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Lenas nye
prosjekt
Lena Solberg skal ha 
kunstutstilling med 
 maleri og dikt i  
Bøkeskogen. 

Se side 5

Barnas kirke
Etter to år har Birgitte 
og John Magnar Ørnes 
besøkt prosjektet vårt i 
Thailand.

Se side 4-5

Påskefeiring
Se programmet for 
 påsken i Nanset kirke.

Se side 3

Tårnagenter på sporet
Åtteåringene undersøkte nøye alle kodene og 
 symbolene i kirken vår. 

  Se side 6
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Våg å tro
■  Tro har vært og er tema for Nanset 
kirke gjennom høst, vinter og vår. 
Den store fortellingen om Jesus og 
påskens budskap handler om å tro.
Denne store fortellingen, om Han 
som ble levende igjen etter å ha vært 
død, den trosser alle naturlover og 
fysiske begrensninger. Kanskje ikke så 
lett å tro på! Men tro handler vel også 
om å våge. Våge å la seg fascinere og 
begeistre. Våge å la seg berøre. Våge å 
nærme seg dette store mysteriet med 
et åpent hjerte. 

■  I Nanset kirke skal vi i påskeuken 
gå gjennom Jesu siste dager. Disse 
dagene som begynte med glede, jubel 
og håp – de gikk over til smerte og 
redsel, før gleden, jubelen og håpet 
igjen fylte fellesskapet.
I kirka vår, i dette kirkerommet som 
skal tåle alt, så kan vi tro og tvile 
sammen.

Velkommen til kirke 
og gudstjeneste!

– Tom er graven i klippen, vet noen hvor Mesteren er? Foto: depositphotos.com
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Praktiser oppstandelsen!
Hver søndag samles kristne mennesker for å feire 
oppstandelsen. Det forunderlige er at det ikke finnes 
menneskelige vitner til denne hendelsen. 

Evangelistene vitner om at de kom til en tom grav. 
Så forteller de om flere møter med den oppstandne 
 Jesus, men ingen av dem påstår å ha vært vitner til 
selve oppstandelsen. Men noen kvinner møtte engelen 
som hadde gjort det. 

Hvis denne historien var et påfunn og du ville få 
andre til å gå på limpinnen, ville du være lite taktisk 
om du førte kvinner inn i vitneboksen. Da ville det 
hefte noe tvilsomt ved hele historien, siden kvinner 
på den tiden ikke hadde troverdighet eller aksept som 
juridiske vitner. 

Men selv om apostlene ifølge Lukasevangeliet først 
mente at kvinnene fór med løst snakk, sprang de til 
graven for å se etter. Etter hvert fikk de møte den opp
standne Jesus ansikt til ansikt. 

Oppstandelse er ikke bare det som skjedde med 
 Jesus, men også det som skjedde med disiplene. De 
gikk i dekning etter langfredag, men etter møtet med 
den oppstandne Jesus gikk de ut i verden på nytt. Noe 
hendte i dem, noe ble satt fri i dem da de gikk fra å 
gruble over det uforståelige, til å praktisere oppstandel
sen. 

Du reagerer kanskje på dette uttrykket, men er det 
ikke det vi gjør når vi oppsøker det stedet der Jesus 
har sagt han er å finne? Han sa: «For hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt. 
18,20). 

Å praktisere oppstandelsen er å ta Bibelens budskap 
på alvor, midt i en verden full av død og fordervelse. 
Det er å trosse sin egen tvil og frykt, og våge seg til  
å gå for å se om det er noe i ryktene.  Det er å stole  
mer på Bibelens ord enn min egen erfaring. 

Millioner har gjort det før meg. Apostlene ble så 
overbeviste om at dette var sant at de frivillig gikk  
i døden framfor å fornekte Jesus. Utallige andre  
har gjennom to tusen år vitnet med sitt liv og  
sin død om sannheten i dette budskapet.  
Også du kan trygt stole på det.  



