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Høst og håp
■  Sommeren 2016 er på 
hell og høsten  banker 
snart på. Nå fylles de 
forskjellige rommene 
i Nanset kirke opp 
med barn, ungdom 
og  voksne. Korsangen 

 ljomer, vaffelpressene  
får kjørt seg, en ny 
gjeng med konfirmanter 
er i ferd med å finne sin 
plass og de forskjellige 
gruppene er godt i gang. 

■  Tema det kommende 
året i Nanset menighet 
er HÅP! Så velkommen 
innom, om det er litt 
håp du trenger, eller 
hva det skulle være! Vi 
skal holde kaffen varm! 

 Foto: Anna Subbotina/Shutterstock.com

 

Trosopplærer 
Jorunn 
På familiegudstjenesten 
søndag 18. september 
blir Jorunn Abrahamsen 
innsatt som trosopplærer 
i Nanset menighet.

Se side 5

Basar
Lørdag 5. november 
 arrangeres basar i 
 Nanset kirke til inntekt 
for  barne- og ungdoms-
arbeidet i kirka.

Se side 3

Konfirmantleir
Konfirmanter fra Larvik, Langestrand, Hedrum og 
Nanset hadde konfirmantleir til Oksøya.
  Se side 7
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NANSET KIRKE

Riv i hjertet
Litt lenger bak i bladet kan du lese om årets konfirma-
sjonsleir på Oksøya og om hvordan Sondre Justad sin 
sang «Riv i hjertet» ble årets leirsang. Det er en utrolig 
flott sang med en sterk tekst:

La mæ reager     
Vekk mæ te liv, vækk mæ te liv
Æ vil vær te stedet, æ vil vær te stedet
Æ veit det finns nå mer
Æ vil kjenn at æ lev, kjenn at det riv i hjertet
Gje mæ nåkka som betyr nå, 
nåkka æ verkelig har tru på
For æ vil kjenn at æ lev, 
kjenn at det riv i hjertet
At det riv hjerte

Jeg tror denne teksten tangerer mye i mange menneske-
liv. På hver vår måte, i våre egne liv, så er det våre egne 
spørsmål han synger om. Kanskje er det postmodernis-
mens relativisme og tomhet som tvinger frem et rop 
 etter et svar.  Nå som ingen lenger har lov til å eie sann-
heten er kanskje behovet etter sannheter større enn før.

I Nanset kirke så står vi klare for en ny høst, for et nytt 
år. Vi tror vi har en sannhet som er grunnlaget for å 
være en kirke for alle. Sannheten om Gud som ble men-
neske for alle menneskers skyld. At Gud har elsket oss så 
høyt at Han ville leve et menneskeliv.

Temaet denne høsten er HÅP. 
Og kommer du innom kirken fremover, på guds- 
tjeneste, kor, klubb, for en kaffe og en prat eller for  
hva det skulle være så vil du kanskje høre ordet håp  
litt oftere enn vanlig.
Og hvem vet, kanskje vil du kjenne at det  
river litt i hjertet også…

Vi sees!

OLAV
AAVIK
Sokneprest

www.nansetkirke.no



Basar i  
november
Kirkeringene og basar-
komiteen arrangerer 
igjen basar i Nanset 
kirke. Dagen er lørdag 
5. november fra kl. 
13.00–18.00. Inntekten 
går til barne- og ung-
domsarbeidet i kirka.
Foruten NaBaGo-
korene og Kick, vil 
Dag Rauan bidra med 
sang og musikk. Det 
blir andakt, kafé, 
salgsbord, åresalg og 
trekning på gevinster 
fra lodd lister.  

Det blir anledning 
til å levere gevinster 
i kirken dagen før fra 
kl. 17. Hjemmebakst 
og hjemmelagde ting 
er vi glade for å få til 
salgsbordet.

Som tidligere år 
blir det liv og røre og 
skikkelig basarstem-
ning! Alle er hjerte-
lig velkommen til 
en trivelig og sosial 
ettermiddag i Nanset 
kirke. ■

Helt Enkelt
Helt Enkelt er godt 
i gang, og søndag 4. 
september fikk vi et 
sterkt møte med Maria 
Merete Trøen. Før jul 
skal det være tre Helt 
Enkelt-gudstjenester. 
Den 2. oktober er Inger 
Ma. Bjønnes, sykehus-
prest på Modum Bad, 
gjest i sofaen.  

