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Tenn lys!
Tenn lys! 

Nå stråler alle 

de fire lys for ham

som elsker alt som lever,

hver løve og hvert lam.

Tenn lys 

for himmelkongen 

som gjeterflokken så!

Nå møtes jord og himmel 

i barnet lagt på strå!

Eivind Skeie, 1988

Ida Evelina tenner lys på julaftengudstjenesten. Foto: Fred Isaksen

Folksomt 
på basaren
Mange hadde tatt turen 
til kirken for skikkelig 
basarstemning. 

Se side 6

Barnegospel-
festival
NaBaGo Pluss reiste 
til Kragerø for å synge 
sammen med 700 andre 
barn.

Se side 6

Advent og jul
Se hva som skjer!

Se side 3

Unite Larvik!
Unite Larvik! er et felleskristent ungdomsinitiativ, og 
i september var Nanset kirke vertskap.

  Se side 4-5
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Gud tar det om igjen
Aldri har vi vært mer opptatt av gjenbruk enn det vi 
er i dag, og forhåpentligvis vil flere av oss denne julen 
kunne pakke opp gamle ting som har fått nytt liv. Over
raskende nok er gjenbruk sentralt også i budskapet 
som når oss fra den første julen. 

To av Bibelens bøker starter med ordene «I begynnel
sen». I Bibelens første bok, 1. Mosebok, får vi høre om 
hvordan alt blir til ved Guds skapende ord. Han talte, 
og det stod der. Han bød, og det skjedde. Og i Jule
dagens evangelium, i Johannesevangeliets første kapit
tel, hører vi: I begynnelsen var Ordet. Julenatt skjer en 
ny begynnelse. Gud skaper på nytt ved sitt levende Ord. 

Men den nye skapelsen skjer ikke fra scratch, fra ingen
ting, som om det ikke var noe der fra før. Nei, Gud ska
per på nytt med det samme materialet, omtrent som 
når pottemakeren ved dreieskiva gjør et nytt forsøk på 
å forme leirklumpen til en vakker krukke. 
 I morsliv til Maria blir Gud og menneske ett, i en 
befruktet celle. Slik sier Gud et sterkt og høylydt JA til 
det menneskelige, til det materialet vi er laget av. Gud 
er ikke tilhenger av brukogkast, men av redesign. I Efe
serbrevet heter det at Gud ville fullføre sin frelsesplan i 
tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på 
jord i ham. (Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst splittet, helheten som 
var så hjerteknusende ødelagt, bildet som var smadret 
i tusen biter – alt dette ville Gud redesigne. Ved å samle 
alt til ett i Kristus, han som omfavner hele verden. En 
kjærlighetens omfavnelse som forener den synlige og 
den usynlige verden. For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn … (Joh 3,16). 
 Gud har ikke sviktet eller gitt opp verden. Vi må  
aldri resignere eller bli passive, men ta vare på håpet. 
Dette er Julenattens kraftfulle budskap til oss.  
Gud gir framtid og håp. Han har ikke gitt deg opp,  
men vil nyskape og forvandle og forme ditt liv  
etter bildet av sin Sønn, Jesus. 

Gledelig jul! 



Sommeren har for lengst 
tatt farvel og høsten har 
flydd av gårde. Det er tid for 
advent og snart er det jul. 

Som vanlig fylles Nanset 
kirke med musikk og toner 
som forteller om det vi 
venter på og det som snart 
kommer. Gjennom musik
ken og ordene så får vi høre 
den mektige historien om 
Gud som ble menneske.

Nanset skolekorps er 
først ut med sin tradisjo
nelle julekonsert søndag 2. 
desember kl. 14.00. 

Kick har store planer 
om å fylle kirkerommet 
to ganger med gospel og 
jul  allerede torsdag 6. 
desember. Uka etter, på 
Lucia dagen, vil NaBaGo
korene ha sin tradisjonelle 
Luciakonsert. Med tente lys, 
hvite drakter og glitter så 
blir det garantert julestem
ning og høy gåsehudfaktor.

