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Andakt
Å tro på Jesus kan virke både naivt og verdiløst i forhold til det 
som virkelig synes å bety noe. Men er det egentlig slik?
    Jeg hørte en gang om en rik godseier med en fantastisk 
kunstsamling. Der var originaler av både Rembrant og van Gogh. 
Denne mannen hadde én sønn som han elsket over alle ting. Sorgen 
var derfor bunnløs da denne sønnen en dag omkom i en tragisk 
ulykke.
    Noen uker etter begravelsen banker det på døren. Og en ung mann 
med en pakke under armen står utenfor. ”Jeg var en god venn av 
Deres sønn”, sier han. ”En gang laget jeg en tegning av ham. Jeg er 
ikke noen stor kunstner, men tenkte at De likevel kanskje ville ha 
den.”  Faren tok imot tegningen med stor glede og takknemlighet. 
Riktignok var bildet langt fra noe stort kunstverk, men det fikk likevel 
hedersplassen i stua - det var jo hans sønn!
    Mange år senere dør denne faren. Da det ikke var noen arvinger, 
hadde han bestemt at det skulle holdes auksjon og kunstsamlere fra 
inn- og utland var på plass. Auksjonarius startet med å si: ”Etter 
avdødes ønske er det ett  bestemt bilde som skal selges først, nemlig 
denne tegningen av hans sønn.”
    Folk i salen så irritert på hverandre. Det bildet var ikke rare 
kunsten. ”Hvorfor kaste bort tiden på noe sånt? La oss komme i 
gang med det som er noe verdt!”, neste ropte de. Men fra mannen 
der fremme lød det rolig: ”Hvem vil starte med å by på bildet av 
sønnen?” Det ble helt taust i salen - inntil en mann langt bak reiste 
seg langsomt:  ”Jeg er en fattig småbruker fra en nabogård her”, sa 
han. ”Men jeg kjente gutten fra han var født, og jeg var så utrolig 
glad i ham. Jeg vil så gjerne kjøpe det bildet, men jeg har så lite å 
betale med - bare en 10-dollar.” Noen begynte å rope utålmodig: ”La 
ham bare få den talentløse tegningen da, så vi kan komme oss videre 
til det som virkelig er noe verdt!” Og slik ble det.

(forts. neste side)
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Forsidebildet er velvilligst utlånt av fotograf Svenn Dvergastein.

(forts. fra forrige side)

    Da skjedde det noe. Godseierens advokat gikk frem. ”Auksjonen 
er over!”, forkynte han. ”For det eneste bildet som virkelig hadde 
verdi for avdøde, var tegningen av hans kjære sønn. Derfor har han 
bestemt at den som bød høyets på det, skulle arve alle maleriene og 
hele eiendommen. For det var bare en eneste ting som betydde noe 
for ham - at hans sønn ble tatt imot, elsket og gitt ære.”
    Og jeg tenker på dagens bibelord fra Romerbrevet 8: ”Så er det da 
ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For det som var 
umulig for loven, det gjorde Gud. Han som sendte sin egen Sønn.”
    På samme måte som under auksjonen på godset, handler det dypest 
sett også i dag om mitt forhold til Sønnen. Å tro på Jesus kan virke 
både naivt og verdiløst i forhold til det som virkelig synes å bety noe. 
Men når det kommer til stykket også i våre liv, og auksjonen en dag 
er avsluttet, så er det til syvende og sist bare mitt forhold til Ham det 
virkelig kommer an på.

Fungerende biskop David Gjerp holdt denne andakten som 
morgenandakt på NRK 20. mars 2014. Han har gitt tillatelse til at den 
gjengis her.
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Karin Boyes kveldssalme

Ingen stund är så som denna, kvällens sista tysta timma.
Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma.

Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit.
Visst jag vet: I gott du vänder vad jag hållit eller brutit.
 

Karin Boye (1900-41) Norsk salmebok 2013, nr. 824.

    I den nye salmeboken var det et ønske om å benytte tekster i fra 
forfattere som står i en litt annen kontekst enn den tradisjonelt kirkelige. 
Det kan være verdifullt og berikende med tanker fra enhver ærlig 
søkende og lengtende sjel. En slik person var den kjente svenske poeten 
Karin Boye. Hun var både politisk radikal og religiøs, og i hennes aller 
mest kjente dikt, « Ja visst gör det ont när knoppar brister», beskriver 
hun hvordan det dypeste nederlag også kan avføde nytt liv, men at det 
ikke kan skje uten angst og smerte. Men hun brøt med samfunnets 
konvensjoner, erfarte mange personlige problemer og levde i en stadig 
mer brutal samtid. Hun valgte selv å slippe taket, som kvistens dråper, 
en vårnatt i 1941.
    Et annet tema hos Karin Boye var det dystopiske, det vil si en 
angst for at det åpenbart bærer så galt av sted med verdenssamfunnet. 
«Denne kvelden hender visst alt på en gang». Omtrent slik ordla TV2s 
nyhetsoppleser seg kvelden den 17. juli. Først ble et stort passasjerfly 
skutt ned sørøst i Ukraina, deretter innledet Israel bakkeoperasjoner i 
Gaza. Kort tid etter dette gjennomlevde vi en uke under terrortrussel, 
ekstremvær i deler av landet og utbrudd av en uhyggelig sykdom i 
Afrika. Slik ble den usedvanlig vakre juli 2014 også en redselsfull 
måned. 
    En annen svensk berømthet, som levde samtidig med Karin Boye, 
var revyartisten Ernst Rolf. Hans kjente slager, «Bättre och bättre 
dag för dag», har vel tjent som et livsmotto for en naiv norsk nasjon. 
Derfor har nå enkelte filosofer tatt til orde for at man bør forberede den 
oppvoksende slekt på at det er ikke sikkert at de vil erfare den samme 

(forts. neste side)
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materielle velstand, sikkerhet, trygghet og lave konfliktnivå som vi 
litt eldre fikk erfare. Det kan bli nødvendig med ferdigheter som ikke 
erverves foran dataskjermen og mer robust vern enn sykkelhjelmen. 
Men til tross for sitt dystopiske syn, så minner Karin Boye oss på at 
den tyngste stund også innebærer muligheten til å komme til seg selv: 
«Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av 
törst».

