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Kristus gir håp
■  Håp har vært og er 
tema for Nanset kirke 
gjennom høst, vinter og 
vår. Den store fortellin-
gen om Jesus er sterkt 
knyttet til håp og kan-
skje spesielt til påsken.
Denne store fortellin-
gen, om Han som ble 
levende igjen etter å 
ha vært død, den tros-

ser alle naturlover og 
fysiske begrensninger. 
Å leve et menneskeliv, 
med alt hva det innebæ-
rer, så er håpet om Jesus 
Kristus et håp om frelse, 
gjenopprettelse, rettfer-
dighet og glede. 
    I Nanset kirke skal 
vi gjennom påskeuken 
gå gjennom Jesu siste 

dager. Disse dagene 
som begynte med glede, 
jubel og håp før de gikk 
over til smerte og redsel 
før gleden, jubelen og 
håpet igjen fylte felles-
skapet.
   Velkommen til kirke 
og gudstjeneste!

Se side 3

 Foto: Fred Isaksen

Terje Fonk om  
Martin Luther 
Vår avgående prost er 
gjest i «Helt Enkelt»-sofa-
en søndag 17. april. 

Se side 4

Menighetstur 
til Oksøya
Nanset kirke drar på 
menighetstur til Oksøya 
Leirsted 10.-11. juni.

Se side 4

Barnas kirke i Ubon
Birgitte og John Magnar Ørnes har vært å besøkt 
vårt nye misjonsprosjekt i Thailand.
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NANSET KIRKE

Hva betyr det for deg?
Å gå gjennom påskeuken, med de forskjellige dagene, 
er nesten litt som å se en film man har sett mange 
ganger før. Man kjenner historien, man vet hvordan det 
ender. Hva betyr det for vår tro at vi lever etter oppstan-
delsen? Hva betyr det at denne historien har levd med 
oss gjennom et helt liv?
 Kanskje har den aldri slått oss med voldsom kraft i 
mellomgulvet slik vi opplever med andre historier som 
forandrer livene våre. Kanskje har den aldri fått oss til 
å gråte av glede og av håp. Kanskje har den aldri kom-
met til oss på en slik måte at den rører ved hjertene.
Kanskje blir den tatt for gitt.
 Og kanskje har vi aldri spurt oss selv:
Hva betyr det, egentlig, at Gud ble menneske?
Jeg tror det er et spørsmål som kan forandre et liv. 
 For Jesu venner, de som fant hans grav tom, de som 
levde historien, for dem må denne dagen ha definert 
deres liv. Det er først da de ser at Han har oppstått at de 
forstår. Forstår hva Jesus egentlig mente.
 Der, i hagen, ved den tomme graven. Der blir de 
første menneskene kristne. En tro på at Jesus har blitt 
levende igjen blir en kristen tro. Sorg, smerte, lengsel, 
savn og glede – blir til teologi.
 I en sønderknust og oppstått kropp finnes en dyp 
sannhet om mennesket. En sannhet om at vår Gud, 
som har skapt oss, ville gå gjennom både et liv og en 
død. På korset viste Jesus oss Guds eget ansikt, sitt 
sårbare ansikt. Øynene på den korsfestede kroppen ser 
hvert enkelt menneske og som sier: «Deg vil jeg dø for.
Akkurat deg. For så høyt elsker jeg deg.»
Og den sårbare Gud døde. 
 I Nanset kirke vil historien enda en gang fortelles, 
fortelles gjennom sakramenter, ord og musikk.  
Vi kjenner slutten, vi vet at livet vant. Like fullt kan vi 
gjennom påskeuken erfare de ulike dagene, de ulike 
 stemningene, de ulike følelsene som historien  
bringer frem. La de dagene få treffe oss på nytt,  
kanskje som for den aller første gang. 

Kirken er åpen. Du har en plass der, i kirken din, 
med det livet du lever.
	 	 	 	 	 God	påske!

OLAV
AAVIK
Sokneprest

www.nansetkirke.no



17. mai
Velkommen til den 
årlige 17. maifesten i 
Nanset kirke! Den er 
for barn og voksne i 
alle aldre. Tradisjonelt 
har festen begynt kl. 
18.14, men ettersom 
dette kommer tett 
opp mot borgertoget 
så blir det start kl. 
18.30 og avsluttes 
som vanlig ett minutt 
senere enn foregående 
år, altså kl. 20.17. Det 
går helt fint å komme 
selv om man ikke er 
på plass nøyaktig kl. 
18.30. Vi har masse 
pølser, is og premier!
Det blir en samling 
i kirken, sang, leker, 
enkel servering. Barn 
kr 20, Voksne kr 40, 
Familie maks kr 100! 
Velkommen til å 
feire grunnlovsdagen i 
kirka!  ■

Bøkeskogen
2. pinsedag
Fellesgudstjeneste i 
Bøkeskogen 5. juni
Det blir tradisjonen 
tro en felles, økume-
nisk gudstjeneste i 
Bøkeskogen 2. pinse-
dag kl. 11.00. Ulike 
kristne menigheter i 
Larvik samles til felles 
feiring av pinsen. Vårt 
eget kor Kick deltar 
som vanlig.  ■

