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Kjærligheten seiret
■  Kjærlighet har vært tema i Nanset 
kirke i høst, vinter og vår. Ten Sing 
hadde en flott konsert i høst om kjær
lighet: «Størst av alt». Også i 
gruppene har kjærligheten 
vært et viktig fokus. 

■  Kjærlighet er også et godt 
stikkord for påsken. Den 
samme 
kjærlighe
ten som 
begynte 
julenatt i 
en stall i 
Betlehem. 
Den viser 
oss at vår Gud er villig til å 
gi absolutt alt for de men
neskene Han har skapt og 
formet i sitt bilde. 

■  Da Maria ser Jesus i hagen påske
morgen så blir hun det første kristne 
mennesket. Med jublende hjerte 

forteller hun det videre. Siden 
har historien blitt fortalt, om 
igjen og om igjen. Så slite
sterke er ordene at vi nok en 
gang  samles i Nanset kirke for 
å høre den samme  historien.  

Den historien 
som ender 
med at livet 
vant over 
døden og at 
Guds kjærlig
het er ster
kere enn alt.

Velkommen til kirke  
og guds tjeneste! 

Se side 3

Tårnagentene
Et rekordstort antall 
agenter fylte kirken 
20.–21. januar, med spen
nende aktiviteter for 
åtteåringene. 

Se side 6

Nye prosten
Min Kirke har tatt en 
prat med lederen av 
 prestetjenesten i  Larvik, 
vår nye prost, Sølvi Lewin.

Se side 5

Fredagsklubben 20 år
I 1998 ble Fredagsklubben startet opp, som er et 
gratis tilbud til alle barn som går i 4.-7. klasse. 

  Se side 4-5
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La det bli påske!
Hva kan påskens hendelser bety for våre liv?

Palmesøndag kommer Jesus til Jerusalem sammen med 
100 000 pilegrimer. Folket øyner en sensasjon. Endelig 
kommer Messias som skal befri dem fra de romerske 
okkupantene. Dermed blir det oppstyr. Palmegrener blir 
kappet, jubelen bryter løs. Endelig frie, og mengden roper 
«Hosianna», som betyr: Gud gi oss frelse! Dette var svært 
truende for det religiøse maktapparatet som var redd for 
å komme i skyggen av Jesus. 

Skjærtorsdag er en begivenhetsrik dag i påskedramaet. 
Jesus omgav seg ikke med elitesoldater når han skulle 
innta Jerusalem, men helt alminnelige menn. To av dem 
sovnet, en fornektet, en stakk av og mange tvilte. Vi skulle 
nesten forvente at avskjeden skjærtorsdag skulle bli pre
get av skuffelse og hard evaluering fra Jesu side. Maken 
til uduge lig gjeng med mannfolk! Det skjer noe helt an
net. Da tiden var inne gikk Jesus til bords sammen med 
dem og sa: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette 
påskemåltidet med dere før jeg lider». Også Judas fikk 
den kvelden høre: Drikk alle av denne kalk, slik du denne 
påsken kan få høre: «Kristi legeme gitt for deg! Kristi blod 
utøst for deg!»

Langfredag er den lange fredagen i historien da Jesus tok 
på seg ansvaret for alle våre synder, og forsonte oss med 
Gud, vår Skaper og Far. Men langfredag viste også Jesus 
verden at han vet hva lidelse er, ja han vet hva det er å 
bli uskyldig dømt og bli gjenstand for ironi, arroganse 
og trakassering av en folkemengde som ikke vet sitt eget 
beste. Jesus gir sitt håndtrykk til alle som lider, vrir seg av 
smerte og er fylt av raseri over urettferdighet. 

Påskedag ble gravsteinen rullet vekk. Livskraften i 
det mørke gravkammeret var for sterk til at den lange 
 fredagen skulle bli vår evige skjebne. Døden døde og  
Jesus seiret. Hele graven ble dermed fylt av håp slik  
at vår trosbekjennelse ikke skal stanse ved troen  
på syndenes forlatelse, men fortsette helt fram  
til gravkanten: Jeg tror på legemets oppstandelse  
og det evige liv!  
Velsignet påske!

