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Den norske Kirke i Tønsberg, 
Sem menighet
Ekspedisjon 33 37 47 00
Faks 33 37 47 01
Kirkeverge 33 37 47 00

Sem menighetshus
Storgaten 52, 3126 Tønsberg
Besøksadresse:
Sem menighetshus G. Ramnesvei
Faks 33 33 20 99
Internett: www.tonsberg.kirken.no

Sogneprest Dagfinn Bugge
Tlf. 33 37 4730 - Mobil 98 62 46 19
db@tonsberg.kirken.no

Menighetspedagog Camilla Jørgensen
Tlf. 33 37 4732 - 415 00 557
cj@tonsberg.kirken.no

Kantor Tonny Krokengen
Tlf. 33 37 47 33 - Mobil 40 21 31 30
tk@tonsberg.kirken.no

Kirketjener Anette Gihle Lyseggen
Mobil 92 41 65 33 

Leder i menighetsrådet
Mona Bondevik, 
Gullvingeveien 7, 3172 Vear      
mona.bondevik@sf-nett.no 48 02 94 15

Sem menighetshus pedell
Utleie: www.sem-menighetshus.no
Ring Ragnhild Grødem
tlf: 415 64 491

Barkåker menighetshus
kj-horpe@online.no

Semsløkka barnehage
Styrer: Liz Iren Milton
Mobil 92 62 30 89

Solstua på Smørberg
Sem KFUK-M v/Grete Søgård
Mobil 90 06 44 07

Semstikka produseres som en 
svanemerket miljøtrykksak

med følgende godkjenningsnummer

Semstikka:
E-post:   semstikka@hotmail.no
Redaksjonen:  Anne Berit Andersen
  Camilla Jørgensen
  Inger Marie A. Oppegård

Bankkonto:  1594 46 82756
Regnskapsfører: Fred Egil Johannessen
Ansvarlig utgiver:  Sem menighetsråd
Design/grafisk produksjon: G design, Andebu/Notodden
Trykk: Erik Tanche Nilssen, Skien
   

DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet

DET SKJER

Kommende aktiviteter for barn

Kommende aktiviteter for voksne

FORSIDEBILDE: 
Rødstrupe:
Foto Anne Martea Rudland Larsen 

Utleie for arrangementer
(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)
•  Solstua på Smørberg
 Tlf.90 06 44 07
•  Barkåker menighetshus
 Storsalen: kr 1000,-, Lillesalen: kr 400,-
 Tlf. 40 20 04 25
• Sem menighetshus
 Storsalen: kr 1000,-, Lillesalen: kr 600,-
 Tlf. 415 64 491 sem.menighetshus@gmail.com.
 www.sem-menighetshus.no

Semsklubben, 5-10 år. Kl. 16.30 - 18.00 på Sem menighetshus. 3/3, 17/3, 
31/3, 14/4, 28/4, 12/5.
Kontakt Anne Berit Andersen, tlf. 33 33 33 46.
Babysang på Sem menighetshus  kl 11 - 13
3/3, 10/3, 31/3, 7/4, 21/4, 12/5, 26/5, 9/6.
Søndagsskoleklubben på Barkåker (5 - 9 år)
Oppstart kl 1700, 16/3, 30/3, 6/4, 19/4 (nb! tirsd.), 4/5.
6- åringer i 2016: Utdeling av 6-årsbok under gudstjenesten 03.04.16
Tårnagenthelg: lørdag 28. og søndag 29. mai

FELLESSKAPSKVELDER SEM OG BARKÅKER
Sem, 04/04 kl. 19.30   Barkåker 25/04 kl. 19.30.
DIAKONATETS HYGGETREFF - NOE FOR DEG?
Det arrangeres hyggetreff både på Sem og Barkåker. Datoene for våren 2016 er:
Sem: 17. 2  - 30.3 – 27.4.  4.5 er det felles hyggetreff for Sem og Barkåker på 
Barkåker.
Barkåker:  3.2  -  2.3  -  6.4.  4.5 er det felles for Sem og Barkåker på Barkåker.
Begge steder er det fra kl. 11.00 til 13.30.
Vi kommer sammen til godt program med andakt, god mat og god prat. Utlodning.                                            
Velkommen skal du være!  Trenger du skyss, så bare ring.
Kontaktperson på Sem:  Inger Johanne Clausen  918 95 456
Kontaktperson på Barkåker:  Annlaug Wold  952 444 35

TURGANG FOR MISJONSPROSJEKTET. Bli med på gåturer følgende onsdager. 
Vi møtes på Barkåker kafé ved KIWI 10. og 24. februar, 9. mars, 13. og 27 april, 
11. og 25 mai og 8. og 22 juni. Kontakt Anne M. R. Larsen, tilf. 988 91 696.
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SOGNEPRESTENS HJØRNE v/Dagfinn Bugge

Kommunaldepartementet har be-
stem at Vear skal bli en del av Tøns-
berg kommune fra 1. januar 2017.  
Vear har hittil tilhørt Stokke sogn, 
men fra 2017 blir Vear blir en del av 
Sem sokn og Tønsberg Domprosti.
 
Men før den tid er det  mange ting 

Kirkelig innlemmelse av Vear 
til Sem menighet og Tøns-
berg domprosti

som må tenkes igjennom og koordi-
neres. Hvordan blir driften av Vear 
arbeidskirke? Hva har dette å si for 
konfirmantarbeidet, trosopplæring, 
gudstjenesteturnus og andre kirke-
lige handlinger?  Hva med de ansat-
te? Skal man ha et felles menighets-
kontor og hvor skal det være? Hva 

(alfabetisk i de tre gruppene)
 
Barkåker: 
Synne- Celine Nachjem Andersen
Per Anders Eckdahl
Karliann Helen Stien Eilertsen
Vilde Elise Hammerli
Nicholas Julian Eikeland Hvidsten
Victoria Kjønnerød
Jonas Eldevik Lind
Adrian Linløkken
Daniel Eikeberg Mathisen
Benjamin Rasmussen Ree
Isalin Sahlsten Tveit
Jørgen Semb Undrum
Jørgen Wendt
Karl Mathias Wold

Sem: 
Julie Steinlein Brønn
Elise Solvår Tomasgård Dal
Sunniva Sneli Falldalen
Daniel Borge Fanebust
Eivind Skredegård Fogstad
Martine Fon
Ida Helene Freitag
Sindre Nikolai Zimmermann Hansen
Ida Catrine Eriksen Høyer
Iselin Marie Eriksen Høyer
Emilie Velle Iversen

med de kirkelige råd og utvalg? 

