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Påskebudskapet er 
viktig også i 2016
■  Er historien om Jesus 
Kristus fortsatt aktuell 
i år 2016? Har historien 
om Han som levde og 
døde for hvert enkelt 
menneske fortsatt 
relevans for et mennes-
keliv? Er det plass, i et 
postmodernistisk relati-

vistisk samfunn, til å gi 
rom for Han som sa Han 
hadde svaret på livets 
dype spørsmål: hvem er 
jeg? Hvor kommer jeg 
fra? 

■  I påsken er du 
 invitert til å høre histo-

rien nok en gang, om 
Han som gjorde død 
til liv. Velkommen til 
gudstjeneste i Nanset 
kirke både skjærtorsdag, 
langfredag og 1. og 2. 
påskedag. 

Se side 3

«Korsfestelsen». Richard Parkes Bonington (1802-28)

 

Kristin gjør  
en forskjell 
Kristin Sønnesyn Berg 
var en av KFUK/KFUMs 
utsendinger til FNs 
klimatoppmøte i Paris i 
desember 2015.

Se side 5

Tusenårs
feiring
1000-årsgudstjeneste 
feires på Mølen palme-
søndag 20. mars.

Se side 3

Korkonserter
Det er flere konserter på 
gang denne våren.

Se side 67

Undersøkende agenter
Ludvig Levinsen viste fram de store, rungende 
kirkeklokkene til Tårnagentene.
  Se side 6
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NANSET KIRKE

Påskefeiring  
i spakultur
Vi lever i en Spa- og velværekultur, og det er ingen 
grenser for hvor rene og mjuke og varme vi kan bli ved 
skrubbing, vannmassasje og aromaterapi. Det er velvære 
det! Men hva med hjertets renhet, hva med vår samvit-
tighet og vårt indre liv? Vi betaler hva det koster for å få 
en sanselig velværeopplevelse. Men er vi villige til å ta 
den kostnaden det innebærer å få fred i sjela?

Skjærtorsdag er en av påskens sentrale dager som min-
ner oss på dette. Dagen har sitt navn fra det gammelnor-
ske skir som betyr ren. I kirkelige tradisjon ble dette 
renhetsaspektet ivaretatt i forbindelse med Jesu siste 
måltid med sine: «Så heller Jesus vann i et fat og begyn-
ner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linkle-
det som han hadde rundt livet». Sånn sett er Skjærtors-
dag en renselsesdag som tidligere til og med ble kalt 
«den grønne dagen» med det dobbelte sikte; renselse, 
med fotvaskingen som selve tegnet, og fellesskapet, med 
Jesu innstiftelse av nattverdmåltidet. Begge dimensjo-
ner, synliggjort av Jesus, mannen som elsket sine helt til 
det siste, og som midt under måltidet reiser seg, legger 
av seg kappen, tar et linklede, som vanligvis var det 
stoffet som ble brukt til å kle døde i, heller vann i fatet 
og begynner å vaske disiplenes føtter. Han kom også til 
Peter, som ble i stuss og spurte: «Skal Du vaske mine føt-
ter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men 
du skal forstå det siden».  

Skjærtorsdag minner oss om renselsens og fellesskapets 
betydning for enkeltmennesker og fellesskap. Ikke rart 
at Jesus sa: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette 
påskemåltidet med dere før jeg skal lide». Nattverden 
er stedet der vi får nåde og nyskapelse i fast og flytende 
form. Derfor avslutter vi nattverdfeiringen i våre  
gudstjenester med ordene: «Den korsfestede og opp-
standne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige  
legeme og blod som han gav til soning for alle våre  
synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en  
sann tro til det evige liv. Fred være med dere!»  
Da kan det bli en velsignet påske med  
fred i sjela.