PER ARNE
DAHL
Biskop

www.nansetkirke.no



Palmesøndag 25. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste med 
nattverd. 

Velkommen til gudstje
nester i påsken. Vi begyn
ner med palmesøndag og 
høymesse. Dette er dagen 
for palmegreiner og glede 
for at Messias hadde kom
met. 

Søndagsskolen er på 
plass og etter gudstjenesten 
så skal vi prøve en ameri
kansk vri, nemlig Egghunt. 
Da kan alle barna lete i og 
rundt kirken etter små egg 
med godsaker inni.
Olav Aavik er liturg og 
Helga Bonden Lund sitter 
ved tangentene.

Skjærtorsdag 29. mars
Kl. 19.00: 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 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 30. mars
Kl. 10.00: Pasjonsguds
tjeneste. På denne dagen 
som er fylt med smerte, 
lidelse og død, møtes vi 
til gudstjeneste. Lidelses
historien vil i år bli lest fra 
Johannesevangeliet. Guds
tjenesten avsluttes med en 
symbolsk «grav legging», der 
vi tenner lys og legger en 
rose ved Jesu «grav». Guds
tjenesten ledes av prost 
Sølvi Lewin.  Musikalsk 

ledelse er ved Tom Georg 
Rødland.

1. påskedag 1. april
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: Festgudstjeneste. 
Dette er kirkeårets største 
festdag der vi feirer Jesu 
oppstandelse. Prost Sølvi 
Lewin leder gudstjenesten, 
mens Tom Georg Rødland 
står for det musikalske. 
Med nattverd.

Velkommen til å opp
leve denne uken i Jesu liv, 
denne uken som spenner 
fra glede til sorg og smerte 
for så å vendes til glede, 
håp og tro. Nanset kirke er 
åpen for deg.  ■

17. mai-fest
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. 20.18. 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 og 
enkel servering. Barn 
kr 20, voksne kr 40,  
familie maks kr 100,. 
Velkommen til å 
feire grunnlovsdagen i 
kirka!  ■

Pinse i  
Bøkeskogen
Fellesgudstjeneste i 
Bøkeskogen 21. mai
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.  ■
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Ten Sings vårkonsert
Lørdag 14. april inviterer 
Nanset Ten Sing til vår
konsert i kirken. Temaet er 
også på denne konserten 
«Kjærlighet». 

Ungdommene vil vise 
frem det de har jobbet med 
denne vinteren. Det blir 

både drama, dans, kor, eget 
band og egne teknikere.

Vi satser på å selge kaker 
og kaffe etterpå. 

Billettpris er 100, for 
barn og 200, for voksen.

Vel møtt lørdag 14. april 
kl. 19.30!  ■

Påskeliljen har lenge vært et symbol på det nye livet som er kommet med Jesus. I seg selv står den 
som et oppstandelsessymbol. Liljen minner oss om at alle hendelsene i Jesu liv peker mot hans død 
og oppstandelse. Foto:Shutterstock

Påskefeiringen i Nanset



Det hendte i de dager, i Herrens 
år 1998, at tre vise familier 
fikk en stjerneidé. Vi lager en 
fredagsklubb for 4.-7. klasse.
Og så skjedde, Fredagsklubben 
ble åpnet, og barn, eller tweens 
som vi kaller dem i dag, strøm-
met til kirken vår. 

I dag, 20 år senere, er vi 
fortsatt i full drift, og stadig 
nye og flere barn finner veien.  
Fredagsklubben er et gratis 
tilbud til alle barn i alder 4.-7. 
klasse.  Vi har kiosk med lave 
priser hvor vi selger smågodt, 
kjærlighet på pinne, sjokolader, 
pommes frites og brus. 

I tillegg har vi høsten 2017 
åpnet opp et nytt formingsrom 

som innbyr til ulike aktivite-
ter og gode samtaler i rolige 
omgivelser. Discorom har ikke 
fredagsklubben hatt før høsten 
2017, men med hjelp fra gode 
ungdomsledere fra Senfredag, 
har vi fått til det også.