Palmesøndag 9. april  
kl. 10.00 – Gudstjeneste 
med nattverd

Det er en lang tradisjon 
å feire Palmesøndag. På 
500-tallet samlet kristne seg 
på Oljeberget denne dagen. 
De leste evangeliet og gikk 
deretter i prosesjon inn i 
Jerusalem. Noen århundrer 
senere begynte man skik-
ken med å ta med palme-
blader inn i gudstjenesten 
og denne skikken har holdt 
seg helt til i dag. Den litur-
giske fargen er fiolett, mens 
den i den katolske kirken er 
rød fordi Palmesøndagen er 
den første markeringen for 
Kristi lidelse.

Terje Fonk er liturg og 
Jørn Evertsen sitter ved 
tangentene.
Kl. 12.00 blir det også guds-
tjeneste på Furuheim.

Skjærtorsdag 13. april  
kl. 17.00 – Generasjons
gudstjeneste med nattverd 
og kveldsmat

Vi feirer gudstjeneste 
til minne om den gangen 

Jesus samlet disiplene til 
det siste måltidet. Slik 
som Jesus brøt brødet med 
disiplene sine skal vi bryte 
brødet sammen i nattver-
den og ved felles kveldsmål-
tid etter gudstjenesten.

Nanset sitt prosjektkor, 
Blandakoret, skal synge på 
gudstjenesten.

Knut Zakariassen er 
prest, Tom Georg Rødland 
sitter ved orgelet.

Langfredag 14. april  
kl. 10.00 – Pasjons
gudstjeneste

På denne dagen som er 
fylt med smerte, lidelse og 
død så møtes vi til gudstje-
neste. Lidelseshistorien vil 
bli lest dette året fra Luka-
sevangeliet. Gudstjenesten 
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 16. april 
kl. 11.00 – Høytidsgudstje
neste med dåp og nattverd

Kl. 09.30: Morgenssang i 
kirken. 

Kl. 09.45: Påskefrokost. 
Bordet er dekket. Ta med 
et pålegg til felles måltid. 
Brød og drikke ordnes. 

Kl. 11.00: Festgudstje-
neste. Dette er kirkeårets 
største festdag der vi feirer 
Jesu oppstandelse. 

Blandakoret synger. Olav 
Aavik leder gudstjenesten, 
mens Tom Georg Rødland 
står for det musikalske.

Andre Påskedag 17. april 
kl. 19.00 – Helt Enkelt 
i påskemodus

Tradisjonen tro så blir 
det Helt Enkelt-gudstjenes-
te på 2. påskedag. Gjest i 
sofaen på vårens siste Helt 
Enkelt er prost Terje Fonk. 
Temaet for samtalen vil 
være om Martin Luther i 
dette året hvor det er 500 år 
siden han spikret opp sine 
95 teser. KICK synger på 
gudstjenesten. ■
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Jesu inntåg i Jerusalem palmesøndag. Scene fra fjorårets skolegudstjeneste. Foto: Fred Isaksen

Påsken i Nanset kirke
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Nanset kirke drar på 
menighetstur til Oksøya 
Leirsted i juni. Alle som går 
i Nanset kirke er invitert til 
å bli med på menighetstur. 
Vi drar med båt til Oksøya, 
ca. 10 minutter fra Brevik, 
lørdag 10. juni kl. 11.00, 
og reiser tilbake søndag 
11. juni kl 14.00. Vi gjør 
regning med at menig-
hetsturen vil komme på ca 
250,- kr pr person, men det 
blir muligens noe mindre 
dersom vi får samlet inn 
penger i forkant. Dette skal 
dekke overnatting og ferje 
til og fra. Vi tar med mat 
selv, og griller lørdag kveld. 
Påmelding til tom.georg@
hotmail.no.

Oksøya

Leirstedet er bygd for 
sommerbruk og har stort 
uteareal med fotballbane, 
volleyballbane og bade-
strand. Leirstedet eies av 
Normisjon. I hovedhuset 
er det, foruten kjøkken og 
spisesal, peisestue og akti-
vitetesrom m/innebandy og 
bordtennis. Stedet har to in-
ternatbygg med til sammen 
94 sengeplasser- vesentlig 

på 4-manns rom. Alle rom 
har servant med varmt og 
kaldt vann. Toalett og dusj 
i gangen.

 På menighetstur kan 
du bade, spille fotball og 
volleyball, prate lenge, ta et 
morgenbad, synge og spille, 
konkurrere, være med på 

bibeltime og gudstjeneste 
og du kan bli kjent med 
mange du allerede kjen-
ner på en ny måte! Vi tror 
at mange ønsker å bli med 
denne helgen, så vær tidlig 
ute med å melde deg på når 
påmeldingen starter.  ■

Menighetstur til Oksøya 10.–11. juni

Konfirmanter

Helt Enkelt

Oksøya leirsted eies av Normisjon. 