PER ARNE
DAHL
Biskop

www.nansetkirke.no



Pinsen
Fellesgudstjeneste 
i Bøkeskogen er en 
 tradisjon 2. pinsedag 
kl. 11.00, hvor de ulike 
kristne menigheter 
i Larvik samles i en 
økumenisk feiring av 
pinsen. Vårt eget kor 
Kick deltar. ■

Konfirmant
Det begynner å 
nærme seg slutten 
på konfirmantåret 
og det er bare noen 
uker igjen til det store 
høydepunktet! 50 kon-
firmanter skal bli kon-
firmert i Nanset kirke  
30. april og 1. mai. 
Gjennom året har de 
lært om sentrale ting 
i den kristne tro og de 
har gjennom Ten Sing, 
kirkegang og annen 
deltagelse levd troen i 
praksis. 17. april lager 
konfirmantene Ung 
Messe her i Nanset 
kirke og ønsker alle 
i alle aldre hjertelig 
velkommen!  ■

17. maifest
Velkommen til den 
årlige 17. maifesten i 
Nanset kirke! Den er 
for barn i alle aldre fra 
kl. 18.14 til kl. 20.16. 
Det blir en samling 
i kirken, sang, leker, 
enkel servering. Barn 
kr 20, Voksne kr 40, 
familie maks kr 100, 
Vi vet at noen synes 
det er litt travelt å nå 
festen når man først 
skal se på eller være 
med i borgertoget, 
men for barnas skyld 
bør vi ikke begynne 
særlig mye senere. Det 
går helt fint å komme 
selv om man ikke er 
på plass nøyaktig kl. 
18.14! Velkommen til å 
feire grunnlovsdagen i 
kirka!  ■

Skjærtorsdag 
24. mars kl. 19.00 – Natt-
verdgudstjeneste og kvelds-
mat

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.
Olav Aavik er prest, Tom 
Georg Rødland sitter ved 
orgelet

Langfredag 
25. mars kl. 10.00 – Pasjons-

gudstjeneste.
På denne dagen som er 

fylt  med smerte, lidelse og 
død så møtes vi til guds-
tjeneste. Lidelseshistorien 
vil bli lest dette året fra 
Markus evangeliet. Gudstje-
nesten avsluttes med  en 
symbolsk «gravlegging», 
der vi tenner lys og legger 
en rose ved Jesu «grav». 
Gudstjenesten ledes av Olav 
Aavik. Musikalsk ledelse er 
ved Tom Georg Rødland.

Første påskedag 
27. mars kl. 09.30: Morgen-
sang i kirken. 
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 største 
festdag der vi feirer Jesu 
oppstandelse. Sangere fra 
NaBaGo, NaBaGo Pluss og 
Kick deltar. Olav Aavik 
leder gudstjenesten, mens 
Tom Georg Rødland står for 
det musikalske.

Andre påskedag 
28. mars kl. 19.00 – Helt 
Enkelt i påskemodus.

1000-årsgudstjeneste 
feires på Mølen palme-
søndag 20. mars 
kl. 12.00.

I 1016 var det i sjøen uten-
for Mølen Nesjarslaget sto, 
som gjorde Olav til konge. 
Dette var, ved siden av sla-
get på Stiklestad, det mest 
avgjørende øyeblikk i Olavs 
store prosjekt: Kongsmakt 
og kristning av landet. 

Vi markerer denne da-

gen med en skikkelig stor 
felleskirkelig gudstjeneste 
og mange aktiviteter ute på 
Mølen. 

Denne opplevelsesrike 
dagen rammes inn av lun 
stemning, mange turgåere, 
pølser, kaffe, vårsol og høy 
himmel. 

Selve gudstjenesten vil 
romme mange uttrykk for 
vår kulturelle og kristne 
arv med overraskelser og 
biskop Per Arne Dahl. 

Et stort felleskor bestå-

ende av Tunklang, Rakke-
stuten, Larvik kammerkor, 
Havfruene og vårt eget kor 
Kick synger på gudstjenes-
ten.

Etterpå blir det aktivi-
teter for små og store og 
 mulighet til å få mer kjen-
skap til Nesjar 2016. 

Sett av dagen nå – dette 
blir en sjelden opplevelse!

Vi satser på felleskjøring 
fra Nanset kirke i person-
biler ettersom parkering 
kan bli en utfordring.  ■
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På Mølen vil det være gudstjeneste palmesøndag til minne om Nesjarslaget i 1016. Foto: Fred Isaksen

Påsken i Nanset kirke

1000-års gudstjeneste
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For litt over et år siden 
flyttet NMS Gjenbruks-

butikk i Larvik inn i nye, 
flotte lokaler i Nansetgata 
59. Tidligere holdt butikken 
til nærmere sentrum. Der 
åpnet den så tidlig som i 
2001, som en av de første 
NMS Gjenbruksbutikkene i 
landet.

