
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 0 9 1

Levende kirke
■  Etter en sommer litt utenom det 
vanlige, så er vi kommet til septem-
ber og da er det også tid for høst.  
Og tid for høst er synonymt med opp-
start i Nanset kirke. Noen av kirkens 
naboer har bemerket at det har vært 
stille og rolig rundt kirken i sommer, 
men nå er det igjen tid for å fylle hu-
set med mennesker og gode møter.

■  Nanset kirke ønsker å være en 
levende og åpen kirke hvor alle men-
nesker kan finne sin plass med det 
livet en lever. Så du er veldig velkom-
men til å komme innom når det 
passer. 
    Velkommen inn, vi skal holde 
 kaffen varm!

Sandra og Nanset Ten Sing jobber denne høsten med forestillingen «Midt imellom». Foto: Fred Isaksen

Kristian  
Fredrik
Intervju med vår nye 
kirketjener «KF» Brekke 
Aalbu, som etter et års 
vikariat nå er fast ansatt. 

Se side 5

Høstens basar
Lørdag 3. november blir 
det igjen basar i kirken, 
med blant annet kor-
sang, kafé og loddsalg.

Se side 3

Spekter
Ungdommen har vært på 
sommerferstival.

Se side 6

På konfirmantleir
Konfirmanter fra Larvik, Langestrand, Hedrum og 
Nanset hadde en helg sammen på Oksøya.

  Se side 6
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NANSET KIRKE

Kjære alle dere!
I skrivende stund er det bare noen timer siden jeg kom 
hjem etter et av høstens herligste eventyr, nemlig konfir-
mantleir. For en glede, og så stor stas, at så mange unge 
mennesker velger å bruke et år av livet sitt til å være med 
i kirka og bli konfirmert!

Og vi som jobber med konfirmantene, vi tenker: Hva skal 
vi fortelle disse unge menneskene om Gud? Nå som vi har 
dem her et år. Hva er det aller viktigste?
Og vi faller ned på det samme hvert år, at ungdommen, 
de trenger å høre det samme som andre mennesker: At de 
er villet, ønsket, skapt og elsket.
Og språket til ungdommen er gjerne musikk, så vi har 
sunget masse. Og blant annet har vi sunget TT-salmen fra 
2014 som heter «Du tar meg imot».

Du tar meg imot, med alt som er vanskelig å bære.
Du tar meg imot, med alt som er vanskelig å være. 
Jeg er sett, avslørt og elsket.
Alt jeg tenker og gjør og er.
Gud, Du går med meg her.

Temaet i Nanset kirke det kommende året er Tro. 
Så gjennom musikk, forkynnelse og menneskemøter så er 
håpet at det kan skapes en tro på at i kirka vår så er alle 
mennesker velkomne med det livet en lever.
At man blir tatt imot med alt det som er vanskelig å bære.
At man blir tatt imot med alt som er vanskelig å være.
Og tro, virkelig tro, at Gud er en som både ser og som 
elsker.

Nanset kirke er summen av alle de menneskene som er 
her, summen av et fellesskap.
Uten alle disse er kirka bare et tomt hus av murstein.
Så velkommen til kirka, ofte eller bare en gang eller to, 
velkommen med ditt levde og sårbare liv.
Velkommen med alt det som er deg.

Du er sett. 
Og elsket.
Av Gud.

OLAV
AAVIK
Sokneprest

www.nansetkirke.no



Lørdag 3. november blir det 
igjen basar i Nanset kirke . 
Kirkeringene, basarkomite-
en, stab og mange frivillige 
står bak dugnaden. Inntek-
ten går til barne- og ung-
domsarbeidet i kirka. 

Som tidligere år blir 
det liv og røre og skikkelig 
basar stemning fra kl 13-18.

Det blir mye sang og 
musikk. Larvik Kammerkor, 
NaBaGo-korene og Kick vil 
ha hver sin sangavdeling. 
Det blir også andakt, kafé, 
salgsbord, åresalg og trek-
ning til slutt på gevinstene 
fra loddlister.  

