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Kom og spis!
julemiddag
Kom og spis! avslutter 
høstsesongen med en 
real julemiddag onsdag 
11. desember. 

Se side 3

Kick deltok på U2-messe
«In the name of Love» var tittelen på en gudstjen-
este som hadde det irske rockebandets musikk og 
tekster som tema.  Se side 4-5

Menighetsblad for Nanset kirke Nr. 3 • julen 2019

Et barn er oss født
■  I adventstiden fylles Nanset kirke 
av sang og musikk før julehøytiden 
endelig er her. 

■  I sentrum av alt dette, og som det 
absolutte utgangspunktet, er det 
lille barnet. Det lille barnet som på 
samme tid både var verdens skaper og 
et sårbart menneske. Om Han er det 

alle de forskjellige stemmene synger 
om i kirka vår. Om Han som Jesaja sa: 
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han 
har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig 
Gud, Evig far, Fredsfyrste.

God jul! 
Se side 3

Fra NaBaGo-korenes Lucia-konsert i fjor. Foto: Fred Isaksen
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Endelig hjemme
Det er krevende å være på flyttefot. Å skulle bryte opp 
fra det kjente og vante, bla gjennom boligannonser og 
gå på visninger, og hele tiden lure på om man vil trives 
på det nye stedet. 
   Juleevangeliet forteller om en boligsøkende Gud, en 
Gud som søker fellesskap. I den totusenårige beretnin
gen fra Lukasevangeliet hører vi at det «var ikke hus
rom for dem». Derfor ble Guds Sønn født i en stall og 
svøpt og lagt i en krybbe. I juledagens evangelium står 
det at «han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot 
ham». Han fikk en miserabel mottakelse. 
   Men det er slik Gud gjør sin entré i verden. Han gjør 
det enkleste rom til et hellig sted. Denne fortellingen 
har gitt håp og trøst til mange hjemløse og tent lys i 
mørket for millioner av redde og ensomme mennesker 
under ulike himmelstrøk. 
   Om det var denne julen han ble født, måtte vi kan
skje lete etter ham i en av de mange flyktningeleirene. 
I et telt blant de mange millionene som leter etter en 
bolig i eget land, eller blant de mange som fortvilet har 
lagt ut på en farefull ferd mot en ny framtid. 
   Både hos Lukas og Johannes er det himmelens og 
jordens skaper det fortelles om. Gjeterne opplevde at 
himmelens herlighet lyste om dem, og englene forkyn
te en stor glede for hele folket. En frelser var født, og 
tegnet var et barn som var svøpt og lå i en krybbe.  
I en verden fylt av hat og krig og angst og nød, blir Gud 
en av oss. Han søker fellesskap med oss mennesker 
 akkurat slik vi har det. 
   Han leter ikke etter pent møblerte hjem, for selv de 
luneste hjem kan mangle hjertevarme. Også velfylte 
boliger kan være preget av tomhet. Men Gud ser vår 
nød og kjenner vår lengsel. Ingen adresse er for dårlig 
eller for fin for Jesus. 
   Selv i de enkleste hjem er det plass nok for Gud. 
Han vil være til stede med lys og varme. Der han  
finner hjerterom, tar han bolig. Juleevangeliet 
 handler om å tro og ta imot. Når Gud får bo  
i våre hjerter, da er vår lengsel endelig hjemme. 
Da har vår tro funnet sin skatt. 

Gledelig jul!



Når dette bladet kommer ut 
så er vi på vei inn i desem
ber og adventstid. Og det 
betyr mye musikk og lyd i 
Nanset kirke.

I desember fylles kirken 
opp av egne kor og andre 
konserter og barnehagene 
og skolene har sine tradi
sjonelle julegudstjenester.  
Gjennom musikken og 
ordene får vi høre den mek
tige historien om Gud som 
ble menneske.

Nanset skolekorps er 
først ut med sin tradisjo
nelle julekonsert søndag  
1. desember kl. 14.00. 

Kick har store planer 
om å fylle kirkerommet to 
ganger med gospel og jul 
torsdag 12. desember. 