Man skulle kanskje tro 
at butikken ville bli min-
dre besøkt etter at den ble 

flyttet ca. 300 meter bort 
fra sentrum, men tvert 
imot: Butikkens leder, 
Kari Hauge, kan fortelle at 
omsetningen har hatt en 
merkbar økning etter flyt-
tingen. Dette skyldes nok 
både et større butikklokale 
og ikke minst bedre parke-
ringsmuligheter.

Vanligvis er det bare tre 
medarbeidere på jobb, men 
denne torsdagen i februar 

har de frivillige butikkmed-
arbeiderne stilt manns- og 
kvinnesterkt opp i anled-
ning Min Kirkes besøk. 
Blant annet treffer vi Aud 
Trømborg, som var butik-
kens leder i mange år fram 
til Kari overtok roret i 2012.

Alle jobber frivillig, uten 
lønn. Hver medarbeider 
tar en vakt hver 14. dag, og 
vaktlista omfatter ca. 30 da-
mer som betjener kundene 

i butikken, og 10 menn som 
bidrar med kjøring og hen-
ting av varer. Det er også en 
egen liste med ringevikarer. 
Nanset menighet er godt 
representert, med rundt en 
firedel av medarbeiderne. 
De andre bor spredt om-
kring i Larviksdistriktet, fra 
Kvelde til Brunlanes.

At butikken får inn rike-
lig med varer, er lett å se 
på de bugnende bordene 
og hyllene. Rekruttering 
av frivillige medarbeidere 
har heller ikke vært noe 
problem. Det er mange som 
gjerne vil jobbe i butikken. 
Det er hyggelig og sosialt, 
og dessuten gir man på 
denne måten et viktig 
bidrag til NMS sitt arbeid i 
Norge og ute i verden.

■ NMS Gjenbruk er en butikkjede som 
eies av Det Norske Misjonsselskap (NMS).
Den første butikken åpnet på Sola i 
Rogaland i november 1998.
■ Kjeden består i dag av 48 butikker 
spredt rundt i Norge + et lysstøperi.
■ Siden ingen er lønnet, er det for det 
meste pensjonister som arbeider i disse 
butikkene.  

■ Et viktig trekk er at en oftest finner 
en kaffekrok, hvor kunder og besøkende 
kan sitte ned og slå av en prat. Slik blir 
det et sosialt treffpunkt i lokalmiljøet.
■ I 2013 hadde NMS Gjenbruksbutikker 
en omsetning på ca. 29,3 millioner kro-
ner. Overskuddet går til NMS sitt arbeid i 
Norge og ulike misjonsprosjekter.

Kilde: Wikipedia

Populær gjenbruksbutikk i Nansetgata
Kaffekroken er sentralt plassert i butikken, og praten flyter 

lett. Fra v.: Aud Trømborg, Kari Hauge, Sissel Hangry (kunde) 

og Martha Rømer.Litt av vareutvalget. Her bør det være noe for enhver smak!

Alle foto: Eli Nørstrud Lindhjem



Kristin gjør 
en forskjell
Kristin har nærmest vokst opp i Nanset kirke – i bar-
nepark, NaBaGo og Ten Sing. I to og et halvt år har 
hun vært Ten Sings dynamiske dirigent, men nå har 
hun gitt fra seg dirigentpinnen og nøyer seg med å 
være «vanlig» kordeltaker. Siste skoleår i Larvik nær-
mer seg slutten, og Kristin er klar for å bruke sine 
erfaringer på nye utfordringer og nye steder. 

 – Gjennom korarbeidet i Nanset kirke har jeg 
fått stadig nye utfordringer i trygge omgivelser, 
sier hun. – Dessuten er det fint å ha et miljø også 
utenfor skolen.

Men Kristin er ikke 
bare opptatt av sang 
og musikk. Hun har 
også et brennende en-
gasjement for miljø-
vern og er medlem i 
Natur og Ungdom. 

– Som kristne har vi et spesielt forvalteransvar. 
Natur og miljø handler om alt og virker inn på alle 
samfunnsområder. Klimaproblemene føles altfor 
store, men nettopp derfor MÅ vi prøve å gjøre noe, 
mener hun. 