VH

FRA EN SVUNNEN TID
    I denne spalten ser vi 50 år tilbake i tid. Hvilke saker var de opptatt 
av den gangen?
    Gjennom flere blad i årene før 1964 er det artikler om forholdene 
på kirkegården. Det er blitt laget en plan for kirkegården der ny 
beplantning inngår som et tiltak for forskjønnelse. I tillegg er det gjort 
et vedtak om at rammer og gjerder rundt gravstedene skal fjernes. Dette 
har skapt til dels stor motstand og ble etter hvert en frivillig sak. Det 
stilles likevel krav om at arealene innenfor rammene må stelles, hvis 
ikke vil graven kunne bli slettet før festetiden er utløpt. De gravene som 
fjerner rammene rundt, vil få sine graver vedlikeholdt av kirkegårdens 
folk.
    I mai 1964 skriver redaktøren en artikkel med overskriften 
”Kirkegården”:

Endelig ser det ut til at det skal gå etter planen. Kirkegården skal være 
en hegnet plass, så vakker som man kan få den. Vi skylder å vise de 
døde den ære vi kan. Vi håper at de utsatte planter skal vokse og bli 
en slik pryd for kirkegården som det var meningen de skulle være. Det 
gamle skuret som nærmest var et forargelsens hus, er nå revet, og vi 
håper det nye skyter opp med aller hurtigste fart. Det nye er tegnet i 
samme stil som sakrestiet og vil komme til å ligne så vidt mulig dette. 
Selv om det er et skur, skal alt være etter et visst mønster. Vi skylder 
Staverns ry som turiststed å ta hensyn, både skal det gamle bevares, 
men forfall må ikke finne sted.
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Per Eirik Danielsen til minne
    Onsdag 13. august 2014 ble tidligere 
sokneprest Per Eirik Danielsen bisatt. Han 
døde 4. august.
    Han var sokneprest i Stavern fra 
1989 til 2003. Før det hadde han vært 
sokneprest i Laksevåg i Bergen, vært 
sjømannsprest i Gøteborg, Philadelphia 
og Rotterdam. Per Eirik ble født 3.6.1939 
i Oslo, men vokste opp i Cardif der faren 
var sjømannsprest. Han studerte teologi på 
Menighetsfakultetet.  

    Gjennom årene som sokneprest i Stavern la han vekt på å være 
ute blant folk, og han trivdes med det. Han var glad i mennesker 
og opptatt av den gode samtale. Per Eirik gjorde gudstjenesten til 
menighetens samlingssted. Han var en varm og god forkynner som 
ønsket at ordene skulle nå frem til hjertene og skape tro på Jesus. Han 
var tilstede i hverdag, fest og sorg. Det var dåp, vielser, begravelser og 
konfirmasjoner. Det var andakter og deltagelse i foreningsliv. Fra sin 
tid som sjømannsprest fikk han ideen om 10-kaffe med vafler, kaffe og 
hyggelig prat.
    I ord og liv pekte han på Jesus. Han var glad i Stavern menighet og 
i Stavern by. Han engasjerte seg i « Glade dager i Stavern»  og kirken 
fikk sin selvfølgelige plass i programmet.
    Da Per Eirik gikk av med pensjon, var han fremdeles en aktiv del av 
menigheten. Han stilte trofast opp i kirken på søndagen. Han visste hvor 
viktig kirkebenkembedet er – å synge,  lovsynge, takke, be og lytte.
    Per Eirik var redaktør av Jubleumsboken til kirkens 250 årsfeiring i 
2006. Han ivret for å få samlet dokumentasjon om kirke og menighet. 
Det er hans fortjeneste at vi nå har fått innbundet i bokform alle 
menighetsblad fra 1921 til nå. Han var med i gudstjenesteutvalget da vi 
arbeidet med den nye liturgien. 

(forts. neste side)
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(forts. fra forrige side)

    Per Eirik Danielsen var engasjert, raus og rettskaffen. Han viste 
empati i møte med mennesker. Han var kunnskapsrik og delte gjerne 
med seg. Det er en tom plass i Stavern menighet/kirke nå. Stavern 
menighet er takknemlig for alt det Per Eirik har vært i 25 år. Vi lyser 
fred over Per Eirik Danielsens minne.