Dagen etter, på Lucia
dagen, så vil NaBaGokorene 
ha sin tradisjonelle Lucia
konsert. Med tente lys, 
hvite drakter og glitter så er 
det garantert julestemning 

og rørende øyeblikk.
Tjølling Sangforening 

har sin tradisjonelle kon
sert tett opp mot jul. I år 
som i fjor blir konserten 
den 21. desember kl. 21.00.

Som vanlig blir det to 
julaftengudstjenester i Nan
set, men vi satser i år som 
i fjor på felles 1. juledags
gudstjeneste i Larvik kirke.  
2. juledag åpnes dørene 
igjen til Nanset og kl. 11.00 
så skal vi synge oss gjen
nom julesalmene. 

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

Velkommen til Nanset i 
julen.  ■

Søndag 1. desember kl. 14.00    
Konsert ved Nanset Skolekorps.

Torsdag 12. desember  
kl. 18.00 og kl. 20.00
Julekonserter med Kick. Bill. kr 100 

voksen / kr 50 for barn opp til 18 
år, kjøpes på Ark Nordbyen og ved 
inngangen. Billetter kan også kjøpes 
med vipps og hentes i døra (merkes 
klokkeslett for konserten).

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

Lørdag 21. desember kl. 21.00     
Julekonsert med Tjølling Sangforen-
ing. 

Julaften 24. desember
Julegudstjeneste kl. 14.00: 
Kor fra kirken deltar. Olav Aavik. 
Julegudstjeneste kl. 16.00: 
Olav Aavik. Nanset skolekorps. 

2. juledag 25. des. kl. 11.00: 
Vi synger oss gjennom julesalmene. 
Kirkekaffe.

Fredag 3. januar kl. 18.00. 
Juleselskap for voksne. 

Lørdag 4. januar kl. 11.30-13.00 
Simens juletrefest.

Søndag 5. januar kl. 11.00                   
Juletrefest for alle!
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NaBaGo og NaBaGo Pluss sin årlige Luciakonsert er adventstidens høydepunkt.  Foto: Fred Isaksen

Vi tenner julegrana uten
for Nanset kirke onsdag 
4. desember. Nanset skole
korps spiller og vi håper på 
mange ringer rundt treet 
og god sang!

Det serveres risgrøt til 
kostpris for alle som ønsker 
i forkant av julegran
tenninga. Få med deg det 
også! Varmt velkommen!  ■

Onsdag 4.desember 
Kl. 16.30: Kom og spis! Vi serverer 
risgrøt.
Kl. 17.00: Julegrantenning. Nanset 
skolekorps spiller.

Kom og spis 
julemiddag!
I høst lanserte Nanset 
kirke Kom og spis! 
Hver onsdag serveres 
det middag til en bil
lig penge for alle som 
ønsker.  

Kom og spis! skulle 
være et prøveprosjekt 
frem til jul. Relativt 
tidlig så vi at dette var 
liv laga. Vi beregner 
mat til seksti personer 
hver gang. Vi nyter 
også godt av avtalen 
med Majas bakeri på 
Torstrand. Der får vi 
hente bakervarer ved 
stengetid to ganger 
i uka. Bakervarene 
nytes med kaffen etter 
måltidet. 

Så krever også et 
slikt arrangement mye 
jobb. Et samarbeid 
annenhver uke med 
Kor uten grenser vil 
gjøre arbeidet enklere. 
Er det flere som kan 
tenke seg å bidra med 
kutting av grønnsaker, 
dekke bord, vaske opp 
eller røre i grytene, vil 
det tas imot som en 
gave fra oven!