6. no-
vember 
kommer 
Torgeir 
Skancke 
(bildet) 
som i 

høst gir ut boken  
«I Mikkels lys – en 
 pappas fortelling». 

Vel møtt til Helt 
 Enkelt!  ■

Har du lyst til å synge 
en sang, spille litt, lese 
dikt, eller komme med en 
hilsen, er du velkommen 

opp på scenen. Eller vil du 
bare sitte å ha det hygge-
lig, treffe fine folk og ta en 
kopp te eller kaffe med oss?

Da er du velkommen på 
Jam-kveld onsdag 14. sep-
tember, 12. oktober og 23. 
november.  ■

Søndag 11. september 
feiret et opplagt Kick med 
jubileumskonsert i kirka. 
Publikum var med fra før-
ste tone, og det ble en stor 
kveld vi sent vil glemme. 

I år er det 15 år siden 
Kick startet som et lite 
10-ukers prosjekt i 2001.  

Det ble istedet starten 
på et eventyr av sangglede, 
mange sangere, store kon-
sertopplevelser, mektige 
gudstjenester og fine turer. 
Men også starten på en 
historie om utholdenhet, 
kreativitet og trofasthet; 
øvelse hver uke måned etter 
måned, år etter år, pugging 
av tekster, rigging av rom 
og scener, kaffekoking, sure 
toner og trøtte tryner. 

Vi er veldig takknem-
lige og glade for alt det vi 
har fått oppleve sammen; 
i kirka i New Orleans 
sammen med fantastisk 
dyktige gospelsangere, 
på en tettpakket Toller-
odden hvert år i juni – i 
St. Giles Cathedral i Edin-
burgh, i storstua i Bølgen, 

i Maria kirka i Krakow eller 
hjemme i Nanset kirke. Vi 
har fått oppleve mysteriet 
i å være med i noe som er 
større enn oss selv, et fel-
lesskap der en pluss en blir 
mer enn to… Kick har vært 

en viktig del av arbeidet i 
Nanset kirke, og har fått 
være med å synliggjøre at 
kirka er et sted der vi kan 
være oss selv i vår forskjel-
lighet, der vi kan bidra, og 
der vi kan vokse.  ■   Mari
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Kicks 110 korsangere feiret 15-årsjubileum med konsert i Nanset kirke. Foto: Fred Isaksen

 Foto: Kamilla Isaksen

Siw Anne Guttulsrud og Elin Kristiansen sang  Foto: Kamilla Isaksen

«Can’t give up now».

Jam-kveld

Jubilerte 
med flott 
konsert



Trosopplæring i Nanset kirke

Alle barn som er døpt har rett 
til å lære hva de er døpt til. 
Trosopplæringen i Nanset kirke 
er en del av alle møtepunktene 

med barn og ungdom hver dag, 
gjennom hele året. Hvert halvår 
har sitt tema og høsten 2016 
er det HÅP som står i sentrum 

for formidlingen. Vi tror at 
undervisning i kristen tro skjer 
best i et aktivt miljø der man 
kan være med hele seg.

Velkommen til Nanset kirke – 
det er din kirke!

Vi ønsker at Nanset skal være en trygg, varm og raus 
kirke der alle barn kan få finne sin plass, uavhengig 
av hvem de er, og at barna skal kjenne på en tilhørig-
het både til kirken og til Gud.

Vi ønsker å dele:
■ Tro og undring
■ Kristne tradisjoner og verdier
■ Opplevelser og fellesskap
■ Håp og kjærlighet

Knøttesang
Barnesanger, rim og regler. På mandager 
klokken 11.00 er det babysang i Nanset 
kirke. Mammaer, pappaer, besteforeldre, 
faddere eller andre tar med seg knøttet 
sitt for en hyggelig stund i peisestua. 
 Etter sangen blir det mat og prat.
For 0–1-åringer sammen med en voksen.

