 
(maks 40 pers.) Kveld, dag eller helg.
Kontakt: Eirin tlf. 450 36 860 
                 eller Laila tlf. 970 81 358
Nanset Sanitetsforening, Nansetgt. 68

Støtt våre annonsører – de støtter oss!
Vil du annonsere? Kr 1500,- pr. modul for et år. Kontakt fred@akela.no Vakt te le fon :  33  20  14  44

Foto: Hanna Skaar Aavik

Trenger dere lokale til 
bryllup, konfirmasjon, barnedåp, bursdag e.l. ?

Velkommen til fotklinikken!

Sessan & Nanset
Fotklinikk AS

Nansetgata 68 • Tlf. 472 67 508

Vi har åpent 
man-fredag 
kl 09.00-16.00 
torsdag 
kl 12.00-20.00.

Må du ha skyss? 
Vi henter og 
bringer uten 
ekstra kostnad 
for deg.

 Foto: Olav Aavik

Barnefestivalen «Bra nok!»

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

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00



«

 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 1 6

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. 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. 11.30–11.50 
• Ungdom 8.–10. klasse

tWiSt 
Klubbtilbud i kjelleren på KUF-huset 
for lett 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  
kl. 19.00–21.30.

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 27. november – 1. søndag i advent
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Lørdag 3. desember
Kl. 11.30: SiMen. 

Søndag 4. desember
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 11. desember
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo Pluss.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Tirsdag 13. desember
Kl. 18.00: Lucia-konsert med NaBaGo og NaBaGo Pluss.

Torsdag 15. desember
Kl. 18.00: Julekonsert med Nanset Ten Sing og Kick.

Søndag 18. desember
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til Institutt for 
sjelesorg/Kirkens SOS i Tunsberg.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  
Oddrun Pedersen.

Lørdag 24. desember – julaften
Kl. 14.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 25. desember – 1. juledag
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap.

Søndag 1. januar – 1. nyttårsdag
Kl. 11.00: Felles gudstjeneste i LARVIK kirke.  

Søndag 8. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste.  Olav Aavik.

Søndag 15. januar
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste/Tårnagenter. Olav Aavik.

Søndag 22. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste. 

Søndag 29. januar
Kl. 10.00: Gudstjeneste.  
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  

Søndag 5. februar
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Olav Aavik.

Søndag 12. februar
Kl. 10.00: Sprell levende familiegudstjeneste. NaBaGo deltar.  
Olav Aavik.

Søndag 19. februar
Kl. 10.00: Gudstjeneste.  Oddrun Pedersen.

Søndag 26. februar
Kl. 10.00: Gudstjeneste.  Terje Fonk.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  
Terje Fonk.

Søndag 5. mars
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Olav Aavik.

Søndag 12. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen.

Søndag 19. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste/Kode B. Olav Aavik.

Søndag 26. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.

Søndag 2. april
Kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i LARVIK kirke. 

Søndag 9. april – palmesøndag 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Terje Fonk.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  
Terje Fonk.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


