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Advent og juletid
■  I tiden fremover fyl-
les Nanset kirke av sang, 
musikk i adventstid og 
julefeiring. 

■  I sentrum av alt, 
og som det absolutte 
utgangspunktet, er det 
lille barnet. Det lille bar-

net som på samme tid 
både var verdens skaper 
og et sårbart menneske. 
Om Han er det alle de 
forskjellige stemmene 
synger om i kirka vår. 
Om Han som Jesaja sa: 
For et barn er oss født, en 
sønn er oss gitt. Herreveldet 

er lagt på hans skulder. 
Han har fått navnet Under-
full rådgiver, Veldig Gud, 
Evig far, Fredsfyrste.

God jul! 

Se side 3

Koret Kick holder to julekonserter torsdag 14. desember i Nanset kirke. Foto: Markus Isaksen

Rekord-basar
NaBaGo-jentene, Elise 
og Emely sang solo på 
basaren som i år slo alle 
rekorder. 

Se side 6

Misjonsdag
med jubilant
Besøk fra Thailand og  
50-årsjubilanten  
Hovland misjonsforening 
bidro til en innholdsrik 
misjonsdag i Nanset 
kirke.

Se side 6

Størst av alt
Nanset Ten Sing hadde to flotte forestillinger  
i Kulturhuset Bølgen med sang, dans og drama. 
 Se side 4-5
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NANSET KIRKE

Ære være!
Det er tider da kirkens folk har sunget «Ære være Gud i det 

høyeste» så kraftfullt at menneskene på jorden nesten er 

blitt borte. Sånn sett er inkarnasjonens mysterium, at Gud 

ble menneske og tok bolig i blant oss, et nødvendig korrektiv 

til den tro som ikke tar menneskenes liv i verden på alvor.  

De siste årenes julebudskap har da også i stor grad blitt 

 preget av at Gud i Jesus Kristus har fått en landingsstripe i 

vår virkelighet. Og mange av oss har gjerne sitert den sven-

ske bok tittelen: «Gjør som Gud, bli sant menneske» eller gitt 

vår tilslutning til Grundtvigs utfordrende ord: «Menneske 

først og kristen så». Og «Kristus kaller oss ikke fra livet, men 

til livet». Vi har rett og slett også sunget: «Ære være mennes-

ket» fordi vi har opplevd at denne delen av julebudskapet har 

vært en mangelvare i forkynnelsen. Troen må berøre men-

neskelivet, og det som skjer i kirken må gi livsmot. Evange-

liet når ikke sitt mål før det berører mennesket.

 Men spørsmålet er om ikke inkarnasjonens evangelium 

er blitt vektlagt så ensidig i de siste årene at vi nærmest har 

tømt himmelen for Gud og dermed endt opp som velmenen-

de humanister? En av mine favorittlærere pleide å si: «Hvis vi 

gjør en delsannhet til helsannhet blir resultatet usannhet». 

Han var opptatt av at livets dypeste spørsmål er avhengig av 

at noe holdes sammen som ikke må atskilles. Himmel uten 

jord blir overåndelighet slik jord uten himmel blir mate-

rialisme. Derfor er det avgjørende orienteringspunkt i den 

kristne tro både himmel og jord, både Gud og menneskene, 

slik at livet kan hylles og Kristus bli æret.

 Julens budskap forteller oss det som presist uttrykkes 

i salme strofen: «Der Jesus er der møtes jord og himmel». 

Julens budskap advarer sånn sett like mye mot å tømme 

 himmelen for Gud som å neglisjere Guds adresse i verden. 

Derfor lød det på Betlehemsmarken julenatt: «Ære være  

Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker  

som har funnet nåde hos Gud». I tilbedelsen av Gud trer  

vår sanne menneskelighet fram og i solidariteten med  

medmennesker bryter det sant guddommelige gjen- 

nom til et samstemt «Ære være Gud». Når denne  

lovprisning høres, tas imot og kvitteres kan det  

bli virkelig jul. 

PER ARNE
DAHL
Biskop

www.nansetkirke.no



Når dette bladet kommer 
ut, så er vi inne i desember 
og adventstid. Det betyr 
mye musikk og lyd i Nanset 
kirke.

