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DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet

DET SKJER

Kommende aktiviteter for barn

Kommende aktiviteter for voksne

FORSIDEBILDE:
Tonny ved orgelet, 
Foto Camilla Jørgensen

Diakonatets hyggetreff - noe for deg? 
Barkåker menighetshus
4. sept. Besøk av Knut Roberg og Tore Johannes Liljebeck.
2. okt. Felles hyggetreff på Sem.
6. nov. Lise og Tore Gran forteller og synger.
4. des. Felles hyggetreff på Barkåker.
Turkameratene viser bilder og holder andakt.

Menighetsweekend Vear 11. og 12. oktober
 

Utdeling av 4-årsbok: Sem kirke 22.09.19 kl 11, Vear arbeidskirke 24.11.19 kl 11.  
Lys våken for 11- og 12-åringer i Vear arbeidskirke lørdag 23.11.- søndag 24.11. 
Påmelding. Kontaktperson: kapellan Erna Rodahl 
Semsklubben på Sem menighetshus: følgende mandager kl 1700- 1830: 
09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12. Søndag 22.12. Semsklubben deltar 
på gudstjeneste på Sem menighetshus.
Minilederklubben -fra 11 år og oppover. Minilederkurs er for de som har lyst til 
å være med å hjelpe til under menighetens gudstjenester, f eks med å dele ut salme-
bøker, bære lys, lese tekst osv. Ta kontakt med kapellan Erna Rodahl for nærmere 
opplysninger. 
Tønsberg Domkirkes Minores –kor (fra 6 år t o m 2. trinn): 
Øvelser i Solvangkirken hver torsdag. Kontaktperson: Charlotte 
Fongen, dirigent, tlf 930 43 811
Tønsberg Domkirkes Aspirantkor, 3.- 6.trinn: 
Øvelser i Solvangkirken hver torsdag. Kontaktperson: Charlotte Fongen, 
dirigent, tlf 930 43 811
Nattkirke/ ungdomsklubb: Et samarbeid med ungdomsklubben 
AlFred (Tønsberg misjonskirke). Fra 7. klasse. Samlinger annenhver 
gang i AlFred (grendehuset på Hogsnes) og i Vear arbeids-
kirke. Kl 1930- 2200. Følgende fredager i grendehuset: 13.09, 11.10, 
08.11, 06.12. Følgende fredager i Vear arbeidskirke: 27.09, 25.10, 
22.11 og 13.12.
Minilederklubben: Vear arbeidskirke annenhver uke.
            Kontakt Erna Rodal
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ANDAKT / VED KAPELLAN ERNA RODAHL

Bibelen sier mye om bønn, både i det gamle 
testamentet og det nye. 
Bønn er både å snakke med Gud om noe, be han om 
noe, men det kan også være stille bønn der bare våre 
tanker kommuniserer med Gud.
 I Filipperne 4, 6-7 oppfordrer Paulus oss til å ikke 
gå rundt å bekymre oss, men legge alt vi har på hjertet 
fram for Gud. «Be og kall på ham med takk. Og Guds 
fred, som overgår all for stand, skal bevare deres hjerter 
og tanker i Kristus Jesus». Men hvorfor skal vi be når 
Gud er allmektig og han bare kan la sin vilje skje uten 
at vi ber?

Bibelen har mange løfter knyttet til bønn 
og bønnesvar.
Jesus lærer oss at vi må be for å få svar. «Be, så skal 
dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli 
lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den 
som leter, han finner, og den som banker på, for han 
skal det lukkes opp», Matt 7,7-11.
 Noen ganger skjer store ting når vi ber, og vi får 
bønnesvar fort, andre ganger får vi kraft til å leve med 
det som ikke skjer eller får andre svar enn vi hadde bedt 
om. Men når vi ber inviterer vi Gud inn i saken eller 
problemet vi i står i, og det vil alltid føre til noe godt. 
Fordi Gud er en god Gud og vil alltid det beste for oss.
 Men det er ingen automatikk i at velformulerte eller 
fromme bønner blir mer oppfylt enn andre – eller at 
manges bønn blir hørt bedre enn den enes. Noen gan-
ger har vi ikke tid eller kraft til mer enn en kort bønn:     
«Jesus hjelp meg». Den bønnen hører Gud like mye 
som en lang og omstendig bønn.

Men tror vi at bønn utgjør en forskjell eller skjer 
Guds vilje enten vi ber eller ikke?
Jesus trodde i hvert fall at bønn utgjorde en for skjell. 
Det enkleste svaret på hvorfor vi skal be, ligger vel i 
det at Jesus selv ba, både sammen med andre og alene. 
Guds egen sønn brukte tid på å be, på å lære sine disi-
pler å be og å understreke bønnens betydning. Og nå 
er han i forbønn for oss. Men selv ikke Jesus fikk alltid 
svar på sine bønner – i hvert fall ikke alltid med det 
samme. Enten det gjaldt kristnes enhet eller å slippe li-
delse og død.