Fine bademuligheter på Oksøya.  

Avskjed med 
Mari S. Berg
Til sommeren avslut-
ter Mari en lang tje-
neste i Nanset kirke. 
Mari selv hadde nok 
foretrukket å liste seg 
stille ut, men det er 
absolutt på sin plass å 
takke Mari for alt det 
hun har gitt gjennom 
mange år i Nanset. 
Søndag 18. juni blir 
det avskjed med Mari 
på gudstjenesten kl. 
10.00. Kick deltar og 
for siste gang under 
Maris ledelse.  ■

Kick på 
Tollerodden
Kicks sommerkonsert 
på Tollerodden blir 
i år torsdag 15. juni 
kl.18.00. Ta med na-
boen, slekt og venner 
– noe å sitte på – og 
varme klær (eller kan-
skje ikke =). Det blir 
salg av kaker, brus og 
kaffe. KOM, KOM!  ■

1. mainatt
Senfredag har en lang 
tradisjon for å stelle i 
stand klubbkveld natt 
til 1. mai. Dette skjer 
uansett om det blir en 
Sen-fredag, eller som i 
år en sen søndag (natt 
til mandag). Senfre-
dag ønsker å være et 
rusfritt ungdomsmiljø 
drevet av ungdommer, 
men med trygge og til-
stedeværende voksne. 
Senfredag synes derfor 
det er viktig å være et 
alternativt være-sted 
denne mai-natten. 
Det vil bli grilling ute, 
kiosk og disko inne, 
leker, konkurranser og 
spill-muligheter. 
Senfredag holder 
åpent kl. 21.00-01.30 
natt til 1. mai. ■

Det begynner å nærme seg 
slutten på konfirmantåret 
og det er bare noen uker 
igjen til det store høyde-
punktet! 45 konfirmanter 
skal bli konfirmert i Nanset 
kirke 6. og 7. mai. I høst 
kunne konfirmantene velge 
mellom KRIK og Ten Sing 
og etter jul har alle konfir-
mantene vært samlet til 
undervisning om sentrale 
temaer i kristendommen.

Som vanlig var vi på leir på 
Oksøya i august og andre 
høydepunkter har vært 
Pysj-cup og Ung Messe.
23. april lager konfirmante-
ne enda en Ung Messe her i 
Nanset kirke og konfirman-
tene og Ten Sing ønsker 
alle mennesker i alle aldre 
hjertelig velkommen!
Det har vært en superflott 
gjeng med konfirmanter 
som det har vært en glede å 

få bli kjent med!

Dette året opplevde vi det 
som vi håper å aldri opp-
leve. En av konfirmantene 
våre, Kristoffer, døde helt 
uventet. Det vil være rart, 
trist og tomt at det mangler 
en konfirmant på konfir-
masjonsdagen da Kristoffer 
skulle stått konfirmant. 
Kristoffers familie er i våre 
bønner og tanker.  ■

Denne våren har vi hatt to 
Helt Enkelt-gudstjenester. 

Vårens siste Helt Enkelt 
blir 2. påskedag, 17. april. 
Gjest i sofaen denne gang 
er prost Terje Fonk. 

Dette året markerer 

vi at det er 500 år siden 
reformasjonen startet med 
Martin Luther sine 95 teser. 
Dette vil også være tema for 
samtalen med Fonk som 
kan sies å ha over gjennom-
snittet god kunnskap om 

Luther. 
Fonk blir pensjonist til 

sommeren så kanskje får vi 
også høre litt om det som 
ligger bak og det som ligger 
foran. Velkommen til Helt 
Enkelt!  ■
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Fasteaksjonen «Ja, vi elsker dette vannet»

Ten Sings 
vårkonsert
Tirsdag 25. april 2017 
skal Nanset Ten Sing 
ha sin vårkonsert kl 
20.00 i Nanset kirke. 
Billetter får man 
kjøpt ved inngangen 
– konserten er gratis 
for barn og ungdom, 
og koster kr 100,- for 
voksne. Konserten har 
Ten Sing kalt «Til deg!» 
og du vil få masse 
musikkglede, utfor-
drende tanker om tro 
og ungdommers håp 
for framtiden. I disse 
dager jobber vi i grup-
per som dans, drama, 
teknikk, minikor, 
band og media. Dette 
vil du IKKE vil gå glipp 
av! Velkommen!  ■

Jam i Nanset
Når en del av oss har 
treffes fem onsdags-
kvelder i løpet av 
høsten og våren, på 
det som etter hvert 
kalles Jam i Nanset, er 
det felleskapet og im-
provisert musikk som 
samler oss. Stemnin-
gen i menighets-salen 
har vært god, og mu-
sikalske gullklumper 
har vært delt ut fra 
mange som har entret 
scenen. 