Det blir flere møter framover hvor 
dette vil bli et tema. Vi går en spen-
nende  tid i møte!  Men det viktigste 
av alt må være at kirkens medlem-
mer må bli ivaretatt og få et minst 
like godt tilbud som før!

Tuva Malene Iversen
Maria Jonskås
Julie Knutsen
Hannah Kristin Lilleengen
Lukas Sebastian Nørstad
Helene Olsen
Signe Ingvoldstad Skatvedt
Audun Sætren
John Anders Tala
Gro Sperre Tveito
Julie Alice Walmann

Hogsnes/ Bjelland
Aurora Solheim Aker
Iver Aker- Svendsen
Marius Flåten
Emma Berg Greidung
Jakob Berg Greidung
Ingrid Haugland
Ingrid Marie Kaupang
Alf Kristian Kristoffersen
Sandra Synnøve Bjordal Marthinsen 
Adrian Johan Engelbrecht Schønning
Jesper Sørdalen

Konfirmanter i Sem 
sogn våren 2016

Sem kirke har
 fått nye puter
Kirketjener Annette Gihle Lyseg-
gen er glad for endelig å kunne dele 
ut puter til kirkebenkene. 

Foto begge bilder: Dagfinn Bugge

Sem kirke har fått 
nye barnemøbler! 
En gave til kirken fra Sem feng-
sel, der de er laget av kyndige 
hender. De blitt malt i kirk-
ens blåfarge, på dugnad av Jan 
Erik Tveisme og Håkon Semb, 
medlemmer av Sem MR.
Tusen takk!
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GLIMT FRA MISJONSPROSJEKTET

Nye muligheter og nytt håp

Teerisara avsluttet i juni fem års 
teologistudier på Den evangelisk-
lutherske kirken sitt seminar i 
Bangkok. Nå kan hun smykke seg 
med en bachelorgrad i teologi, - 
noe som har vært hennes drøm si-
den hun var liten. 

Drømte om å bli pastor
Men livet har ikke alltid vært lett. 
Teerisara tilhører Akha-stammen 
og kom som flyktning til Thailand 
fra Myanmar (Burma) da hun var 
bare tre år gammel. Faren var bap-
tistpastor, og alt da Teerisara var 
ganske liten drømte hun om å bli 
pastor slik som faren. 

Hvorfor er det sånn, Gud?
Hun forteller at det var fem spørs-
mål som hun slet mye med i opp-
veksten, og som hun stadig spurte 
Gud om svar på:
1  Hvorfor må vi oppleve så mye 

vondt?

2  Hva er galt med familien min og 
vennene våre?

3  Gud, har du forlatt familien min?
4  Når skal du oppfylle løftene du 

har gitt til ditt folk?
5  Er du min Gud, eller finnes du 

ikke?

– Jeg slet med å finne svar på disse 
spørsmålene, men nå ser jeg at det-
te var i en veldig desperat periode 
for meg selv og familien min. 

Ønsket å tjene Gud
– Jeg fikk høre om det lutherske 
seminaret og siden det hadde vært 
min drøm fra jeg var liten, søkte 
jeg. På tross av alt det vanskelige 

Teerisara sitt avgangskull ved Den evangelisk-lutherske kirkens seminar i 
Bangkok, hun står foran til høyre. Foto: Eivind Hauglid

PROSJEKTGLIMT 2015: 
– Da jeg vokste opp spurte jeg 
meg selv om hvorfor familien 
min møtte så mange problemer 
og lurte en stund på om Gud 
hadde forlatt oss, sier Teerisara, 
som nå er ferdig utdannet teolog.

vi opplevde, ønsket jeg virkelig å 
tjene Gud. Jeg ville lære mer for å 
bli bedre i stand til å dele evange-
liet med andre.

Tiden på seminaret har gitt meg 
en større forståelse av mange ting, 
Gud har vist meg mer og mer av 
sin kjærlighet og nåde. Nå tenker 
jeg at hver eneste dag er et under 
og en ny mulighet til å dele alt han 
har gitt meg. 

Tekst: 
Eivind Hauglid, misjonær i Thai-
land

FAKTA:
Luther Seminary in Thailand (LST) tilbyr disippeltrenings-
kurs i menigheter, kirketjeneste, bachelor og master i teo-
logi. I tillegg har LST en trosopplæringsavdeling som arran-
gerer søndagskolelærerkurs, lager og selger bøker. 

Prosjektet er viktig for Den evangelisk-lutherske kirke i 
Thailand (ELCT) fordi fremtidens evangelister og prester 
blir utdannet her. Slik når kirken lenger ut og bygger nye 
menigheter.
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Min oppskrift
Av Marta Helene Våge 

KOKOSKAKE 

 150 g sukker 
 100 g smør 
     1 egg 
 100 g kokosmasse 
     1 ts vaniljesukker 
     2 ts bakepulver 
 250 g hvetemel 
       3 dl melk 

Smør og sukker røres hvitt, deretter røres 
egg i. Mel og melk røres vekselsvis. 

Rund form. 
Stekes nederst i ovenen 180 grader i 45 
minutter. 