Kari Dahle Halvorsen

PÅ VEI MOT EN NY KIRKEORDNING

    Arbeidet med å endre Den norske kirkes forhold til staten er en 
prosess som har gått over lang tid. 21.mai 2012 vedtok Stortinget en 
forfatningsendring. Gjennom denne endringen er Kongens særskilte 
kirkestyre og kirkelig statsråd avviklet. Lokalt ble denne endringen 
mest synlig da Per Arne Dahl ble utnevnt av bispedømmerådet – ikke i 
kirkelig statsråd slik det var tidligere - til biskop i Tunsberg.
    Neste steg er selve virksomhetsoverdragelsen, det vil si etablering av 
Den norske kirke som et sentralt rettssubjekt med arbeidsgiveransvar for 
alle kirkelige ansatte. Etter planen skal dette skje i løpet av 2017. 
Fram til 2020 skal det så arbeides med selve kirkeordningen. Hvilke 
organer skal Den norske kirke settes opp med? Dagens ordning 
med menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og kirkeråd kan virke 
byråkratisk. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at allerede 
Kirkeloven av 1996 gjorde sognene til egne rettssubjekter. Lokalt 
vil dette si at Den norske kirke lokalt eier bygningene og forvalter  
virksomheten. Kommunen fikk samtidig en plikt til å gi økonomisk 
støtte.
    Den lokale ordning med menighetsråd og fellesråd som begge har 
et ansvar for virksomheten i sognet, er ikke uproblematisk. Dette var 
bakgrunnen til at Kulturdepartementet i april 2013 utlyste behovet for 
en evaluering av den lokale kirkes ordning. IRIS (International Research 
Institute of Stavanger AS) fikk oppdraget og leverte sin rapport 23. april 
2014. 

(forts. neste side)
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(forts. fra forrige side)

    Denne rapporten har fått navnet «Samstyring i ubalanse. Evaluering 
av den lokale kirkens ordning.» Tittelen «Samstyring i ubalanse» 
indikerer at det er gjort funn som ikke samsvarer med slik det burde 
være. Kirkeloven av 1996 hadde som uttalt målsetting å styrke det 
lokale menighetsråd gjennom å gi det oppgaven å styrke og nære 
det åndelige liv i soknet ved forkynnelse av Guds ord, diakoni, 
undervisning, arbeid med barn og unge, avhjelpe legemlig og åndelig 
nød. For å løse disse sentrale oppgavene har menighetsrådet behov 
for at andre, fellesrådet,  tar seg av den byråkratiske delen av dette 
arbeidet, det vil si stå for forvaltningen av materielle og menneskelige 
ressurser. Forenklet sagt bestemmer menighetsrådet hva som skal 
gjøres, fellesrådet finner de menneskelige og økonomiske ressursene 
som trengs for å få det gjort. 
    I dette samspillet er det viktig at begge parter har forståelse for sine 
roller. Fellesrådet er for eksempel bundet og kan ikke gå ut over det som 
det lokale menighetsråd har bestemt, mens menighetsrådet på sin side 
ikke kan gjøre vedtak som innebærer utgifter for fellesrådet som dette 
ikke har budsjettert med.
    Rapporten viser at det er et gjennomgående trekk at menighetsrådene 
i noe grad blir overkjørte. Det at fellesrådene har satt seg opp med et 
betydelig antall ansatte som skal forvalte materielle og menneskelige 
ressurser, har ført til at fellesrådene har forsøkt å overta noe av det 
som var innenfor det lokale menighetsråds ansvarsområde. Rapporten 
er et varsko om at denne måten å organisere den lokale kirke, ikke er 
uproblematisk. Samtidig bør den virke korrigerende på den praksis som 
har utviklet seg. Ubalansen må erstattes med balanse slik intensjonen 
var.
    Samtidig skjer det over hele landet en prosess med sammenslåing 
av kommuner. Det blir interesssant å se i hvilken grad dette vil påvirke 
arbeidet med ordningen for Den norske kirke.

Kjell Halvorsen 
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Ny kirketjener i Stavern
Ingrid Maria Söderstrand begynte som 
kirketjener den 1. mai 2014 og i løpet av 
sommeren er hun allerede blitt et kjent 
ansikt for kirkegjengerne i Fredriksvern 
kirke. I dagligtale heter hun rett og slett 
Mia, og nå har menighetsbladet gjort et 
intervju, slik at vi kan få presentert henne 
ordentlig.
Hvor er du født, og hva har du arbeidet 
med tidligere? 
Jeg er født i bydelen Sundbyberg i 
Stockholm, og her bodde jeg fram til jeg 

for drøyt to år siden flyttet hit til Norge. Det meste av yrkeslivet har 
jag arbeidet med administrasjon av musikkrettigheter (copyrights) ved 
større internasjonale musikkforlag.  Så skiftet jeg retning og studerte 
teologi og religionsvitenskap med tanke på å bli prest. Jeg var antatt 
som prestekandidat ved Stockholms stift, men fullførte ikke studiet.
Hvor bor du nå, og hva er bakgrunnen for å forlate Sverige og bosette 
deg i Norge?
Det var kjærligheten som overasket meg – jeg som aldri hadde tenkt å 
flytte fra Sverige. Via felles venner møttes Fredrik og jeg våren 2011. 
Etter drøyt et års pendling tok jeg steget, og flyttet sommeren 2012 inn i 
hans vakre hus i Nevlunghavn.  Og her stortrives jeg!
Hva fikk deg til å søke kirketjenerstillingen i Stavern?
Jeg har lenge hatt en lengsel etter å arbeide innen kirken og som 
kirketjener er jeg i stor grad delaktig i kirkens virksomhet. 
Kan du bruke din utdanning og tidligere yrkeserfaring i tjenesten i 
kirken?
Det er vel livserfaring mer enn tidligere yrkeserfaring som kan gjøre 
meg til en bedre  kirketjener. Det er viktig at kirken får være et godt rom 
for ritualer og seremonier. Jeg vil at kirkebesøkende og de som deltar i 
gudstjenesten skal kjenne seg velkomne og inkludert, og her er det jo 