Kirken fylles opp av egne 
kor, og andre konserter. 
Barnehagene og skolene 
har sine tradisjonelle jule-
gudstjenester.  Gjennom 
musikken og ordene så 
får vi høre den mektige 
historien om Gud som ble 
menneske.

Nanset skolekorps er 
først ut med sin tradisjo-
nelle julekonsert lørdag 9. 
desember. Barnekorene kler 
seg i hvitt og kommer inn 
i kirken med tente lys på 
 Luciakonserten 13. desem-
ber.

Nytt av året er at det 
ikke blir felles julekonsert 
med Ten Sing og Kick. Kick 
holder to konserter alene 
14. desember.

Som vanlig blir det to 

gudstjenester på julaften.  
I år er det  felles gudstjenes-
te i Larvik kirke 1. juledag. 

2. juledag åpnes dørene 
igjen til Nanset og kl. 12.00 
så skal vi synge oss gjen-
nom julesalmene. 

Har du ikke fått nok av 
julen i januar så blir det 
juletrefester den første 
uken i januar. 

Velkommen til Nanset 
kirke i julen. Vi kan garan-
tere god julestemning!  ■

Tirsdag 13. desember kl. 18.00                 
Luciakonsert med NaBaGo og NaBaGo 
Pluss. Gratis entré, kollekt.

Torsdag 14. desember kl. 18.00 
og kl. 20.00 Julekonsert med Kick. 
Bill. kr 100 voksen / kr 50 for 
barn opp til 18 år, kjøpes på Ark 
Nordbyen og ved inngangen

Søndag 17. desember kl. 18.00 
Julekonsert med Ingrid Bakker,  gitarist 
Andreas Ertesvåg og pianist Aurora 
M. Berg. Billetter kr. 100 (vipps til 
99505129) eller kr. 150 ved inn-
gangen. Overskuddet går til Prosjekt 
Peru.

Fredag 22. desember kl. 22.00                  
Julekonsert med Tjølling Sangfore-
ning. 
Julaften søndag 24. desember 
Julegudstjeneste kl. 14.00:  
Kor fra kirken deltar. Knut Zakarias-
sen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
Julegudstjeneste kl. 16.00:  
Nanset skolekorps. Knut Zakariassen. 
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

2. juledag kl. 12.00 (merk tiden): 
Vi synger oss gjennom jule salmene. 
Kirkekaffe.

Torsdag 4. januar kl. 19.00 
Juletrefest for de voksne. 
Lørdag 6. januar kl. 10-14.00 
SiMens juletrefest.

Søndag 7. januar kl. 17.00                   
Juletrefest for alle!

Helt Enkelt
Søndag 3. desem-
ber er det tidligere 
trosopplærer i Nanset 
Ida Marie Lepperød 
Hallesby som er gjest i 
sofaen på Helt Enkelt. 
Dette blir også menig-
hetens farvel med Ida. 
Bli med på å takke av 
Ida som har gjort en 
formidabel innsats 
for ungdommene i 
Nanset. ■

Internasjonal 
søndag
Søndag 28. januar 
er det igjen tid for 
internasjonal søndag i 
Nanset kirke. Gudstje-
nesten er et samarbeid 
med Larvik Vineyard. 
Dette har blitt en flott 
tradisjon hvor det 
først er gudstjeneste 
i Nanset kirke før det 
blir masse internasjo-
nal mat og underhold-
ning i Vineyard sine 
lokaler.  ■

Giver-
tjenesten
Nanset kirkes giver-
tjeneste finansierer 
barne- og ungdomsar-
beidet i kirken vår. 

For å kunne klare 
å opprettholde den 
store aktiviteten, så 
er vi helt avhengig 
av denne givertjenes-
ten. Vi har som mål å 
samle inn 190 000 kro-
ner i 2017 og foreløpig 
så ligger vi et godt 
stykke bak budsjet-
tet. Vi er takknemlige 
for alle de som bidrar 
gjennom frivillighet 
og økonomisk støtte, 
men vi håper at flere 
ønsker å bidra. 

Husk at det gis 25% 
skattefradrag for gaver 
fra kr 500 og inntil kr 
30 000 pr. person.  ■
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Adventstidens høydepunkt er Lucia-konsert med NaBaGo og NaBaGo Pluss. Foto: Fred Isaksen

Skolen har gudstjenste med 
julespill.