Kaken pyntes med melisglasur og kokos

Jeg utfordrer Berit Lima 

Av Lone Anita Andersen

Sembyen Velforening hadde ligget brakk i noen år, så 
fikk vi den i gang igjen. Den offisielle datoen er 15. 
april 2015. Da slo vi sammen tidligere Semsbyen Vel-
forening, Ås og Kjærnes Velforening samt Langerød og 
Brendsrød Velforening til da Sem Velforening. Hensik-
ten er å forvalte medlemmenes interesser, og arbeide for 
trivsel og miljø i Semsbyen med nærliggende områder. 
I tillegg være en stemme fra oss som bor på Sem inn til 
kommunen og andre instanser som kan være aktuelle. 
Vi håper ved å representere et såpass stort nedslagsfelt, 
så blir det lettere å få medlemmer til å representere de 
diverse områdene. Vi vil gjerne ha medlemmer fra alle 
deler av Sem, og nevner at det er bare å kontakte oss om 
dette kan være av interesse. Det er ingen plikt om opp-
gaver, men er viktig for oss at vi har medlemmer som ser 
sitt område, og kan melde inn hva som burde tas tak i. 
 Utvikling for Sem er det mye av om dagen. Det er satt 
ned en arbeidsgruppe i kommunen som skal utarbeide en 
mulighetsstudie for Sem. Dette er noe vi har blitt invitert 
til å være med på, og har takket ja til. Ellers så har vi lyst 
til å komme igang med å arrangere dugnader og få pusset 
opp diverse lekeplasser. Vi vil også jobbe med å skaffe 
midler til å kjøpe nye apparater. Ellers så er vi med å 
arrangerer fakkeltog og  juletrefest sammen med Sem 
Sanitetsforening, FAU og Handelstanden på Sem. Vi vil 
også forsøke å representere foreningen på Semsdagen. 
 

Vi arrangerer årsmøte i begynnelsen året. Vi har seks 
planlagte møter i året, og ellers møter etter behov.
 
For å komme i kontakt med folk på Sem, så bruker vi so-
siale medier. Vi har en egen side på facebook, den heter 
Sem velforening. Der står det hvem som er medlemmer, 
om om hvordan vi kan kontaktes.
 
Ting som kan være relevant å ta kontakt med oss om kan 
være byplan, fellesarealer, lekeplasser, ting man vil at vi 
skal ta opp med f.eks. kommunen, statens vegvesen eller 
diverse utbyggere. Eller annet som kan være at interesse 
for oss som bor på Sem. Vi har har også et tett samarbeid 
med Handelstand foreningen her på Sem.

Sem Velforening

JARLSBERG
9 - 21 (22)F.v: Lone Anita Andersen, Roger Dalen, og tidligere 

medlem Petter Nyvoll.



6    Semstikka

MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE 
v/Camilla Jørgensen 

FAMILIEGUDSTJENESTE I 
SEM KIRKE MED BESØK FRA 
NMS UNG
Søndag 24. januar inviterte vi til 
familiegudstjeneste med tema Mi-
sjon og besøk av Kristin Aker fra 
NMS Ung. Menighetens Misjonsut-
valg deltok aktivt i planlegging og 
gjennomføring, og sørget også for 
deilige kaker til kirkekaffen. Kris-
tin Aker fortalte om menighetens 
misjonsprosjekt i Thailand, og holdt 
preken over teksten om såmannen.  
Alle barna fikk hver sin boks med 
frø, som de kunne ta med hjem og 
se spire. 

VI DELER UT 6- ÅRSBOK 
Velkommen alle 6-åringer til guds-
tjeneste i Sem kirke søndag 3.april 
kl 11. Da blir det utdeling av bok til 
alle som fyller 6 år i løpet av 2016. 
Vi deler for tiden ut boka «Tre i et 
tre» av Runar Bang. Boka handler 
om bestevennene «Hoppeklinken», 
«Somlesinken» og «Bokfinken» 

som lager en hemmelig skolestar-
terklubb, der de undrer seg over li-
vet og hvem Gud er. Velkommen til 
gudstjeneste for små og store, med 
kirkekaffe!  

AGENT FOR RETTFERDIG-
HET FOR 10-ÅRINGER
I år arrangerer Sem menighet for 
første gang et eget trosopplærings-
tiltak for 10-åringer. Arrangemen-
tet er et samarbeid med Stokke, og 
foregår i hovedsak i Vear arbeids-
kirke. Tiltaket er laget av IKO og 
Kirkens Nødhjelp, og går ut på å 
bevisstgjøre små agenter i spørsmål 
om kristen etikk, rettferdig forde-
ling og solidaritet med mennes-
ker i nød. Deltagerne skal også gå 
med bøsse for Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon, som vil foregå på det 
menighetshuset de tilhører.  Tirsdag 
1.mars og tirsdag 15. mars er dato-
ene for samlingene. Påmelding og 
spørsmål kan rettes til Camilla Jør-
gensen, cj@tonsberg.kirken.no. 

KIRKENS 
N Ø D -
H J E L P S 
FASTEAK-
SJON 2016
Tirsdag 15. 
mars kl 1730- 1900 går konfirman-
tene fra Sem menighet med bøsse 
for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, 
tradisjonen tro. I år går de både på 
Sem, på Barkåker og på Hogsnes/
Bjelland. Pengene går denne gan-
gen spesielt til KN’s prosjekter for 
å skaffe reint vann til mennesker 
som ikke har tilgang til det. Vi sat-
ser på å få med konfirmantforel-
dre/ foresatte til å gå sammen med 
konfirmantene, slik at vi får dekket 
flere roder. Samtidig ønsker vi at 
flest mulig som har anledning til å 
delta denne dagen stiller som bøs-
sebærere, slik at dette ikke bare blir 
en konfirmantaksjon, men HELE 
menighetens fasteaksjon. Ta godt i 
mot bøssebærerne når de går rundt!
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NYTT FRA VEAR ARBEIDSKIRKE