Kristin har virkelig fått være med på å «prøve å 
gjøre noe». Hun var en av KFUK/KFUMs utsendinger 
til FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015. Der 
fulgte hun forhandlingene, deltok på ungdomsmø-
ter og blogget om det som skjedde. Og etter møtet 
skrev hun et åpent brev til Norges miljøvernminis-
ter på vegne av KFUK/KFUMs delegasjon. 

Nå nærmer det seg innspurten på Kristins siste 
skoleår i Larvik. Etterpå går turen til multisport-
linja ved Sunnmøre Folkehøgskole. Etter det – hvem 
vet? Nye utfordringer blir det helt sikkert. Og det 
har Kristin fått mye trening i å mestre. ■

Dagny

FNs klimatoppmøte i desember 2015
På FNs klimatoppmøte i Paris har 195 land blitt 
enige om en avtale om kutt i CO2-utslipp som skal 
begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 
og 2 grader. I avtalen står det at klimamålene skal 
skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert 5. år. 
(NRK 12.12.2015)

Navn: Kristin Sønnesyn Berg
Alder: 18 år
Yrke: Elev i 3. klasse ved 
Thor Heyerdahl vgs.
Sivilstand: Ugift.
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Kaffekroken er plassert 
sentralt i butikken og blir 
flittig benyttet av både kun-
der og butikkmedarbeidere. 
Her kan man hvile trette 
ben, få en god kopp kaffe 
og en prat.

– Hva er det kundene ser 
etter når de kommer hit?

De fleste er mest interes-
sert i småtingene, forteller 
Kari. Noen mangler kanskje 
noen deler til et servise de 
har, og da kan de ofte finne 
det blant butikkens rikhol-
dige utvalg. Bøker er også 
populært. Møbler selges 
det også litt av, men klær 
tar butikken sjelden imot. 
(Pussig nok har butikken 
akkurat nå et bord fullt av 
hatter – fine til utkledning 
og karneval!)

Vareutvalget favner vidt 
og kan omfatte de underlig-
ste ting, noe følgende lille 
historie er et godt eksempel 
på: En iskald vinterdag kom 
en dame innom butikken 
med en liten hund. Hunden 
frøs i vinterkulda, og da-
men var på utkikk etter en 
sekk hun kunne bære den i. 
Stor var hennes forundring 
da butikkmedarbeideren 
fant fram en hundedress – i 
perfekt størrelse til hun-
den!

...og heller ikke Min 
Kirkes utsendte medarbei-
der forlater butikken uten 
en hvit bærepose med den 
grønne logoen til NMS 
Gjenbruk… ■

Eli

Populær gjenbruksbutikk i Nansetgata

Flere av de frivillige medarbeiderne i NMS Gjenbruk Larvik har 
tilknytning til Nanset menighet. Fra venstre: Nils Bondevik Haga, 
Ådne Naper, Thor Egil Abrahamsen, Kari Hauge, Randi Aasen,  
Aud Trømborg og Martha Rømer.



19 spente åtteåringer hadde 
meldt seg til tjeneste som 
Tårnagenter helga 23.–24. 
januar. Sammen med 
mange flinke senioragen-
ter og voksenledere skulle 
mysterier løses. 

Det var symbol jakt i 
kirken, hva betyr egent-
lig en due i kirkerommet, 
en trekant, kirkeskip, 
greske bokstaver? I kjel-
leren sto bl.a. Arne politi 
og viste hvordan man fant 
fingeravtrykk og dermed 
kunne avsløre ting som var 

«usynlig». Olav prest viste 
fram de fine presteklærne 
med flotte symboler, Ludvig 
sto i klokke tårnet og viste 
fram de store, rungende 
kirkeklokkene, Guri satt 
i «katakomben» og for-
talte historien om de første 
kristne, Kari sto ved døpe-
fonten og snakket om hva 
som skjedde der. Og enda 
flere gåter skulle løses. 

Vi spiste deilig mat og 
avsluttet lørdagen med 
gudstjenesteverksted.

Søndag var det familie-

gudsteneste og Tårnagen-
tene hadde mange forskjel-
lige oppgaver. NaBaGo Pluss 
sang og Tårnagentene fikk 
stå i koret og synge med. 
En fin opplevelse for alle 
involverte.

