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Aktiv høst i Nanset
■  Sommeren er på hell 
og høsten er på vei med 
alle sine fantastiske 
farger og forandringer. 
I skrivende stund er de 
aller fleste aktivitetene 
i Nanset kirke i gang 

igjen etter sommeren 
og vi fortsetter med de 
gode, gamle oppskrif-
tene. Annerledes dette 
året er at det har vært 
ganske store utskiftnin-
ger i staben. Les mer 

om dette og mye annet 
i høstnummeret av Min 
Kirke. God høst og vel-
kommen til kirka!

Se side 4-5

Nanset Ten Sing har sin høstkonsert «Størst av alt» i Bølgen 7. november. Foto: Fred Isaksen

Rebekka 
Nanset Kirke har fått ny 
trosopplærer for ung-
dom. 

Se side 5

Basar
Lørdag 4. november 
arrangeres den årlige 
 basaren i Nanset kirke 
fra kl.13 til 18. Inntekten 
går til barne- og ung-
domsarbeidet i kirka.

Se side 3

Weekend på Oksøya
Menighetens sommertur til Oksøya var en god 
opplevelse for de mange som var med.

  Se side 6
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NANSET KIRKE

Kjære alle dere!
Så er vi i gang med enda et nytt semester. Det aller 
meste er slik det pleier å være i Nanset kirke. Det er de 
samme aktivitetene og bygget er enda litt mer slitt enn 
forrige høst. Det at bygget slites er jo egentlig et  positiv 
tegn, for det betyr at kirken er i stadig bruk.  
Barn, unge, konfirmanter, ungdommer og voksne setter 
sine gode avtrykk og fotspor i kirka si. Litt annerledes 
dette året er at en del av staben har avsluttet tjenesten 
i Nanset, noen har permisjon og nye medarbeidere er 
i ferd med å finne plassen sin. Mer om det kan du lese 
litt lenger bak i bladet.

Ny høst og nytt semester betyr jo også nytt tema.  
Vi har avsluttet et år med Håp og nå er det tid for 
Kjærlighet. Hvis en slår opp kjærlighet i Store Norske 
Leksikon så får en følgende definisjon: Kjærlighet, et 
ord med variert innhold som oftest brukes om enten 
romantiske forhold, forhold mellom familiemedlem-
mer (morskjærlighet, søskenkjærlighet) eller om en 
egenskap ved Gud.

Kjærligheten er altså et variert ord med mange 
 betydninger, men kan kanskje oppsummeres i at 
den går både horisontalt og vertikalt, både mellom 
 mennesker og mellom mennesket og Gud.

Det er slik vi ønsker at Nanset kirke skal være.  
Et sted hvor et menneske skal få lov til å komme med 
det livet en lever og finne sin plass. Et sted hvor det er 
godt å være og hvor man skal føle seg sett og verdsatt, 
både av andre og av Gud.

Størst av alt er kjærligheten, kan vi lese i et av  
brevene i Bibelen. La det være ord til oss alle  
i det vi går inn i denne høsten.

Velkommen hjemom!

OLAV
AAVIK
Sokneprest

www.nansetkirke.no



Fundraising-
konsert
Som de fleste sikkert 
har fått med seg har vi 
kjøpt nytt lydanlegg. 
Økonomisk er vi enda 
ikke i mål. Derfor blir 
det to fundraisings-
konserter søndag 1. 
oktober i Nanset kirke 
kl. 18.00 og 20.00. 
Jørn Evertsen og Hans 
Petter Hammersmark 
lager en spennende 
konsert til inntekt for 
lydanlegget, og billet-
tene koster 200 kroner 
per stykk. Her har du 
muligheten til å både 
å få en god musikalsk 
opplevelse og samtidig 
hjelpe til med å finan-
siere et meget godt 
lydanlegg.  ■

Fest- 
gudstjeneste
Larvik Kammerkoret 
fyller 25 år dette året. 
Det vil vi markere med 
en skikkelig festguds-
tjeneste i Nanset kirke 
søndag 26. november. 
Foruten selve koret 
så vil flere musikere 
delta og ny musikk 
fra kirkemusiker Tom 
 Georg vil bli presen-
tert. Kom og bli med å 
feire kammerkoret!  ■