Kom og spis! avslut
ter høstsesongen med 
en real julemiddag  
11. desember. Vi spiser 
ribbe sammen, kan
skje med medisterka
ker og sossisser også. 
Vi lover ikke sprø svor, 
men det skal være 
tent opp i peisen på 
lerretet vårt, og røde 
servietter skal vi finne 
frem, likeså varme 
smil og lun julemu
sikk. Velkommen!  ■

Advent og jul i Nanset kirke

Julegrantenning med korpset



27. oktober var det klart for en 
spesiell gudstjeneste i Nanset 
kirke. All musikken gjennom 
gudstjenesten var laget av det 
verdenskjente irske bandet U2. 
Nansets kirkes eget storkor, 
Kick, var med og bar musikken 
denne kvelden. Bandet var satt 
sammen av våre egne lokale 
musikere. Solist for kvelden var 
Dag Arnold Gryting. U2-messe 
har vært gjort i flere kirker i 
Norge før, men ikke her i områ-
det, så vidt vi vet.
  – Når folk kommer inn i kirken 
og hører musikk som de kjenner 
seg igjen i, og som de liker, så 
opplever de kanskje at dette 

også er deres plass. Og det er 
det jo, sier Tom Georg Rødland, 
kirkemusiker i Nanset Kirke
  U2 har en spesiell energi og 
sound i sangene sine, noe som 
musikerne, koret og solistene 
klarte å få fram.  – Mange av 
tekstene til U2 er veldig åpne 
og søkende, og passer godt inn 
i en gudstjeneste. Vi byttet for 
eksempel ut trosbekjennelsen 
med «I still haven’t found». 
Det syntes jeg ivaretar en fin 
dimensjon i troen, sier Tom Ge-
org, som var sentral i utformin-
gen av Gudstjenesten.
  Sikker og trygge i rollene var 
sokneprest i Nanset Olav Aavik 

og sokneprest i Larvik kirke 
Knut Zakariassen. 
  – Nettopp U2 har betydd mye 

for meg gjennom livet mitt, 
fortalte Olav under sin preken.
  Det var tydelig at mange 

Barnegospelfestivalen
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Hva gjør at en gjeng voksne og 
barn fra Nanset kirke pakker 
liggeunderlag og sovepose og 
setter kursen mot Kragerø i 
midten av oktober hvert eneste 
år? Jo, da er det klart for Barne-
gospelfestival i Kragerø. 
  Helga kan kort oppsummeres 
som «full fart fra start til slutt». 
Først sjekker 700 korister inn 
på formiddagen. Et helt opp-
blåsbart aktivitetstorg står klar 
ved innsjekk – og det er også 
ansiktsmaling, hårfletting og 
tegnerom. Når alle kor har fun-
net sin «campingplass», og alle 
barn har fått lekt litt, tas lufta 

ut av aktivitets torget og stor-
koret er i gang med oppvarming 
og sang. 
  Underveis blir årets artister 
og instruktører presentert én 
etter én. Her får koristene møte 
dyktige kristne barneartister 

med variert repertoar av san-
ger. Slik går det slag i slag lør-
dagen med sang, mat, aktivi-
tetstorg, sang, aktivitetstorg, 
mat, dansekurs, dirigentkurs, 
ledersamlinger – og så videre. 
Alt skjer inne i Kragerøhallen. 

  Når kvelden kommer er det 
klart for «Nattsafari». Tanken 
med nattsafarien er at alle barn 
og voksne skal få kommet ut i 
frisk luft før kvelden. I år ville 
regnet ingen ende ta så natt-
safarien med tema «Bøker» 
foregikk i hallens garderober og 
ganger, hvor koristene i grupper 
fikk gå fra tablå til tablå med 
frivillige ungdomsledere og 
voksen ledere som skuespillere. 
Etter en times safari var det 
på ny klar for aktivitetstorg, 
film eller «silent disco». Det 
siste er også gøy for dem som 
ikke deltar. Deltakerne får 

In the name of Love

Dag Arnold Gryting synger «Gloria».          Nattverd.                 Kick-solist Rolf Kr. Pedersen.  Foto: Fred Isaksen

U2-messe i Nanset kirke



Legenden om de fire

Fire lys brant på adventskransen. Det var helt stille, så 

stille at man kunne høre lysene snakke til hverandre. 

Det første lyset sukket og sa: «Mitt navn er fred.  

Jeg skinner så klart, men menneskene vil ikke ha fred, 

de vil ikke ha meg.» Lyset ble mindre og mindre …  

til slutt sluknet det helt. 