Etter gudstjenesten var 
det kirkekaffe hvor Tårn-
agentene og Senioragen-
tene fikk utdelt Agentbevis. 
Og alle fikk med seg ordene 
fra Olav Prest:  Gå i fred 
og løs ditt oppdrag med 
glede!». ■

Linda Øyen

Tårnagenthelg for nysgjerrige 8åringer

Morsom fest for alle medarbeiderne

Staben sto for kveldens morsomste innsalg. Foto: Fred Isaksen

Arne politi viser hvordan man finner fingeravtrykk. Foto: Markus Isaksen

 

Kick 15 år
Kick fyller 15 år!  Vi 
feirer med at 101 av 
oss drar til Krakow 
14.–17. april, der vi 
blant annet skal få ha 
konsert i den vakre 
Mariakirken. På hjem-
mebane blir det mulig 
å få et Kick på Toller-
odden torsdag 9. juni 
kl. 18.00 på den årlige 
sommerkonserten. 
Kick synger også på 2. 
pinsedagsgudstjeneste 
i Bøkeskogen mandag 
16. mai. 

Søndag 11. sep-
tember inviterer vi 
til jubileumskick i 
Nanset kirke kl. 18.00. 
Velkommen! ■

Korkonsert
Lørdag 9. april blir det 
konsert med Larvik 
kammerkor og Borge-
stad kirkekor. Konser-
tens tittel er «I Believe 
in Springtime» som er 
konsertens siste num-
mer. 

Sammen framfører 
de to korene sanger 
av den kjente britiske 
komponist og dirigent 
John Rutter. Korene 
har med tre profesjo-
nelle musikere som vil 
være med på å høyne 
konserten. 

Rutter, som fylte 70 
år i fjor, er mest kjent 
for kirkemusikk. Han 
har komponert og 
arrangert mange kora-
ler, særlig julesanger, 
og han har komponert 
større korverk som 
Gloria, Requiem og 
Magnificat. 

Det meste er lett 
tilgjengelig med 
nydelige klanger og 
harmoniseringer. Han 
har gjort flere pla-
teinnspillinger med 
Cambridge Singers. 
Disse er til gjengelig på 
YouTube.  ■
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Torsdag 4. februar var 
rundt hundre feststemte 
gjester samlet for å feire 
frivilligheten i Nanset 
kirke. Det nye menighets-
rådet var vertskap – og folk 
som bidrar med sin innsats 
i kirkas arbeid var spesielt 
invitert. 

Staben med venner 

hadde tradisjonen tro 
snekret sammen en liten 
forestilling – denne gang 
inspirert av «Tre nøtter til 
Askepott». Olav prest hadde 
laget rørende vakkert dikt 
til menighetsrådets nye 
leder, og Tore Thomassen 
var kveldens  spesielle gjest. 
Gjennom sanger og sanne 

og enkle ord snakket han så 
unge og gamle kjente det  
både i lattermuskler – og i 
hjerterøttene. Deilig lasag-
ne og bugnende kakebord 
hørte også med. Det ble en 
super kveld – vi gleder oss 
alt til neste gang!  ■
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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 

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

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

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

SAREPTAS KRUKKE
Bibelen er en Sareptas krukke for alle som er interessert i ord og uttrykk. På 

norsk siterer vi Bibelen rett som det er – uten at vi alltid er klar over det. Norsk 
er nemlig ett av de språkene som har tatt opp i seg flest bibelske ord og uttrykk. 
Denne spalten skal handle om noen av dem.

• Ramaskrik – fortvilt klage, høylytt protest
Dette uttrykket har en tilknytning til julen og Jesu 

fødsel. Matteus forteller at da Herodes fikk vite at det var 
født en kongesønn i Betlehem, ga han ordre om å drepe alle 

guttebarn i dette området. Matteus tolker dette som en oppfyl-
lelse av profetien i Jeremia 31.15 og siterer profeten slik: 
Så sier Herren:
          I Rama høres skrik, klagesang og bitter gråt.
          Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste.
          For barna hennes er ikke mer.
Rakels gråt i Det gamle testamente kan også tolkes som israelsfolkets 
fortvilelse over jødene som var ført i fangenskap i Babylon. 
I dag bruker vi uttrykket «ramaskrik» om alle slags fortvilte klager og 
protester. Dessuten har en filmfestival i Oppdal fått navnet Ramaskrik. 
Det er en festival for skrekkfilmer (ikke protestfilmer).  ■

Ten Sings vårkonsert
Er fordommer og stereotyper egentlig 
et så sentralt tema i dagens samfunn? 
Får folk fordommer mot deg fordi du 
er stereotypisk? Finnes det egentlig 
noe som er stereotypisk? Under vårens 
konsert får du se to sider av samme 
sak, er fordommer og stereotyper det 
samme?  