Oasedag
Oasedag i Nanset 10. 
november kl. 10.00 
til 14.00. For ansatte 
og frivillige. Besøk av 
Eivind Arnevåg fra 
lederskapet.  ■

Lørdag 4. november arran-
geres den årlige basaren i 
Nanset kirke fra kl.13 til 18. 
Inntekten går til barne- og 
ungdomsarbeidet i kirka. 
Kirkeringene, basarkomite-
en, staben og frivillige står 
bak dugnaden. 

Kirkas kor, samt Kor 

uten grenser deltar. Det 
blir andakt, kafé, salgsbord, 
åresalg og trekning på ge-
vinster fra loddlister.

Det blir anledning til 
å levere gevinster i kirka 
dagen før fra kl. 17. Vi satser 
også i år på å selge en god 
del mat på salgsbordet. 

Syltetøy, julekaker, flatbrød 
og annen hjemmebakst er 
populært og mottas med 
stor takk.

Alle er hjertelig velkom-
men til å være med på en 
trivelig og sosial ettermid-
dag med høy basarstem-
ning i Nanset kirke!  ■
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Fjorårets basar trakk mye folk til salgsboder og loddsalg. Foto: Fred Isaksen

Fra Ten Sings konsert i Bølgen i fjor. Foto: Fred Isaksen

Misjonsfest
Søndag 17. september blir 
det misjonssøndag i Nanset 
kirke. Kl. 10.00 blir det 
misjonsgudstjeneste og kl. 
18.00 blir det misjonsfest i 
kirken. Både på gudstjenes-
ten og på festen på kvelden 
blir misjonær Jeed  Phochan 
Skjerpe med og taler. Hun 
kommer med mange inn-
trykk fra prosjektet vårt i 
Thailand som hun vil dele. 
Larvik Kammerkor synger 
på misjonsfesten.  ■

Det er med stor glede vi 
ønsker å invitere dere alle 
til Bølgen Kulturhus tirsdag 
7. november. Da er det igjen 
klart for Nanset Ten Sings 
store høstkonsert. Vi skal i 
år forøke å formidle noe om 

det store og altomfattende 
begrepet kjærlighet – Til oss 
selv, til hverandre, og ikke 
minst kjærligheten fra Gud 
til oss. Tittelen er derfor 
«Størst av alt». Dette er laget 
av og med ungdommene 

selv, og er derfor en helt 
unik opplevelse dere må få 
med dere. Det arrangeres 
to konserter, kl. 17.30 og 
kl. 20.00. Billetter selges i 
billettluken på Bølgen eller 
via deres nettsider.

Ten Sing-konsert i Bølgen Kulturhus

Basar i november



Knøttesang
Barnesanger, rim og regler. På 
tirsdager klokken 11.00 er det 
babysang i Nanset kirke. Mam
maer, pappaer, besteforeldre, 
faddere eller andre tar med 
seg knøttet sitt for en hyggelig 
stund i peisestua. Etter sangen 
blir det mat og prat.
For 01åringer 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 barne
sanger. Kveldsmat for barna 
etterpå. Onsdager kl. 17.15
18.00.
For barn 13 år sammen med 
en voksen.

NaBaGo
Korsang for de minste med 
vekt på sangglede og utvikling 
av rytme og sangferdigheter. 
NaBaGo synger på familieguds
tjenester.
Onsdager kl. 17.1518.00
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. 
Synger på gudstjenester og har 
konserter og turer.
Onsdager kl. 18.0019.30
For deg som går i 3.7.klasse.