Velkommen til gudstjenes
ter i påsken! 
Palmesøndag 14. april  
kl. 10.00 – Gudstjeneste 
med nattverd og påfølgen
de «egg hunt»!
Dette er dagen for palme
greiner og glede for at Mes
sias hadde kommet. 
Søndagsskolen er på plass 
og etter gudstjenesten 
fortsetter vi den nyinnførte, 
amerikanske tradisjonen 
fra i fjor, nemlig «egg 
hunt». Alle barna kan lete i 
og rundt kirken etter små 
egg med godsaker inni.
Olav Aavik er liturg og 
Thomas Størby sitter ved 
tangentene.

Skjærtorsdag 18. april  
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 
disiplene sine skal vi bryte 
brødet sammen i nattver
den og ved felles kvelds
måltid etter gudstjenesten. 
Olav Aavik er prest og Tom 
Georg Rødland sitter ved 
orgelet.

Langfredag 19. april kl. 10.00 
– Pasjonsgudstjeneste
På denne dagen som er fylt 
med smerte, lidelse og død, 
møtes vi til gudstjeneste. 
Lidelseshistorien vil i år bli 
lest fra Matteus evangeliet. 
Gudstjenesten avsluttes 
med en symbolsk «gravleg
ging», der vi tenner lys 
og legger en rose ved Jesu 
«grav». Gudstjenesten ledes 
av prost Sølvi Lewin. Mu
sikalsk ledelse er ved Tom 
Georg Rødland.

Første påskedag 21. april 
kl. 11.00 – Høytidsgudstje
neste med nattverd
Kl. 09.30: Morgensang 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.

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

Ten Sings 
vårkonsert
Tirsdag 7. mai invite
rer Nanset Ten Sing 
tradisjonen tro til sin 
egenproduserte vår
konsert i Nanset kirke, 
med temaet «Tro». 
Prisen er 50, for barn/
ungdom/studenter og 
100, for voksne.

Ten Sing har jobbet 
med stykket siden 
nyttår. Drama har 
blitt skrevet og sanger 
innøvd. 

Vi håper så mange 
som mulig tar med 
seg en venn eller 
slektning og støtter 
opp om ungdommene 
våre. Det blir en flott 
kveld. Ten Sing gleder 
seg til å presentere 
vårkonserten!

Det blir salg av 
kaffe og kaker!  ■

17. maifest
Velkommen til den 
årlige 17. maifesten 
i Nanset kirke kl. 
18.30–20.19 for barn og 
voksne i alle aldre. 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!  ■

2. pinsedag
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.  ■
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Eggjakt-tradisjonen kan spores 500 år tilbake til Martin Luther!  Foto: depositphotos.com

Hvert år, natt til 1. mai, 
har Senfredag  i en årrekke 
arrangert ungdomskveld 
for ungdom mellom 13 og 
19 år (8. klasse til 3. vgs). 
Vi opplever at det er viktig 
å tilby et trygt rusfritt 
alternativ på en slik kveld 
hvor ungdom ofte befinner 
seg ute.

Dette har vært en stor 
suksess! Ofte er det over 
100 ungdommer som møter 

opp. Vi gleder oss også i 
år og ønsker alle ungdom
mer hjertelig velkommen. 
Hvis været spiller på lag 
kommer vi til å ha en del 
aktiviteter ute, og grilling 
av burgere og pølser.

Vi har under disse 
kveldene fått god hjelp 
av ledere fra fabrikken på 
Kongegata 1. Det ser også i 
år ut som om dette blir et 
samarbeid med de.

Vi søker flere voksne 
til å bidra denne kvelden 
for å skape en trygg og god 
opplevelse for ungdom
mene. Ønsker du å bidra 
inn i dette viktige arbei
det, både denne kvelden 
og andre fredager det er 
Senfredag – ikke nøl med 
å ta kontakt med Kristian 
Fredrik Brekke Aalbu (leder 
av Senfredag og kirketjener 
i Nanset kirke.)  ■

Påsken i Nanset kirke 

Senfredag med «Natt til 1. mai»



Nanset menighet har støttet 
Det norske Misjonsselskap 
(NMS) sitt prosjekt, Barnas kirke 
i Ubon i Thailand siden januar 
2017. Visjonen bak Barnas 
kirke er å bygge kirke på barnas 
premisser og utruste barn til 
selv å lede. Evangeliet formid-
ler et budskap om likeverd og 
kan løfte opp barn, gjøre barn 
bevisst på sine rettigheter og 
bidra til utvikling.