Det blir anledning til 
å levere gevinster i kirken 
dagen før, fra kl 17. Vi skal 
også i år selge mat som 

pleier å være populært. Så 
om du har lyst til å bake 
for eksempel julekaker, 
gjærbakst, annen bakst 
eller lage syltetøy vil dette 

mottas med stor takk.   
Alle er hjertelig vel-

kommen til en trivelig og 
sosial ettermiddag i Nanset 
kirke! ■

Helt Enkelt
Søndag 7. oktober  
kl. 19.00 er det tid for 
høstens første Helt 
Enkelt. I sofaen blir 
det gjensyn med Mari  
og Freddy Berg som 
kommer for å fortelle 
om liv og virke på Sør-
landet. Kick er med og 
synger.

De to siste Helt 
Enkelt i høst blir 4. 
november og 2. desem-
ber.  ■

Familie- 
gudstjeneste
Høstens første fami-
liegudstjeneste er søn-
dag 23. september. Det 
blir det Sprell Levende 
familiegudstjeneste, 
med dåp, utdeling av 
4-årsbok og sang av 
NaBaGo. 

I tillegg vil det bli 
avduking av en helt 
spesiell gjenstand i 
gudstjenesten. Vil du 
vite hva det er, da må 
du nesten komme og 
se selv!

Har du en 4-åring 
som ønsker 4-årsboka 
så ta kontakt med vår 
tros opplærer Jorunn 
Abrahamsen!  ■

Innsettelse 
av ny biskop
Søndag 23. september 
blir vår nye biskop  
Jan Otto Myrseth 
innsatt i Tønsberg 
Domkirke. Vi håper å 
se ham i Nanset kirke 
i løpet av 2019!  ■
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Ten Sing med høstkonsert i Munken
I år tar vi en sjanse. Vi prø-
ver noe nytt! 

Styret har bestemt at i 
år pakker vi ned kortrabu-
lanter, gitarer, trommesett, 
kostymer og notestativer 
og drar ned til Teaterhuset 
Munken. 

Vi har også valgt oss en 
ny dag. Sett av mandag 5. 
november kl.18.00 og 20.00.

Temaet for året Nanset 
Kirke er inne i er «Tro», og 
Ten Sing har derfor valgt 
tittelen «Midt imellom». Vi 
kan love kvalitet og kreati-
vitet i form av drama, sang, 
band og teknikk. Ungdom-

mene er i full gang med 
å øve inn sanger, skrive 
manus, tenke på kostymer 
og planlegge høstens store 
begivenhet!

Vi har i år også med oss 

ti konfirmanter.
Gled dere sammen med 

oss, hjelp oss å fylle Mun-
ken til to forestillinger og 
spre ordet!  ■

Det blir alltid folksomt på basaren i Nanset kirke. Foto: Fred Isaksen

Marit Evertsen selger julekaker og andre bakevarer. Foto: Fred Isaksen

Fra Ten Sings vårkonsert. Foto: Fred Isaksen

Tid for høstens basar



Knøttesang:
Barnesanger, rim og regler. På 
mandager 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 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 tradi-
sjonelle 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 sangferdigheter. 
NaBaGo synger på familieguds-
tjenester.
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 guds-
tjenester og har konserter og 
turer i inn- og utland.
Onsdager kl. 18.00-19.30
For deg som går i 3. – 7. klasse.

Fredagsklubben:
Klubbkveld annenhver fredag. 
Her er det mye lek og masse 
moro, Diverse brettspill, pc-spill, 
PlayStation, bordtennis, air-
hockey, kiosk med salg av 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 
er det salg av hjemmelagde 
rundstykker, vafler og kakao til 
kostpris. Kirkerommet er åpent 
for de som trenger noen stille 
minutter eler bare for å tenne 
et lys. Tirsdager i storefri.
Ungdom 8. – 10. klasse.
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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 2018 
er det TRO 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

Høstoppstart
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Kristian Fredrik
– Velkommen som kirketjener, Kristian Fredrik!
Tidlig i høst ble Kristian Fredrik (KF) fast ansatt som 
kirketjener i Nanset kirke. Han er ikke ukjent med 
kirke og menighetsarbeid. 
Han er døpt og konfirmert 
i Larvik kirke, var med i 
søndagsskole og barnegos-
pel som mor og tante drev. 
Ungdomstiden hadde han 
i Nanset kirke og KFUK/
KFUM. På et tidspunkt var 
kusine Hedda dirigent 
for Nanset Ten Sing, både 
bror Magnus og han selv 
har vært aktive og lagt 
ned mange frivillige timer 
i tensingarbeidet. KF har 
også vært med i Larvik 
menighetsråd.