Movin
Når skolen ringer ut etter siste 
time blir det ballspill og aktivi
teter og andakt, samt litt å bite 
i på Hedrum ungdomsskoles 
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 (brus, godteri 
og pommes frites/pizza).
Mot slutten av kvelden er det 
felles samlingsstund 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 
Ungdomsskole tusler mange 
av elevene den korte veien fra 
skolen og over til kirken for å 
være med på skolekafeen. Her 
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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 2017 
er det KJÆRLIGHET 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
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Ny høst i Nanset
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er det salg av hjemmelagde 
rundstykker, vafler og kakao til 
kostpris.
Kirkerommet er åpent for de 
som trenger noen stille minut
ter eler bare for å tenne et lys.
Tirsdager i storefri.
Ungdom 8. – 10. klasse.

KRIK
Ungdommer møtes til idrett, 
fellesskap og andakt i idretts
hallen på Fagerli skole.
Annenhver søndag fra kl.  18.30 
–20.30. (Foto: Markus Isaksen)

Senfredag 
Ungdomsklubb annenhver fre
dag. Her kommer det ungdom 
fra hele Larviksområdet. Det er 
selvfølgelig rusfritt og disco, 
musikk, masse spill og kafé/
kiosk. 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 7. november. Hver tirs
dag kl. 18.30–21.00. Ungdom 
fra 8. klasse.

Staben det  
kommende året
Det har skjedd store for-
andringer i staben denne 
sommeren. 

Ida Marie Lepperød 
Hallesby og Mari Sønne-
syn Berg har sluttet etter 
mange år i Nanset. Mari 
har flyttet til Kristiansand 
og Ida har begynt å jobbe 
fulltid som lærer. 

Det er alltid trist å miste 
så gode medarbeidere, men 
vi har fått inn særdeles 
gode erstattere. 

I tillegg må vi glede 
oss med Jorunn Abraham-
sen som 4. september ble 
mamma til Rebekka. Hun 
skal jobbe 20 prosent i det 
kommende året. De reste-
rende 60 prosentene av hen-
nes stilling har vi valgt å 
dele opp i mindre stillinger. 
Noen av stillingene bytter 
også noen oppgaver internt. 
Så slik ser staben vår ut nå:

Kristian Fredrik Brekke Aalbu:  
90 prosent kirketjener og 
10 prosent trosopplærer
Tom Georg Rødland:  
80 prosent kirkemusiker,  
10 prosent trosopplærer og 
10 prosent kirketjener
Olav Aavik: 100 prosent 
prest/teamleder
Rebekka Dvergastein Dahle: 
60 prosent trosopplærer
Jorunn Abrahamsen: 
20 prosent trosopplærer
Jeanette Broager Meyer:  
20 prosent trosopplærer
Ragnhild Lia: Dirigent 
Linda Øyen: Kasserer

Velkommen som
trosopplærer, Rebekka!
Hurra, Nanset Kirke har fått 
ny trosopplærer for ung-
dom! Rebekka Dvergastein 
Dahle skal ha ansvaret for 
konfirmanter, Ten Sing, ung-
domsledertrening og KRIK. 
Larvik er ikke et nytt og 
fremmed sted for Rebekka. 
Hun bodde 5 år i Nevlung-
havn som ung, og foreldrene 
bor nå i Larvik. Derfor kjen-
te hun til ungdomsarbeidet 
i menigheten før hun søkte 
på stillingen. 

– Det er fint å komme inn i noe som allerede er 
etablert og godt i gang, sier Rebekka, som gleder seg 
til å være med på å videreutvikle det gode arbeidet i 
kirken. 

– Jeg husker godt min egen tid som konfirmant  
i Tanum og medlem i Tunheim Ten Sing. Disse 
 erfaringene vil jeg gjerne ta med meg inn i arbeidet.  
Som 14-åring er man jo veldig opptatt av hvem man 
selv er, og det er viktig. I tillegg ønsker jeg å hjelpe 
ungdommene til å løfte 
blikket litt og se utover på 
verden, skape et samfunns-
engasjement.

Rebekka har en solid 
bakgrunn for jobben, både 
når det gjelder utdanning 
og arbeidserfaring. Men selv 
framhever hun en annen 
viktig egenskap: – Jeg er 
glad i å leke! 