Det andre lyset sa: «Mitt navn er tro. Men jeg er blitt 

overflødig. Menneskene vil ikke vite av Gud lenger.  

Det er meningsløst at jeg brenner.» så sluknet det  

andre lyset. 

Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje lyset:  

«Mitt navn er kjærlighet. Jeg eier ikke lenger kraften til 

å brenne. Menneskene overser meg. De ser bare seg selv 

og ikke andre rundt seg, som de skulle elske.»  

Så også det tredje lyset sluknet. 

Et barn kom inn i rommet, så på lysene og sa med  

øynene fulle av tårer «Dere skal da lyse og ikke slukne». 

Da hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyset:  

«Vær ikke redd! Mitt navn er håp og så lenge jeg  

brenner, kan vi tenne de andre lysene.»

Barnet fant frem en fyrstikk, 

og ved å hente lys fra  

håpets flamme tente hun 

alle de andre lysene igjen.

hadde gode musikalske 
opplevelser. Tom Georg var 
rask med å annonsere at han 

ønsker å gjøre dette igjen i 
Nanset Kirke.   ■

adventslysene
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et headset med musikk, men 
det er ikke samme musikk på 
alle headset. Så da kan man jo 
se for seg hvordan det ser ut 
når folk på samme dansegulv 
danser i ulik takt. Kanskje 
synger de også med! Merkelig 
og morsomt!
  Når kvelden kommer trekker 
noen kor seg tilbake til skolen, 
mens andre bor i hallen. De 
41 deltakerne fra Nanset ble 
innlosjert på skolen i et klas-
serom. Når tannpussen var 
unnagjort ble det nattasang av 
Ragnhild dirigent, og så ble 
det stille (!).

  Søndagen følger omtrent 
samme mal som lørdagen med 
rullering av aktiviteter før 
generalprøve og helgens mek-
tige festkonsert for fullsatt 
sal. Det er morsomt når flere 
fra Nanset menighet finner 
veien ned til konserten.
  Etter konsert er det på tide 
å reise hjem, og både de uvur-
derlige voksen- og ungdoms-
lederne og de flotte koristene 
kan få lagt seg tidlig fulle av 
gode minner fra nok en fullført 
festival. Gøy med kor – og gøy 
med gode venner.  ■

In the name of Love
Kick synger «With or without you» Foto: Markus Isaksen

Dag Arnold Gryting synger «Gloria».          Nattverd.                 Kick-solist Rolf Kr. Pedersen.  Foto: Fred Isaksen



Godt besøk på årets basar. Foto: Fred Isaksen

Tårnagenter 
i 10 år
Alle tredje
klas
sin ger 
invite
res til Nanset 
kirke siste helga i 
januar. 

Dette er tiende 
gang tårnagenter skal 
fylle kirka vår på Tårn
agenthelg. Med lupe 
og lommelykt skal vi 
saumfare kirka og Bi
belen. Vi skal lete etter 
symboler og mystiske 
tegn som forteller oss 
hvem Jesus er. Hva 
som står på klokkene i 
klokketårnet i Nanset 
kirke kan vi spørre 
en hver tårnagent om 
etter endt agenthelg 
25.–26. januar 2020. ■

Marit Evert-
sen ny leder
Som kjent ble det av
holdt kirkevalg i høst 
og Nanset menighet 
fikk et nytt menighets
råd. Etter valget så 
har rådet møttes for å 
konstituere seg.
Marit Evertsen ble 
valgt til ny leder, Ole 
Johan Evertsen ble 
nestleder, Hanne Øyen 
Herland ble sekretær 
og Kristin Serkland 
Norskog ble menig
hetsrådets represen
tant i Larvik Kirkelige 
Fellesråd. ■
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God gammeldags basar ble 
det også i år. Første lørdag i 
november strømmet folk til 
kirken for å oppleve basar
stemning. 

Hele kirkerommet, 
menighetssal, peisestue, 
kjøkken og kirketorget ble 
tatt i bruk. Nede i kjelleren 
var det lagt til rette for 
aktiviteter for barna med 
blant annet ansiktsmaling. 
Barna kunne også kjøpe og 
dekorere pepperkakehjerter 

oppe. «Litas Kiosk» var i år 
som i fjor veldig  populær!