Jeg synes ikke det er vanskelig å tro at bønn gjør noe 
med den som ber.
Det har jeg selv erfart mange ganger – at jeg får en in-
dre styrke og fred, at jeg opplever et gudsnærvær som 
hjelper meg å holde ut det vanskelige. Og et gudsnær-
vær som hjelper meg til å følge Ham og se hans spor 

i hverdagen min, og et nytt 
perspektiv på ting! Dessu-
ten at jeg kjenner meg elsket 
og båret. Og noen ganger 
kommer bønnesvaret større 
og raskere enn jeg kunne ha 
forestilt meg.

Jeg tror bønn forandrer oss og derfor også kan for-
andre verden.
Men forandrer den Gud? i så fall: Hvor mye?
Flere tekster i Bibelen kan si oss noe om dette. Mal 
3,6 “Jeg, Herren, har ikke forandret meg,” og Hos 11,8 
“Hjertet vender seg i meg, all min medlidenhet våkner.”
Flere tekster i Bibelen tegner et bilde av Gud som abso-
lutt lar seg påvirke av våre bønner.
 Det er et absurd og arrogant bedrag å tro at et men-
neskes bønn skulle kunne endre Guds planer. Men flere 
tekster i Bibelen tegner et bilde av Gud som absolutt 
lar seg påvirke, og som absolutt hører oss når vi ber og 
griper inn i enkelte situasjoner. Det er viktig at vi holder 
fast på både Guds uforanderlighet og Guds dynamiske 
kjærlighet.
 Jeg tror på både galaksenes Gud og den inkarnerte. 
Men jeg blir utrygg hvis Gud blir for menneskelig, med 
for mange menneskelige agendaer eller gjort til en Gud
som er så liten at han nesten ikke kan gjøre mer enn et 
menneske.
 Bibelen har 650 bønner, som viser et spenn i både 
måter å be på, bønneemner og Guds svar på bønn. Opp 
gjennom kirkens og menneskers historie, har dette 
mangfoldet fortsatt. Kanskje ikke så rart når det gjelder 
en praksis som både må sies å være den mest alminne-
lige religiøse praksis som finnes.
 Vi prester, forkynnere og andre menighets- og kir-
keledere mener nok mangfoldig om dette, vi også. Vi 
skylder uansett dem vi skal preke for eller møte i sjele-
sorg og forbønn, å ha tenkt igjennom det. Og vi skylder 
å løfte fram hva Guds ord sier til oss om bønn og 
Guds løfter til oss når vi ber.

Hva er bønn og hvorfor ber vi?
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GLIMT FRA Thailand

I dag gikk jeg forbi ett av husene jeg jevnlig besøkte 
da jeg jobbet fast på Lovsangshjemmet. Helt siden den 
gang har barn fra dette huset gått i barnehagen vår, nå 
går to av barna her.  

I dag traff jeg den første jenta jeg hadde i barnehagen 
(og senere i fritidsklubben) som kom fra dette huset. 
An er nå blitt 17 år. Hun hadde bare gått en liten stund 
i barnehagen vår da moren hennes døde, etter det  har 
slektninger tatt seg av henne. Mot alle odds så klarer An 
seg veldig godt. Hun går på yrkesskole (regnskapslinje) 
på dagen, og skal fortsette på bachelor etter dette. På 
kveldene jobber hun som servitør på en restaurant. Det 
er så utrolig kjekt når det går godt med barna våre.

Bom var en av våre ivrigste fotballspillere på Lov-
sangshjemmets fritidsklubb da jeg jobbet der. Hans 
store drøm var å bli profesjonell fotballspiller. 

For noen dager siden var jeg en tur innom en lokal 
butikk under motorveien. Da jeg skulle betale, ble jeg 
møtt av en smilende Bom, er det noe jeg husker med 
Bom så var det smilet, hele ansiktet strålte hver gang 
han smilte, og sånn var det nå også. Jeg spurte hva han 
gjorde, og han fortalte meg at jo, han var profesjonell 
fotballspiller, spilte på et av lagene her i Thailand, i til-
legg gikk han på universitetet og tok en bachelor innen 
sport. Da var det jeg som måtte smile, det er ingenting 
som gleder meg mer enn når barn får oppfylt sine drøm-
mer. 

Anne Storstein Haug

Livet etter Lovsanghjemmet

Fotballag fra Lovsangshjemmets fritidsklubb.

Den lokale butikken under motorveien.

1.  Christine Svalestad
2.   Harald Rudland Larsen
3.  Else Marie Farnes
4.   Gerd Iren Tala
5.    Henry Smidsrød
6.    Geir Morgan Breian Langø
 

Nytt menighetsråd i Sem
Vara:
1.   Anne Martea Rudland Larsen
2.  Astrid Trollsås
3.   Egil Urstein
4.   Berit Eldevik
5.    Jo Hedberg
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I over 15 år har det blitt drevet sorg-
grupper for barn og ungdom i Vest-
fold. Dette er et samarbeid mellom 
Den norske kirke og Sykehuset i 
Vestfold. Målgruppen er barn og 
ungdom som har mistet foreldre el-
ler søsken. 