Tjølling Sangforening 
har sin tradisjonelle kon
sert tett opp mot jul. Merk 
at dette året blir det en an

nen dato enn den vanlige. 
21. desember kl. 21.00 er 
tidspunktet i år.

Barnehagene og  skolene 
har sine tradisjonelle jule
gudstjenester. 

Som vanlig blir det to 
julaftengudstjenester i 
Nanset. I år som i fjor blir 
det felles 1. juledagsguds
tjeneste i Larvik kirke. 

2. juledag åpnes kirkens 
dørene igjen og kl. 11.00 
skal vi synge oss gjennom 
julesalmene. Solister og 
tekstlesere deltar og Jorunn 
Abrahamsen og Tom Georg 
Rødland leder oss gjennom 
med fløyte, orgel og flygel.

Har du ikke fått nok av 
julen, så blir det juletrefes
ter den første uken i januar. 
Juletrefest for de voksne 
blir torsdag 3. januar og 
juletrefest for alle søndag 6. 
januar etter gudstjenesten.

Velkommen til  
Nanset kirke i julen! 

Søndag 2. desember kl. 14.00    
Konsert ved Nanset Skolekorps.

Torsdag 6. desember kl. 18.00 
og kl. 20.00 Julekonserter med 
Kick. Bill. kr 100 voksen / kr 50 for 
barn opp til 18 år, kjøpes på Ark 
Nordbyen og ved inngangen.

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

Fredag 21. desember kl. 21.00                  
Julekonsert med Tjølling Sang-
forening.

Julaften 
Kl. 12.00: Furuheim. 
Kl. 14.00: Julegudstjeneste.  
Kor fra kirken deltar. Olav Aavik.  
Kl. 16.00: Julegudstjeneste.  
Olav Aavik. Nanset skolekorps. 

Andre Juledag kl. 11.00 
(merk tiden): Vi synger oss gjen-
nom julesalmene. Kirkekaffe.

Torsdag 3. januar kl. 19.00. 
Juletrefest for de voksne. 

Lørdag 5. januar kl. 11.30-13.00 
Simens juletrefest.

Søndag 6. januar kl. 11.30
Juletrefest for alle!

Larvik  
kammerkor
Søndag 16. desember 
deltar Larvik Kammer
kor på gudstjenesten. 
Sølvi Lewin forretter 
og vi satser på at kam
merkoret bidrar til å 
lage god julestemning 
den 3. søndag i  advent. 
Det er den siste guds
tjenesten i Nanset før 
julaften. n

Helt Enkelt
2. desember er det 
høstens siste Helt En
kelt. Da er det Martin 
Hatlo som er gjest i 
sofaen og han skal 
også synge. Martin 
Hatlo er fra Larvik og 
ansatt på Den Norske 
Opera. Vi gleder oss til 
å få Martin på plass i 
sofaen!

Etter jul blir det  
tre Helt Enkeltguds
tjenester på følgende 
datoer: 3. februar,  
3. mars og 7. april.  n

 Foto: Fred Isaksen

Kick sang på Helt Enkelt 
7. oktober da Mari og 
Freddy Berg var gjester.
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Fra fjorårets Luciakonsert med NaBaGo-korene. Foto: Fred Isaksen

Foto: Ina Strøm

Juletida i Nanset kirke

Oppstart aktiviteter etter nyttår
Søndag  6. januar Søndagsskolen
Søndag  6. januar KRIK
Mandag  7. januar Knøttesang
Mandag  7. januar Larvik Kammerkor
Tirsdag  8. januar Nanset Ten Sing
Tirsdag  8. januar Skolekafé

Onsdag   9. januar Alle NaBaGo-korene
Torsdag  10. januar Torsdagskafé
Torsdag  10. januar Kick
Fredag  11. januar Senfredag
Torsdag  17. januar Konfirmanter 
Fredag  18. januar Fredagsklubben 



Unite Larvik! ung-
domsmøte for første 
gang i Nanset Kirke.

Fredag 21. september var 
det klart for Unite Larvik i 
Nanset Kirke.