Oppstart aktiviteter etter nyttår
Fredag   5. januar Fredagsklubben 
Søndag   7. januar Søndagsskolen
Tirsdag   9. januar Ten Sing
Tirsdag   9. januar Skolekafé
Onsdag  10. januar NaBaGo-korene + NaBaGo mini

Torsdag  11. januar Torsdagskafé 
Torsdag  11. januar Kick
Fredag  12. januar Senfredag
Søndag  14. januar KRIK
Torsdag  18. januar Konfirmanter

Juletiden i Nanset kirke



Tirsdag 7. november var det 
igjen tid for høstens vakreste 
tensingeventyr. Tradisjonen tro 
var Bølgen stedet for Ten Sing 
sin årlige høstkonsert. Temaet 
for konserten var nestekjærlig-
het og tittelen var naturlig nok 
Størst av alt!
  Konsertene er resultatet 

av tensingernes egen idé og 
produksjon. 
  Ungdomslederne i Ten Sing 
velger sanger, øver inn både 
med kor og bandet, lager 
dramastykker og lager og øver 
inn danser. Ungdoms lederne 
legger ned mye tid og engasje-
ment for denne konserten, men 

aller mest i relasjoner til de 
andre ungdommene i Ten Sing. 
De fortjener en stor takk for sin 
innsats. 
  Ti intense uker har det vært, 
fra begynnelsen til konsert-
kvelden i Bølgen. Det har vært 
ti uker fylt med glede, fortvi-
lelse, spenning, fellesskap, 

frustrasjon, håp og forventning. 
  Forhåpentligvis har tilskuer-
ne fått et glimt av den kjær-
ligheten og nestekjærligheten 
som Ten Sing ønsket å minne 
oss på. Den kjærligheten som 
er størst av alt.
  Tusen takk til alle som var 
med og bidro!   ■
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Størst av alt



Midt i november var det en 
travel uke for konfirmantene. 
For mange startet det med 
tensingkonserten i Bølgen. Den 
påfølgende fredagen var det 
tid for den årlige pysjcupen i 
Stavernhallen. Da samles alle 
konfirmantene i ulike kirkesam-
funn i Larvik kommune til en 
uhøytidelig volleyballturnering. 
Kl. 18.00 startet kvelden i hal-
len og først nærmere midnatt 
ble finalen spilt. Det deles ut 
pokaler til beste lag, beste 
heiagjeng og beste kostymer. 
Nanset har pleid å raske med 
seg noen pokaler hvert år, men 
i år måtte vi reise tom-
hendt hjem. 
Kvelden 
ble 

 ledet på en fremragende måte 
av vår egen Gabriel H. Wiede-
mann, konfirmant for to år 
siden.
  Konfirmantene rakk forhå-
pentligvis å sove lenge på lør-
dags morgen før det var tid for 
å forberede Ung Messe på kvel-
den. Vi hadde besøk av Anne 
Marie Flottorp som underviste 
konfirmantene om hvordan 
kristne blir forfulgt i verden. 
Dette var også utgangspunktet 
for temaet for Ung Messe søn-
dag, hvor konfirmantene ledet 
gudstjenesten på en utmerket 
måte.

  Takk til alle de unge 
for super innsats i 

noen intense 
dager.  ■
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Konfirmantene våre Julepynten         forteller 

Folk har nok pyntet til jul her i landet lenge før 
de fikk høre om Jesus. Men det meste av den jule-
pynten vi bruker i dag, kan også minne om Jesus 
og det som skjedde da han ble født.

Lys
Julaften er en av de aller mørkeste 
 dagene i året. Lysene på juletreet kan 
få oss til å tenke på at sola og lyset 
kommer tilbake. Det kan også 
minne om Jesus, som har sagt at 
han er verdens lys.

Engler
Ordet «engel» kommer av det greske ordet 
 «angelos», som betyr budbærer. «Angelion» betyr 
budskap, og «ev-angelion» betyr godt budskap. 
Jule-evangeliet er altså det glade budskapet om at 
Jesus er født. Og en engel er en som kommer med 
et budskap til oss fra Gud. Engelen Gabriel fortalte 
Maria at hun skulle bli mor til Jesus. Og englene på 
Betlehemsmarkene kom til gjeterne med budskap 
om at Jesus, verdens frelser, var født.