Vi får kontakt med deltagerne i ho-
vedsak gjennom sykehuset og hel-
sesøstre. Enkelte ganger via prester 
og felles bekjente. De som blir med 
på sorggruppe tilbys hjemmebesøk 
og seks gruppesamlinger hvert se-
mester, i Eik kirke i Tønsberg. Her 
får de fellesskap, verktøy til å ut-
trykke og håndtere vanskelige fø-
lelser og hjelp til å gi opplevelsen 
plass i sin livsfortelling. Den nye 
stillingen skal lede og videreutvikle 
dette tilbudet.

Vi som har drevet sorggruppene, 
har sett at det er vanskelig for ung-
dom å delta. Årsaken er sammen-
satt. Lite støtte på skolen til å kunne 
ta tapet på alvor er et av områdene, 
sammen med fritidsaktiviteter og 
ønske om å være mest mulig «nor-
mal». Mestringsstrategien blir ofte 
å legge lokk på vanskelige følelser 
og reaksjoner. Dette kan fungere en 
periode, så fremt det ikke dukker 
opp andre kriser. 

Vi ser at vi må drive et mer utad-
rettet og oppsøkende arbeid for å 
kunne være til hjelp for disse ung-
dommene. Satsningen på denne 
stillingen blir en pilot på om det 
kan være grunnlag for å satse mer 
på sorgmestring flere steder i lan-
det. En hovedstrategi er å etablere 
samarbeid med videregående sko-
ler og skolehelsetjenesten. 

 I stillingen ligger det også selv-
mordsforebyggende arbeid. I sam-
arbeid med bl.a UngeLEVE vil jeg 
jobbe med unge etterlatte og være 
med på foredrag om livsmestring 
på skoler. Jeg vil også kunne være 
en ressurs ved akutte situasjoner på 
skoler og lokalsamfunn. 

Stillingen har en kirkelig forank-
ring. Diakonen er kirkens utadret-
tede omsorgsarbeider. Jeg vil i lø-
pet av høsten prøve å være innom 

Ny satsning på barn og unge i sorg

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

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

Etter nye bevilgninger fra forlik i statsbudsjettet har 
Tunsberg bispedømmet gitt tilskudd til en ny fast stil-
ling som skal videreutvikle sorgarbeidet blant barn og 
ungdom i Vestfold. Satsningen kalles UngSorg Vestfold.

kirkestaber og fagsamlinger for 
å gjøre satsningen kjent. Det kan 
være aktuelt å delta i begravelser 
og minnemarkeringer, i samarbeid 
med lokal prest og kirkestab. Jeg 
kan også være en ressurs i forhold 
undervisning om sorg og livsmest-
ring for barn og ungdom, og i van-
skelige situasjoner i barne-, ung-
doms- og konfirmantarbeid. 

Ta gjerne kontakt! Tlf. 934 01 955. 
Epost oh422@kirken.no. www.fa-
cebook.com/SBUVestfold 

Med vennlig hilsen 
Ole A. Hafell

Diakon, UngSorg Vestfold
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE 
v/Camilla Jørgensen 

KJÆRE 4- ÅRING 
OG FAMILIE! 
Nå gleder vi oss til å se dere! Vi de-
ler ut 4-årsbok til alle som er eller 
blir 4 år i år to ganger denne høsten: 
i Sem kirke søndag 22. september 
kl 11 og i Vear arbeidskirke søndag 
24. november kl 11. Det blir fami-
liegudstjeneste hver av gangene, og 
familiene kan velge hvilken dato 
det passer best å få boka. Merk at 
det er to forskjellige kirker, men 
alle 4-åringer i hele Sem sokn kan 
gå enten i Sem kirke eller i Vear ar-
beidskirke, uavhengig av tilhørig-
het til tettsted. Varmt velkommen!

VELLYKKET 
FORTSATT FERIE!
Den siste uka før skolen startet, 
samlet vi ungdommer på 12- og 
13 år fra fire forskjellige menighe-
ter i Tønsberg: Sem, Domkirken, 
Søndre Slagen og Nøtterøy. Det er 
femte året vi gjennomfører arrange-
mentet, og det er like gøy og given-
de hver gang! Her er noen bilder: 
Kanskje noen får lyst til å melde in-
teresse om neste år allerede nå? Ta 
kontakt med menighetspedagogen.