Unite Larvik er et felles-
kristent initiativ opprinnelig 
startet i 2008 mellom alle 

trossamfunn i Larvik og 
 omegn som har ungdoms-
arbeid og vil være med. 
Dette er gjenopplivet nå 
i 2018. Man samler ung-
dommer fra de forskjellige 
kirkene og miljøene der for å 
forsøke å styrke og utruste 
ungdommer og gjøre Jesus 
kjent i Larvik by. Til nå har 
vi hatt felles gudstjenester 

i Misjonskirken Larvik, i 
Brunlanes Frikirke og nå 
var turen kommet til Nan-
set. Det ble en flott kveld 
med over 120 ungdommer 
tilstede. Gudstjenesten 
fant sted i kirkerommet med 
lovsangsband, bønnevand-
ring, nattverd, tale og lek og 
moro. Etterpå myldret det 
rundt i huset med aktiviteter 

som kiosk, lek, spill, disko 
og fellesskap. Vi gleder oss 
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Nanset Ten Sing klarte det nok en gang!
Mandag 5. november gjen-
nomførte Nanset Ten Sing 
årets høstkonsert «Midt 
imellom» til stor suksess. 
Valget av Teaterhuset Mun-
ken fungerte flott. Publikum 
fikk se over 50 ungdommer 
i aksjon. Drama, band, sang 
og ikke minst glede var 
stikkord for den 50 minut-
ters lange konserten. 

Tematikken handlet om 
det å være nettopp «Midt 

imellom» – barn og voksen, 
midt imellom tro og tvil, 
det å komme med hele seg 
akkurat som man er.  Det ble 
ungdommers meninger og 
tanker utført på ungdom-
mers mesterlige vis. De som 
så konserten vet at ten-
singerne har all grunn til å 
være stolte.

Det var også ekstra fint 
å se utover salen på den 
første forestillingen da de 

andre ca 50 konfirmantene 
i sentrumskirkene satt og 
så på.

Premièrefesten er over, 
de fleste har fått hvile litt 
og nå gjenstår mye julekos 
frem mot skolens juleferie. 

Det er alltid plass til flere 
i Nanset Ten Sing. Møt opp 
tirsdager kl. 18.30 i kirken! 
n

Rebekka

Alle ble ønsket velkommen med en Twist.

Unite Larvik!



Juletreet
Når juletreet er ferdig pyntet og lysene tent, da er det 
jul. Slik er det i de fleste norske hjem i dag. Men det 
er ikke stort mer enn hundre år siden det ble vanlig å 
ha juletre i Norge. 

Siste mote fra Tyskland
Juletreet er egentlig en tysk oppfinnelse. Det aller 
første juletreet vi vet om, ble hogd og pyntet i Tysk
land for omtrent 400 år siden. Så tok det litt over 200 
år før skikken kom til Norge. De første norske jule
trærne ble satt opp i kirker og skoler. Men etter hvert 
begynte folk å ha juletre hjemme også. Pynten var 
hjemmelaget, og lysene var ekte, brennende stearin
lys. 

Grønt og glitrende
Om vinteren er de fleste planter visne. Men gran 
og furu er grønne og friske hele året. Derfor kan 
juletreet minne oss om at det snart skal bli vår 
og grønt igjen. Vi kan også tenke på Jesus, som 
har sagt at han gir nytt liv til dem som tror på 
ham.
Julaften er en av de aller mørkeste dagene 
i året. Lysene på juletreet kan minne oss 
om at sola og lyset kommer tilbake. Vi kan 
også tenke på Jesus, som har sagt at han er 
verdens lys.

Hva slags tre?
I Norge blir det solgt over to millioner 
juletrær hvert år. De fleste kjøper 
grantrær, men noen vil ha furu 
eller einer. Edelgran er også 
populært, for det mister ikke 
nålene så lett. De som vil ha et 
juletre som absolutt ikke drys
ser, kan kjøpe et tre av plast. Det 
varer i mange år og mister ikke 
en eneste barnål. Men det 
lukter ikke skog. 

Faktisk  
fantastisk
Verdens største 
juletre ble satt opp 
utenfor et kjøpesenter 
i USA i 1950. Det var 
67 meter høyt 
– like høyt som 
et hus med 
 elleve eta
sjer! n
	 	
	 Dagny
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over å få være med på 
dette og gi ungdom-
mene våre en opple-
velse av at det er flere 
som tror i Larvik by! n

Rebekka Dvergastein 
Dahle holdt andakten.