Vear arbeidskirke har nå mot-
tatt det tredje prekestolkledet 
til kirken. Dette er også laget av 
kunstneren Ragnhild Barkved 
Rise fra Bjellandåsen. 
     På det hvite kledet er det ap-
plikert en seierskrone i gyllen 
silkedamask. Seierskronen er 
symbol som bygger fint opp om 

den hvite liturgiske fargens karakter av fest og glede. 
Dette understrekes også av det gylne, et bilde på det 
himmelske lyset. 
 Symbolet framstår enkelt og tydelig. Vi er skjønt 
enige om at en enkel utsmykning kler arbeidskirken. 
 Stor takk til Ragnhild for vel utført arbeid! Preke-
stolkledet ble tatt i bruk i Vear arbeidskirke julaften 
2015. 
 Vear arbeidskirke overtok i september eierforholdet 
av hele underetasjen under kirkerommet, dvs. kontor, 
kirkestue, lagerrom, gang og WC. Dette medfører at 
kirken kan tenke nye løsninger for bruk av lokalene 
nede. 
 En komite er i gang med å utrede muligheten for 
nytt kjøkken der det nå er kontor. Et større kjøkken har 
vært et savn i lang tid, ikke minst med tanke på større 
arrangementer med servering og utleie av lokaler. Inn-
til videre har Sigridløkka barnehage behov for å leie 
underetasjen på formiddagstid et par år framover. 

IWN

MENIGHETENS ÅRSMØTE  
SØNDAG 13.  MARS, SEM KIRKE
På Maria Budskapsdag er det menighetens 
årsmøte rett etter gudstjenesten i Sem kirke. 

Gudstjenesten begynner kl. 1100. Her deltar 
blant annet Aspirantkoret. Rett etter gudstje-
nesten blir det kirkekaffe hvor menighetens 
årsrapport og regnskap legges frem. Vi hå-
per mange støtter opp om både gudstjenes-
ten og årsmøtet!

Program for Vear arbeidskirke 
våren 2016
21. februar kl 11.00 
 Ungdomsgudstjeneste ved Erna Rodahl
06. mars kl 11.00 
 Gudstjeneste ved Erna Rodahl. Søndagskole og  
 kirkekaffe
09. mars kl 19.00 
 Bønn og lovsangskveld

13. mars kl 19.00 
 Lovsangskveld
16. mars kl 19.00 
 menighetens årsmøte
20. mars kl 11.00 
 Gudstjeneste ved Frode Askekjær
10. april kl 11.00 
 Gudstjeneste ved Erna Rodahl. Søndagskole og  
 kirkekaffe
13. april kl 19.00 
 Bønn og lovsangskveld 
24. april kl 11.00 
 Gudstjeneste ved Erna Rodahl og Lise Horn
08. mai kl 11.00 
 Gudstjeneste ved Frode Askekjær. Søndagskole og  
 kirkekaffe
11. mai kl 19.00 
 Bønn og lovsangskveld 
05. juni kl 11.00 
 Gudstjeneste 
06. juni kl 19.00 
 Bønn og lovsangskveld

Velkommen til ÅRSMØTE 
for Barkåker menighetshus!

Mandag 28.03.16

-altså 2. påskedag-
rett etter gudstjenesten på 
Barkåker menighetshus.

 Vanlige årsmøtesaker som årsberetning, 
og gjennomgang av regnskap.

Enkel bevertning.

Vi håper mange finner veien til årsmøtet!

Leder av styret for Barkåker menighetshus
Kjell Horpestad
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Det er fint å være tilbake i Sem 
menighetsråd. Sist var ved årtusen-
skiftet med kirkejubileum, nye kon-
torlokaler i Sem menighetshus for 
å sikre lokal tilknytning, etablering 
av Semstikka i tillegg til de mange 
hyggelige opplevelsene som nå duk-
ker opp og inspirerer til ny periode i 
menighetsrådet.

Nytt menighetsråd begynte 1. no-
vember og har allerede fått opplæ-
ring i regi av bispedømmekontoret 
og hatt flere møter. Vi er heldige som 
har flere rådsmedlemmer som ble 
med inn i ny periode og dermed sik-
rer god kontinuitet. Men, det er også 
en berikelse med helt nye impulser 
som dette menighetsrådet har innen 

sine rekker. Dette kommer vi tilbake 
til i nærmere presentasjon.

Hva er menighetsrådets oppgaver?
Det ligger allerede en del føringer 
gitt i henhold til Kirkeloven og ved-
tak i Kirkemøtet. 
 Kort sitert er hovedoppgavene 
formulert slik: «Menighetsrådet skal 
ha sin oppmerksomhet henvendt 
på alt som kan gjøres for å vekke 
og nære det kristelige liv i sognet, 
særlig at Guds ord blir rikelig for-
kynt, syke og døende betjent med 
det, døpte gis dåpsopplæring, barn 
og unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet. 
Menighetsrådet har ansvar for at kir-
kelig undervisning, kirkemusikk og 
diakoni innarbeides i sognet.»

Kirkemøtet har uttrykt ønske om at 
menigheten og særlig menighets-
rådet skal ta ansvar for gudstjenes-
telivet ved å legge vekt på at guds-
tjenesten er hovedsamlingen for 
menigheten.

Oppgaven for Sem menighetsråd 
blir å hjelpe til med å videreføre, vi-
dereutvikle og etablere gode og me-
nighetstjenlige løsninger i tråd med 
disse bestemmelsene. Herunder lig-
ger tre sentrale planer som vedtas av 

menighetsrådet: For trosopplæring, 
kirkemusikk og diakoni. 

Samtidig tror jeg det er viktig å stille 
seg noen granskende spørsmål nå i 
«innledningen» til en ny menighets-
rådsperiode:
• Hva vil det si å være menighet?
• Hvilke drømmer har vi for vår 

kirke?
• Hva kan skape engasjement og 

fornyelse i vår 
 menighet?
• Hvordan kan vi disponere våre 

ressurser for å oppnå mål vi har 
satt oss?

God kontakt og gode samarbeidsfor-
mer internt i rådet, til presten, de øv-
rige tilsatte i kirken og de frivillige 
vil være en forutsetning for å lykkes. 
Dette ser jeg frem til.