UNGDOMS-
GUDSTJE-
NESTE 
27. OKTO-
BER I 
VEAR ARBEISKIRKE
Søndag 27. oktober kl 18 i Vear 
arbeidskirke blir det kveldsguds-
tjeneste særlig tilpasset ungdom/ 
konfirmanter. Alle er hjertelig vel-
kommen! 
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FREDAGSPIZZA
Sjelden kan vel uttrykket «hoppe etter Wirkola» passe 
bedre, når jeg nå prøver meg i en spalte der mange har 
briljert tidligere. Men selv om undertegnede bare kan 
påberope seg svært begrensede ferdigheter innenfor 
matfaget, så går man ikke av veien for en utfordring. 
 Og siden jeg for en stund tilbake fikk et innspill fra 
sidelinjen om at det kanskje var på tide å bytte ut fre-
dagstacoen, måtte jeg gå i tenkeboksen. Resultatet ble 
noe så originalt som hjemmelaget pizza. Den gjorde 
såpass suksess, at den fremdeles kommer på bordet en 
fredag i ny og ne. Så leter du etter en sikker vinner en 
fredagskveld, kan dette være svaret. Bon apetit!
 Pizzabunn 2 stk:
 3 dl lunkent vann
 Pizzamel – tilpass mengde mel etter mengde vann
 1 ss olje
 1 ts salt
 1 ts sukker
 ½ pk tørrgjær

Bland sammen ingrediensene, og tilpass mengde mel 
og vann slik at deigen blir smidig. Sett den til heving 
noen timer om du har anledning. Del så deigen i to like 
deler, og kjevle den ut på hvert sitt bakepapir. Smak 
og behag avgjør hvor tjukk du vil ha bunnen. Jeg liker 
at den er litt tynn, da den er enklere å få sprø under 
steking.
 Pizzasaus:
 1 boks knuste hermetiske tomater
 1 bunt fersk basilikum
 1 chili
 1-2 fedd hvitløk
Smak til med salt og pepper

Sil av en del av væsken på tomatene. Da blir ikke sau-
sen så tynn.

www.eldevikbygg.no

Min oppskrift v/Steinar Lie

 Finhakk basilikum, chilli og hvitløk. Bland sammen, 
og smak til med salt og pepper. La sausen hvile en stund 
før du tar den på bunnene.
 Topping:
 Revet ost
 Rødløk
 Fersk champignon
 Pepperonipølse
 Spekeskinke
 Ananasbiter
 Blåskimmelost
 Ruccola

Start med å legge et lag revet ost på sausen. Deretter 
finhakket rødløk og champignon. Så fordeler du pep-
peroni, skinke og ananasbiter. Avslutt gjerne med litt 
ekstra ost på toppen.
 Forvarm ovnen til 250 grader. Jeg anbefaler at du 
steker på pizzastein. Da får du lettere en sprø bunn. 
Stek pizzaen i ca 3 min på bakepapiret. Deretter bruker 
jeg en pizzaspade til å ta av bakepapiret, slik at bunnen 
kommer i direkte kontakt med steinen. La den steke vi-
dere til den får en gyllen farge på toppen. Ca 6-8min. 
Før servering kan de som ønsker det legge på blåskim-
melost og ruccola.

Jeg utfordrer Kjellaug Breian Langø
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Vi hadde planlagt tur til Høyjord og 
Stokke. Vi hadde bestilt en buss fra Paul-
sen buss med plass til 19 passasjerer. Vi 
ble akkurat 19 påmeldte til bussen og i 
tillegg 2 som kjørte i privatbil. 

Vi møttes på Nøtterø bakeri på Sem og fikk servert kaf-
fe og skillingsbolle. Deretter kjørte vi til Høyjord,  der 
vi skulle få omvisning i stavkirken.

Vi fikk grundig informasjon om kirken av Jan Agnar 
Stålerød. Kirken ble bygget i to perioder. Koret som er 
i romansk stil ble reist sist på 1100- tallet. Om lag 100 
år senere ble skipet bygget i gotisk stil. I våpenhuset 
henger en kirkeklokke fra 1782. To klokker fra Olsen 
Nauen henger i tårnet. Den eldste fra 1864 har følgende 
inskripsjon:
 ”Fra taarnet vide kalder min klang -  menneskets 
børn til kirkegang.
 Jeg bringer dem trøst for verdens nød, jeg bringer 
dem ind til hvilen sød”.

Diakonatets sommertur 5. juni

Høyjortd stavkirke er Vestfolds eneste stavkirke.

Altertavlen i stavkirken.

Jan Agnar Stålerød forteller om stavkirkens historie.
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OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS
Valløveien 58, 3152 Tolvsrød - Vakt tlf. hele døgnet: 46 28 90 40 

web: www.obb.as

Vi kjørte så videre til Furulund Kro, med en stopp på 
Gjennestad underveis. Vi kikka oss rundt i hagesenteret 
og litt ute. På Furulund kro ventet en deilig middag. 
Her sluttet Dagfinn prest seg til selskapet. Vi fikk ser-
vert røkt svinekam, dessert og kaffe.

Dagfinn ga oss noen gode ord med på veien. Og en del-
taker, Tor Bergersen, takket for en hyggelig tur. 

En behøver ikke å dra så langt for å ha en hyggelig dag. 
Alle ga uttrykk for at de var fornøyd.

Annlaug Wold 

Tor Geir Andersen i samtale med Jan Agnar Stålerød. Sogneprest Dagfinn Bugge på Furulund.