(forts. neste side)
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(forts fra forrige side)

ingen ulempe å ha et teologisk fundament, og at jeg har lang erfaring 
med gudstjenester og det kirkelige miljøet.
Du har allerede arbeidet i kirken i vel tre måneder. Hvilke tanker gjør 
du deg om tjenesten i denne kirken?
Det er en toppenjobb! Jeg får møte mennesker i ulike livsfaser og med 
forskjellig utgangspunkt. Naturligvis er det mange rutiner å sette seg inn 
i, men jeg har fått god hjelp under introduksjonen av den erfarne staben, 
både tidligere ansatte og nåværende kollegaer. 
Kan du fortelle litt mer om deg selv, om spesielle interesser, 
hobbyer…………..?
Jeg er en altetende lesehest, går gjerne på konserter, teater og ser film. 
I Sverige har vi uttrykket ”kulturtante” og jag faller nok inn i den 
kategorien. Jeg kobler også av når jeg lager mat og vil gjerne slå et slag 
for økologisk og kortreist mathusholdning. Her har normenn mye å 
lære. Jeg forbauses over hvor lite utbredt dette er i Norge.
Hvilke ønsker/drømmer har du for tjenesten i kirken i Stavern?   
Jeg ønsker at folk i Stavern skal kjenne kirken som deres – at kirken 
er et miljø der vi kan møte Gud og hverandre uansett hvor vi ellers 
befinner oss i livet. Jeg ønsker at kirken er plassen der vi får oppleve at 
vår åndlige lengsel tas på alvor. 
Vi i Stavern menighet ønsker Mia hjertelig velkommen og ønsker henne 
lykke til i tjenesten.
Vi gleder oss stort over å få vite at hun allerede har funnet seg godt til 
rette i kirken vår.

     Hanne Bustnes

TV-AKSJONEN 19. OKTOBER 2014
    TV-aksjonen 2014 er tildelt Kirkens Nødhjelp. I år feirer TV-
aksjonen 40 år med frivillighet og medmenneskelighet. Hvert år får 
den  nordmenn til å gå med bøsse for TV-aksjonen. I år har TV-aksjonen 
et klart mål om å sikre varig tilgang til rent vann for over en million 
mennesker i Afrika og Asia. Datoen for aksjonen er søndag 19. oktober. 

(forts. neste side)
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    Innsamlingskomiteen i 
Larvik består av ordfører 
Rune Høiseth, sekretær 
Gerd Aske, fra kirkelig 
fellesråd Andreas Berg 
og rådgiver Knut Hjalmar 
Gulliksen.      
    Kommunen er delt opp 
8 innsamlingssteder hvor 
Stavern er ett av disse. Her 
er rodeledere Kari Dahle 
Halvorsen, tlf. 480 44 839 
og Kjell Halvorsen, tlf. 
992 37 787. 
    I Stavern brukes 
Menighetshuset som 
innsamlingssted. Her 
møter bøssebærerene opp 
kl. 1500 . 
    

    TV-aksjonen er helt avhengig av din innsats. Rundt 100 000 
bøssebærere trengs til aksjonsdagen her i landet. TV-aksjonen er 
verdens største dugnad og innsamling. Det som gjør den helt unik,  er 
likevel det lokale engasjementet. Som frivillig kan du jobbe med mange 
forskjellige oppgaver og velge selv hvor mye tid og ressurser du bruker. 
Bidra til den store dugnaden med det du er god på!
    Vil du være med å gå med bøsse kan du melde deg på til aksjonen på 
telefon 02025 eller til rodelederne og oppgi hvor du ønsker å gå. Du kan 
også registrere deg selv på nettet ved å gå inn på www.blimed.no.  

Knut Hjalmar Gulliksen, 
Larvik kommune
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     KONFIRMASJONLEIR KRONET MED POKAL! 
    En fin gjeng på 32 konfirmanter fra Stavern hadde i år bestemt seg 
for å bli med på den ukeslange konfirmasjonsleiren i Kragerø. En 
spennende video som ble vist på informasjonsmøte i mai hadde nok 
lokket mange av dem til å melde seg på!
    Allerede første kveld ble konfirmantene introdusert for ”Kragerø-
dansen”, Vår Far-rappen, lovsanger, og andre faste innslag som gikk 
igjen gjennom hele leiren. Det var mye å lære på en kveld, men utover i 
uka danset, rappet og sang de seg gode og varme!
    Neste dag var det ”Kragerø-lekene”, en gruppekonkurranse hvor vi 
satset fullt på å få den beste stemningen på hver post - det fikk man 
nemlig ekstrapoeng på. Konfirmantene ga alt, både de som deltok på 
aktivitetene, og de som heiet. Og etter å ha fått tilbakemelding på at vi 
hadde slått rekord på 4 av 17 poster, var spenningen stor i gruppen om 
Stavern kanskje kunne gå av med seieren i år. Det skulle vi derimot ikke 
få svar på før siste kvelden. 
    Uken gikk videre med masse regn, og noe torden, både dag og natt. 
Ikke ett par sko var tørre. Konfirmantene virket likevel mest av alt 
fornøyde, og viste en positiv og god tone gjennom hele uken. Jeg og 
min medleder, kirketjener Mia, fikk faktisk mye positiv tilbakemelding 
fra ungdomslederne - de såkalte ”rødskjortene” og ”blåskjortene” - på at 
vi hadde en veldig fin konfirmantgjeng! Samtalene i smågruppene viste 
interesserte og reflekterte ungdommer, og konfirmantgruppa var flinke 
til å inkludere både hverandre og andre!
    Det vil være for mye å gå inn på alt som skjedde, men i stikkord kan 
vi nevne daglig klemmekø, seminarer om mobbing, rus og sex, kreativt 
bibelarbeid (hvor ungdommene selv skulle fremføre en bibeltekst), mye 
god undervisning (ikke minst av Staverns-”gutten” Tore Thomassen), 
kveldsgudstjeneste i Kragerø kirke, Pilgrimstur (hvor vi ”møtte” ulike 
bibelske personer), vannaktiviteter (tube etter båt), Kragerøtalenter 
(talentkonkurranse), nye bekjentskaper, og ikke minst mye god mat!
    Leiren ble oppsummert og toppet med siste dagens ”Festkveld”. Her 
hadde ungdommene kledd seg fint, og det ble både underholdning, sang, 

(forts. neste side)
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dans, og en fin andakt om det å ta leiropplevelsen og Gud med seg ut i 
hverdagen. 
    Høydepunktet for kvelden var da det skulle kåres en vinner av 
Kragerø-lekene, med en gjev pokal i premie. Musikken bidro med 
et teppe av spenning, mens konferansieren ventet i det lengste med å 
utrope vinneren. ”Og vinneren er ...... Stavern!” til stor jubel fra meg, 
Mia og konfirmantene!