Det blir nye anled-
ninger til å komme 
på JAM i Nanset, 13.9, 
11.10 og 15.11. (Dato-
ene kan muligens bli 
endret. Følg med.) I til-
legg til musikk og litt 
allsang har også Dyre 
Vaa gitt oss lyriske 
impulser ved hver 
samling så langt, og vi 
har hatt en musikalsk 
gjest hver gang. 
For mer informasjon 
se; facebook.com/
groups/REBjam. 
nansetkirke  ■�

Kor Major er et kor for unge 
voksne i Majorstua kirke, 
og torsdag 4. mai kom-
mer de til Larvik og holder 
konsert sammen med Kick. 
Ikke gå glipp av muligheten 
til å oppleve deres fantas-

tiske sang, under ledelse 
av vår egen Magnus Brekke 
Aalbu! Det blir populærmu-
sikk, gospel og salmer i god 
blanding, og de to korene 
vil ha noen felles sanger, 
pluss hver sin avdeling – 

Kor Major vil få mest plass i 
konserten =). 

Tidspunkt 4. mai kl. 
20.00. Billetter ved inngan-
gen kr. 100/50 (for de under 
18 år). Du er varmt velkom-
men!  ■

Konsert med Kick og Kor Major

Kirkens konfirmanter skal 
ut med bøsser for Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Men 
dette er også hele menig-
hetens sitt ansvar. Så har 
du anledning til å gå med 
en bøsse et par timer så er 
du mer enn velkommen til 
det. Møt opp i Nanset kirke 
tirsdag 4. april kl. 17.00

– Vannet smaker mye bedre, 
og klærne er mye renere 
enn før, sier Richard Wil-
son, før han tar en ny slurk 
av vannet fra landsbyens 
nye brønn. Nå er livet enkle-
re, friskere og morsommere 
for Wilson.

Før kunne Wilson bruke 
mange timer på å hente 
vann til familien. Køen ved 
brønnen kunne være lang, 
og for hvert minutt med 
venting, ble det ett minutt 
mindre med fotballspilling 
sammen med vennene. For 
en 13 år gammel gutt er det 
hardt å akseptere.

Men vann må familien 
til Wilson ha, og å skaffe 
vann er hans ansvar. Og det 
er et tungt ansvar, bok-
stavelig talt. Fire kanner 
med vann skal fraktes fra 

brønnen og hjem, og når 
kannene er fulle er vekten 
på 80 kilo. Det er god trim 
for en 13-åring, kanskje litt 
for mye av det gode, tenker 
mange. Men vann må fami-
lien ha.

Den gode nyheten er 
altså at det nylig har skjedd 
endringer i landsbyen 
Ikonda, der Wilson bor. I 
landsbyen har flere brønn-
byggere fått opplæring, og 
en ny brønn er på plass. 
Den har gjort køen ved 
brønnen kortere og vannet 
renere. Sykdommer som 
diaré og urinveisinfeksjon 

er det også mye mindre av.
– Før kunne det gjøre 

vondt å tisse, og jeg hadde 
mye vondt i magen. Men nå 
er det mye bedre. I framti-
den håper jeg at vanntil-
gangen vil bli enda bedre, 
og at folk sin helse også blir 
bedre, sier Wilson, som nå 
også har bedre tid og helse 
til å spille fotball – slik 13 
år gamle gutter skal gjøre.

Rent vann og tilgang på 
mat er en rett alle mennes-
ker har, og Kirkens Nød-
hjelp takker de som trofast 
støtter aksjonen.  ■

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp



Birgitte og John Mag-
nar Ørnes kom hjem i 
februar fra en ny reise 
til Thailand og besøkte 
da flere av NMS sine 
prosjekter, også Barnas 
kirke i Ubon som ligger 
øst i Thailand, på gren-
sen til Laos.

Nanset menighet har i 
flere år støttet Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) sitt 
misjonsprosjekt; Daghjem-
mene i Immanuel kirken 
i Khlong Toei-slummen i 
Bangkok, Thailand.

Birgitte og John Magnar 
har besøkt dette prosjektet 
mange ganger og menighe-
ten har fått tilbakemelding 
og god informasjon om ut-
viklingen fra dem og andre 
medarbeidere i prosjektet, 
som har besøkt Nanset. Vi 
har sett en god utvikling og 
bevis på at vi har bidratt til 
et vellykket prosjekt.

–	Hvorfor	avslutter	vi	nå	
prosjektet	i	Bangkok	og	starter	
opp	med	et	nytt?	

– I høst fikk vi en utfor-
dring fra misjonær Olav 
Skjerpe om å være med å 
støtte Barnas kirke i Ubon, 
som også er et prosjekt 
støttet av NMS. Olav har 
tidligere vært sivilarbei-
der i Immanuel kirken og 
kjenner prosjektet der godt. 
Fra 2013 har han og hans 

BARNAS KIRKE
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Nytt misjonsprosjekt i Nanset menighet
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BARNAS KIRKE – spire av  
tro og håp

thailandske kone, Jeed 
arbeidet i Barnas kirke, 
forteller John Magnar, som 
er leder for Misjonsutvalget 
i Nanset.