Alle ble ønsket velkommen med en Twist.

Mange ungdommer 
deltok på natt-
verden.

Alle foto: Fred Isaksen



Tradisjonen tro reiser 
NaBaGo pluss på festival 
i oktober. Denne gangen 
som flere ganger før var 
det Barnegospelfestival i 
Kragerø som var målet. Fes
tivalen i Kragerø arrangeres 
av Stiftelsen Skjærgårds 
som også arrangerer blant 
annet Skjærgårdsgospel. I 
år var over 700 barn med 
tilhørende ledere deltakere 
på festivalen, som endte 
opp med storkonsert på 
søndagen. Medlemmene i 
plussgruppa fikk være med 
på felleskorøvelser med 
artister som Tore Thomas
sen, Elin & Reidar og Linda 
Børud Lindeh med barna 
Emmy, Ella og Dennis.

En gjeng var med på 
dirigentkurs, og to fikk 
også være med som solister 
på storkonserten. Utenom 
musikken var det full fart 

med hoppeslott, ansiktsma
ling og andre aktiviteter i 
pausene – for ikke å glem
me festivalens nattsafari 
hvor deltakerne gikk en fin 
kveldstur. Den ble krydret 
med ulike tablåer og histo
rier som ble dramatisert og 

tonesatt underveis i turen.
Som vanlig var det god 

stemning på plussgruppas 
tur. NÅ ser vi frem til julens 
konserter – og vårens tur til 
Hamburg.». n

Ragnhild

Den årlige basaren i Nanset 
kirke samlet også i år mye 
folk. Det strømmet på med 
glade og forventningsfulle 
mennesker utover ettermid
dagen. I kirkerommet og 
i menighetssalen var alle 
bord og stoler i bruk. 

Det ble skikkelig basar
stemning med livlig prat og 
spenning under åresalget. 
– Vil jeg vinne i år tro? Det 

var mange fine gevinster 
både på åresalg og basar
bord. 

Kafeen i peisestua fristet 
med salg av suppe og 
rundstykker, kaker, boller 
og nybakte solskinnsboller 
rett fra kjøkkenet! Svelene 
gikk også unna på kirketor
get. På salgsbordet bugnet 
det av hjemmebakst og 
hjemmelagde ting som var 

populært å kjøpe.
Nytt av året var Litas 

godtebutikk. Foreldrene til 
de minste husket godt at 
de hadde stått i kø inne i 
Litas kiosk på Hovland for å 
handle smågodt. Nå var det 
barn og barnebarns tur til å 
peke ut det de ville ha til en 
svært gunstig pris!

Larvik Kammerkor, 
NaBaGokorene og Kick del
tok med flott sang. Dukken 
Julie kom og holdt andakt 
sammen med prest Olav. 

Mange ble igjen helt til 
hovedtrekningen på lodd
listene ble kunngjort. For
nøyde ansikter fortalte om 
at gevinstene falt i smak.

Basaren, som er den 
store årlige dugnaden i 
kirka, involverer mange 
både fra stab og frivillige. 
Basarkomiteen og kirkerin
gene takker alle som har 
bidratt til at vi også i år har 
fått et svært godt resultat. 
Det ble omsatt for vel  
kr. 80 000 som er et 
godt bidrag til barne og 
 ungdomsarbeidet. n

Mange strømmet til årets basar

Agenthelg 
for tredje-
klassinger
Lørdag 19. og søndag 
20. januar inviteres 
DU som er tredjeklas
sing 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 koder. 

I Bibelen, myste
rienes bok, finner 
Tårnagentene både 
agenttips og fortel
linger som hjelper oss 
å løse oppdragene. 
Kanskje får fortellin
gene ringvirkninger 
for både agentene og 
andre? 

Tårnagentene vil 
også møte noen engle
vakter, senior agenter, 
en sjefsagent og til 
og med en general. 
Barna bor hjemme, 
men vil være sammen 
lørdag ettermiddag 
før helgen avsluttes 
med tårnagent–guds
tjeneste på søndagen 
kl. 10.00. 