Håkon Audun Sveen, trosopplærer.  

Vår nye trosopplærer forteller litt om seg selv:

    Jeg heter Håkon Audun Sveen, er 34 år, 
og kommer fra Birkeland i Aust-Agder. Jeg 
er gift, har to barn, og liker å spille gitar 
og skrive sanger. For øvrig er jeg utdannet 
innen teologi og diakoni, og har jobbet en 
del i kirke og kommune med barn og unge – 
aldersgrupper jeg trives veldig godt med!
    Når jeg nå går inn i en engasjements-
stilling som trosopplærer, vil jeg bidra til å 
videreføre det som allerede er faste aktivite-
ter i trosopplæringen i Stavern. Primært vil 

dette være babysang, Torsdagsklubben og konfirmasjonsarbeid, i tillegg 
til enkeltaktiviteter gjennom året. Jeg gleder meg til å komme i gang, og 
til litt etter hvert å treffe barn, ungdom, foreldre, frivillige og menighe-
ten for øvrig!

Menighetsbladet kan leses via Internett fra denne adressen:
http://www.larvik.kirken.no/index.phtml?pid=6122
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MENIGHETSRÅDETS HJØRNE

Velkommen til kirke og andre aktiviteter i høst!
Du er viktig!                                                                                                                                   
Vi trenger deg!
    Stavern menighets visjon er å elske Gud og vår neste, å lære alle om 
Jesus, slik at de kan vokse og utvikles i troen og å være et sted der den 
enkelte kan føle seg hjemme.
    Hvordan klarer vi det?  Ved å feire gudstjeneste hver søndag, viser vi 
at vi elsker Gud. Der kan alle få høre om Jesus og finne et fellesskap. 
Ved å ha møteplasser for barn og unge, kan de få høre om Jesus.
    Vi er så heldig å ha fått engasjert en ny trosopplærer, Håkon 
Audun Sveen. Han skal ha babysang, supertorsdag og hjelpe til på 
torsdagsklubben. Det blir utdeling av min kirkebok til 4 og 6 åringer. 
Det blir lysvåken for 11 åringer i Tanum kirke i år. Her har barna 
mulighet for å møte Jesus. De er avhengig av at voksne følger dem.  
Håper du ser din oppgave der.
    Det er misjonsforeninger, 10-kaffe, bønnesamlinger og bibelgrupper. 
Det er plass til flere der, så det er bare å bli med. Gullkonfirmantene er 
invitert til kirken 14. september. Velkommen. 
    I tillegg til ny trosopplærer har vi hatt ny kirketjener her noen 
måneder nå. Vi er veldig glad for å ha fått Ingrid Maria Söderstrand i 
staben. Se intervju med henne. Håkon Audun og Maria var sammen med 
konfirmantene våre på leir i Kragerø i august. Selv om det var en del 

(forts. neste side)
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(forts fra forrige side)

regn da, ble det en fin opplevelse for alle. Konfirmantene får vi se mer 
til i løpet av året. De vil vise hva de har lært på gudstjenesten den 14.9. 
De vil være kirketjeners medhjelpere på søndagene fremover.  Ta godt 
imot dem. Husk dem i deres bønner.
    Vår sokneprest Margrete Sem Lossius er fremdeles sykmeldt. Det 
synes vi er leit. Vi ber om at hun får krefter igjen. Vi har på et vis klart 
oss i disse månedene med mange vikarer. Det kan jo være spennende å 
møte nye mennesker. Men fra 31.8 vil Kari Robinson være prest hos oss 
til soknepresten kommer tilbake. Vi ønsker Kari Robinson velkommen 
og gleder oss til at hun blir en del av staben. Ta vel imot henne. 
    Da ønsker vi alle en god høst og håper å se dere ved mange 
anledninger.

Kari Dahle Halvorsen                                                                                                                        
leder Stavern menighetsråd

TAKK!
Stavern menighetsråd takker for gaven på kr. 25 000 som ble gitt til 
barne-og ungdomsarbeidet ved Per Eirik Danielsens bisettelse.

Stavern menighetshus 
Har du behov for å 
leie et spesielt sted for 
selskapet ditt, kan Stavern 
menighetshus være stedet. 
Her er god plass til 60 
gjester. Bord og gode stoler. 
Godt utstyrt kjøkken.

Ta kontakt med Grete Strand 
Hansen tlf : 452 46 427 for 
informasjon og avtaler.
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Stavernspeiderne på Landsleir i 
Asker 2.-9. august.

    14 forventningsfulle speidere og ledere har vært på landsleir sammen 
med 5.500 speidere fra 22 nasjoner. For mange var dette første gangen.  
I hele vinter og vår har vi forberedt oss med leiroppgaver. Nå er vi noen 
erfaringer og mange opplevelser rikere på hva et speiderliv er og gir oss. 
«Tett på» var motto for leiren, og dette gjenspeilte hele programmet. Vi 
har levd «Tett på Gud», «Tett på naturen», «Tett på hverandre», «Tett på 
livet» og «Tett på verden». 