Birgitte sier videre: – Pro-
sjektet i Bangkok er nå mer 
el mindre selvgående. Det 
har vært en bevisstgjøring 
på opplæring og utdan-
nelse av lokalt ansatte. 
Støtte fra lokale forhold og 
myndigheter er også mer 
tilstede, blant annet med 
tannhelse og helsehjelp 
for øvrig. Støttegrupper fra 
andre land bidrar også. Det 
er fint å se at barna i slum-
men har fått et bedre liv og 
at vi i Nanset har vært med 
og bidratt til det.

Prosjektet i Bangkok 
gikk ut med 2016 og Nanset 
menighetsråd har ved-
tatt at menighetens nye 
misjonsprosjekt er Barnas 
kirke i Ubon fra nyttår.  

–	Hva	kan	Nanset	menighet	
bidra	med?

Både Birgitte og John 
Magnar blir engasjerte når 
de forteller om behovene og 
ønskene kirken har og bar-
na som kommer dit. Kon-
kret trenger kirken penger 
til å utbedre volleyball og 
fotballbane, lage fiskedam 
og plante grønnsaker for 
at ungene skal lære og gi 
inntekter til kirken, kjøpe 
inn musikkinstrumenter og 
gi undervisning i å spille på 
dem, innkjøp av utstyr og 
materiell til undervisning i 
helse og livsstil. 

Ledertrening med 
opphold og innkjøp av 
materiell slik at et hefte/
bok kan lages om Barnas 
kirke, hvordan den bygges 
opp til eksempel for andre 
menigheter i Thailand som 
ønsker å ta konseptet i 
bruk. 

Det er planlagt flere 
kirker. Thailendere har 
generelt liten forståelse for 
barn, de er en neglisjert 

gruppe i samfunnet. Mange 
har det ikke greit hjemme. 
Det er samlivsproblemer 
og gjeld i mange familier i 
området. 

Det er også ønskelig å ut-
vikle dialogen med menig-
het i Norge og i Hong Kong. 
Vi støtter et prosjekt som 
er starten på flere prosjekt 
med barna i sentrum med 
mottoet: Av, med og for 
barn. Vi blir også oppfor-
dret til å be for prosjektet.  

–	Hva	er	det	med	prosjektet	
som	appellerer	til	dere?	

– At vi nå er kommet så 

langt at vi i Norge har noe 
å hente fra søsterkirkene 
(og ikke bare motsatt). For 
en kirke av, med og for 
barn handler om å ta barn 
på alvor og et slikt konsept 
er absolutt noe vi kunne 
bygge videre på her hos oss 
også, sier Birgitte. 

– At vi kan satse på 
barna i framtidens kirke i 
Thailand og gi dem leder-
opplæring og ansvar al-
lerede som barn. Begge ble 
grepet av det vi så, sier John 
Magnar.   ■

Barnas kirke
Tong Sa ble en kristen for 20 år siden, 
den første i sin landsby. Hun hadde 
cellegrupper hjemme hos seg og på 
samlingene ble de ofte «forstyrret» 
av barn. Barna ville også være med.

Hun fikk en visjon i 2010 på en 
Agenda samling som IMI-kirken i 
Stavanger (Nor misjon) hadde. Hun 
og sønnen bestemte seg for å gi en 
tomt hvor det skulle bygges en kirke 
for barna i området. Kirken sto ferdig i 
2015. NMS innvilget tre års støtte. Mye av støtten har gått til 
bygging av kirken og til ledertrening. 

Visjonen bak Barnas kirke er å bygge kirke på barnas pre-
misser og utruste barn til selv å lede. Evangeliet formidler et 
budskap om likeverd og kan løfte opp barn, gjøre barn bevisst 
på sine rettigheter og bidra til utvikling. 

Som Tong Sa og hennes familie er det bare frivillige 
lekledere i Barnas kirke i Ubon, som er en dattermenighet til 
Phibun kirke, øst i Thailand. Olav og Jeed er tilstede på den 
organiserte samlingen hver lørdag morgen fram til lunch. Så 
er det matservering. Det kommer 30 til 40 barn fast. Barna 
deles i grupper. Noen dager er det leir eller sportsdag. Barn 
leker rundt Barnas kirke nesten hver ettermiddag, bruker da 
utearealene. De frivillige lederne får oppfølging av Olav og 
Jeed. Noen søndager tas barna med til Phibun kirke.

Thailand 
• 514.000 km2 • 69,5 mill. innb. 
• Monarki • Hovedstad: Bangkok 
• Valuta: Bath [THB] 
• Kong Maha Vajiralongkorn 
• Statsminister: Prayuth Chan-o-cha 
• Nasjonaldag 5. desember

Over ser vi bebyggelsen rundt «Barnas kirke» i Ubon. 
Til venstre «Barnas kirke» ute og barns gudstjeneste. 
Under: John Magnar og Birgitte Ørnes i Ubon øst i Thailand.
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Året 2017 er et jubileumsår, 
ikke bare for reformasjo-
nen, men også for et av ko-
rene som holder til i Nanset 
kirke: Larvik kammerkor 
fyller 25 år!