Det er mange spennende oppgaver 
som ligger foran, hvorav kan nevnes 
videre iverksetting av trosopplæ-
ringsplanen 0-18 år, gudstjeneste-
grupper og konsekvenser som følge 
av grensejustering mot Stokke fra 
01.01.17. 

Dette ser jeg virkelig frem til….

MENIGHETSRÅDSLEDERENS HJØRNE V/MONA BONDEVIK
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«Dersom veggene i Sem kirke kunne tale…»
ÅPEN KULTURKVELD 
I SEM KIRKE ONSDAG 
13. APRIL KL. 1930
I forbindelse med biskop Per Arne Dahls prostivisitas i april, blir det 
onsdag 13. april kl 1930  en åpen kulturkveld i Sem kirke. 

Dette blir en reise gjennom kirkens historie gjennom sang og mu-
sikk og historiefortelling. Her deltar blant annet stamhusbesitter Carl 
Nicolaus Wedel Jarlsberg i samtale med biskopen. Lektor og lokal-
historiker Erling Dittmann holder foredrag. Sangere og musikere fra 
distriktet deltar. 

Det blir ikke inngangspenger, men mulighet til å støtte arrangementet 
med en kollekt.

Da jeg ble spurt om jeg kunne skri-
ve om min favorittsalme, var det 
ikke noen lett oppgave. Det finnes 
mange fine salmer, og det finnes 
også mange fine kristne sanger men 
som ikke nødvendigvis står i salme-
boka. 

Da jeg til slutt måtte velge, falt val-
get på «Deg være ære». Teksten er 
opprinnelig fransk, og melodien er 
laget av Händel. Det er en påskesal-
me, og handler om selve grunnlaget 
for den kristne troen: Jesus som står 
opp fra de døde etter å ha blitt kors-
festet! 

Jeg forbinder salmen mest med på-
skemøtene på bedehuset i Rennebu. 
Kona mi, Siri, er fra Rennebu, og vi 
bodde der før vi flyttet til Sem.  

Påske for meg er skiturer i vakker 
natur, sola som endelig begynner å 
varme igjen, og påskemøter, hvor 
«Deg være ære» er den mektigste 
av alle påskesalmene! 

Det finnes også en «Impuls» - ver-
sjon av denne sangen som er spilt 
inn av Impuls-bandet og som ligger 

MIN SALME V/JAN-EIVIND KVAM-ANDERSEN

lett tilgjengelig på youtube og kan 
anbefales. 

Jeg utfordrer Jan Egil Breen.

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!

Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere, 
aldri frykter jeg.
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KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen

SØNDAG 13. MARS KL. 18
 SØNDRE SLAGEN KIRKE
«Vi synger med Maria»
DeKor med musikere
Teologisk refleksjon om jomfru 
Maria ved Steinar Moe. Kollekt

TORSDAG 17. MARS KL.19.00 
SEM KIRKE 
JØRN SKOGHEIM, KIM AN-
DRE RYSSTAD og DYLAN 
FOWLER, Musikk bygger 
broer, m gjesteartist TORMOD 
BORGEN ROGNE
Drammen sacred music festival, 
HarMonica Management og Dram-
men Interkultur presenterer : 
Musikk bygger broer/Music Build 
Bridges. Bill. Kr 200,-
 Hva kan den verbale dialog lære 
av den musikalske dialog?
 Verbal dialog: Ivar Flaten i sam-
tale med musikere 
MUSIKK BYGGER BROER: 
Vinterens vakreste og mest spen-
nende musikkopplevelse? Tre 
suverene utøvere møtes på tvers 
av sjangre og grenser for å bygge 
musikalske broer. Kim Andre Rys-
stads særegne og sterke vokal mø-
ter strengemester Dylan Fowlers 
virtuose og glitrende gitarspill, 
(Dylan deler scene med selves-
teTommy Emmanuel rett før han 
gjester OSLO) og sammen med 
Jørn Skogheims jazza` klarinett og 
stemningsfylte bartyton gitar blir 
dette en sjeldent og særdeles vari-
ert musikalsk opplevelse.
 Musikere fra øverst hylle med 
eminente musikalske ferdighe-
ter som gjør dem egnet til bevege 
seg mellom forskjellige sjangre og 
utrykk og samt også improvisere 
frem de magiske musikalske øy-
eblikk!

Søndag 20. mars kl. 19  Vallø 
kirke
Vivaldi Gitartrio Fremfører vel-
klingende italiensk gitarmusikk
Ignazio Viola, Mario Cosco
og Enrico Negro
Billetter kr 150,- ved inngangen

Fredag 25. mars kl. 19 Slagen 
kirke
Orgelkonsert 
«Trois Chorals» av Cesar Franck 
Svein Erik Tandberg, orgel
Fri entré

Søndag 10. april kl. 19 Tønsberg 
domkirke *
Jubileumskonsert
Tønsberg domkor 10 år
  I den anledning går vi gjennom 
vår historikk og presenterer verk 
fra den spede begynnelse til i dag.
Verk av bl.a. T. Tallis, H. Purcell, F. 
Mendelssohn og J. Brahms
Nina T. Karlsen, dirigent
Arne Rodvelt Olsen, orgel
Billetter kr 150,- / Forhandssalg - 
TicketCo.no

Lørdag 16. april kl. 18 Tønsberg 
domkirke
«Queen in concert»
 Morten Larsen, vokal
Charlotte Fongen, vokal
Nøtterøy Musikkorps
Jon Harald Bjørnson, dirigent
Tønsberg domkirkes jentekor
Tønsbergs sangforening
Joyful
Våle kirkekor
Band
Billetter kr 200,- barn u. 12 år gratis

Tirsdag 24. mai kl. 19 Søndre 
Slagen kirke         
Vårkonsert DeKor og Magne 
Fremmerlid. Fri adgang
Kaker og kaffe. Utlodning
 