Hver eneste klubbkveld har 
vi en liten samling med andakt, 
sang og bildefremvisning fra 
kvelden. Vi har mange ulike 
temaer og forskjellige andakts-
holdere som kommer på besøk 
hos oss. Vår egen prest Olav 
Aavik stiller opp både høst som 
vår. 

I august 2017 ble det ut-
skiftinger av ledere i Fredags-
klubben. Jeanette Meyer gikk 

inn i et vikariet som leder for 
fredagsklubben og har fått med 
seg mange nye og noen gamle 
styrker. Nils Tore, Ragnhild, 
Åsta, Geir og Arve takket av 
 etter 19 års fantastisk innsats 
og engasjement. 

Nytt av dette skoleåret har 
vi laget egen facebookgruppe 
for Fredagsklubben. Der kan 
alle som vil søke om å få være 
medlem. I skrivene stund er det 
99 medlemmer i gruppen. Dette 
er primært foreldre av barn som 
går på Fredagsklubben. Dette 
er et flott forum for å dele 
informasjon og få tilbakemel-

dinger. I tillegg blir foreldrene 
litt mer oppdatert på hva som 
faktisk skjer på Fredagsklub-
ben. 

I 2017 fikk vi også vår egen 
logo, som er designet av vår 
egen Camilla Christensen. Om 
vi skal si det selv, er den utrolig 
kul.

Tilslutt vil vi takke Håkon, 
Helge V, Helge M, Michael, 
Hege, Nils Tore, Nina, André, 
Ida, Jenny, Camilla C, Sivert, 
Gabriel, Andreas, Åse Marie, 
Camilla O M og Henriette for at 
dere er med og drar lasset ved 
behov og mulighet.  ■
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Fredagsklubben 20 år

Over: Felix, Angela, Sondre, Fredrik og Tuva liker seg på Fredags-
klubben.
Bildet til høyre: Fellessamling med sang og andakt.



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  •  1 - 2 0 1 8  5

Prat med prosten
Nå er det snart et halvt år siden Sølvi Lewin ble 
innsatt som prost i Larvik, og innsettelsen skjedde 
faktisk i Nanset kirke. Selv sier hun at hun har følt 
seg velkommen i Larvik 
siden første stund. Men 
hvorfor søkte hun egentlig 
på jobben?

– Etter tolv år som 
sogneprest var jeg klar for 
nye utfordringer. Erfarin
gene fra Kirkerådet og 
bispedømmerådet lærte 
meg mye om det å være 
leder og arbeidsgiver, og 
jeg tenkte at jeg kunne få 
bruke mine evner til både 
å lede og forkynne i en 
slik stilling.

– Jobben som prost med-
fører mye arbeid og lange 
dager. Hva gjør du når du 
har fri?

– Jeg er sammen med 
familien, som betyr svært 
mye for meg. Vi har hytte 
på Nesbyen, og jeg elsker å 
gå tur, både der og andre 
steder, gjerne sammen 
med gordonsetteren 
vår. Ellers er jeg glad i å 
strikke og bake, og jeg hø
rer mye på musikk, både 
klassisk, country og annet. 
Dessuten leser jeg en del. Jeg er svært fascinert av 
Edvard Hoem, særlig de siste bøkene hans. Og siden 
jeg fikk denne jobben i Larvik, har jeg begynt å lese 
bøkene til Jørn Lier Horst. 

– Hvilke utfordringer står Larvik prosti overfor, mener 
du?

– Med så mange menigheter kan vi kanskje bli 
bedre til å utfylle hverandre og styrke hverandre i 
det vi er gode på. Ny kommune, ny prost og snart ny 
kirkeverge gir gode muligheter til fornyelse!

– Har du noen yndlingshøytid?
– Jeg er veldig glad i påsken, fordi den rommer alt 

– hele livet. Påsken er så tettpakket, den går fra sorg 
til glede. Det er så meningsfullt å være prest og få lov 
til å fordype meg i lidelseshistorien, for så å oppleve 
lyset og gleden på påskedagen. Før var jeg kanskje 
mer en «langfredagskristen» som la mest vekt på at 
Jesus døde for oss. Men det slutter jo ikke der! 