Stjerner
Stjernen i toppen av juletreet kan 
få oss til å tenke på stjernen som 
vismennene fulgte på veien til 
Jesusbarnet.

Kuler
Julekulene er runde som jord kloden. 
De kan hjelpe oss til å huske at alle 
mennesker i hele verden bor på 

samme jord, og at Jesus elsker alle i 
hele verden.

Hjerter
I tusenvis av år har folk visst at hjertet er livsviktig. 
Hvis hjertet stanser, dør vi. Fra gammelt av har 
hjertet blitt brukt som et bilde på noe 
annet som er viktig, nemlig kjærlighet. 
Og i jula prøver vi å vise at vi er 
glad i hverandre. Alle julehjer-
tene kan også minne oss om at 
Jesus er glad i alle mennesker.

Lenker
Papirlenker i mange farger har vært 
brukt på juletreet helt siden det kom 
til Norge. De er lette å lage selv, også for barn. 
 Lenkene kan minne oss om at alle vi mennesker 
hører sammen, nesten som i en stor familie. Gud er 
vår far, og Jesus er vår bror. Dagny

Konfirmantene deltok i gudstjenesten under Ung Messe. Her er 
det Merete som hjelper Olav å dele ut nattverden.

Det ble en innholdsrik uke og langhelg for konfirmantene. Den ble 
avsluttet med Ung Messe-gudstjenste som de selv var med på å 
forberede.  Foto: Fred Isaksen



Søndag 17. september 
hadde Nanset menighet 
sammen med Hovland mis-
jonsforening misjonsdag i 
Nanset kirke. Vi fikk besøk 
av Jeed Skjerpe direkte fra 
misjonsprosjektet vårt; 
Barnas Kirke i Thailand. 

Vi fikk også besøk av 
Margethe Reve Brandsæter 
som nettopp var hjemvendt 
fra det forrige prosjektet 
vi hadde i Thailand – Lov-
sangshjemmet og Imanuel-
kirkens daghjem i Bangkok.

Dagen startet med guds-
tjeneste med misjonsfokus 
der Jeed hadde preken med 
sterke historier fra Thai-
land. 

Om kvelden bandt Mar-
grethe og Jeed sammen en 
flott vandring i misjonens 
tjenester og oppgaver i 
Thailand. Vi fikk mye nytt 
fra Barnas kirke; arbeidet 
vokser veldig. Nå er det eta-

blert flere Barnas kirker.
Larvik kammerkor var 

med oss denne kvelden og 
bandt det hele sammen 
med nydelige sanger.

Ekstra stor stas var det at 

Hovland misjonsforening 
fyller 50 år i år. Et stort gra-
tulerer til foreningen og en 
stor takk til innsatsen gjen-
nom alle disse årene.  ■

John Magnar Ørnes  

Basaren er årets store 
dugnad i Nanset kirke, og 
lørdag 4. november var det 
nok en gang et vellykket 
arrangement. 

Vi merket en stor entu-
siasme i forkant av basaren 
da kirkens kor, kirkerin-
gene og andre var ivrige til 
å selge loddlister.  

Det strømmet på med 
folk hele ettermiddagen. De 
koste seg med suppe, kaffe 
og kaker fra kafeen, og 
praten gikk livlig. 

Mellom sang av «Kor 
uten grenser», NaBaGo-

 korene og Kick gikk åresal-
get strykende. Spenningen 
var stor før hver trekning. 
Presten vår, Olav, holdt 
andakt. 

Salgsbordet på kirke-
torget bugnet som vanlig 
av flotte ting. Røkt laks, 
julekaker og annen hjem-
mebakst gikk som varmt 
hvetebrød! Nytt av året var 
lefser som frivillige hadde 
laget en lørdag før basaren. 
Varme sveler var også popu-
lært. I år var det aktiviteter 
for barn nede i kjelleren. 
Ungdom fra Ten Sing stilte 

opp og bidro til at barna 
koste seg der.

Basaren involverer alltid 
mange i menigheten. Den 
er årets dugnad for å samle 
inn penger til det store 
barne- og ungdomsarbeidet 
som forgår i kirken. Entu-
siasmen fra alle involverte 
bidro til at vi i år fikk et 
rekordstort resultat. Det ble 
omsatt for vel kr 103 000,-! 