– Du har vært ansatt i et 
års vikariat som kirketjener 
i 90 % og som trosopplærer i 
10 % i Nanset kirke. Du har 
ikke lagt skjul på at du har 
trivdes godt i vikariatet. Hva 
sier du nå som du har blitt 
fast ansatt?

– Jeg er glad og takk-
nemlig for at jeg fikk 
jobben i Nanset kirke. Jeg 
tok en sjanse da jeg sa opp 
den faste jobben i Tøns-
berg for å gå til et vikariat, 
men heldigvis gikk det 
bra og nå føler jeg at jeg 
har kommet «hjem»! Jeg er 
blitt veldig godt mottatt 
og trives med menighet, 
stab og arbeidsoppgaver. 
Jeg trives best med å jobbe 
med mennesker, bil er nå 
hobby.

– En kirketjener i Nanset møter mange utfordringer, 
både praktisk og menneskelig. Hva legger du vekt på i 
utførelsen av jobben?

– Logistikk er en utfordring og selvfølgelig den 
praktiske delen som følger med den store aktiviteten 
i Nanset. Tilstedeværelse når det er aktivitet i bygget/
kirken legger jeg vekt på. Å ha en god relasjon til 
de som jobber her, både ansatte og de mange frivil-
lige er viktig for meg. Folk må oppleve å bli sett. Jeg 
tenker at kirketjeneren bør være limet i menigheten. 
Limet som kan knytte ting sammen eller olje som 
smører og holder ved like de bevegelige delene i me-
nigheten. Nå får jeg både jobbe med praktiske ting og 
bidra som trosopplærer i ungdomsmiljøet. Noe frivil-
lig arbeid blir det også. Det er helt topp for meg! 

Vi ønsker KF velkommen!  ■   
 Solveig

Navn: Kristian Fredrik 
Brekke Aalbu
Alder: 28 år
Utdanning: Fagbrev som 
biloppretter
Arbeidserfaring: Bil-
oppretter, montering 
av anleggsmaskiner, 
arbeid med bilpleie, har 
vært både ansatt og 
frivillig i KFUK/KFUM i 
ungdomsarbeid og som 
leder bl.annet på leirer. 
Frivillig også i Ten Sing 
og After Eight i Nanset 
fra 2006. Før han kom til 
Nanset som kirketjener, 
hadde han et vikariat i ca 
1 år som trosopplærer i 
Domkirken i Tønsberg og 
fast jobb som kirketjener 
der i 1 år.
Personopplysninger:
Singel, bor på småbruk i 
Brunlanes

KRIK:
Ungdommer møtes til idrett, 
fellesskap og andakt i idretts-
hallen på Fagerli skole.
Annenhver søndag fra kl. 
18.30 – 20.00.

Senfredag: 
Ungdomsklubb annenhver fre-
dag. Her kommer det ungdom 
fra hele Larviksområdet. Det er 
selvfølgelig rusfritt og disco, 
musikk, masse spill og kafé 
med salg av brus, godteri og 
ostesmørbrød er noen av in-
grediensene. 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 Munken 5. november. 
Hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00. 
Ungdom fra 8. klasse.

Høstoppstart

I de tre NaBaGo-korene kan 
barna utvikle sin sangglede i 
hele 12 år. Til venstre: NaBaGo 
Mini legger stor vekt på lek. 
Og her har de små følge av en 
voksen.
Under: NaBaGo synger «Du er 
du og du duger», en sang med 
mange bevegelser.
Underst: De største barna, i 
NaBaGo Pluss, liker å synge 
fengede sanger med god 
rytme. 