– Da Jesus stod opp fra de døde, vant han over 
døden og dødskreftene. Han gjorde ferdig frelsen. 
Han gikk gjennom død og grav for oss, og da han stod 
opp, gjorde han det også for oss. Han var den første. 
Som Jesus har stått opp fra de døde skal vi også en 
gang stå opp. Lyset fra Jesu tomme grav skinner over 
våre liv og gir oss lys, håp og retning!

Med dette ønsker prosten oss en velsignet påske. ■	
	 	 	 Dagny

Navn: Sølvi Kristin Lewin
Alder: 47
Utdanning: Teologi fra 
Misjonshøyskolen i Sta-
vanger, praktikum fra MF
Arbeids- og organisa-
sjonserfaring: Misjonær 
på Madagaskar, kateket
vikar og kapellan i 
Nittedal, sokneprest i 
Re, medlem i Kirkerådet, 
medlem i bispedømme
rådet i Tunsberg
Personopplysninger: Gift, 
en sønn, bor i Revetal.
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Fredagsklubben 20 år
Linnea, Thea og  

Christine spiller  

air-hockey.

Jamie og Nicolay  

spiller retro-pc-spill.

Vera Kristine og Mina lager perlekjede.

Hermine og Frida koser seg med  

pommes frites fra kiosken.



Menighetsrådet og staben 
inviterte igjen til fest for 
de frivillige medarbeidere i 
Nanset kirke. 25. januar var 
rundt 90 feststemte medar
beidere samlet i menighets
salen og fikk sin velfor
tjente takk for sin innsats i 
kirkas arbeid. 

Vår kreative stab, med 
kirkemusiker Tom Georg i 
spissen, sto for underhold

ningen. Det ble en artig 
framføring av et skuespill 
som handlet om høstens 
basar i kirka. Det kom mer 
penger inn på basaren 
enn forventet. Det ble stilt 
spørsmål om hvitvasking 
av penger, eller noe annet 
«muffens» hadde skjedd. 
Detektiv Mr O/ Jeanette tok 
saken!    

For året 2017 ga menig

hetsrådet julegaven til 
Kirkens Bymisjon. Det var 
derfor ekstra fint at organi
sasjonens generalsekretær 
Adelheid Firing Hvambsal 
var kveldens taler. Hun 
kom med tanker både til 
inspirasjon og ettertanke. 
Deilig lasagne, med tilbe
hør og bugnende kakebord 
til kaffen, hørte også med. 
Takk for en super fest! ■

På Nanset kan vi ferdes 
trygt, og på Nanset kan 
vi bo trygt. I januar fikk 
nemlig rekordmange tårn
agenter utdelt sine agent
bevis.

Lørdag 20. januar møtte 
43 åtteåringer opp i Nanset 
kirke. Med hvert sitt agent
nummer, forstørrelsesglass 
rundt halsen og lommelykt 
i hånda, fikk barna se nær
mere på symboler og tegn, 
løse oppgaver i Bibelen og 
lære ekte detektivarbeid. 
Men først måtte de hviske 
det hemmelige kodeordet 
til tårnagentgeneralen vår, 
Lena Solberg. Hun har vært 
med på Tårnagent så lenge 
Nanset kirke har arrangert 
det, og er like positiv og 
blid hvert år! 

Når kodeordet var god
tatt av Lena, måtte agen
tene tegne et hemmelig 
symbol i sand, før de kunne 
komme inn på samlingen. 
Alle agentene kom fint 
igjennom disse to trinnene, 
og vel inne kunne samlin

gen starte og barna deles i 
grupper.

 Resten av dagen var 
agentene på jakt etter hva 
som er inngravert i klok
kene, og det var tårnagen
ter i kjelleren som lærte å 
ta fingeravtrykk av politi 
Arne Kristoffersen. Sansene 
ble satt ordentlig på prøve; 
med bind for øynene skulle 
de smake seg frem til ulike 
smaker, og kjenne uten å 
kunne se, og å huske flest 
mulig ting under tep
pet. Oppe i sakristiet fikk 
agentene se presteklærne 
til Olav. Agentene så etter 
symbolene der, likeså inne i 

kirkerommet og på døpe
fonten. 