Torsdag 26. mai kl. 19 Solvang-
kirken
Vårkonsert. Tønsberg domkirkes 
Minores – og aspirantkor
Charlotte Fongen, dirigent
Tonny Krokengen, klaver
Musikere. Fri entré
 
Tirsdag 31. mai kl. 20 Tønsberg 
domkirke*
W. A. Mozart - Missa in C – Kro-
ningsmessen. Lavranskoret med 
solister og orkester

Billetter kr 250,-
Skoleungdom/studenter kr 100,-
Barn under 12 år gratis
 
Søndag 5. juni kl. 18 Tønsberg 
domkirke
Sommerkonsert med Tønsberg 
Domkor
Fri entré, kollekt til inntekt for Bar-
nekreftforeningen i Vestfold
 
Søndag 5. juni kl. 19  Vallø kirke
Virituos Fiolin
Verker av A. Corelli, F. Margola,
J.S. Bach, G. Krogseth
Manuela Matis, fiolin
Gisle Krogseth, gitar
Billetter kr 150,- ved inngangen

Torsdag 9. juni kl. 20 Sem kirke
Sommerkonsert
Tønsberg domkirkes jentekor
Charlotte Fongen, dirigent
Tonny Krokengen, klaver
Musikere
Fri entré

Tønsberg Domkirkes jentekor 
v/dirigent Charlotte Fongen
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Dypest sett handler vår kristne tro om 
to ting som oppsummeres i det dob-
belte kjærlighetsbudet: For det første 
skal vi elske Herren vår Gud av hele 
vårt hjerte, sjel og sinn, og med alt hva 
vi er og har. Og for det andre skal vi 
elske vår neste som oss selv. Disse to 
budene er ikke bare viktig, men også 
knyttet spesielt sammen og forutsetter 
hverandre; du kan ikke elske Gud uten 
at du elsker din neste som deg selv, og 
dypest sett kan du ikke elske din neste 
som deg selv hvis du ikke elsker Gud - dvs. å være fylt 
av Gud som er kjærlighetens og livets kilde. Jesus går 
til og med enda lengre og ber oss om å elske våre fien-
der. Hvem kan overhode det? 

Er vi helt ærlige med oss selv og hverandre så vet vi at 
det er ikke alltid like lett å elske sin neste som seg selv. 
Ofte glemmer vi å elske Gud da vi helst vil klare oss 
selv og er opptatt med andre ting. Livet er sterkt, men 
også veldig sårbart. Kanskje er det nettopp da vi for-
viller oss bort og fyller våre liv med alt annet enn det 
hjertet dypest sett lengter etter: å elske og å bli elsket?

Fastetiden kan være en fin mulighet til å sette av tid 
til å være i Guds nærhet. Den begynner med askeons-
dag rett etter fastelavens søndag, og varer 40 dager helt 
fram til påske. I Bibelen varsler 40 dager en viktig tid 
for møte med Gud. Moses opplevde Guds herlighets-
glans på Sinai-fjellet i førti dager og førti netter (2 Mos 
24). Profeten Elia gikk i førti dager og førti netter til 
Horeb (Sinaifjellet) der han hørte Guds stemme i still-
heten (1 Kong 19). Og Jesus lot seg lede av Guds Ånd 
ut i ørkenen for å fristes av djevelen, og der fastet han 
i førti dager og førti netter (Matt 4). Nettopp der i ør-
kenen hørte Jesus sin Far tale til hans hjerte, og fylt av 
Guds ord fornektet Jesus djevelen og alt hans verk og 
tomme løfter.

Slik kan også fasten være et «et ørkensted» for oss, et 
sted der også vi kan la oss lede av Den hellige Ånd og i 
stillhet lytte til Faderen som taler til våre hjerter. En tid 
der vi kan mettes av Guds ord og møtes av ham. Fas-
ten er ikke først og fremst en tid til å betrakte oss selv 
og våre synder og skavanker, men snarere til å løfte 
øynene og se hans uendelige og ubetingede kjærlighet 
til oss.

Og ut fra denne kjærligheten spørre oss selv; hvordan 
lever vi opp til det han sier og kaller oss til?

Den store fasten inntreffer i den års-
tiden hvor vinterens ufruktbarhet 
og mørke viker for nytt liv og lys og 
jorden forvandles. Fasten handler på 
samme måte om vår egen forvand-
ling, ikke først og fremst ut fra egne 
kraftanstrengelser, men av Guds nåde 
og kjærlighet. Vi åpner opp oss selv 
og våre liv med alt hva vi er mot hans 
lys og liv, og gjennom vår omvendelse 
samarbeider vi med hans nåde, slik at 
vi kan gjenskapes til å ligne ham; nett-

opp for å lære å elske slik han har elsket
oss. Så ender fasten i feiringen av påsken der Guds 
uendelig store kjærlighet demonstreres for oss ved 
Jesu død og oppstandelse. Nettopp for at vi skulle få 
leve i en kjærlighetsrelasjon til ham som elsket oss og 
ga seg selv for oss, og til vår neste. «For så høyt har 
Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv»
Joh 3,16.

Fasten og påskens kjærlighetsbudskap
PÅSKEANDAKT VED ERNA RODAHL
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Gulli Trevarefabrikk AS
Barkåker

Dører - vinduer - kjøkken - bad - garderobe
Tlf: 33 00 32 00 - Fax: 33 38 08 71 - Epost: gullpost@gulli.no

33 00 31 00 - vakttelefon 901 98 250

33 33 36 69
Alt innen skifer/naturstein

- Gravmonumenter
- Navntilføyelser
- Bred erfaring

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

FASTEAKSJONEN 2016 
13.–15. MARS
Bli bøssebærer. 
Ta kontakt med din 

lokale menighet.