Foto: Fred Isaksen



7. til 12. august reiste vi 
innover til Sandvika med 
en god gjeng ungdommer 
fra både Nanset og Larvik 
menighet for å oppleve 
KFUK-KFUMs sommerfesti-
val Spekter. Denne gangen 
med et sterkt internasjo-
nalt preg fordi tensing-
bevegelsen feiret 50 år og 
dermed kom det kor fra 
mange andre land.

Vi bodde på en skole i 
Bærum med unge voksne 
fra England, Danmark og 
Tsjekkia. Engelsk-kunn-
skapene vokste i takt med 
dagene som gikk til hen-
ging i sol og regn, møter i 
sirkusteltet, seminarer og 
ikke minst lek og moro.

Temaet for årets festival 
var Connected, koblet på. 
Koblet på Gud, livet, tekno-
logi og verden. Gjennom 
flotte samlinger opplevde 
ungdommene musikk, 
dans, drama og undervis-
ning som var relevant for 
deres hverdag. 

På torsdagen kunne man 
velge mellom fire ulike 
tema-gudstjenester som 

alle endte opp i teltet for å 
avslutte med å feire natt-
verd sammen. Harry Potter, 
Taize, Coldplay og Miljø var 
de fire temaene som preget 
hver sin gudstjeneste.

Spekter var fellesskaps-
styrkende, gøy, slitsomt, 
morsomt, nytt for noen og 
et godt sommerminne vi 
tar med oss inn i høsten 
som allerede er her. ■

Rebekka

Så var det klart for konfir-
mantleir igjen, og siden 
denne er blitt gjennomført 
på Oksøya siden tidenes 
morgen, så var det aldri tvil 
om hvor turen skulle gå.

Fredag ettermiddag var 
det oppmøte på kaia i Bre-
vik hvor ferja Dikkon skulle 
ta oss med på et 10-minut-
ters cruise over sjøen til 
Oksøya.

Med på leiren var konfir-
manter fra Larvik, Lange-
strand, Hedrum og Nanset, 
i tillegg til stab, frivillige 
og mange supre ungdoms-
ledere.

Den største forandrin-
gen i år var at den urgamle 
tradisjonen med lapskaus 
og spaghetti a la capri ble 
byttet ut med taco … det 
var ikke mange som var lei 
seg for det!

Været var langt fra su-
pert, men pågangsmotet og 
innsatsviljen til konfirman-
tene desto større.

Motivasjonen hos de 
unge var kanskje på sitt 
høyeste da de fikk kaste 

våte svamper på prestene. 
Det var to klissvåte og litt 
svimle prester som fikk 
gjennomgå. Tydeligvis 
mange håndballspillere 
blant konfirmantene…

Etter to døgn var det 

tilbake til fastlandet igjen. 
Forhåpentligvis var det en 
god opplevelse for ungdom-
men. For oss ansatte så 
var det i hvert fall nok et 
eventyr. ■

Konfirmantleir på Oksøya
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Connected på sommerfestivalen Spekter

Fotballkamp hører med på leir. Foto: Olav Aavik

Deltakerne 
fra Larvik og 
Nanset. 

Foto: Henrik 
Onsrud

Live Marie 
og Åse Marie 
hadde det 
helt topp på 
Spekter. 

Foto: Markus 
Isaksen
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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

 Foto: Markus Isaksen

Kick sang med Halvdan Sivertsen
Østlands-Posten skriver: «Megakoret Kick er alene vel verd 
en konsertbillett. Men når de setter Halvdan Sivertsen
med gitaren i front, så blir det ekstra trivelig.

For det er trivelig nå folk presser seg inn i kirken og 
fyller alle benker og stoler. Det er noe ekstra når det store 
koret stiller seg opp og alle dører må åpners for å slippe 
inn nok luft til publikum og artister. For det var ikke bare 
artistene som sang denne torsdagskvelden. Publikum hev 
seg med allerede på første låt, og Halvdan Sivertsen slapp 
de løs videre, innimellom. Som om han ikke hadde nok 
med et hundretalls sangere i ryggen.