På søndag var det fa
miliegudstjeneste. Da var 
også agentenes familie og 
venner velkomne, og vi fikk 
se tårnagenter både liste 
seg inn til agentmusikk, 
lese bønner og tekster, 
tenne lys, bidra i prekenen 
og ikke minst være med 
å synge tårnagentsangen 
sammen med NaBaGo 
Pluss. Under kirkekaffen 
fikk agentene sine agent
bevis, og senioragentene 
(medlederne) og englevak
ter fikk sine tusen takk for 
uvurderlig hjelp. ■

Ny rekord! Helt Enkelt
Denne våren har vi 
hatt to Helt Enkelt
gudstjenester. Tid
ligere gate og feng
selsprest OddCato 
Kristiansen og pro
gramleder og komiker 
Sturla BergJohansen 
var gjester i sofaen.  

Vårens siste Helt 
Enkelt blir 8. april. 
Vanligvis har Helt En
kelt vært på 2. påske
dag, men vi har dette 
året flyttet den til 
søndagen etter. Gjest 
i sofaen denne gang 
er tidligere håndballs
piller Anja Hammer
sengEdin.  ■

Takk
Takk for gaver til «Min 
kirke»! Vi er glade for 
den gode responsen; 
kr 27 700, kom inn. 
Det gjør det mulig 
å lage nye nummer 
dette året. ■

Lydanlegget
Så var vi (nesten) 
endelig i mål med lyd
anlegget. Tusen takk 
til alle som har bidratt 
økonomisk og med 
råd og hjelp! 

Etter en intens inn
samlingsperiode så ble 
nesten hele beløpet 
dekket inn. Det reste
rende beløpet blir dek
ket av menighetsrådet. 

Når vi sier nesten i 
mål så innebærer det 
at vi fortsatt har noen 
utfordringer knyttet 
til teleslyngeanleg
get, men vi håper å 
komme i mål med 
det også så snart som 
mulig. Vi har nå et 
lydanlegg som kan gi 
de fleste bakoversveis 
og som fungerer godt 
til både gudstjenester, 
konserter og annet 
bruk. ■
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Medarbeiderfesten

Åse Marie viser frem klokketårnet.  Foto: Markus Isaksen

Foto: Nils Tore Lia

NaBaGo-gave
Nanset kirke var så heldig 
og bli tilgodesett med 
35000 kroner til det nye 
lydanlegget vårt fra Spare
bank1 i Larvik. Barnekorene 
søkte om penger slik at de 
kunne bidra til å finansiere 
anlegget. Menighetsråds
leder Nils Tore Lia mottok 
gaven i bankens lokaler. 
 Tusen takk til Sparebank1 
for raushet og gavmildhet. ■
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ULF-tur til Blefjell
Ulf står for ungdomslederforum. Denne 
turen ble arrangert 26.28. januar på Ble 
fjellstue. Det var i alt 40 stykker som dro 
på tur, 33 ungdom og 7 voksne fordelt 
fra Larvik kirke, KUF huset og Nanset 
kirke.

Turen er noe vi gir til ungdomsleder
ne som en takk for innsatsen og er en 
blanding av samhold, hygge og relevant 
undervisning.

På lørdag ble tur i bakken eller skitur 
for de som ønsket det og avslapning i 
hytta, aking, bastu og fyring i stampen.

Det ble arrangert undervisning og 
kveldssamlinger, og lørdag hadde Knut 
Tveitereid en samling med ungdom
mene.  

På søndag dro vi på festgudstjeneste i 
Kongsberg kirke i anledning Glogerfest
spillende. ■

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. 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

Kick på 
Tollerodden
Kicks årlige gratiskonsert 
på Tollerodden blir i år  
torsdag 7. juni.  

Helgen 25. mai reiser 
 koret på Kristianssandtur. 
Det blir gjensyn med Mari 
og Freddy, og konsert i 
domkirken fredag kl 18. ■

Senfredag  
1. mai-natt
Hvert år natt til 1. mai i 
en rekke år har Senfredag 
arrangert ungdomskveld 
for ungdomsskoletrinnet. 