Søndagsskolen
Sprell Levende søndagsskole samtidig med 
gudstjenesten kl. 10.00. Det er en gruppe 
for de små barna og en gruppe for de litt 
større. For barn i alle aldre.

NaBaGo Mini
Sanger, sangleker og dans sammen med 
voksne. Sanger med bibelsk innhold, 
samt tradisjonelle og nyere barnesanger. 
Kveldsmat for barna etterpå.  
Onsdager kl. 17.15–18.00.
For barn 1–3 år sammen med en voksen.

NaBaGo
Korsang for de minste med vekt på 
 sangglede og utvikling av rytme og sang-
ferdigheter. NaBaGo synger på familie-
gudstjenester.
Onsdager kl. 17.15–18.00
For barn 4 år – 2. klasse

NaBaGo Pluss
Kor med masse trøkk og variert type 
musikk. For barna som er på vei mot 
ungdomsalder, med vekt på sangglede og 
utvikling av rytme- og sangferdigheter. 
NaBaGo Pluss synger på gudstjenester og 
har konserter og turer i inn- og utland.
Onsdager kl. 18.00–19.30
For deg som går i 3.–7. klasse.

Movin’
Når skolen ringer ut etter siste time blir 
det ballspill og aktiviteter og andakt, samt 
litt å bite i på Frostvedt skoles gymsal. 
På fredager etter skoletid.
For barn i 5. – 7. klasse.

Fredagsklubben
Klubbkveld annenhver fredag. Her er det 
mye lek og masse moro, Diverse brettspill, 
pc-spill, PlayStation, bordtennis, airhockey, 
kiosk med salg av brus, godteri og pom-
mes frites/pizza.
Mot slutten av kvelden er det felles sam-
lingsstund med lek, sang og andakt. 
Annenhver fredag kl. 18.00–20.30.
For barn i 4.–7. klasse.

Skolekafé
Når det er storefri på Hedrum ungdoms-
skole tusler mange av elevene den korte 
veien fra skolen og over til kirken for å 
være med på skolekafeen. Her er det salg 
av hjemmelagde rundstykker, vafler og 
kakao til kostpris.
Kirkerommet er åpent for de som trenger 
noen stille minutter eller bare for å tenne 
et lys.
Tirsdager i storefri.
Ungdom 8.–10. klasse.

Senfredag
Ungdomsklubb annenhver fredag. Her 
kommer det ungdom fra hele Larviks-
området. Det er selvfølgelig rusfritt og 

oppstart!Høst-
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disco, musikk, masse spill og 
kafe med salg av brus, godteri 
og ostesmørbrød er noen av 
ingrediensene. Temakvelder og 
turer. Felles avslutning med ord 
for natta i kirkerommet.
Annenhver fredag kl. 21.00– 
00.00.
Ungdom 8.-10. klasse

Nanset Ten Sing
Kormiljø med sang, band, dans 
og drama, teknikk og media.
Høstens store prosjekt lages av 
ungdommene selv og vil vises i 
Bølgen 1. november.
Hver tirsdag kl. 18.30–21.00.
Ungdom fra 8. klasse.

KRIK
I vinter startet KRIK opp på 
initiativ fra ungdommene selv. 
Ungdommer møtes til idrett, 
fellesskap og andakt i gymsalen 
på Frostvedt skole.
Annenhver søndag fra kl. 
18.30–20.30.

Twist
Et klubbtilbud til ungdom med 
lett utviklingshemming, men 
er åpent for alle som ønsker et 
«enklere» opplegg. Felles med 
Larvik på KUF-huset. Datoer i 
høst: 20. okt., 18. nov. og 9. des.

Foto: Fred Isaksen

Foto: Eli N. Lindhjem

Foto: Fred Isaksen

oppstart!
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Knøttesang i peisestua på mandager.

Jorunn
På familiegudstjenesten 
søndag 18. september blir 
Jorunn Abrahamsen innsatt 
som trosopplærer i Nanset 
menighet. Hun er allerede 
godt installert på menig-
hetskontoret, og det er mye 
som skal planlegges og 
organiseres.

– Du er ansatt som trosopp-
lærer i menigheten fra og med i 
høst. Men du er jo ikke noe nytt ansikt i Nanset menighet?