Vi støtter et prosjekt som 
var tenkt som starten på flere 
prosjekter med barna i sentrum 
med mottoet: Av, med og for 
barn. 

 Vi fikk informasjon om 
flere konkrete behov og ønsker 
kirken hadde, som vi kunne 
være med å realisere med 
pengestøtte fra Nanset. Det var 
innkjøp av utstyr og materiell til 
undervisning i helse og livsstil, 

kjøp av musikkinstrumenter og 
undervisning i å spille på dem. 
Ledertrening med opphold var 
et satsingsområde. De ville 
også utbedre volleyball- og 
fotballbane, lage fiskedam og 
plante grønnsaker for at un-
gene skulle lære og gi inntekter 
til kirken.

Hva har så skjedd i prosjek-
tet på 2 år? 

Min kirke har nylig fått til-

bakemelding fra misjonær Jeed 
Skjerpe som arbeider i Ubon-
regionen for NMS. Hun takker 
Nanset for all forbønn og støtte 
i året som gikk. De er så vidt i 
gang med året i Barnas kirke. 
Det går alltid noen uker etter 
årsslutt før de vet hvordan året 
blir. Det er veldig tørt og karrig 
nå. De venter på regnet som 
kommer i mai og juni. I juli og 
august pleier det å være frodig 

så håpet er at de får dyrket 
grønnsaker og får en frodig 
blomstring på området. 

De har satt opp et tak, som 
skal brukes som skjul for kyl-
linger. Fiskedammen er de ikke 
kommet så langt med. Volley-
ball- og fotballbane er anlagt på 
baksiden av kirka. Ledertrening 
og undervisning er i full gang. 

Birgitte og John Magnar 
Ørnes som besøkte regionen 
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Barnas 
kirke

Undervisning og sang for barn og ungdom i Khongchiam, Ubon.

I Namthaeng kirke, Ubon har de startet barnearbeid.

i Thailand

Det Norske Misjons
selskapets arbeid med 
«Barnas kirke» 

• Khongchiam kirke – Ubon 
regionen

• Namthaeng kirke – Ubon 
regionen

• Banden kirke – Bo Kluea 
Distriktet, Nan regionen
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Utradisjonelle teknikker tas i bruk når Lena skal uttrykke 
sig på lerretet. 

Lenas nye prosjekt
Høsten 2015 skrev Min kirke om Lena Solberg som 
gjorde en forskjell i menigheten vår. Hun var aktiv 
som frivillig medarbeider gjennom mange år på flere 
områder, blant annet i menighetsråd og trosopplæ
ringsutvalg. Hun ga ut boka «Fra fjellgjeit til rulle
stolbundet – Minuttenes kraft og verdifulle innhold». 
Fremdeles er hun med på ting som skjer i kirka.

Lena (49) fikk i 2012 diagnosen ALS, en muskelsyk
dom som nå gjør at hun er mere bundet av rullesto
len og har redusert bevegelse og tale. Hun greier å gå 
noen skritt med god støtte på begge sider. Men Lena 
har et ukuelig livsmot. Hun setter seg stadig nye mål 
og med gode hjelpere har hun nådd mål etter mål. 

Utgivelsen av boka var selvsagt et stort mål, men 
etter det har hun blant annet vært på flere toppturer 
og besøkt datteren i England. Lena sier det er viktig 
alltid å ha mål å strebe mot, enten man er frisk eller 
rammet av sykdom. Naturen betyr veldig mye. Som 
tidligere driftsingeniør og telemontør var hun vant 
til å dra på strabasiøse turer for jobben i naturen og 
på fjellet.  

Nå står hun foran et 
spennende og hårete nytt 
prosjekt. Hun skal ha kunst
utstilling med maleri og dikt 
i Bøkeskogen 25. mai til 10. 
juni med tittelen, LIVET!