På vei til middag på Furulund.

MENIGHETSWEEKEND 
Vear kirke  11.-13. oktober, sett av datoen 

Tema i år: «Herren samler sitt folk» 
Fredag 11. Kl 18:00: Kaffe og kaker. 

Andakt v/ Øyvind Christoffersen. 
Konsert v/Steinar Høiback.

Lørdag 12. Kl 12:00: Lunsj. 
Kl 13:00: Bibeltime.

Kl 19:00: Kveldsmøte. Tale v/ Domprost 
Marta Botne. 

Søndag 13. Kl 11:00. Gudstjeneste 
Fullstendig program: se plakater og annonser.

Sett av datoen! 
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Jeg startet Fotens Klinikk kort tid etter at jeg i desem-
ber 2016 ble uteksaminert som Autorisert Fotterapeut 
fra Kompetansebyggeren i Tønsberg. 
 Jeg startet først opp egen klinikk på Vestskogen, 
hvor jeg drev i ca 2 år.
 Så valgte jeg i februar 2019 å flytte inn i nye lokaler 
i Kjelleparken - 2 etg. i det samme bygget som lege-
vakten holder til.

Som Autorisert Fotterapeut er jeg opptatt av å forebyg-
ge plager i føttene, og av å gi mine pasienter individuell 
behandling av problemer og lidelser som er relatert til 
føttenes hud, negler, muskler og skjelett. 
 Det er viktig å tenke på at forebygging av fotlidelser 
er vel så viktig som å behandle eksisterende problem.

Jeg veileder også om sammenhengen mellom proble-
mer og lidelser som kan oppstå i føttene som følge av 
feil skobruk, og gir mine pasienter skoveiledning til-
passet deres individuelle behov. 

Ved kroniske sykdommer som kan påvirke føttene, som 
diabetes, revmatisme, psoriasis eller hjerte-/karsyk-
dom, er det viktig å oppsøke en autorisert fotterapeut 
jevnlig - slik at komplikasjoner som kan følge sykdom-

 Sem menighetsråd v/Mona Bondevik
Saker og tema som har vært til behandling siden siste utgivelse:
Menighetsbladet Semstikka og 
annonsepriser
Semstikka har i 2019 vært utgitt 
til alle husstander i Sem sokn i 20 
år. Fra og med 2017 kom Vear med 
sine ca 900 husstander med i Sem 
sokn og opplaget av bladet økte 
tilsvarende. Bladet trykkes nå i et 
opplag på 4300.
 Annonseinntekter er den viktig-
ste inntektskilden for å kunne tryk-
ke/drifte menighetsbladet og an-
nonseprisene har ikke vært justert 
på mange år. Med økte trykkekost-
nader og økt opplag ser vi oss nødt 
til å justere noe på annonseprisene 
samtidig som vi ønsker å tilpasse 

størrelsene på annonsene slik at de 
gir et iøynefallende bilde på trykk. 
Sammenlignet med andre utgivere 
har vi klart å holde et svært lavt 
kostnadsnivå og det vil vi bestrebe 
oss på også i fortsettelsen.
 Vi erfarer at bladet leses og blir 
satt pris på. Vi ønsker fortsatt å 
kunne gi husstandene i Sem, Barkå-
ker, Jareteigen, Kjelle og Vear Sem-
stikka i postkassen 4 ganger årlig.

Giro til Semstikka en gang årlig gir 
også et verdifullt tilskudd til drif-
ten. Tusen takk.

Salmebøker og offerposer
Vear arbeidskirke har et begrenset 
antall salmebøker og menighetsrå-
det vedtok å kjøpe 10 salmebøker 
til kirken. Det ble også bestemt å 
kjøpe 2 nye offerposer til Barkåker 
menighetshus.

Annonsestørrelse Pris
55mm x 18mm  1400,-
55mm x 80mm  2600,-
85mm x 80mm  3800,-
175mm x 60mm  5000,-

mene forebygges, 
samt for å få råd 
om egenpleie og 
fothygiene. 

Alle behandlin-
ger dokumenteres 
med journalføring 
i godkjent EPJ-
system (elektronisk pasientjournal). 
Ved behov vil det også kunne anbefales videre oppføl-
ging av annet relevant helsepersonell. 

Ta gjerne kontakt for behandling eller rådgivning, 

Med vennlig hilsen 

Hege Rogne
Autorisert Fotterapeut/ 

Daglig leder
Fotens Klinikk AS

Tlf: 401 99 434
Autoriserte Fotterapeuter er helsepersonell på føtter!

Fotens Klinikk, Autorisert Fotterapeut

ANNONSØRPRESENTASJON
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MIN SALME V/ÅSE BØEN
Når jeg skal velge min salme, må det bli den som har 
fulgt meg gjennom hele livet. Jeg vet den er blitt valgt 
før, men jeg kommer ikke utenom den. Den har blitt 
spilt og sunget for meg helt fra jeg var liten.