Vi ønsker Rebekka vel-
kommen og lykke til med 
jobben og det som for hen-
ne er det viktigste målet:  
– Å gjøre Jesus synlig for 
ungdommene og gi dem 
Jesus-erfaringer.  ■

Kristian Fredrik Brekke Aalbu
Kristian Fredrik Brekke Aalbu er ansatt 
i et års vikariat som kirketjener. Han er 
et kjent fjes for mange i Larvik og har 
vært med i Nanset Ten Sing i mange år. 

Den siste tiden har han 
jobbet som kirketjener 
i Domkirken i Tønsberg 
og vi er veldig glade 
for at han nå begynner 
hos oss. De fleste som 
kjenner ham kaller han 
bare for KF.

Jeanette Broager Meyer
Jeanette har vært frivillig i Nanset kirke i 
1,5 år og har nå begynt i et vikariat på 20 
prosent. Hun skal drive Movin og Fre-
dagsklubben. Jeanette er stadig på jakt 
etter frivillige som vil 
være med å lage fredags-
klubb for barna i 4.–7. 
klasse, så har du lyst til 
å være med på dette så 
ta kontakt med Jeanette. 
Det er stas å ha Jeanette 
i staben vår.

Navn: Rebekka  
Dvergastein Dahle
Alder: 30 år
Utdanning: Mastergrad  
i Praktisk Teologi
Arbeidserfaring:  
Bibelskolelærer ved 
Filadelfia Bibelskole, 
Bibelskolen i Grimstad 
og Ansgar Bibelskole. 
Prosjektleder for misjon i 
FriBU, Familiekonsulent i 
Misjonskirken Norge Ung
Personopplysninger:  
Gift, 2 barn (tre og 
 halvannet år),  
bor i Sandefjord. 

Ny høst i Nanset



12 stykker reiste på Senior-
tur, som Diakoniet i 
Larvik og Nanset menig-
het arrangerte 23. august. 
Denne gang gikk turen til 
Kongsberg i flott august-sol 
oppover Lågendalen.

I Kongsberg kirke ble vi 
guidet på en interressant 
«reise» gjennom kirkens 
historie. Vi så kongestolen 
der kong Olav satt under 
fest gudstjenesten ved byens 
350-års jubileum i 1974.  

Etter en deilig lunsj på 
Grand Hotel gikk turen til 
Kongsberg Bergverksmuse-
um hvor vi fikk omvisning. 
Her var det også avdelinger 
for myntmuseet, og skihis-
toriemuseet. 

Det blir flere turer i regi 
av Diakoniet. Kom gjerne 
med forslag til nye reise- 
mål. ■

Mari Løchen                                                                                                                                           
Birthe Sølyst Balendran

Seniortur til Kongsberg

Rød rose til iVekst

I Kongsberg kirke.

Poesi- 
gudstjeneste
Poesifestivalen 2017 
ble avsluttet i Nanset 
kirke med gudstjenes-
te, søndag 27. august.

Gudstjenestens 
tema handlet om 
flyktninger. Gjennom 
bibeltekster, lyrikk 
og musikk ble temaet 
belyst.

Jens Bjørneboes 
dikt «Mea maxima 
 culpa», Min store 
skyld, ble lest som 
syndsbekjennelse av 
skuespiller Liv Nes-
lowe. Hun sto også for 
resitasjonen i guds-
tjenesten.  

Artisten Marthe 
Valle spilte og sang 
egne tekster knyttet 
til temaet. Hun holdt 
også en preken/appell 
som handlet om hva 
hun hadde opplevd 
som sykepleier på øya 
Levsos i Hellas. Hun 
var med på å gi medi-
sinsk hjelp til flyktnin-
gene som kom i land 
etter flukten på havet. 
En sterk opplevelse 
som munnet ut i en 
appell til oss om ikke 
å slutte og tenke; Hva 
hvis det var meg?