På basar handler det om 
å få en god prat med kjente 
og ukjente, la seg friste av 
godsakene i kaféen, kjøpe 
fersk bakst, julekaker, lef
ser, flatbrød, fisk, syltetøy 
og andre hjemmelagde ting 
på salgsbordet, ta lodder og 
oppleve spenningen rundt 
trekning av årer og gevin
ster på basarbordet. Vil jeg 
vinne i år tro? 

Som van
lig var det 
mye sang 
og musikk. 
Alle kirkens 
kor deltok; 
NaBaGo, Ten 
Sing og Kick. 
Mellom kor
sang var det 
åre trekning 

og prest Olav hilste fra 
staben.

Det er god dugnadsånd 
i Nanset. Det var mange 
i sving på forhånd både 
med å skaffe gevinster, 
bake, selge lodder, rigge 
og pynte i kirken og ikke 
minst betjene kjøkkenet og 
de forskjellige salgsstedene 
på basar dagen . Det gjorde 
at det ble en vellykket dag 
og et flott resultat. Pengene 
går til driften av det store 
barne og ungdomsarbeidet 
som foregår i kirken. 

Det er inspirerende å 
se at så mange slutter opp 
om basaren. Staben, basar
komiteen og kirkeringene 
takker alle hjertelig som 
har vært med og bidratt til 
at vi i år omsatte for vel kr 
98.000,  ■

Nesten hundre tusen til barne- og ungdomsarbeidet

Kor uten grenser, som 
opprinnelig er et Nanset
kor har nå i sju år vært 
lokalisert i Østre Halsen. 
I høst ble det bestemt at 
koret skulle legges ned, 
men krefter i koret ønsket å 
drive videre. 

Nå ser det ut til at de 
har funnet både dirigent 

og pianist, så det er plan
lagt oppstart igjen etter 
jul. Til Nanset menighets 
store glede ønsker koret å 
bli en del av Nanset igjen. 
Det er de mer enn hjertelig 
velkomne til! 

Etter jul vil Maria Merete 
Trøen være dirigent og 
kirkemusikeren vår Tom 

Georg Rødland vil bidra 
på piano. Øvelses tiden blir 
mest sannsynlig annenhver 
mandag og onsdag på dag
tid. Så har du lyst til å være 
med i koret og skravle litt 
i tillegg, så vet du hvor du 
kan dra. Tør vi prøve oss på 
et: Velkommen hjem!  ■

Kor uten grenser starter opp på nytt i Nanset kirke

Oppstart aktiviteter etter nyttår
Søndag  5. januar Søndagsskolen
Mandag  6. januar Knøttesang
Mandag  6. januar Larvik Kammerkor
Tirsdag  7. januar Nanset Ten Sing
Tirsdag  7. januar Skolekafé
Onsdag  8. januar Alle NaBaGo-korene

Torsdag   9. januar Torsdagskafé
Torsdag   9. januar Kick
Fredag  10. januar Senfredag
Søndag  12. januar KRIK
Fredag  17. januar Fredagsklubben 
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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
Fred Isaksen • 922 21 487

Nanset Sanitetforening leier ut festlokale 
(maks 40 pers.) Kveld, dag eller helg.
Kontakt: Eirin tlf. 454 19 723 
                 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

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.

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

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00

Tirsdag kveld 12.november 
satt det omtrent 70 konfir
manter og 80 andre i den 
nydelige salen på Teaterhu
set Munken. Sceneteppet 
var igjen, lyset gikk av og 
snart hørtes det tøffe riffet 
til «Living on a prayer» fra 
scenen.

45 minutter med sang
glede, solister, drama
stykker og fullt trøkk ble 
gjennomført med glans. 
Nanset Ten Sing lyste opp 
Munken med selvtillitt, litt 
nerver og mot for å levere 
sin høstkonsert som nå må 
kunne kalles en veletablert 
tradisjon. 