    

    Vi har bygd vårt leirområde sammen med Østre Halsen-speiderne, 
et verdifullt samarbeid for både ledere og speidere siden 2006. Mye 
moro og mange aktiviteter som haik, leirbål, speidertivoli, globalløp, 
bryllup på ordentlig, bading, og mange forskjellige aktiviteter. Lyst til 
å se speiderne våre på haiken? Se film på YouTube: Stavernspeiderne 
på haik. De ble godt kjent med speidere fra Spania på haiken, og hadde 
kontakt med dem resten av leiren .
    Hvis du som leser dette har lyst til å besøke oss på Speiderviljen, 
speiderhytta vår, har vi møter på tirsdager kl 18.-19.30. Vi starter opp 
første tirsdag i september. Velkommen til oss!

Hilsen en god gjeng motiverte og engasjerte speidere i Stavern.
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Spart reisepenger i ti år 

  

    

    16 gassiske damer hadde spart reisepenger i ti år for å kunne 
komme til Norge og være med på Sommerfest & Generalforsamling 
på Ekebergsletta i Oslo. De var et fargerikt innslag hele den første uka 
i juli. De kaller seg Martha- Maria – kvinner og har nå hatt en lokal 
forening i 20 år i Tananarive på Madagaskar. 
    De arbeider innen den gassisk lutherske kirken (FLM) med 
undervisning og sosialt arbeid. I år var muligheten kommet for å 
reise  til Norge for å møte misjonsfolket og for å si takk for Lyset som 
også kom til Madagaskar. På fredag var de i fokus på et storseminar i 
Ekeberghallen der de fortalte om sitt arbeid. De fortalte også om sin 
personlige utvikling og hvilke nye muligheter de har fått gjennom 
arbeidet i kirken. 
    Det var en stor opplevelse for de mange hundre norske deltakere 
på generalforsamlingen som fikk sjansen til å møte disse flotte 
representantene for vår søsterkirke på Madagaskar.

HB
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Viet

Slekters gang
Døpte

(forts. neste side)

13.04.2014 Ludvik Borgersen Gjerken
13.04.2014 Sophia Wabakken Lomme
04.05.2014 Tiril Bodung Svendsen
04.05.2014 Olav Fjellvik Fredriksen
25.05.2014 Ove Lavrans Reitan Skau
25.05.2014 Mats Heier
25.05.2014 William Skauen Inderøy
01.06.2014 Matilde Waale Hellenes
01.06.2014 Edward Mathisen
15.06.2014 Tobias Karlsen Hellenes
15.06.2014 Lukas Boye Holm Gundersen
15.06.2014 Serandus Nygård Bentsen
06.07.2014 Nathaniel Grefstad Røsand
06.07.2014 Mikkel Hette
13.07.2014 Leon Michel Gosch-Nevland
03.08.2014 Ole-Johan Sandstad Søby
03.08.2014 Angelika Glavcheva Christensen
10.08.2014 Lilly Vassbotn Solem
10.08.2014 Victoria Steinsholt Ojala
10.08.2014 Elvira Skifjell Omvik

07.06.2014    Janne Bredvei og Hans Gøran Flesche
14.06.2014    Rebecca Røste Pettersen og 
                      Chris-Alexander Westrheim
28.06.2014    Julie Staurseth og Joakim Sorthe
05.07.2014    Randi Helene Terjesen og Marius Skauen
26.07.2014    Anette Dahl og Lasse Haugland
26.07.2014    Wendy Kværner og Peder Alfred Rønning
02.08.2014    Elisabeth Hokholt og Kristoffer From
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Døde

(forts. fra forrige side)

16.03.2014   Erling Helmer Hansen    f. 27.09.1947
13.04.2014   Kjell Bratland                f. 15.09.1946
12.04.2014   Bertha Johanne Hansen    f. 11.10.1912
14.04.2014   Solveig Marie Jørgensen  f. 22.04.1930
15.04.2014   Magnus Hansen               f. 21.05.1920
24.05.2014   Fredrik F. C. Kolderup   f. 13.06.1942
26.05.2014   Marion Synnøve Folvik   f. 25.07.1935
04.06.2014   Grete Holck               f. 14.01.1927
20.06.2014   Sylvia Ann Mamelund   f. 19.03.1928
23.06.2014   Signe-Lill Thorsen   f. 29.01.1955
25.06.2014   Arne Jørgensen               f. 24.01.1929
12.07.2014   Åse Cecilie Larsen   f. 01.05.1920
22.07.2014   Judith Marie Påhlman   f. 20.09.1938
03.08.2014   Ruth Nødtvedt               f. 03.05.1922
04.08.2014   Per Eirik B. Danielsen   f. 03.06.1939

09.08.2014    Anine Bronebakk Halland og 
           Ole Halland
09.08.2014    Lene Næss Bjerkeli og 
           Ivar Homme Hansen
09.08.2014    Bodil Katharina Piene og 
           Olav Tuelo Johannesen
16.08.2014    Heidi Larsen og Anders Andersen
16.08.2014    Janicke Buck og Christian Haune
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Tlf 33 11 36 00 • www.wassilioff.no

- Etablert 1916 - 
Fredriksvern Motorverksted A.s 

 

Statoil Service Stavern

ANNEKSET Leies ut til:
- Barnedåper
- Konfirmasjoner
- Bryllup
- Minnestunder
- Andre selskapeligheter

Henv. mob. tlf.: 915 83 643 eller E-post: stiftvgs@online.no

Vi støtter utgivelsen av menighetsbladet:
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FRIVILLIGE GAVER MED SKATTEFRADRAG
   Alle menigheter i Den norske kirke er godkjent som mottagere 
av gaver med skattefradrag. Dette betyr at du kan gi inntil 
kr. 16 800,00 pr. år og få 28% fradrag i skatten for beløpet. En 
gave på kr. 1 000,00 koster deg altså kr. 720,00.  Kravet er at 
beløpet du gir er minst kr. 500,00 og at du i overføring av pengene 
oppgir ditt personnummer i merknadsfeltet på giroen. Kirken vil 
da sende opplysningen om gaven til skattekontoret som setter det 
inn i din foreløpige selvangivelse.
   For Stavern menighet skal kontonr. 2551.20.13034 benyttes. 
Takk for din gave!