Jeg hadde en eldre søster som sang og spilte gitar for 
oss som var yngre, og nettopp denne sangen stod på 
ønskelista hver kveld. Jeg gikk på søndagsskolen i 
Frelsesarmeen i Holmestrand, for der var min søster 
med, og der var det et rikt musikkliv.

Så kristen sang og musikk har vært med hele veien...
”Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare”. 
Innholdet i denne sangen er jo både for liten og stor, 
ung og gammel. Lina Sandell som har skrevet san-
gen, har også skrevet mange andre fine sanger som 
handler om tro og tillit- og fremfor alt Guds omsorg.

Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare
fuglen ei i skjul bak løvet,
stjernen ei høyt over støvet.
 
Herren selv vil sine berge.
Han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer
bærer dem på faderarmer.
 
Ingen nød og ingen lykke
skal av Herrens hånd dem rykke.
Han den beste venn blant venner.
Sine barns bekymring kjenner.
 

Våre hodehår han teller,
hver en tåre  som vi feller.
Han oss føder, han oss kleder.
Midt i sorgen han oss gleder.
 
Gled deg da ,du lille skare,
Jakobs Gud skal deg bevare.
For Hans allmakts ord må alle,
fiender til jorden falle.
 
Hva Han tar, og hva Han giver.
Samme Fader han forbliver.
Og Hans mål er dette ene.
Barnets sanne vel alene.

Jeg utfordrer Siri Kvam-Andersen til å skrive ”Min 
salme”.
 

Sommeråpent i Sem kirke 

Denne sommeren holdt vi Sem kirke 
åpen noen onsdager fra 11-14. 
Dette var ment som en 
prøveordning. Tiltaket var så 
vellykket at vi kommer til å fortsette 
med det neste sommer også. 
Mange som kom innom ga uttrykk 
for at de syntes det var flott at 
kirken kunne være åpen også midt i 
uken. Noen hadde kjørt forbi kirken 
mange ganger og hadde lenge hatt 
lyst til å se kirken fra innsiden. Andre 
syntes det var fint å kunne sitte i et 
stille kirkerom.  


Erna Rodahl

Kapellan i Sem


Sommeråpent i Sem kirke
Denne sommeren holdt vi Sem kirke åpen noen ons-
dager fra 11-14.

Dette var ment som en prøveordning. Tiltaket var så 
vellykket at vi kommer til å fortsette med det neste 
sommer også.

Mange som kom innom ga uttrykk for at de syntes det 
var flott at kirken kunne være åpen også midt i uken. 
Noen hadde kjørt forbi kirken mange ganger og hadde 
lenge hatt lyst til å se kirken fra innsiden. Andre syntes 
det var fint å kunne sitte i et stille kirkerom.

Erna Rodahl
Kapellan i Sem



33 33 36 69
Alt innen skifer/naturstein

- Gravmonumenter
- Navntilføyelser
- Bred erfaring

Får du ikke  menighetsbladet 
Ta kontakt med

Vigdis Holm 
970 22 442  eller  vigdisholm@hotmail.com

12 Semstikka 

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

Åpent: 
man-fred 10-17, torsdag 10-18,  

lørdag 10-15 

Semsbyveien 81, 3170 Sem - Tlf: 333 17 740

www.millemaane.no

millemaanesem MilleMåne

• Vear Arbeidskirke,
•  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. 941 35 601 
 (Sigve Dahle) 
 sem.menighetshus @gmail.com.

Utleie for 
arrangementer
(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)

JARLSBERG
9 - 21 (22)
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SLEKTERS GANG

Vigde

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

5. mai
Natali Kløv Dahl, Tønsberg Domkirke
Christian Vistad, Tønsberg Domkirke
19. mai
Sebastian  Ektvedt Gjørsvik, Tønsberg Domkirke
Arian  Nordberg Kvia, Skjee kirke
9. juni
Live Evjenth Halstvedt, Sem kirke
Matheo Ausen  Melå, Sem kirke
16. juni
Oliver Tveten Ulfsten, Tønsberg Domkirke
23. juni
Vanessa Helene Nardo-Wold, Tønsberg Domkirke
30. juni
Sandra Næsgaard-Kolstad, Sem kirke 
7. juli
Madelyn Rose Stewart, Sandefjord kirke
11. august
Mille Cassandra Kveim, Sem kirke
25. august
Philip Ulfssten Nilsen,  Skjee kirke
Willem  Liane Skudal, Sem kirke

25. mai 
Lene Broen Andersen  og Even Jørgen Mølstre 
Sem kirke
1. juni 
Katrine Granøe og Rune Grødem Marcussen, 
Sem kirke
8. juni 
Kristiane Nesse Blåsternes og Dan Marius 
Stålerød, Tønsberg Domkirke
22. juni
Maj Sjøblom og Anders Sletten Kampsæter, 
Sem kirke
Heidi Teksum Rabe og Emil Alexander Andersen 
Onstad, Sem kirke
29. juni 
Marte Gabrielli og Mathias Cudrio, Sem kirke
Jostein Tysse Skjerping og Heidi Marie Sandvand, 
Vear arbeidskirke
6. juli 
Marte Bruu Tanum og Karl Wilhelm Hillfelt, 
Sem kirke