– Det stemmer. Da vi flyttet til Larvik for seks år 
siden, valgte vi å være med i Nanset menighet på 
grunn av barne- og ungdomsarbeidet her, og jeg har 
blant annet vært med noen år i søndagsskolen, sier 
Jorunn, som bor på Østre Halsen sammen med ekte-
mannen Knut Tore og fire døtre i alderen 1-10 år.

Mange av oss har også kunnet glede oss over 
Jorunns fløytespill, både på gudstjenester og i andre 
sammenhenger. Hun er utdannet fløytist, men tok 
etter hvert også diakonutdannelse for å ha flere bein 
å stå på. Hun har tidligere jobbet som trosopplærer 
i Berg menighet, og tar med erfaringene derfra når 
hun nå starter arbeidet her i Nanset.

– Hva går jobben som trosopplærer egentlig ut på?
– Vi er to trosopplærere i Nanset menighet. Ida 

(Hallesby) skal fortsatt ha ansvaret for konfirmant-
undervisningen, mens jeg i hovedsak skal jobbe med 
barn fra 0 til 13 år og med familiearbeid. Det betyr at 
jeg har ansvar for søndagsskolen, familiegudstjenes-
ter, Kode B og Tårnagentene. 
Dessuten skal jeg lede Knøt-
tesang og NaBaGo Mini, og 
være til stede på øvelsene i 
NaBaGo Pluss, der andre har 
ansvaret for koret mens jeg 
selv kan bruke tiden til å prate med barn og foreldre. 
Jeg skal også ha ansvar for Movin’ og for skole kaféen 
for elever fra Hedrum ungdomsskole, sier Jorunn, 
som gleder seg til å ta fatt på alle oppgavene.

Det er viktig for Jorunn at alt som foregår i kirken, 
både på søndager og hverdager, handler om å bringe 
Jesus videre. Trosopplæring er å formidle kirkens tro 
til nye generasjoner.

– Hva gleder du deg mest til å jobbe med?
– Jeg er veldig glad i søndagene, og i gudstjenes-

tene! Her kan vi samles på tvers av generasjonene, 
sier Jorunn, som er opptatt av å knytte kontakt med 
familiene til barna som deltar i de ulike barnegrup-
pene – både foreldre og besteforeldre. 

Hun tar gjerne imot innspill og ideer til familie-
gudstjenestene framover, og er også takknemlig hvis 
noen flere voksne kan tenke seg å være med som 
søndagsskolelærere. 

Dessuten er det slett ikke umulig at nye ting kan 
komme til å skje etter hvert, nå når menigheten har 
fått en trosopplærer som skal ha spesielt fokus på fa-
miliearbeid. Jorunn har selv noen spennende tanker 
rundt dette, men ønsker seg flere ideer og forslag.   

Vi ønsker Jorunn lykke til i jobben!  ■ Eli

Jorunn Abrahamsen
Alder: 39 år
Sivilstand: Gift, fire barn
Stilling: Trosopplærer i 
Nanset menighet



Da sommerferien akkurat 
hadde startet pakket 37 
ungdommer fra Nanset Ten 
Sing bagen, satte seg på 
bussen og reiste til Kalvøya 
i Sandvika for å delta på 
KFUK-KFUMs nye ungdoms-
festival – SPEKTER. 

Det ble lange dager fylt 
med musikk, show, tro, 
nye venner, gamle venner, 
is, sveler, tivoli, seminarer, 
fotball og gagaball (nysgjer-
rig? Du burde prøve! Eller 
Google det) 

En av dagene var det 
Tros-spekter, der det var 
hovedfokus på en rekke 
spørsmål knyttet til det å 

være ung og til det å tro. 
Det var Taize-messe, 

seminar og kvelden ble 
avsluttet med en fantastisk 
tverrkirkelig felles guds-
tjeneste og konsert med 
Samuel Ljungblad. 

Dagen etter var det 
Musikk-Spekter der semina-
rene ga mulighet til å lære 
hvordan man skriver låter, 
arrangere, du kunne være 
med å synge selv og alt 
annet i musikkens verden. 
Kvelden var fylt av en lang 
rekke flotte konserter! 