Tlf: 33 20 14 44

Jon Severin Sundby • Roar Tidemansen

www.sogt.no  •  Vakttelefon hele døgnet
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Høstfest for Brunlanes og Stavern 
fellesforening av NMS

    Søndag 21. september er det misjonsfest på Menighetshuset i Stavern 
kl. 18.00.
    Denne samlingen i Menighetshuset om  høsten er blitt en tradisjon. I 
år er det Solstad misjonsforening som har det praktiske ansvaret. 

Vi får besøk av regionleder for NMS – Øst   
Magne Mjærum. Han er nå i sitt siste semester 
i tjenesten for NMS i Norge. Etter mer enn 40 
år med mange ulike oppgaver i hjemmearbeidet 
slutter han som lønnet medarbeider til jul. «Jeg går 

inn i rekken av frivillige medarbeidere,» sier Magne Mjærum.
    Stavern frikirkes mannskor deltar med sang og musikk.
Festen er åpen for alle som har lyst enten du er medlem i en av 
foreningene eller ikke.

Velkommen til inspirasjon til fortsatt innsats i 
misjonsarbeidet. 

Kontaktliste for ulike foreninger
Forening Kontaktperson Telefon 
NMS kvinneforening Elisabeth Stad 915 48 890
Sjømannsmisjonen Berit Danielsen 959 28 508
10 – kaffen Berit Danielsen 959 28 508
Bønnesamlingen Kari Dahle Halvorsen 480 44 839
Bibelgrupper Else Marie Bjørbekk 990 25 133
Babysang Haakon Audun Sveen 930 13 479
Torsdagsklubben Liv Kristin Lekve

Marit Strømnæs
943 28 440
414 76 822

Speideren KFUK og NSF Magnus Helmer Hansen
Kathrine Strand Hansen

996 24 817
984 17 187
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Høstens gudstjenester og arrangementer
AUGUST
Søndag 31.8
12. søndag i 
treenighetstiden
Neh 9,19-21

Kl 1900 Musikkgudstjeneste med liturgisk dans av 
Tabita
Kari Robinson
Offer: Menighetens musikkarbeid
Skyss: 992 37 787

SEPTEMBER
Mandag 1.9 Kl 1800 Sjømannsmisjon på Menighetshuset

Tirsdag 2.9 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 3.9 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 4.9 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Søndag 7.9
13. søndag i 
treenighetstiden
Matt 25,14-30

Kl 1030 Gudstjeneste med dåp. 
Kari Robinson
Offer: Menighetens arbeid
Skyss: 33 19 86 77

Søndag 7.9 Kl 1100 Sportskapellet – Hanne Bustnes

Tirsdag 9.9 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 9.9 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 10.9 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 11.9 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Søndag 14.9
14. søndag i 
treenighetstiden
Matt 20,1-16

Kl 1030 Gudstjeneste med nattverd. 
Gullkonfirmanter. Konfirmantene 
deltar og viser hva de har gjort og lært på 
konfirmantleiren 
Kari Robinson, Håkon Audun Sveen. Offer: 
Menighetens konfirmantarbeid. Kirkekaffe
Skyss: 976 04 261

Søndag 14.9 Kl 1100 Sportskapellet – Terje Fonk

Mandag 15.9 Kl 1800 NMS på Menighetshuset

Tirsdag 16.9 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 
(forts. neste side)
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(forts fra forrige side)

Tirsdag 16.9 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 17.9 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 18.9 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Søndag 21.9
15. søndag i 
treenighetstiden
Matt 5,38-48

Kl 1030 Gudstjeneste med dåp
Offer: Den norske Israelsmisjon
Skyss: 990 25 133

Søndag 21.9 Kl 1100 Sportskapellet – Kjell Nilsen

Søndag 21.9 Kl 1800 Høstfest for Stavern og Brunlanes 
fellesforening for NMS på Menighetshuset. 
Bevertning 

Tirsdag 23.9 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 23.9 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 24.9 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 25.9 Kl 1730 SUPERSTORSDAG på Menighetshuset. 
Middag

Søndag 28.9
16. søndag i 
treenighetstiden
Matt 7,31-37

Kl 1030 Gudstjeneste med nattverd
Kari Robinson
Offer: Menighetshuset
Skyss: 33 18 91 94

Søndag 28.9 Kl 1100 Sportskapellet – Kristen Strømsvik

OKTOBER
Tirsdag 1,10 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 1.10 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Søndag 5.10
17. søndag i 
treenighetstiden
Joh 11,17-29

Kl 1900 Musikkgudstjeneste 
Offer: Menighetens musikkarbeid 
Skyss: 992 37 787

Søndag 5.10 Kl 1100 Sportskapellet – Tor Holhjem

Mandag 6.10 Kl 1800 Sjømannsmisjon på Menighetshuset
(forts. neste side)
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(forts. fra forrige side)