     Annonser i

Priseksempel:
Et år i dette formatet, kr 1.100,-

Semstikka
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SLEKTERS GANG

Elektro 1 Tønsberg AS 
Semsbyveien 110 - 3170 Sem
Tlf. 33 33 40 60
Din elektriker på Sem

Norges eneste klokkestøperi
Skipsklokker - Gårdsklokker

Kirkeklokker - Klokkespill
Støpte minneplater

OLSEN NAUEN 
KLOKKESTØPERI AS

www.klokkestoperi.no
Tlf. 33 35 90 40 - Postboks 2035, 3103 Tønsberg

STORKIOSKEN 
JARLSBERG TRAVBANE
OASEN, der travfolk møtes

Oasen AS Mett og Go’

www.plantasjen.no

Snitter, koldtbord, tapas, middag 
og hjemmelagde kaker.

Vi leverer mat 
til alle anledninger

Ring oss for tilbud eller stikk innom 
caféen vår i Andebuveien 3 på Sem.

Tlf. 938 71 225/33 33 04 33
www.kjerstinscatering.no

Får du ikke 
menighetsbladet 

ta kontakt med
 Camilla Jørgensen 

415 00 557
eller 

semstikka@hotmail.no

1. november 2015
Oscar Wåle, Stokke kirke
15. november 
Filippa Brænden, Sem kirke
29. november 
Linus Gundegjerde, Sem kirke 
Felix Frøysnes Hansen, Sem kirke
Filip Rollsnes Nilsen, Sem kirke
6. desember
Maiken Nystuen Christiansen,  Skjee kirke
31. desember
Victoria Prenda Øvrevold, Hamarøy kirke

17. januar  2016
Sverre Johan Eckdahl Tohn, Ramnes kirke
24. januar
Noor Lindtveit Løvåsvåg, Slagen kirke

13. november 2015
Anne-Grete Becker, Sem kirke
12. november
Per Olsen, Sem kirke
10. desember
Thordis Johanne Bjune, Sem kirke
17. desember
Reidar Aker, Sem kirke
18. desember
Astrid Mathilde Krystad, Sem kirke
Ranveig Horpestad, Sem kirke

8. januar 2016
Wilhelm Thorgeirsson, Sem kirke
15. januar 
Ruth Lia, Sem kirke
22. januar
Victor Hellern, Sem kirke
28. januar
Agnes Constanse  Hotvedt
29. januar
Tron Wetle Engelstad, Søndre Slagen kirke
4. februar
Mona Bekkevahr Paulsen, Solvang gravkapell

GJØR TRYGGE BILKJØP HOS

Døvlevn 25, Sem - Tlf. 33 30 12 80
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Også i år blir Fellesgudstjenesten 
i friluft på Slottsfjellets Tallak-
amfi v/ Seterkafèen. 
 I år er det HIMALPARTNER 
(Tidl. Tibetmisjonen) som skal få 
et særlig fokus.

Domprost David Gjerp ønsker alle 
velkommen og sier dette om arran-
gementet:
 «I stedet for å samles i de en-
kelte kirker går vi sammen om en 
storsamling på byens tak med utsikt 
i alle himmelretninger,- like til Ver-
dens Ende. Pinsen er jo kirkens fød-
selsdag, og vi ønsker å markere 2. 
pinsedag som en åpen dag der fel-
lesskapet og den verdensvide kirke 
står i sentrum!» - forteller David 
Gjerp, og legger til: «I år samarbei-

Pinsefest på Slottsfjellet
der vi med Himalpartner (tidl. Tibe-
tmisjonen),- som denne gang vil ha 
særlig fokus på støtte til de kristne 
kirkene i Nepal.  

PINSEFEST PÅ SLOTTSFJELLET!
Åpen Fellesgudstjeneste for alle 
Domprostiets menigheter
2. pinsedag (16. mai) kl.11.00
På Slottsfjellet  (Tallakamfiet ved 
Seterkafeen).

”Fellesskap og misjon med fokus på 
Nepal”

Glad og god sang og musikk 
Musikalsk leder: Kantor Arne Næss 
Sang og dans ved Shanti og Angel 
fra Nepal 
 Tale v/ domprost David Gjerp 

Informasjon/intervju om Himal-
partners prosjekt i Nepal.
Misjonsoffer – Nattverd - Misjons-
utstillinger

Kirkekaffe m/ tilbehør kan kjø-
pes fra Seterkafeen
Legg pinseturen til Slottsfjellet 2. 
pinsedag og ta med campingstol/sit-
teunderlag.
 (Ved regn flyttes gudstjenesten 
til Domkirken).

Bli med i fellesskapet i Tønsberg 
domprosti!
 ”Sammen vil vi gjøre Kristus 
kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt!”
 

Med beste hilsen
David Gjerp, domprost

Da har vi så smått startet med 
gudstjenestegrupper i Sem menig-
het. Fra tidligere har det ved hver 
gudstjeneste vært en klokker og en 
kirketjener som har hjulpet til ved 
gudstjenestene i tillegg til staben.
En klokker har ansvar for tekstle-
sing, assistere ved barnedåp m.m. 
En kirkevert har ansvar for å dele 
ut sangbøker og program, samle inn 
kollekt og annet som presten skulle 
trenge hjelp til.

Det vi i tillegg forsøker å komme i 
gang med nå, er å få faste frivillige 
til å ta ansvar for kirkekaffen, det 
vil da si både å bake kake og gjøre i 
stand til kirkekaffen før gudstjenes-
ten starter, noen til å styre prosjek-
tor på enkelte gudstjenester og flere 
musikalske innslag på gudstjenes-
tene utenom felles salmesang. 

Hensikten med gudstjenestegrupper 
er at flere skal få et eierforhold til 

det som foregår i gudstjenestene, 
slik at vi kan kjenne et felles ansvar 
for at gudstjenestene kan bli en god 
opplevelse for alle.
Det er også viktig for fellesskapet 
at vi møter opp i kirken selv om vi 
ikke har anledning til å delta i noen 
praktiske oppgaver. Det å være med 
å skape fellesskap kan ses på som 
en viktig oppgave i seg selv! 