Så på rad og rekke kom de kjente kjære sangene. Et par 
der Halvdan sang alene, mange der koret var med, og en 
del der hele salen sang for full hals.» n

HØSTFESTIVAL
Bærekraftig nærmiljø, tro og liv

På KUF-huset 21.–23. sept.
Øvre Dr. Holmsvei 44

Arrangører: Larvik menighet og Larvik KFUK-M

Kl. 17.00: Åpningsfest med grillmat.
Skuespill av «Kula og Myggen».
NaBaGo-korene fra Nanset kirke synger.
Natursti og ansiktsmaling for barna.

Kl. 19.00: Bruktmarked barneartikler.
Salg av hjemmelagde produkter.

Kl. 20.00: Foredrag og musikk ved Torgeir Wittersø Skancke. 
Vi kjenner han fra «Sterke streker» og «Fri fant». 
Han forteller om gleden over naturen og det å leve enkelt.
Kollekt. Kafé med salg av vafler, kaker og kaffe.

Fredag 

21.

Kl. 12 – 15: Bruktmarked av barneartikler.
«Fiksefest» – ta med deg elektriske småartikler 
som trenger en overhaling, eller hjelp til å fikses.
«Stoppeshop» – lær hvordan du lapper klær, 
legger opp ei bukse, lager nytt av gammelt tøy.
Natursti.
Vegetar-kafé i kjelleren.
«Speakers corner».

Kl. 18.00: Kjolefestival – kjøp en brukt kjole for 100 kr. 
(kan også bli kvitt en torsdag kl. 18.00)

Kl. 18.30: Foredrag «Hvorfor handle økologisk og kortreist mat?» 
ved Elisabeth Irgens Hokstad.
Musikk ved Hedda Brekke Aronsen.
Kafé.

Kl. 11.00: Festivalgudstjeneste. «Bærekraftig liv og tro».
Band, forsangere. 
Kirkesuppe: vegetar grønnsaksuppe.
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Lørdag 

22.

Søndag 

23.
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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.

Fredag 21. september
Kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste/Unite Larvik.

Søndag 23. september 
Kl. 10.00: Sprell Levende familiegudstjeneste med 4-årsbok. NaBaGo. 
Even Sundby og Jorunn Abrahamsen. Takkoffer til menighetens 
barnearbeid.

Lørdag 29. september
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen.

Søndag 30. september 
Ingen gudstjeneste i Nanset. 

Søndag 7. oktober 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 14. oktober
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik. Takkoffer 
til menighetens barnearbeid. 
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd. Olav 
Aavik.

Lørdag 20 oktober
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen.

Søndag 21. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Vikarprest. Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

Søndag 28. oktober 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Sportskapellet.

Søndag 4. november 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 11. november 
Kl. 10.00: Sprell Levende familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Lørdag 17. november
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen.

Søndag 18. november 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Vikarprest. Takkoffer til Stefanusalliansen.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 25. november 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til menighetens 
 diakoniarbeid.

Søndag 2. desember 
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Olav Aavik. Takkoffer til Helt Enkelt.

Søndag 9. desember 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Nabago Pluss. Olav Aavik. Takkoffer til 
menighetens barnearbeid. 

Søndag 16. desember 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Kirkens SOS i Norge.

Mandag 24. desember – Julaften
Kl. 12.00: Julegudstjeneste på Furuheim.
Kl. 14.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kl. 16.00: Julegudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tirsdag 25. desember – 1. juledag
Kl. 11.00: Felles høytidsgudstjeneste i Larvik Kirke. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet. Ingen gudstjeneste i Nanset.

Onsdag 26. desember – 2. juledag
Kl. 11.00: Vi synger oss gjennom julens salmer. 

         
ANDRE ARRANGEMENTER:
Lørdag 3. november
Kl. 13.00 – 18.00: Basar i kirken.

Mandag 5. november 
Kl. 18.00 og 20.00: Nanset Ten Sings høstkonsert på Munken.

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FACEBOOK