20. juli
Nina Lønn Klausen og Jim Morten Johannessen, 
Sem kirke
3. august 
Thomas Husevåg Klausen og Elisabeth Rødal 
Thorsåshaugen, Sem kirke
17. august
Solveig Andersen og Ellen Irene Digre, 
Sem kirke
24. august
Elisabeth Stormo og Hans Jakob Heimvoll, 
Sem kirke
31. august 
Ingvild Dyrli Joranger og Arne Henry Heen, 
Sem kirke

28. mai 
Josef Freddy Modahl, Sem kirke
31. mai
Arvid Olav Hagseth, Sem kirke
Astrid Paulsen, Sem kirke
4. juni
Åse Jenshagen, Sem kirke
13. juni
Arild Fjelldal, Solvang gravkapell
20. juni
Elfi Frøyland, Sem kirke
28. juni
Terje Ingvald Hansen, Sem kirke
11. juli
Ingjerd Synnøve Såstad, Vallø kapell
12. juli
Jon Pettersen, Søndre Slagen kirke
18. juli
Knud Lykke Hansen, Slagen kirke
19. juli
Kolbjørn Trevland, Sem kirke
30. juli
Sigrid Solheim, Sem kirke
2. august
Stein Gunnar Storaker, Sem kirke
9. august
Lorents Gran, Sem kirke
15. august
Stian Bjørung Rygel, Sem kirke
Arvid Furuseth, Sem kirke
16. august
Dag Ørnulf Carlsson, Solvang gravkapell

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

Semstikka  13 
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Vår kjære organist Tonny 
Krokengen har arbeidet 
som organist i Sem kirke i 
30 år, og i den forbindelse 
har Semstikka stilt ham 
noen spørsmål.

1. Kan du fortelle litt om deg selv?
 Jeg kommer opprinnelig fra 
Næroset i Ringsaker, på vei mot 
Sjusjøen. Etter videregående gikk 
jeg et år på Tunheim folkehøyskole, 
og tok videre studier ved kirke-
musikklinja på Trøndelag musik-
konservatorium. Jeg fikk arbeid i 
Ilen kirke og arbeidet også et år som 
assisterende domorganist i Nidaros-
domen.
 Under studietiden traff jeg også 
Runa Skramstad som også studerte 
kirkemusikk. Vi giftet oss, og begge 
ønsket å flytte til Østlandet der vi 
begge hadde familie. I parentes be-
merket var vi også blitt lei av trøn-
derværet.
 
2. Hvorfor valgte du Sem, og hvor-
for har du blitt her?
 Stillingen som kantor i Sem ble 
ledig i 1989. Jeg søkte, og syntes 
jeg var heldig som fikk jobben. Si-
den fikk også Runa jobb som kir-
kemusiker på Nøtterøy. Vi bosatte 
oss i Tønsberg og ble etterhvert en 
familie på fire.
 Sem kirke er en flott middelal-

derkirke. Etter siste oppussing vil 
jeg påstå den er et smykke. Den har 
en god atmosfære og en god akus-
tikk. Den har stått der i 900 år, så 
den har sin historie. Her har kirken 
vært en ramme for mange mennes-
kers livsfaser. Hit har menneskene 
kommet til dåp, konfirmasjon, bryl-
lup og begravelser. Med sine 200 
sitteplasser kan man ikke ha de 
største konsertene i Sem, men både 
sangere og instrumentalister synes 
det er et veldig godt rom å musisere 
i.
 Gjennom disse årene har jeg blitt 
kjent med, og samarbeidet med, 
mange hyggelige mennesker. Ikke 
minst i forbindelse med barneko-
ret. Nå er det neste generasjon som 
kommer. Arbeidet med barn og unge 
i barnekor og jentekor har vært en 
hyggelig del av jobben. Jeg dirige-
rer ikke selv barnekoret lenger, men 
er med som leder og akompagnatør.

3. Hva har vært spesielt positivt i 
arbeidet ditt?
 Jeg har de siste ti årene hatt et 
tett samarbeid med de andre kolle-
gaene i Tønsberg gjennom ”Klin-
gende kirkelandskap”. Dette er et 
fagutvalg for å jobbe med større 
konsertprosjekter. Tønsberg har 
mange kirker, og det er små avstan-
der. Kirkene er også veldig forskjel-
lige, og målet har vært å legge til 
rette for prosjekter som passer i de 

forskjellige kirkerommene. Dette 
arbeidet har vært svært positivt.

4.  Hva tenker du om veien videre?
 Det er vanskelig å spå- særlig 
om framtiden! Jeg har foreløbig in-
gen store planer om å flytte på meg. 
Jeg trives så godt her.