Basarkomiteen og kir-
keringene takker alle som 
har bidratt til dette flotte 
resultatet.   ■

Strålende entusiasme ga rekordresultat

JAM i kirka
En onsdag kveld i 
måneden, siste tre 
semester, har det vært 
JAM i Nanset kirke. 

Har du lyst til å 
synge en sang, spille 
litt, lese et dikt, eller 
komme med en hil-
sen, er du velkommen 
opp på scenen. Eller 
vil du bare sitte og ha 
det hyggelig, treffe 
fine folk og ta en kopp 
te eller kaffe med oss? 
Du er velkommen! 

På JAMen er det 
et fast husband som 
består av Knut Za-
kariassen på Bass, 
Arne Kristoffersen på 
trommer, Per Møll 
på Hammonorgel og 
Tom Georg Rødland på 
piano. Hver «jamses-
sion» starter med en 
minikonsert med for-
skjellige gjester hver 
gang. Etter denne mi-
nikonserten jammer 
husbandet en stund, 
mens praten går og 
kaffen flyter. Deret-
ter er det åpen scene. 
Vi avslutter med god 
lyrikk, utvalgt og opp-
lest av Dyre Vaa.

Stemningen på 
disse kveldene er god, 
og det er verdt å ta 
en tur innom, enten 
du vil synge selv eller 
bare vil sitte og kose 
deg. Det er ingen øvre 
aldersgrense!

Vårens datoer for 
JAM er allerede satt; 
14.2, 14.3 og 18.4. Fra 
kl 20.30 til 21.30 i me-
nighetssalen i Nanset 
kirke. Velkommen.

Har du lyst til å 
være gjest og synge 3-4 
sanger sammen med 
husbandet, kan du 
sende melding til kir-
kemusiker Rødland på 
tom.georg@hotmail.
no. Sjekk ut Facebook-
siden vår for 
informasjon: 

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  •  3 - 2 0 1 7

Hovland misjonsforening er 50 år. Foto: John Magnar Ørnes

Misjonsdag med jubilerende misjonsforening

Basaren var godt besøkt, og ga et stort overskudd til barne- og ungdomsarbeidet i kirken.  Foto: Fred



Kammerkorets 
jubileumsår
Larvik Kammerkor er 25 år 
i år.

Vi har markert dette 
i Nanset menighet med 
blant annet en godt besøkt 
jubileumskonsert i mai, 
deltakelse på misjonsfest 
i september og jubileums-
gudstjeneste 26. novem- 
ber. 

Med tilskudd fra Felles-
rådet ble det mulig å 
engasjere solisten Cecilie 
Schilling og musikere i 
gudstjenesten. Vår egen 
kirkemusiker Tom Georg 
Rødland komponerte 
et nytt Hallelujavers og 
salmen «Ved kilden» for 
anledningen. 

Samarbeidet med prest 
og kirkemusiker i planleg-
ging og gjennomføring av 
gudstjenesten frister til 
gjentakelse. 

Kammerkoret føler en 
spesiell tilknytning til Nan-
set kirke, der vi øver hver 
mandag kveld kl. 19.00–
21.30. Vi har plass til enda 
flere kormedlemmer.  ■
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Kirketjener KFs hjørne
Teknisk Nanset kirke:
Nanset kirke har i den senere tiden 
oppgradert det tekniske utstyret betrak-
telig.

Vi har fått et flott lydanlegg og en 
moderne miksepult som gjør det mulig 
å få mye bedre lyd i kirken enn tidligere. 

Utstyret vil også gjøre det mye en-
klere i fremtiden ved konserter og andre 
arrangementer. 

Vi jobber forløpende med å oppgra-
dere og optimalisere utstyret slik at det 
skal oppleves best mulig for de besøken-
de og bli mest mulig tilgjengelig  for de 
som skal betjene det.

Om menigheten har tanker om pro-

sessen eller har nyttige 
innspill underveis er det 
bare å ta kontakt med 
kirketjener.

Når det gjelder 
teleslyngeanlegget har 
det i en tid vært en 
del tekniske problemer. Det 
fungerer  i stor grad igjen nå, men vi 
beklager dette på det sterkeste. Tekniske 
konsulenter skal se på saken for å gjøre 
teleslyngen mest mulig optimal i frem-
tiden.