Liv Neslowe og 
Marthe Valle, liturg 
Jan Petter Terkelsen, 
kantor Espen Melbø 
og fløytist Jorunn 
Abrahamsen bidro alle 
til at gudstjenesten 
ble en spesiell og fin 
opplevelse for de fram-
møtte. Vi takker styret 
i poesifestivalen og de 
som sto for program-
met i gudstjenesten 
for at Nanset menig-
het fikk være med 
på en verdig og flott 
avslutning av festiva-
len.  ■
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Plenene på uteområdet til 
Nanset kirke blir klippet 
og stelt av en arbeidsgjeng 
fra iVekst. De er engasjert 
av kirkelig fellesråd. Det er 
en fryd å se gutta i aktivi-
tet. De stiller mannsterke 
opp og jobber med iver og 
stolthet til hele området 
er strøkent. Det er trivelig 
å oppleve at det er pent 
rundt kirka vår. Vi takker 
for flott innsats!  ■ Her er noen av de flinke gutta fra iVekst. Foto: Solveig Levinsen

Det var i mange år tradi-
sjon for Nanset menighet 
og reise på menighetstur. 

Så har det vært noen år 
hvor det ikke har vært tur. 
Denne sommeren tenkte vi 
at det var på tide og prøve 
igjen. Så helgen 10.–11. juni 
var det igjen duket for en 
menighetsweekend. Det 
var en fin blanding av barn 
og voksne som stod klare 
på kaia i Brevik for å bli 
skysset over til Oksøya med 
ferge. 

De to dagene på Oksøya 
ble brukt til gode samtaler, 
fellesskap, kubbespill, un-

derholdningskveld, grilling 
og gudstjeneste på søndag. 

Tusen takk til alle som 
var med og som bidro til å 

gjøre dette til en fin og god 
opplevelse. 

Vi håper på gjentakelse 
neste sommer!  ■

Menighetsweekend på Oksøya

Kubbespill var en populær aktivitet.  Foto: Jarle Teigen

Kveldsunderholdning med store og små.  Foto: Jarle Teigen



Nok en gang så var det 
duket for konfirmantleir. 
Dette markerer starten 
på konfirmanttiden og vi 
sparker i gang med to døgn 
på fantastiske Oksøya. 

Spente, glade, kule og 
litt nervøse konfirmanter 
møtte fredag ettermiddag 
på kaia i Helgeroa og etter 
en times cruise i skjær-
gården var vi framme på 
øya. Det var konfirmanter 
fra Larvik, Langestrand, 
Hedrum og Nanset, mange 
kjente hverandre fra før og 
nye bånd ble knyttet. 

Sola skinte gjennom 
hele helgen og bortsett fra 
noen kuttskader og to ut-
løste brannalarmer så gikk 
det ganske fredelig for seg.

Det er ingen ting annet 
enn herlig og fantastisk å få 
være med disse flotte ung-
dommene på tur og vi er 
takknemlig for tiden vi får 
være sammen med dem.

Tusen takk til alle ung-
domslederne som brukte 
av tiden sin til å lage leir 

for konfirmantene og tusen 
takk til konfirmantene som 
stilte med godt humør, 

innsatsvilje, glede og meget 
god innstilling.  ■
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Bokutgivelse
Trosopplærer i Tanum 
og Kjose menigheter, 
Birgitte Bugaard Ørnes, 
ga i våres ut andre bok. 
«Med hjerte i fornyel-

sen» handler om Oase- 
bevegelsen og hva den har betydd for 
henne gjennom 35 år. 

Hun har en drøm om mer åpenhet 

for å se hverandres forskjelligheter og 
bruke dem. På Oasestevnene opplever 
hun spontanitet, lovsang og nådegaver 
i funksjon – alt under veiledning. Hun 
mener Den norske kirke ikke har vært 
så åpne for dette. Birgittes anliggende 
er å alminneliggjøre ting, og at kristen 
tro og karismatikk blir naturlig. Hun er 
takknemlig for den tilhørighet og felles-
skap Oase har tilført henne, og ønsker å 
dele troens erfaringer på livsveien.  ■

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: Markus Isaksen

Konfirmantleir på Oksøya

«Med hjerte i fornyelsen» er et vitnesbyrd om hva Oase har

betydd i et menneskes liv gjennom skiftende tider. Denne boka er

like mye et vitnesbyrd om et liv levd i etterfølgelse av Jesus, som

den er en hyllest til Oase. Ved hele tiden å holde seg nær til Han og

drikke av Hans kilder, vitner Birgitte om en kraft og en fred som

har fått følge henne under alle omstendigheter.