I dramastykket møtte vi 
karakterene Håp og Håpløs 
som representerte og viste 
oss sider i oss selv vi alle 
kan kjenne igjen. Noen 
ganger føler vi oss som 
verdensmestere, fulle av lys, 
smil, pågangsmot og vilje 
til å gi gode ting videre. An
dre ganger vil vi bare være 
alene. Verden og hverdagen 
er mørk, tung og vi opple
ver oss ikke elsket.

En åpen slutt gir oss 
likevel setninger om at vi 
alle er skapt til fellesskap. 
«Sammen er vi mindre ale
ne», og Nanset Kirke ønsker 
å være et sted hvor håpet 
vokser og vi får peke på en 

kjærlig Gud som alltid står 
der med åpne armer og et 
kjærlig blikk.

Tusen takk, Nanset Ten 
Sing! For en innsats, for en 
jobb, og for et flott resultat!  
■

Konf.Cup
Tradisjonen tro så ble 
det avholdt volleyball
cup for alle de kirke
lige konfirmantene i 
kommunen i Stavern
hallen. 300 konfir
manter møtte opp den 
verste snøværsdagen i 
november for å prøve 
å hente hjem en pokal 
eller to.

Denne cupen het 
tidligere Pysjcupen, 
men cupen er blitt 
flyttet til tidligere på 
kvelden og har nå fått 
navnet Konf.Cup.

Våre egne Nanset
konfirmanter hadde 
virkelig gjort en 
innsats med kosty
mer og heiarop for å 
vinne pokal for beste 
heiagjeng eller beste 
kostyme. Dessverre ble 
vi ikke tilgodesett av 
juryen, selv om det var 
ganske åpenbart for 
alle at Nanset burde 
vunnet :) ■

Nanset Ten Sing med høstkonserten «Tåpelig Håp»

Nanset Ten Sing med konsert i Munken.  Foto: Camilla Christiansen
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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. 
Tirsdag 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 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 

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

SENFREDAG 
Ungdomsklubb annenhver uke.  
Velassortert tilbud i spill, disco, og kafé 
med salg av brus, godteri og ostesmør-
brød. Temakvelder og turer. Felles avs-
lutning med ord for natta i kirkerommet. 
Annenhver fredag kl. 20.00–23.00  
• Ungdom 8. – 10. klasse

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

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

NANSEt tEN SING 
Kormiljø med sang, dans og drama, 
teknikk og media. Kveldsmat og  
«Ord for livet», konserter og turer. 
Tirsdag kl. 18.30–21.00 
• Ungdom fra 8. klasse

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

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

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 24. november 
Kl. 10.00: Folketone-gudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens diakoniarbeid.

Søndag 1. desember 
Kl. 11.00: Søndagsskolen baker pepperkaker. 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Lørdag 7. desember
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 8. desember 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 
Aktiv kirkekaffe: vi lager pynt til kirkerommet.

Søndag 15. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til Kirkens SOS.
Søndagsskolen har juleverksted, pynter kirkas juletre og spiser grøt 
med mandel.

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

Onsdag 25. desember – 1. juledag
Kl. 12.00: Felles høytidsgudstjeneste i Larvik Kirke.  
Oddrun Pedersen. Takkoffer til Det Norske Bibelselskap.  
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Torsdag 26. desember – 2. juledag
Kl. 11.00: Vi synger oss gjennom julens salmer. 

Onsdag 1. januar 
Kl. 11.00: Nyttårsdagsgudstjeneste. Bjørn Kinserdal.  
Takkoffer til Larvik KFUK/KFUM.

Søndag 5. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Misjonsalliansen. 
Kl. 11.00: Juletrefest.

Søndag 12. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen.  
Takkoffer til Menighetsarbeidet generelt.

Søndag 19. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal. Takkoffer til KIA.

Søndag 26. januar 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. NaBaGo Pluss.  
Olav Aavik. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Lørdag 1. februar
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Oddrun Pedersen.

Søndag 2. februar 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 9. februar 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 16. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 23. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til KRIK.

Søndag 1. mars 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Lørdag 7. mars
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Oddrun Pedersen.

Søndag 8. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Misjonsprosjektet.

Søndag 15. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FACEBOOK