Tusen takk til Anders Grimstad og 
Nils T. Lia for all bistand og super hjelp i 
prosjektet!   ■

Med vennlig hilsen kirketjener  
Kristian Fredrik Brekke Aalbu

SORG En verdig begravelse 
fjerner ikke sorgen, men
gjør den enklere å bære.

Når erfaring teller...

Behjelpelig hele døgnet.
Larvik 33 18 10 80  •  www.gsb.no 

Døgnvakt 33 12 57 00

KONTAKT PERSON 
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

B E G R A V E L S E S B Y R Å E T
Fred Isaksen • 922 21 487

Nanset Sanitetforening leier ut festlokale 
(maks 40 pers.) Kveld, dag eller helg.
Kontakt: Eirin tlf. 450 36 860 
                 eller Laila tlf. 970 81 358
Nanset Sanitetsforening, Nansetgt. 68

Støtt våre annonsører – de støtter oss!
Vil du annonsere? Kr 1500,- pr. modul for et år. Kontakt fred@akela.no

 Vakt te le fon :  33  20  14  44

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

Velkommen til fotklinikken!

Sessan & Nanset
Fotklinikk AS

Nansetgata 68 • Tlf. 472 67 508

Vi har åpent 
man-fredag 
kl 09.00-16.00 
torsdag 
kl 12.00-20.00.

Må du ha skyss? 
Vi henter og 
bringer uten 
ekstra kostnad 
for deg.

KO N TA K T P E R S O N
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

Døgnvakt 33 12 57 00

Lørdag og søndag 20. og 21. 
januar 2018 inviteres DU 
som er tredjeklassing til å 
være agent i Nanset kirke! 

En Tårnagent løser 
hemmelige oppdrag og 
mysterier. Du får utforske 
kirketårnet og klokkene. Vi 
vil også undersøke andre 
hemmelige steder i kirken, 
forskjellige symboler og ko-
der. I Bibelen, mysterienes 

bok, finner Tårnagentene 
både agenttips og fortel-
linger som hjelper oss å 
løse oppdragene. Kanskje 
får fortellingene ringvirk-
ninger for både agentene 
og andre. Tårnagentene vil 
også møte noen englevak-
ter, senioragenter og til og 
med en sjefsagent. Barna 
bor hjemme, men vil være 
sammen lørdag ettermid-

dag før helgen avsluttes 
med Tårnagent-gudstjenes-
te på søndag kl. 10.00. 

Invitasjon til Tårnagent-
helg kommer i posten i 
desember. Du kan også ta 
med en invitasjon fra Nan-
set kirke. Vil du vite mer? 
Sjekk ut tarnagentene.no. 

Hemmelig hilsen fra oss 
i Nanset. ■

Tårnagenthelg i januar
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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 

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 3. desember – 1. søndag i advent
Kl. 19.00: Helt Enkelt. Gjest: Ida Marie Lepperød Hallesby.  
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
Kl. 12.00: Felles høytidsgudstjeneste i Larvik Kirke. Sølvi Lewin.  
Takkoffer til Menighetsarbeidet. Ingen gudstjeneste i Nanset.

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

Mandag 1. januar 
Kl. 11.00: Nyttårsdagsgudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til Larvik KFUK/KFUM.

Søndag 7. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til Misjonsalliansen.

Søndag 14. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik.  
Takkoffer til Menighetsarbeidet generelt.

Søndag 21. januar 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. NaBaGo Pluss. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Olav Aavik.

Søndag 28. januar 
Kl. 10.00: Internasjonal søndag. Gudstjeneste i samarbeid med Larvik 
Vineyard. Oddrun Pedersen. Takkoffer til KIA.

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

Søndag 11. februar 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 18. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Bibelselskapet.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Sølvi Lewin.

Søndag 25. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Takkoffer til KRIK.

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

Søndag 11. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til KFUK/KFUM.

Søndag 18. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Nabago Pluss. Knut Zakariassen.  
Takkoffer til menighetens barnearbeid.
Furuheim: Kl. 12.00 Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Knut Zakariassen.

Søndag 25. mars – palmesøndag
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Menighetsarbeidet 
generelt.

ANDRE ARRANGEMENTER:
Advent- og julekonserter og juletrefester
se side 3.

DAGENE SOM KOMMER

Følg Nanset kirke på Facebook