Invitasjon til Tårn
agenthelg kommer i 
posten. Du kan også 
ta med en invitasjon 
fra Nanset kirke. Vil 
du vite mer? Sjekk ut 
tarnagentene.no. 

Hemmelig hilsen fra 
oss i Nanset.  n
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Festivalmoro i Kragerø for NaBaGo Pluss

Det  var populært å kjøpe smågodt hos Lita. Foto: Fred Isaksen

Foto: Ragnhild Hjertaas Lia

Foto: Hanna Aavik
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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

Alteret i Hedrum kirke og utenfor Styrvoll kirke.  Foto: Birthe Balendran

5. september reiste diako
niet på busstur med 25 per
soner fra Larvik og Nanset 
menigheter til Styrvoll og 
Hedrum middelalderkirker. 

Fra Langestrand kirke 
gikk ferden oppover Lågen
dalen i fint vær. Fellessang 
og ord for dagen ga god ste
ming i bussen. Vel fremme i 

Styrvoll, tok Ove Berrefjord 
i mot oss, og ga oss en 
innholdsrik og interessant 
omvisning i Styrvoll kirke. 
Medbrakte kaker, boller, 
frukt og kaffe ble servert 
før turen gikk sørover,  
gjenom Kvelde sentrum, og 
over på østsiden av Lågen, 
og ned til Hedrum kirke. 

Odd Bjerke var guiden 
her, og vi fikk vite mye om 
kirken og historien.

Tilbake på Langestrand 
var det klart for guidet 
omvisning og smørbrød på 
Larvik Museum. n

Birthe Balendran

Givere
Nanset kirke har i 
flere år drevet en 
 givertjeneste for å 
finansiere barne og 
ungdomsarbeidet 
i kirken vår. For å 
kunne klare å opprett
holde den store akti
viteten gjennom uken 
og året så er vi helt 
avhengig av denne 
givertjenesten. Vi har 
som mål å samle inn 
190 000, i 2018. 

Vi er takknemlige 
for alle de som bidrar 
gjennom frivillighet 
og økonomisk støtte, 
men vi håper at flere 
ønsker å bidra gjen
nom givertjenesten. 
Husk at det gis 23% 
skattefradrag for gaver 
fra 500, og inntil 
40.000, pr. person i 
2018.

Bank 2440.09.80396 
eller Vipps 87171.
Spørsmål kan rettes 
til Olav Aavik eller til 
OleJohan Evertsen. n

Besøkte middelalderkirkene i Lågendalen
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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.

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. Thorir Thorsteinsson.
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. 

Mandag 1. januar 
Kl. 11.00: Nyttårsdagsgudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til 
Larvik KFUK/KFUM.

Søndag 6. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Misjonsalliansen.

Søndag 13. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Menighetsarbeidet 
generelt.

Søndag 20. januar 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. NaBaGo Pluss.  
Olav Aavik. Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 27. januar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til KIA.

Lørdag 2. februar
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Oddrun Pedersen.

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

Søndag 10. februar 
Kl. 10.00: Sprell Levende Familiegudstjeneste. NaBaGo. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 17. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 24. februar 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Oddrun Pedersen. Takkoffer til KRIK.
Furuheim: kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Oddrun Pedersen.

Lørdag 2. mars
Kl. 11.30: SiMen. Mari Løchen og Oddrun Pedersen.

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

Søndag 10. mars 
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Misjonsprosjektet.

Søndag 17. mars
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste. Kode B. NaBaGo Pluss. Olav Aavik. 
Takkoffer til menighetens barnearbeid.

Søndag 24. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Sølvi Lewin. Takkoffer til Menighetsarbeidet 
generelt.
Furuheim: kl. 12.00: Forenklet gudstjeneste med nattverd.  
Sølvi Lewin.

Søndag 31. mars
Kl. 10.00: Gudstjeneste. Olav Aavik. Takkoffer til Skolelaget på 
 Hedrum ungdomsskole.

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

DAGENE SOM KOMMER

FøLG NANSET KIRKE På FAcEBOOK