Koret ble startet høsten 
1992 under navnet Hed-
rum prestegjeldskor, men 
endret etter hvert navn til 
Larvik kammerkor. Med-
lemmene kommer fra hele 
Larviks-distriktet, og koret 
har i løpet av disse 25 årene 
holdt konserter, deltatt på 
gudstjenester og møter i de 
fleste kirker og bedehus i 
kommunen – men har en 
spesiell tilknytning til Nan-
set kirke, der de øver hver 
mandag kveld.

Det sier litt om trivselen 
i koret at flere av medlem-
mene som var med fra 

starten, fortsatt er med. 
Korets dirigent, Jens Peter 
Mikkelsen, ledet koret de 
første 16 årene og er nå 
tilbake som dirigent etter 
noen års opphold. Dermed 
ligger alt godt til rette for å 
hente fram gamle minner 
fra korets rikholdige reper-
toar gjennom tidene. 

Søndag 14. mai blir 

det en jubileumskonsert i 
Nanset kirke, der publikum 
får servert et utvalg smake-
biter fra korets første 25 år. 
Tone Langmoen Kalbakk, 
som var korets dirigent i 
perioden 2010-2015, sitter 
ved flygelet denne kvelden, 
og dessuten medvirker Silje 
Mikkelsen på fløyte. Etter 
konserten er alle velkom-

men til et hyggelig samvær 
i menighetssalen, der vi 
også vil se tilbake på 25 år 
med Larvik kammerkor i 
tekst og bilder – og sikkert 
enda mer sang!

Koret planlegger også 
en større jubileums-/fest-
gudstjeneste til høsten, der 
reformasjonsjubileet blir 
en del av innholdet.  ■

25 år med Larvik kammerkor

Tårnagenthelg
Bibelen har gode ord, vi 
skal sette gode spor!

Med forstørrelsesglass 
og lupe, agentnummer og 
årvåkne blikk var Nanset 
kirke andre helgen på 
nyåret åsted for særdeles 
inngående gransking. 

14 agenter og minst like 
mange senioragenter (med-
ledere) bidro til en inn-
holdsrik og spennende helg 
der fokuset var å bli kjent 
med symboler og tegn i tro 
og i kirka. 8-åringene fikk 
komme opp i klokketårnet 
og lese på kirkeklokkene, 
og de fikk se nøyere på 
prestens klær og symbolene 
på disse. Vi fant ut hva det 
sto på døpefonten og hvilke 
tegn som er risset inn i 
steinen. Det ble løst tårna-
gentkryssord og vi lærte om 
det første kristne symbolet, 
fisken. 

En særdeles lydhør for-
samling fulgte spent med 
da Arne politimann fortalte 
om tyveriet av maleriet i 
Larvik kirke og hvordan 
politiet hadde løst myste-
riet. Så fikk vi også prøve 
oss på detektivarbeid; med 

engangshansker og pensler 
leita vi etter fingeravtrykk. 
Vi hadde gudstjeneste-
verksted og lærte oss agent-
sangen. 

På søndag var det fami-
liegudstjeneste der både 
tårnagentene og senior-
agentene bidro. Helgen 
håper og tror vi har satt 
gode spor – i både agenter, 
så vel som senioragenter og 
andre ledere.  ■

Med lupe og detektivarbeid skulle mysteriene løses. Foto: Markus Isaksen

Tårnagentene deltok på søndagens Foto: Fred Isaksen

familiegudstjeneste.
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I alt 20 barn og ungdoms-
ledere startet Kode B-helgen 
i Nanset kirke fredag 17. 
mars. Da hadde vi deltatt 
på Fredagsklubben først. 
Når klubben var ferdig, 
startet vi vårt Kode B-
opplegg; først finne seg en 
plass i kirkerommet med 
sovepose og liggeunderlag, 
men så langt ifra legge 
seg – for nå var det samling 
om hva Kode B står for og 
det var bibelvandring ute 
etterpå.  

I mørket med tente 
fakler fikk 5. og 6.-klassin-
gene oppleve ungdomsle-
derne fortelle historier fra 
det nye testamentet; om 
Sakkeus (i klokketårnet!) 
og Emmausvandrerne, det 
var historien om den blinde 
Bartimeus og om den 
lamme mannen, og flere 

til. Vel inne var det godt å 
varme seg med kakao, og vi 
fikk frukt og boller. 

Før puss og pysj tok vi 
for oss logoen til Kode B 
og fikk knekt noen koder i 
forhold til alle symbolene 
den viser. Olav fortalte en 
godnatthistorie og sang 
for oss før vi – etter hvert – 
sovnet. 

Etter frokost på lørdag 
hadde vi gudstjenesteverk-
sted. Hva vi øvde på der 
og gjorde klart, fikk alle 
som kom på familieguds-
tjenesten søndag 19. mars 
oppleve; prosesjon med 
Kode B-sangen og dans, 
gjester i sofaen som preken, 
bønnevandring med håps-
blomster vi hadde klippet 
ut, skrevet i og brettet, 
samt lesing av tekster og 
bønner.  ■

Bibel, Bønn, Brorskap, Brødsbrytelse – og Barn!