Fra idé til ferdig konsert er det et 
fantastisk lagarbeid fra ungdommene 
i Nanset Ten Sing. Det blir fin musikk, 
band, dans og drama. Vi serverer både 
kjente og noen litt mer ukjente låter, 
og lover god stemning. Håper vi ses i 
Nanset kirke tirsdag 19. april kl. 19.00. 

Billetter får du kjøpt i av oss i  
Ten Sing, eller ved inngangen.  
Barn u/18 og studenter kr 50,–, voksne 
kr 100,–.  ■

Ungdomslederne i Larvik til fjells
Hver uke gjennom hele året står 
massevis av ungdommer på for å lage 
klubbkvelder, Tensingøvelser, speider-
møter, KRIK-samlinger og kafé-kvel-
der. Alle disse ungdommene som er 
ledere i forskjellige grupper i barne- 
og ungdomsarbeidet i Nanset og Lar-
vik menighet gjør en fantastisk jobb. 
En gang i året stikker disse ungdoms-
lederne av – til fjells! Sammen med 
voksne som er engasjert i de samme 
gruppene. I mange år har vi sammen 
reist til Karsten Isachsen og Eivinds-
plass i Skurdalen. Nå er Karsten ikke 

lenger blant oss. Vi er takknemlig for 
alle de turene vi har hatt dit og felles-
skapet som var der.

Vi var spente på hvordan årets tur 
ville bli, uten Karsten og uten Eivinds-
plass. Årets ULF-tur (ULF=ungdoms 
leder forum) gikk til Ble Fjellstue. Her 
var 46 ungdommer og voksne samlet 
til en helg med fellesskap, under-
visning, tid, god prat, ski, slalåm, 
snøbading, god mat, spill, mer tid og 
enda flere gode samtaler. Det ble en 
fantastisk fin helg. Det er godt med 
en helg der man kan ta et skritt til 

side fra den vanlige hverdagen og det 
jevnlige arbeidet i Nanset kirke, på 
KUF-huset og i Larvik kirke. Helgen ga 
lyst og glede til videre arbeid!  ■  Ida

Foto: Olav Aavik
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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.

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

Søndag 20. mars – palmesøndag
Kl. 12.00: 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. 

Mandag 28. mars – andre påskedag
Kl. 19.00: Helt enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt enkelt. 

Søndag 3. april 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Lørdag 9. april
Kl. 11.30: SiMen. Denne gang på Kuf-huset. Mari Løchen.

Søndag 10. april
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til misjonsprosjektet.

Søndag 17. april
Kl. 19.00: Ung Messe med konfirmantene. Nanset Ten Sing deltar. 
Olav Aavik. Takkoffer til KFUK/KFUM.

Søndag 24. april
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Terje Fonk. Takkoffer til Norges Kristelige 
Student og skolelag. 
Furuheim kl. 12 – Forenklet gudstjeneste med nattverd – Terje Fonk.

Lørdag 30. april
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 1. mai
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjenete. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 8. mai
Kl. 19.00: Helt enkelt. Olav Aavik.Takkoffer til Helt enkelt.

Søndag 15. mai – 1. pinsedag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til IKO (Kirkelig pedagogisk senter).

Mandag 16. mai – 2. pinsedag
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste i Bøkeskogen. 

Tirsdag 17. mai 
Kl. 18.14: 17. mai-fest i kirken. Olav Aavik.

Søndag 22. mai
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Furuheim kl. 12: Forenklet gudstjeneste med nattverd – Olav Aavik.

Lørdag 24. mai
Kl. 11.30: SiMen. Sommeravslutning. Mari Løchen.

Søndag 29. mai
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Terje Fonk.  
Takkoffer til Institutt for sjelesorg.

Søndag 5. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Søndag 12. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 19. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til Blå Kors Norge.
Furuheim kl. 12: Forenklet gudstjeneste med nattverd – Knut 
Zakariassen.

Søndag 26. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Bjørn Kinserdal. Takkoffer til menighets-
arbeidet. 

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