Lena forteller at det var 
venninnen Kjersti Holtan 
som først introduserte 
henne og åpnet dørene for 
henne på Verket i Kongegata. Der har Lena i høst og 
vinter deltatt i skrivegruppe og malegruppe. Hun el
sker farger, men at hun også skulle jobbe med farger 
og dikt, det hadde hun aldri drømt om. Hun maler 
på store sponplater på gulvet etter at malingen blir 
slengt ut på platen. Lena bruker rullestolen og beina 
til å få fargene utover. Hun bestemmer selv hvor ma
lingen skal plasseres. Munnen og hånda brukes også 
til å male med. Underveis har Lena funnet på andre 
spennende metoder å male på.

Hun har skrevet dikt som skal følge bildene. 
Verket og andre hjelpere har bidratt med uvurderlig 
hjelp til å få prosjektet realisert og AOK vil printe 
bildene.  ■
	 	 	 Solveig

etter nyttår, forteller at flere 
nye kirker er dannet. Det er 
blitt startet barnearbeid et-
ter modell av Barnas kirke. 
Det satses på opplæring av 
de unge til å lede arbeidet i 
kirkene videre.  På lørdager 
er det fokus på barnearbeid 
med aktiviteter og lunch. De 

største barna blir trent til å bli 
søndagsskolelærere. På lørdag 
kommer barna alene, men 
på søndager er små og store 
sammen i kirken. Det gror vir-
kelig slik håpet og hensikten 
var; barna i fokus!

 Solveig        

Namthaeng kirke.

Barne- og ungdomdomsledere i Banden kirke.



På niende året ble Nanset 
kirke fylt med tredjeklas
singer en helg i januar: 
den årlige tårnagenthelgen 
gikk av stabelen! Lørdag 
formiddag møtte 11 barn 
opp. Tretten senioragenter – 
medledere – tok imot. 

Barna fikk bøff og 
agentnummer, hadde med 
seg lommelykt og forstør
relsesglass. De hvisket det 
hemmelige kodeordet til 
vår tårnagentgeneral Lena 
Solberg før de gikk inn i 

menighetsalen. Der måtte 
agentene tegne det hem
melige symbolet i en kasse 
med sand før de ble ordent
lige godtatt og klare for å 
starte Tårnagenthelg 2019. 

Menigheten er heldig 
som har sin egen politi
mann. År etter år lærer nye 
8åringer hvordan man skal 
finne fingeravtrykk og være 
en smart etterforsker. Like 
stille blir det hvert år når 
han forteller om mysteriet 
med det stjålne maleriet 

i Larvik kirke, og hvordan 
tyveriet ble oppklart. 

Tårnagentene fikk også 
klatre opp i klokketårnet 
og vite hvilken beskjed som 
sto skrevet på klokkene. På 
presteklærne til Olav var 
det også koder å knekke, 
likeså på døpefonten; sym
boler ble både tegnet og 
forklart, og telt og notert. 

Søndags gudstjeneste 
var det tårnagentene som 
hadde laget og forberedt. ■

Takk!
Takk for gaver til «Min 
kirke»! I julenumme
ret lå det med giro 
med spørsmål om en 
gave til bladet. Vi er 
glade for den gode 
responsen. Tusen takk 
for gaven!  ■

Våre flotte 
konfirmanter
38 konfirmanter skal 
bli konfirmert i Nan
set kirke 4. og 5. mai. 

I høst kunne 
konfirmantene velge 
mellom KRIK, Ten 
Sing, jentegruppe el
ler undervisning. Etter 
jul har alle konfir
mantene vært samlet 
til undervisning om 
sentrale temaer i kris
tendommen.

Som vanlig var vi 
på leir på Oksøya i 
august. Andre høyde
punkter har vært 
Pysjcup og felles ung
domsgudstjenester på 
tvers av kirkesamfun
nene i byen vår.