Ida (t.h) intervjuer tre deltakere i sofaen under familiegudstjenesten. Foto: Markus Isaksen

«Sakkeus» i klokketårnet. 

Kode B-gjengen hadde en flott helg i Nanset kirke med mange opplevelser. Foto: Markus Isaksen

Kick på tur
Nesten 80 kickere 
reiser med buss til 
Stockholm siste helga 
i april.

I tillegg til å være 
en sosial tur, skal 
Kick ha konsert på 
Sjømannskirka lørdag 
29. kl 14.00. De synger 
også på gudstjeneste 
i St:Klara kyrkan søn-
dag kl. 11.00.  ■�

Dåpskjole- 
utstilling
Det er enestående 
og flott hver eneste 
gang det er dåp i 
kirken. Som kirke er vi 
takknemlige og 
ydmyke hver 
gang noen øn-
sker å ha dåp. 

Vi har lyst 
til denne vå-
ren og løfte 
frem dåpen 
og søndag 
30. april 
åpner en 
dåpskjole-
utstilling i Nanset 
kirke. Dåpskjolene vil 
bli utstilt i kirkerom-
met og henge en uke 
frem til konfirma-
sjonsgudstjenestene. 

Alle som har en 
dåpskjole de kunne 
tenke seg å vise frem, 
er hjertelig velkom-
men til å levere de inn 
her i kirken i uken 
før utstillingen åpner. 
Skriv også en historikk 
over dåpskjolen som 
kan settes opp ved 
siden av kjolen. 

Det blir åpning 
av utstillingen etter 
familiegudstjenesten 
med dåp, altså den 
30. april. Det serveres 
kanapeer og boble-
brus. Kom og bli med 
på et stykke dåpskunst 
i kirka!  ■



De som inviteres til ULF-
tur er ungdomsledere som 
bruker fritiden sin på å 
bidra til at masse barn 
og ungdommer har gode 
møteplasser i Nanset kirke, 
Larvik kirke og på KUF-
huset. Dette er ungdomsle-
dere som bruker av sin tid, 
sine krefter og sitt engasje-
ment uke etter uke. 

Men av og til er det fint å 
ta to skritt til side og bruke 
litt tid til snakke om å 
utforske fellesskapet, leder-
rollen og troen. 

39 ungdommer, eldre 
ungdommer og voksne 
reiste derfor en helg i 
januar til Blestølen. Helgen 
var fylt med undervis-
ning, fine kveldssamlinger, 

gruppesamtaler, hyggelige 
måltider, tid til litt planleg-
ging og fine muligheter for 
turer på langrennsski eller 
slalåm i bakkene på Kongs-
berg. 

Helgen ble avsluttet med 
at vi alle deltok på gudstje-
neste i Kongsberg kirke.  ■

39 på ULF-tur til Blestølen

Medarbeiderfesten

Deltakerne på ungdomsledersamlingen på Blestølen. Foto: Olav Aavik

Wok-kurs  
i kirken
Mandag 13. februar 
inviterte Jorunn 
Abrahamsen og Mari 
Sønnesyn Berg de fri-
villige på skolekaféen 
til Wok-kurs. Vi skulle 
lære å lage asiatisk 
mat. Mari hadde med 
oppskrift på tre retter 
fra Thailand.

16 ivrige frivillige 
kuttet grønnsaker, 
rullet vårruller, ma-
rinerte kjøtt, lagde 
sauser, stekte og woket 
på kjøkkenet med mye 
latter og liv. Marlin 
lagde risen fra bunnen 
av slik hun har lært 
det av sin mor i Iran.

Høydepunktet 
kom da vi satte oss til 
bords i peisestua for 
å nyte resultatet og 
sjelden er det vel spist 
bedre middag der. Å 
lage mat sammen er 
kjempehyggelig, det 
ga mersmak! Noen 
andre som tar utfor-
dringen?  ■�

�

Takk
Takk for gaver til «Min 
kirke»! I 2016 fulgte 
det med en giro i 
menighetsbladet med 
spørsmål om en gave 
til bladet. Vi er glade 
for den gode respon-
sen. Kr 31 980,- kom 
inn. Det gjør det mu-
lig å lage nye nummer 
dette året. Tusen takk 
for gaven!  ■
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Torsdag 26. januar var godt 
over hundre frivillige med-
arbeidere samlet for å feire 
frivilligheten i Nanset kirke. 

Det er blitt en god tradi-
sjon at menighetsrådet 
arranger en fest for å takke 
alle de som bidrar gjennom 
året. Det er mange frivillige 
som står på og jobber hardt 
for at menighetens forskjel-

lige grupper og aktiviteter 
skal kunne gjennomføres, 
så en takk og en fest er 
absolutt på sin plass. 