Av og til kan etterfølgelse og et liv i ledelse gjøres til en vanskelig

disiplin for de «særlig fromme» eller særskilt dedikerte. Birgitte viser

oss hvor konkret Ånden leder, og hvor utrolig viktig mennesker er.

Mennesker som Gud plasserer i livene våre. Ja visst skal vi lytte til

Åndens innskytelser, men like mye skal vi låne øre til de mennes-

kene som Gud betror oss og sender i vår vei for å velsigne oss.

«Med hjerte i fornyelsen» er på mange måter en takk til alle som

har vært med og virkeliggjøre Oase-familien. For det er virkelig en

familie, et fellesskap av mennesker med en lengsel etter mer av

Gud, både på sommerens stevne og gjennom året. Det er vakkert å

lese hvordan Oase familien har skapt tilhørighet og fellesskap, slik

at tro og lengsel er bevart gjennom alle disse årene.

En av Oases høvdinger, Jens Petter Jørgensen, har en setning han

stadig gjentar: «Vi har stadig noe nytt til gode hos Gud». Birgittes

bok bekrefter Jørgensens setning og er til

oppmuntring og veiledning for alle som

ønsker å leve et helt naturlig overnaturlig

liv!

Morten Edvardsen, 

pastor i Tønsberg Frikirke 

og Oase-leder gjennom mange år.

ISBN 978-82-303-3537-6

Med hjerte 
i fornyelsen

Birgitte Bugaard Ørnes



«

 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  •  2 - 2 0 1 7

B
A

R
N

U
N

G
D

O
M

V
O

K
SN

E
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 

MOViN’
Aktivitet i gymsalen på Hedrum ung
domsskole. 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

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

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. 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 17. september 
Kl. 10.00: Misjonsgudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til Misjonsprosjektet.

Søndag 24. september 
Kl. 17.00: Sprell Levende familiegudstjeneste med 4-årsbok.  
NaBaGo. Olav Aavik. Takkoffer til menighetens barnearbeid.
Furuheim: Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Olav Aavik.

Søndag 1. oktober 
Ingen gudstjeneste i Nanset. Innsettelse av ny prost i Larvik kirke.

Søndag 8. oktober 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Knut Zakariassen. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 15. oktober
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid. 

Søndag 22. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Sportskapellet.

Søndag 29. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Takkoffer til Kia
Furuheim: Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 5. november 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 12. november 
Kl. 10.00: Ung Messe. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 19. november 
Kl. 10.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. NaBaGo.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.
Furuheim: Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 26. november 
Kl. 10.00: Festgudstjeneste. Larvik Kammerkor. Olav Aavik.  
Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

Søndag 3. desember 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 10. desember 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Nabago Pluss. Olav Aavik.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 17. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen.  
Takkoffer til Institutt for sjelesorg.
Furuheim: Kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Oddrun Pedersen

Søndag 24. desember – Julaften 
Kl. 14.00: Kirkens kor deltar. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
Kl. 16.00: Korpset deltar. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Mandag 25. desember – 1. juledag 
Ingen gudstjeneste i Nanset. Høytidsgudstjeneste i Larvik kirke.

Tirsdag 26. desember – 2. juledag
Kl. 12.00: Vi synger oss gjennom julens salmer.

ANDRE ARRANGEMENTER:

Søndag 1. oktober 
Kl. 18.00 og 20.00: Fundraising-konserter til inntekt for det nye 
lydanlegget i Nanset kirke. 

Lørdag 4. november
Basar. Alle kirkas kor, samt Kor uten grenser deltar. Det blir andakt, 
kafé, salgsbord, åresalg og trekning av loddlister.

Tirsdag 7. november 
Kl. 17.30 og 20.00: Ten Sing konserter i Bølgen Kulturhus.

Fredag 10. november 
Kl. 10.00 til 14.00: Oasedag i Nanset kirke for ansatte og frivillige.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