Gudstjenestegrupper
Har du anledning til å delta på en 
av disse praktiske oppgavene en el-
ler to ganger i halvåret, så gi meg 
gjerne tilbakemelding på mail: 
roghan3@hotmail.com eller tlf: 
47234828. 

Velkommen til kirken!

Vennlig hilsen
Hanne Berit Grødem Rogne 

Totalleverandør av vanningssystemer til:
PARK, IDRETTSANLEGG, HAGE OG ANLEGG

Tlf.  33 30 86 60, 91 39 21 11
Hortensveien 131, 3157 Barkåker
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TØNSBERG MISJONSKIRKE 

Semstikka  15

Reidun og Ivar Hauge, Åse-Marie og Jørgen Haug         Foto: Jan Egil Breen

KONTAKTINFO: Tønsberg misjonskirke, Bjellandveien 16, kontortid: tirsdag og torsdag kl 13 - 15. 
Hjemmeside: www.tonsbergmisjonskirke.no. Pastor Bjarte-André Matre, mobil 911 18 761

SuperSøndag
Denne SuperSøndagen hadde vi besøk av Noomi 
Jensen Tettli. Hun kom og talte til oss ut fra den 
bønnen som Jesus lærte oss å be; nemlig til vår far 
i himmelen! Hun dro ut et stort lerret over nesten 
hele salen, og illustrerte poengene med gode teg-
ninger, for alle oss som var i kirka denne dagen.
 

Gerd Garmo

Vi æret og sang bursdagssang for vårt nest eldste 
medlem, som fylte 90 år denne dagen. Alle barna 
kom og gav henne roser. Hun fikk etter hvert også 
en bursdagskrone på hodet sitt. Hun har vært et 
trofast medlem i kirka vår siden hun ble frelst som 
konfirmant. Det blir mange års fartstid sammen 
med Jesus! 
 Etter selve gudstjenesten spiste vi pizza i 
sammen, og så reiste vi til svømmehallen ved 
Bokemoa skole i Stokke. Dette ble gratis for alle 
som hadde lyst til å være med, og vi koste oss mye!

Forfatter: Bjarte-André Matre

Juletrefest
Rett over nyttår hadde vi vår årlige juletrefest. Det 
er herved bevist – vi hadde også snille barn med 
oss; julenissen kom på besøk! Og han kommer jo 
som kjent til nettopp snille barn! Alle barna koste 
seg og fikk godteposer!

Familiespeider
Ved fullmåne i januar var familiespeideren på Må-
neskinnstur til golfbanen på Vear.  Vi grillet pølser 
og barna tok snømerket. 

De lagde lykter av snøballer, og det er en utfor-
dring når snøen nesten ikke er kram. De lagde ba-
ner i snøen, og hadde konkurranser med fylte brus-
flasker. Videre fant de også svar på spørsmålet: 
 - Hvor mye vann blir det når du smelter en liter 
snø?

Dette skjer for barn og 
familier i Misjonskirka
14. febr.  kl 11:  Gudstjeneste med søndagsskole
21. febr.  kl 13:  Familiespeider
13. mars  kl 11:  Gudstjeneste med søndagsskole
20. mars  kl 10:  Påskefrokost med verksted 
17. april  kl 11:  SuperSøndag



Gudstjenester våren 2016 
14. februar
1. søn. i fastetiden
Sem kirke kl.1100
Dåp/nattverd
Offer: Menighetens arbeid

21. februar
2. søn. i fastetiden
Barkåker menighetshus
Nattverd
Offer: Barkåker menighetshus

28. februar
3. søn. i fastetiden
Slagen kirke kl. 1100
Felles gudstjeneste med Slagen 
menighet

6. mars
4. søn. i fastetiden
Sem menighetshus kl. 1100
Semsklubben deltar 
 Årsmøte for Sem menighetshus
Offer: Sem menighetshus

13. mars
Maria Budskapsdag
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste for små og store
Dåp/nattverd
Aspirantkoret deltar
Offer:  Aspirantkoret
Årsmøte for Sem menighet

20. mars
Palmesøndag
Sem kirke  kl. 1100
Dåp /nattverd
Offer: Menighetens arbeid

24. mars
Skjærtorsdag
Sem kirke kl. 1800
Nattverd
Offer: Menighetens arbeid

25. mars
Langfredag
Sem kirke kl. 1100
Pasjonsgudstjeneste

27. mars
1. påskedag
Sem kirke kl. 1100
Høytidsgudstjeneste
Dåp/nattverd
Offer: KIA – Kristen interkulturelt 
arbeid

28. mars
2. påskedag
Barkåker menighetshus kl. 1100
Nattverd
Offer: Barkåker menighetshus
Årsmøte for Barkåker menighets-
hus

3. april
2. søndag i påsketiden
Sem kirke kl. 1100
Dåp /nattverd
Offer: Menighetens arbeid

10. april
3. søn. i påsketiden
Sem kirke kl. 1100
Dåp /nattverd
Offer: Menighetens arbeid

17. april
4. søn. i påsketiden
Sem kirke kl. 1100
Dåp /nattverd
Innslag av dans
Offer: Menighetens arbeid

24. april
5. søn. i fastetiden
Sem kirke kl. 1800
Temagudstjeneste med konfirmanter
Offer: Menighetens arbeid

1. mai
6. søn. i påsketiden
Barkåker menighetshus kl 1100
Nattverd
Offer: Barkåker menighetshus

5. mai 
Kristi himmelfartsdag
Eik kirke kl. 1100
Fellesgudstjeneste med Slagen 
menighet

8. mai 
Søn. før pinse
Sem kirke Kl. 1000 og 1200 
Konfirmasjonsgudstjenester
Offer: Menighetens misjonspro-
sjekt

15. mai
1. pinsedag
Sem kirke kl. 1000 og 1200
Konfirmasjonsgudstjenester
Offer: Menighetens misjonspro-
sjekt

NB! Endringer kan forekomme.