Tradisjonen tro frem-
førte staben et teaterstykke. 
Kirkemusiker Tom Georg 
hadde skrevet og regissert 
et surrealistisk stykke som 
tok for seg Hakkebakkesko-
gen i et reformatorisk og 

luthersk perspektiv. 
Prest Even Sundby var 

kveldens taler og han talte 
både til ettertanke og til 
stor latter. 

Lasagne og salat stod på 
menyen og til dessert var 
det mange velsmakende 
kaker. Takk til menighetsrå-
det for en hyggelig og viktig 
kveld. ■

Jorunn Abrahamsen og Paal Berg som Hakkebakkeskogens bakergutt  Foto: Fred Isaksen

og bakermester i en surrealistisk scene i Olav Aaviks «drøm». 



Nanset Kirke har i lengre 
tid hatt behov for oppgra-
dering av lydanlegget i 
kirkerommet. Til tider har 
ulike personer hatt vanske-
ligheter med å oppfatte hva 
som blir sagt og anlegget 
har ikke dekket behovene 
ved for eksempel konserter. 

Dette ønsker nå menig-
hetsrådet og flere ildsjeler 
å gjøre noe med. Derfor 
skal kirken nå investe-
re ca 300.000,- i komplett, 
nytt lydanlegg i kirkerom-
met. Det nye lydanlegget 
vil levere en krystallklar 
lyd som gjør det godt å 
sitte og lytte. Samtidig blir 
kvaliteten på dette nye 
lydanlegget så god at det 
dekker behovet på de ulike 
konsertene som arrangeres 
i kirken.

Kirken har allerede 
fått private gaver og noe 
midler fra Larvik Kir-
kelige Fellesråd på til 

sammen ca 180.000.-! Men 
enda gjenstår ca 120.000,-  
som må samles inn. Målset-
tingen er at disse pengene 
skal samles inn før man går 
til innkjøp av det nye lydan-
legget. Samtidig er det også 
et ønske om å kunne bruke 
den «stille tiden» på kirken 
(etter 17. mai og ut i august) 
til å montere og kjøre i 
gang det nye anlegget. Der-
for er det viktig for kirken 
og oss som liker å høre hva 
som blir sagt og sunget, å 
komme raskt i gang med 
denne innsamlingen. Kan-
skje vi klarer å nå målet om 
å samle inn 120.000,- i løpet 
av et par måneder? Vil du 
være med?

Ønsker du å støtte 
innkjøp av nytt lydanlegg 
til Nanset Kirke så kan du 
gjøre det ved å benytte 
«Vipps», søke på  «Nanset 
kirke» og merke gaven med 
«Lydanlegg». Du kan også gi 

din gave på konto nummer: 
2440.09.80396 og merke ga-
ven med «lydanlegg». Tusen 

takk for hjelpen med å få 
god lyd i kirken vår! ■
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Vi trenger nytt lydanlegg

Mektig gospel
Det var et fint gjensyn med Kicks gamle bekjent-
skap Olivia Cooper fra New Orleans lørdag 25. 
mars. Hun sang sammen med 50 ungdommer 
i Ansgar gospelkor, og de ga oss feiende flott og 
mektig «urban storbygospel» inspirert av de sorte 
kirkene i Sør-Statene.   ■

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

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

Foto: Fred Isaksen
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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. 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 idrettshallen på Fagerli 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 Barnas kirke i Ubon, Thailand 
i samarbeid med Det norske Misjons-
selskap.

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

Torsdag 13. april – skjærtorsdag
Kl. 17.00: Generasjonsgudstjeneste. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til Institutt for Sjelesorg.

Fredag 14. april – langfredag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.

Søndag 16. april – 1. påskedag
Kl. 11.00: Festgudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Sjømannskirken

Mandag 17. april – 2. påskedag
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 23. april
Kl. 19.00: Ung Messe. Mari Berg. Konfirmantene og Ten Sing deltar. 
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid. 

Søndag 30. april 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. Olav Aavik. 
Takkoffer til Menighetens barnearbeid.

Lørdag 6. mai 
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 7. mai 
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 14. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. 
Takkoffer til Det norske Bibelselskap.

Onsdag 17. mai 
Kl. 18.30: 17-maifest i kirken. Olav Aavik.

Søndag 21. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd. 
Olav Aavik.

Søndag 28. mai 
Ingen gudstjeneste i Nanset. 
Avskjedsgudstjeneste for prost Terje Fonk i Larvik kirke kl. 11.00

Søndag 4. juni – 1. pinsedag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menghetsarbeidet.

Mandag 5. juni – 2. pinsedag
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste i Bøkeskogen.

Lørdag 10. juni – søndag 11. juni
Menighetsweekend på Oksøya. Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 18. juni 
Kl. 10.00: Avskjedsgudstjeneste for Mari Sønnesyn Berg. Kick synger. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 25. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Andre arrangementer:

Torsdag 4. mai
Kl. 20.00: Konsert med Kick og Kor Major. Billetter se side 5.

Søndag 14. mai
Larvik kammerkor holder jubileumskonsert.

Torsdag 15. juni
Kl. 18.00: Kick holder sin sommerkonsert på Tollerodden.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