Dette føler vi er viktig å 
tilby som et trygt rusfritt 
alternativ på en kveld ung
dom ofte befinner seg ute.

Dette har vært en stor 
suksess der rundt 150 
ungdom har møtt opp. Vi 
ønsker alle ungdom i 8.–10. 
klasse hjertelig velkommen. 
Vi kommer til å ha en del 
aktiviteter ute samt grilling 
av burgere og pølser.

Vi har under disse 
kveldene fått god hjelp 
av ledere fra fabrikken på 
Kongegata 1, men vi søker 
flere voksne til å bidra inn 
i denne kvelden for å skape 
en trygg og god opplevelse 
for ungdommene. Ønsker 

du å bidra til dette vik
tige arbeidet, så ta gjerne 
kontakt med leder Kristian 
Fredrik Brekke Aalbu. ■

Menighets-
utflukt
17. juni reiser menigheten 
på utflukt etter gudstje
nesten. Hvor vi reiser er 
enda ikke bestemt, men vi 
satser på et sted hvor vi kan 
grille, bade og ha det moro 
sammen.

Hold av datoen og bli 
med på denne utflukten 
som er for alle generasjo
ner. Mer info kommer. ■

Konfirmantene
Det begynner å nærme seg 
slutten på konfirmantåret 
og det er bare noen uker 
igjen til det store høyde
punktet! 

32 konfirmanter skal bli 
konfirmert i Nanset kirke 
5. og 6. mai. Høsten kunne 
konfirmantene velge mel
lom KRIK, Ten Sing, diakoni 
eller undervisning. Etter 
jul har alle konfirmantene 
vært samlet til undervis
ning om sentrale temaer i 
kristendommen.

Som vanlig var vi på leir 
på Oksøya i august og an
dre høydepunkter har vært 
Pysjcup og Ung Messe.

22. april lager konfir
mantene og Ten Sing enda 
en Ung Messe her i Nanset 
kirke. 

Kullet i år har vært litt 
mindre enn det pleier, men 
det har vært en super gjeng 
med flotte og gode ung
dommer som vi opplever 
stor glede over å få kunne 
gå et stykke vei sammen 
med i en sårbar og fantas
tisk tid i et ungdomsliv. ■
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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. 21.00–24.00  
• 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. 18.30-20.30.

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

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 25. mars – palmesøndag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Torsdag 29. mars – skjærtorsdag 
Kl. 19.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 30. mars – langfredag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. 

Søndag 1. april – påskedag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Frelsesarmeen i 
Larvik.

Søndag 8. april  
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 15. april 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 22. april 
Kl. 19.00: Ung Messe. Olav Aavik. Takkoffer til menighetens ungdoms-
arbeid.

Søndag 29. april 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Laget.
Furuheim: Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. Sølvi 
Lewin.

Lørdag 5. mai 
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester. Olav Aavik.
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 6. mai 
Kl. 11.00 : Konfirmasjonsgudstjeneste. Olav Aavik.
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 13. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Torsdag 17. mai 
Kl. 18.30: 17.mai-fest i kirken. Olav Aavik.

Søndag 20. mai – pinsedag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Furuheim: Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. Olav 
Aavik.

Mandag 21. mai – 2. pinsedag
Kl. 11.00: Økumenisk fellesgudstjeneste i Bøkeskogen.

Søndag 27. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Institutt for Sjele-
sorg.

Søndag 3. juni 
Kl. 11.00: Felles friluftsgudstjeneste på Langestrand.  
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 10. juni 
Kl. 11.00: Felles poesigudstjeneste i Larvik kirke. 
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 17. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Blå Kors Norge.

Søndag 24. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Misjonsalliansen.

         
ANDRE ARRANGEMENTER:
Lørdag 14. april
Kl. 19.30: Nanset Ten Sings vårkonsert. Entré 100,-/200,-

Torsdag 7. juni 
Kl. 18.00: Kicks sommerkonsert på Tollerodden.

Søndag 17. juni 
Etter gudstjensten: Utflukt.

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FAcEBooK