Tirsdag 7.10 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 7.10 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 8.10 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 9.10 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Lørdag 11.10 Kl 1400 KIA kvinnelunsj i Kirkestuen, for barn på 
Fredtun

Søndag 12.10
18. søndag i 
treenighetstiden 
Matt 8,14-17

Kl 1030 Gudstjeneste med nattverd
Offer: Menighetens arbeid
Skyss: 452 46 427

Søndag 12.10 Kl 1100 Sportskapellet 

Tirsdag 14.10 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 14.10 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 15.10 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 16.10 Kl 1730 SUPERSTORSDAG på Menighetshuset. 
Middag 

Torsdag 16.10 Kl 1900 Kveldsgudstjeneste med nattverd sammen 
med Stavern folkehøyskole. Aftens på 
Menighetshuset

Søndag 19.10
19. søndag i 
treenighetstiden 
Gal 5,16-26

Kl 1030 Familiegudstjeneste med dåp, 4 og 6 års 
bok.
Håkon Audun Sveen, sokneprest
Offer: Kirkens nødhjelp, Kirkekaffe
Skyss: 906 18 939

Søndag 19.10 Kl 1100 Sportskapellet - Kjell Halvorsen. 
Konfirmantene deltar

Mandag 20.10 Kl 1800 NMS på Menighetshuset

Tirsdag 21.10 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 21.10 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 
(forts. neste side)
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(forts. fra forrige side)

Onsdag 22.10 Kl 1800 Medarbeiderfest på Menighetshuset. Odd 
Georg Murud kåserer om Alf Prøysen. 
Sang, musikk, god mat

Onsdag 22.10 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 23.10 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Søndag 26.10 
Bots- og 
bønnedag
Luk 13,22-30

Kl 1030 Gudstjeneste med nattverd
Offer: Menighetens arbeid
Skyss: 976 04 261

Søndag 26.10 Kl 1100 Sportskapellet – Gro Johnson

Tirsdag 28.10 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 28.10 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 29.10 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 30.10 Kl 1730 SUPERSTORSDAG på Menighetshuset. 
Middag

NOVEMBER
Søndag 2.11
Allehegensdag
Matt 5,1-12

Kl 1030 Gudstjeneste med nattverd
Offer: Menighetens diakoniarbeid
Skyss: 33 19 86 77

Søndag 2.11 Kl 1100 Sportskapellet – Ståle Landmark

Mandag 3.11 Kl 1800 Sjømannsmisjon i Menighetshuset

Tirsdag 4.11 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 4.11 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 5.11 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 6.11 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Søndag 9.11
22. søndag i 
treenighetstiden 
Matt 12,33-37

Kl 1030 Gudstjeneste med nattverd
Offer: KIA lokalt
Skyss: 990 25 133

Søndag 9.11 Kl 1100 Sportskapellet – Tom Johnsen
(forts. neste side)
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(forts. fra forrige side)

Tirsdag 11.11 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 11.11 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 12.11 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 13.11 Kl 1730 Torsdagsklubben på Menighetshuset

Søndag 16.11
23. søndag i 
treenighetstiden 
Mark 10.28-31

Kl 1030 Gudstjeneste med dåp
Offer: Menighetshuset
Skyss: 33 18 91 94

Søndag 16.11 Kl 1100 Sportskapellet – Asle Zimmermann

Mandag 18.11 Kl 1800 NMS på Menighetshuset

Tirsdag 19.11 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 19.11 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Onsdag 20.11 Kl 1130 Babysang på Menighetshuset

Torsdag 21.11 Kl 1730 SUPERSTORSDAG på Menighetshuset. 
Middag 

Søndag 23.11
Siste søndag i 
kirkeåret 
Matt 25,31-46

Kl 1030 Familiegudstjeneste i TANUM kirke
Lys våken sammen med Tanum
Håkon Audun Sveen mfl
Skyss: 976 04 261

Søndag 23.11 Kl 1100 Sportskapellet – Tom Bredvei

Tirsdag 25.11 Kl 1000 Tikaffe i Kirkestuen 

Tirsdag 25.11 Kl 1800 Bønnesamling i Kirkestuen 

Lørdag 29.11 Kl 1300 Adventverksted på Menighetshuset

Søndag 30.11
1.søndag i 
advent
Luk 4.16-22a

Kl 1700 Lysmesse sammen med Frikirken. 
Deltagere: Stavern folkehøyskole, 
konfirmantene, speiderne i Stavern, 
menighetenes barnearbeid, 
Håkon Audun Sveen, sokneprest
Offer: Speiderne i Stavern
Skyss: 452 46 427

Søndag 30.11 Kl 1100 Sportskapellet – Kjellmar Emhjellen



Stavern prestekontor
Adresse: Storgaten 27, 3290 Stavern
Tlf.: 33 19 91 78
Kontortid: Tirsdag - torsdag kl. 1000-1200

Sokneprest Margrete Sem Lossius
Mobiltlf.: 468 11 276
E-post: mslossius@larvik.kirken.no

Vikarierende sokneprest Kari Robinson
Mobiltlf.: 950 72 863

Trosopplærer Håkon Audun Sveen
Mobiltlf.: 930 13 479

Kantor Vidar Høyer
Mobiltlf.: 920 82 407

Kirketjener Ingrid Maria Söderstrand
Mobiltlf.: 400 03 184

Leder Stavern menighetsråd, Kari Dahle Halvorsen
Tlf.: 33 19 94 44 mob.: 480 44 839

Kirkegårdsarbeider Nils Kristian Pettersen
Mobiltlf.: 408 58 006

Stavern menighet

Kommandør Herbsts gate 12, 3290 Stavern, tlf.: 33 19 72 50
Åpningstider: 0900-2000, lørdager 0900-1800