Konfirmantene er 
en super gjeng med 
flotte og gode ung
dommer som vi opple
ver stor glede over å få 
kunne gå et stykke vei 
sammen med i en sår
bar og fantastisk tid i 
et ungdomsliv. ■

Kirkevalget
Kirkevalget finner sted 
8. og 9. september. Det 
skal velges nye med
lemmer til menighets
råd og bispedømme
råd. Bli med og stem! 
Alle som er over 15 år, 
eller fyller 15 i løpet 
av 2019, og er medlem 
i Den norske kirke kan 
stemme ved kirkeval
get.

Se også sentral nett
side www.kirkevalget.
no for mer info. ■

6  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 9

KodeB er for alle femte 
og sjetteklassinger. Etter 
Fredagsklubben 15. mars 
ble det rigget til inne i kir
kerommet med soveposer 
og luftmadrasser, puter og 
liggeunderlag, bamser og 
toalettsaker. For KodeB er 
overnatting i kirken! 

Men 20 barn rekker 
mye før det er sovetid. Før 
nattsafarien fikk vi snakket 
om hva KodeB er, og hvilke 
viktige ord kirka har på B. 

Mange gode forslag kom 
frem, ja var det opp til oss 
kunne vi utvidet Bibelens 
fire b’er med i hvert fall 
det dobbelte – men til slutt 
var det likevel bønn, bibel, 
brorskap og brødsbrytelse 
vi ble stående igjen med og 
samtale rundt. Barna fikk 
høre og se noen av bibel
fortellingene på nattsafari 
som ble fortalt og dramati
sert av ungdomslederne. 

Etter nattmat var det 

tid for puss og pysj. Og alle 
sammen sovnet til slutt! 

Lørdag formiddag forbe
redte vi søndagens gudstje
neste og lærte KodeBsan
gen og dansen av Ragnhild. 
Vi rakk også en Kahoot før 
vi dro hjem hver til vårt. 

På søndag hadde vi en 
flott KodeBgudstjeneste.  
Med bibel, bønn, brorskap 
og brødsbrytelse kan det bli 
mye liv og røre, sang, dans 
og gode møter! ■

Kode B med overnatting i kirken

Nysgjerrige tredjeklassinger var tårnagenter

KodeB-gudstjeneste: med bibel, bønn, brorskap og brødsbrytelse – og barn!  Foto: Markus Isaksen

Hundre mennesker deltok 
tirsdag 26. februar på en 
intensiv og givende felles 
treningsøkt for det mentale 
i Nanset Kirke. Anja Ham
mersengEdin, opprinnelig 
kjent fra Larvik Håndball
klubb og landslaget, jobber 
nå som mental trener i 
selskapet «Fearless Mind». 
Gjennom å dele raust fra 
sitt eget liv og sine egne 
erfaringer lærte Anja oss 
mange nyttige verktøy i 
løpet av kvelden.

Vi øvde på pusteteknik

ker, hvordan håndtere 
stress og uro, fokusere på 
energi og ikke minst stå 
godt i livets opp og nedtu
rer.

Nanset kirke, med Nan
set Ten Sing og KRIK, var 
storfornøyde med å kunne 
invitere til denne kvelden. 
Anjas budskap om å øve 
opp hodet og tankene våre i 
kombinasjon med kroppen 
slik at vi kan kjenne oss 
gode nok, og stå bedre rus
tet i egen hverdag, nådde 
oss alle. 

Selv er hun veldig opp
tatt av å leve det hun lærer 
og fortalte om praksiser i 
løpet av en dag som hjelper 
henne å fungere på sitt bes
te. Et eksempel var å ikke 
se på mobil eller skjerm 
en time etter at man har 
stått opp og en time før 
leggetid. Effektene på søvn 
og emosjoner har det bedre 
uten denne eksponeringen 
– Så herved er utfordringen 
gitt! ■

Rebekka Dvergastein Dahle

Treningsøkt for hjernen
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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

Avskjed for Terje Øyen

På Furuheim sykehjem, i 
Vinterhagen, er det jevnlige 
gudstjenester og andakter 
for beboerne. Hyggelige 
samlinger hvor det samles 
til felleskap og Guds ord. 