I tillegg var globalt 
engasjement på dagsorden 
– vi løp Global-løp, deltok 

i seminarer og debatter og 
diskuterte hvordan vi kan 
leve mer miljøvennlig i 
vår hverdag. Dessuten fikk 
Nanset Ten Sing opptre på 
scenen – det var moro!  ■
 Ida

Undomsfestivalen Spekter

Bålplassen på kirkebakken

Undgdommer og ledere fra Nanset på KFUK-KFUM-festival. Foto: Markus Isaksen

 

Fargerikt Global-løp. Foto: Markus

 

Lys i mørket
Tirsdag 1. november 
vil Nanset Ten Sing 
igjen ha to konserter 
i Bølgen kl 17.30 og 
20.00. Høstens konser-
ter har håp som hoved-
tema og ønsker å spre 
lys i mørket gjennom 
sitt engasjement, tøffe 
gospellåter, nydelige 
poplåter, humoristiske 
drama og dans som 
berører. 

Nanset Ten Sing er 
godt fellesskap gjen-
nom kor, leking, dans, 
kveldsmat, drama og 
teknikk. Siden skole-
start har vi jobbet med 
tema håp og det er det 
konsertens innhold 
baserer seg på. (PS: Er 
du mellom 13 og 19 år, 
bli med på Ten Sing!)

I disse dager formes 
konserten i sin helhet 
av ungdommene og 
ungdomslederne i 
Nanset Ten Sing. For 
korets medlemmer, er 
prosessen like viktig 
som produktet. Vi gle-
der oss veldig til å vise 
dere det vi har jobbet 
med, og anbefaler 
dere alle en tur i Bøl-
gen tirsdag 1. novem-
ber. Billetter koster kr 
80 for barn, ungdom 
og skoleelever – mens 
de voksne må betale 
kr 150. Billettene er 
til salgs på www.
kulturhusetbolgen.no, 
i resepsjonen i Bølgen 
eller i Nanset kirke. 
Velkommen!  ■
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Lurer du på hva plassen 
med steinsettingen foran 
Nanset kirke skal brukes til?

Det kan være vanskelig 
å forstå, men planene er 
klare: Plassen skal brukes 
til en bål og grillplass for 
aktivitetene i kirken og 
kanskje barnehager som 
bruker lekeparken og skole-
klasser også kan bruke den? 

Ideen til en bålplass kom 
da Lysheim barnehage i fjor 
vår ga Nanset kirke 6000,- 
til barne- og ungdoms-

arbeidet. Barna hadde laget 
og solgt kyllinger til påske 
og de ville gi pengene til en 
institusjon som satte fokus 
på et godt og inkluderende 
miljø for barn og unge. 

Det er gjort en del 
arbeid, men en god del 
gjenstår. Det skal legges be-
legningsstein rundt plassen 
og monteres benker før bål-
plassen kan brukes. Dette 
ville koste mye mer enn 
gaven vi fikk fra Lysheim, 
så arbeidet stanset opp i 

mangel av penger. 
Nå har imidlertid kirken 

fått en gave på kr 20.000,- 
fra gutteklubben «Fokus 
Larvik». Derfor startes det 
opp igjen med å gjøre plas-
sen ferdig. Arbeidet må gjø-
res på dugnad og vi håper å 
være ferdig før vinteren.

Kirketjener Terje Øyen 
håper på at frivillige vil 
hjelpe til slik at vi får en fin 
bål og grillplass på kirke-
bakken – til glede og felles-
skap for små og store.  ■

Søndag 21. august var det 
høytidelig åpning av den 
nye barnekroken. Arbeidet 
med nye sitteplasser kom i 
gang etter at noen i menig-
heten syntes at barna treng-

te, og fortjente, større plass. 
Terje Øyen gikk i gang med 
noe av det han liker best, å 
snekre, og denne søndagen 
var alt klart for innvielse. 

David (5) fikk den store 

æren av å klippe snoren. 
Dette klarte han på en 
glimrende måte til tross 
for at saksen var i sløveste 
laget. Takk til David for en 
glimrende utført jobb.  ■

«Barnekroken» innviet i kirkesalen



75 konfirmanter fra Larvik, 
Langestrand, Hedrum og 
Nanset reiste helgen 26.–28. 
august tradisjonen tro på 
konfirmantleir til Oksøya. 