Semstikka takker for praten . Det er 
mange som setter stor pris på deg, 
Tonny, og musikken du tryller fram. 
Lykke til videre!

Anne Berit Andersen

Tonny-organist i Sem kirke i 30 år

Julemessene på 
Barkåker og Sem 
menighetshus blir 

lørdag 
9. november.

 Misjonskafe i Vearkirken høstsemesteret 2019
 
   Vi får besøk av
Onsdag 25. september  Kl. 11.00-13.00  Asbjørn Bårnes
Onsdag 30. oktober   Kl. 11.00-13.00  Torbjørg og Bjørn-Eddy 
   Andersen
Onsdag 27. november Kl. 11.00-13.00  Erna Rodahl
Onsdag 29. januar  Kl. 11.00-13.00  Øyvind Christophersen
 

Alle er hjertelig velkommen
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TØNSBERG MISJONSKIRKE

AlFred goes Nattkirke!
Pga færre lederkrefter trodde vi at vi måtte redusere tilbudet 
på AlFred denne høsten – MEN i stedet kom Vearkirken med 
et forslag om samarbeid! Og det er en skikkelig gladnyhet, for 
nå blir det enten AlFred eller Nattkirke annenhver fredag ut-
over høsten, akkurat i de ukene vi pleier å ha AlFred! Hurra!! 
 
På AlFred blir det som vi kjenner det; samling ca 20.30 med 
leker, konkurranser og ‘Ord for kvelden’, samt kiosk, matsalg, 
åpen gymsal, bordtennis, Just Dance! og annen moro. AlFred 
holder til som vanlig på Hogsnes grendehus.
 
På Nattkirke blir det også samling kl 20.30 med litt leker og 
‘Ord for kvelden’. I tillegg blir det gratis pizza og brus rett etter 
samlinga! Nattkirke har også karaokeanlegg, bordtennis, ulike 
spill og ikke minst hyggelige folk. Nattkirke arrangeres i Vear 
Arbeidskirke.
 
Både AlFred og Nattkirke åpner kl.19.30 og holder åpent til 
kl.22.00, og både AlFred og Nattkirke koster 20kr/gangen 
– eller 60kr for medlemskap et halvt år. Så når du har vært 
innom 3 ganger her eller der, er du medlem og trenger bare 
å vise medlemskortet. Eller fjeset ditt da, for vi kjenner deg jo 
igjen.

Klare for turer og annen 
moro utover høsten? 
Her er datoene:
Søndag 22. september = Familiespeidertur til 
Tjønnemyr
Søndag 20. oktober = Familiespeidertur
Torsdag 31. oktober = HalloVenn på Hogsnes 
grendehus kl.17
Søndag 10. november = SuperSøndag i Misjonskir-
ken 
kl.11, pizza og deretter reiser vi til svømmehallen på 
Bokemoa
Søndag 15. desember = julefrokost kl.10 i Misjonskir-
ken, juleverksted fra kl.11

Bare å legge inn datoene i kalenderen med det 
samme!
NB! Turmål for 20. oktober kommer, så følg med på 
Facebook:
FAMILIESPEIDEREN For alle turer gjelder felles 
avreise 
fra Misjonskirken kl. 13. Ta kontakt hvis du/dere 
trenger skyss.

AlFred-datoer 
høsten 2019: 
13. sept, 11. okt, 8. nov 
og 6. des.
Nattkirke-datoer 
høsten 2019: 27. sept, 
25. okt, 22. nov 
og 13. des.
Sees! 
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Gudstjenester høsten 2019 

NB! Endringer kan forekomme.

22. september
15. søndag i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med høsttak-
kefest. 
Utdeling av 4-årsbok

29. september          
Mikkelsmesse
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste m. dåp/nattverd

6. oktober
17. søndag i treenighetstiden 
Sem kirke kl. 1100
Fellesgudstjeneste for Sem og 
Slagen sokn
Dåp/nattverd

13. oktober 
18. søndag i treenighetstiden
Vear kirke kl. 1100 
Gudstjeneste med nattverd.
Avslutning menighetsweekend

20. oktober 
19. søndag i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste m. dåp/nattverd

 27. oktober 
Bots- og bønnedag 
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste m. skriftemål/ natt-
verd
Vear kirke kl. 1800
Temagudstjeneste m. konfirmanter

3. november 
Allehelgensdag 
Sem kirke kl. 1100
Minnegudstjeneste med lystenning 
og nattverd

10. november 
22. søndag i treenighetstiden 
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd.

Vi legger vekt på profesjonell 
og personlig veiledning i 

forbindelse med gravferden
Vi kommer gjerne hjem for 

samtale

Tlf. 911 94 099
24 timers vakttelefon 
Dekker hele Vestfold

www.faerderbegravelsesbyra.no
 Andebuveien 3, Sem

17. november
23. søndag i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

24. november 
Domssøndag / Kristi kongedag 
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd 
Vear kirke kl. 1100 
Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-årsbok

1. desember
1. søndag i Advent
Sem kirke kl. 11.00