En søndag i måneden er 
det gudstjeneste. Presten 
som har tjeneste i Nanset 
kirke, den aktuelle sønda
gen, leder, og organisten 
spiller piano. Annenhver 
onsdag formiddag er det 
prest Thorir Thorsteins
son, som holder andakt for 
beboerne. Det er som regel 
Gunnar Upstad som sitter 
ved pianoet, og gir fin mu
sikk til salmesangen. 

Frivillige sørger for alter, 
blomster, nattverd, salme
bøker og lyd. Så hjelper de 

dem ansatte med å følge 
beboerne til Vinterhagen. 
De siste årene har  Hanne 
Bjørnøy, Aud Visnes og 
Solveig Bakkerud vært 
trofaste frivillige, og bidratt 
til hygge og felleskap for 
beboerne. 

De ønsker seg flere frivil

lige til denne meningsfulle 
og viktige tjenesten. Ta kon
takt med sokneprest Olav 
Aavik hvis du vil bidra på 
denne praktiske tjenesten, 
som gir mye glede til både 
frivillig og beboer.  ■

Birthe Balendran

Medarbeider-
festen
Vinter betyr med
arbeiderfest i Nanset 
og 7. februar arran
gerte menighetsrådet 
fest for de frivillige 
i Nanset kirke. 230 
frivillige står på frivil
lighetslista til kirka og 
drøye 100 av dem kom 
på fest.

Som vanlig hadde 
kirkemusiker Tom 
Georg laget et teater
stykke som staben 
fremførte. Kveldens 
inspirasjonstale ble 
holdt ved kirkeverge 
Sigrid Kobro Stensrød.
Tradisjonen tro så ble 
alle gruppene takket 
for innsatsen gjennom 
2018. Menighetsråds
leder Nils Tore fikk 
sagt noen velvalgte 
ord om økonomi og 
frivillighet. Vi har 
stadig bruk for flere 
som vil bidra på ulike 
måter gjennom uka.  
■

Gudstjenestene 
på Furuheim

Onsdagsandakt på Furuheim med Thorir Thorsteinsson. 
 Foto: Birthe Balendran

Kirketjener Terje har avslut
tet arbeidsforholdet sitt i 
Nanset kirke etter et års 
permisjon. 

Terje har satt spor i 
menigheten, både hos 

 enkeltmennesker, stab og 
ikke minst i bygget vårt. 
Hans flittige hender har 
formet Nanset kirke på 
en meget hensiktsmessig 
måte. Lager, bålplass ute 

og vedskjul er bare noen 
eksempler. 

Vi kan ikke annet enn å 
takke denne gode mannen 
for fine år sammen i kirka.
Tusen takk, Terje! ■
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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. 18.30-20.00.

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.

Lørdag 6. april
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Oddrun Pedersen.

Søndag 14. april – palmesøndag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Torsdag 18. april – skjærtorsdag 
Kl. 19.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 19. april – langfredag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. 

Søndag 21. april – påskedag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Frelsesarmeen i 
Larvik

Lørdag 27. april
Kl. 11.30: SiMen. Oddrun Pedersen.

Søndag 28. april 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Olav Aavik.

Lørdag 4. mai 
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester. 
Olav Aavik. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 5. mai 
Kl. 11.00 : Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Olav Aavik. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 12. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Thorir Thorsteinsson. 
Takkoffer til Norges KFUK-KFUM

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

Søndag 19. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til IKO.

Søndag 26. mai 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Furuheim kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Sølvi Lewin.

Søndag 2. juni 
Kl. 11.00: Felles friluftsgudstjeneste på Langestrand. 
Ingen gudstjeneste i Nanset.

Søndag 9. juni – pinsedag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Blå Kors Norge.

Mandag 10. juni – andre pinsedag
Kl. 11.00: Økumenisk fellesgudstjeneste i Bøkeskogen.

Søndag 16. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 23. juni 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen. Takkoffer til Institutt for 
sjelesorg.

Søndag 30. juni 
Kl. 11.00: Felles poesigudstjeneste i Larvik kirke. 
Ingen gudstjeneste i Nanset.

DAGENE SOM KOMMER

FØLG NANSET KIRKE På FAcEBOOK