Med på turen var 20 
ungdomsledere og ansatte. 
Opplegget var stort sett 
slik det har vært i ualmin-
nelige tider: Underhold-

ning, lek, undervisning, 
bibelvandring ut i de sene 
nattetimer, kiosk, musikk, 
bading, volleyballturne-
ring, vasking, kjøkken-kuli 
og gudstjeneste. Og lørdag 
ble det servert et kulinarisk 
festmåltid hvor en kunne 
velge mellom Spaghetti à la 
Capri på boks eller Laps-
kaus på boks!

Det var godt vi hadde 
med diakon Mari Løchen 
som til frokosten kunne 
lære de unge den tapte 
kunsten å pakke inn niste 
i matpakkepapir, en tapt 
kunnskap i 2016.

Det ble sunget mange 
sanger, blant annet de 
gode, gamle «To hender» 
og «Shackles». Men det som 
virkelig ble leirsangen 2016 
var Sondre Justad sin «Riv 
i hjertet». Fra en forsiktig 
sang på fredagen til at 
taket løftet seg på lørdag 
kveld.

Vi håper, og tror, at 
konfirmantene på denne 
leiren kjente at det rev litt 
i hjertet. At de har fått føle 
på ting de kanskje ikke har 
følt på så mye før, hørt gode 
ting som de virkelig kan tro 
på, opplevd fellesskap og 
kanskje noen nye vennskap.

Tusen takk til alle konfir-
mantene som bidro med 
godt humør og skikkelig 
bra leirinnstilling! Og tusen 
takk til alle ungdommene/
unge voksne/voksne som 
brukte av sin fritid til å 
hjelpe til med å lage leir.  ■ 
 Ida
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«Reiv i hjertet» på konfirmantleir

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

Velkommen til fotklinikken!

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

Vil du 
annonsere?

Kr 1500,- pr. modul 
for et år

Kontakt fred@akela.no

 Vakt te le fon :  33  20  14  44

Sessan & Nanset
Fotklinikk AS

Trenger dere lokale til 
bryllup, konfirmasjon, barnedåp, bursdag e.l. ?

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.

 Foto: Markus Isaksen

 Foto: Markus 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. 12.00–12.30 
• 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 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 17. september
Kl. 11.30: SiMen. 

Søndag 18. september
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo Pluss. Takkoffer 
til menighetens barnearbeid.

Søndag 25. september
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Bymisjon.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd. Olav 
Aavik.

Søndag 2. oktober
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Knut Zakariassen. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 9. oktober
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til menighetens 
diakoniarbeid. 
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  
Oddrun Pedersen.

Søndag 16. oktober
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til KIA (Kristent 
interkulturelt arbeid).

Søndag 23. oktober
Kl. 10.00: Misjonsgudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til misjons-
prosjektet.

Lørdag 29. oktober
Kl. 11.30: SiMen. 

Søndag 30. oktober
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo og NaBaGo Mini. 
Utdeling av 4-årsboken. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 6. november
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 13. november
Kl. 19.00: Ung Messe. Olav Aavik. Takkoffer til menighetens  
ungdomsarbeid.

Søndag 20. november
Kl. 10.00: Gudstjeneste – Åpen. Oddrun Pedersen.  
Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  
Oddrun Pedersen.

Søndag 27. november
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Lørdag 3. desember
Kl. 11.30: SiMen. 

Søndag 4. desember
Kl. 19.00: «Helt Enkelt». Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 11. desember
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Olav Aavik. NaBaGo Pluss.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Tirsdag 13. desember
Kl. 18.00: Lucia-konsert med NaBaGo og NaBaGo Pluss.

Torsdag 15. desember
Kl. 18.00: Julekonsert med Nanset Ten Sing og Kick.

Søndag 18. desember
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til Institutt for 
sjelesorg/Kirkens SOS i Tunsberg.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet Gudstjeneste med nattverd.  
Oddrun Pedersen.

Lørdag 24. desember – julaften
Kl. 14.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 25. desember – 1. juledag
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


