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DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet

DET SKJER

Kommende aktiviteter for barn

Kommende aktiviteter for voksne

FORSIDEBILDE:	
Epleblomst
Foto: Eira Gundersen

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,-, begge saler kr 1.300,-
 Tlf. 415 64 491 sem.menighetshus@gmail.com.
 www.kirken.no/sem

FELLESSKAPSKVELDER	SEM	OG	BARKÅKER
Vårens fellesskapskveld på Barkåker.
torsdag 30. mars kl 19.30-21.30. 
Vel møtt til kveldsmat, bønn og bibel.  

DIAKONATETS HYGGETREFF - NOE FOR DEG?

Babysang: Barkåker menighetshus annenhver torsdag mellom kl 11 og 13. 
Aktuelle datoer våren 2017:  06.04, 20.04, 04.05 og 18.05.  

Semsklubben på Sem menighetshus (1.- 4. trinn)kl 1700- 1830: Aktuelle datoer 
våren 2017: 03.04, 24.04 og 08.05 (sommeravslutning).
Agent for rettferdighet: Torsdag 23. mars kl 17-19 i Vear arbeidskirke og tirsdag 4. 
april kl 1730- 1900 på Sem menighetshus. Invitasjon sendes til døpte og tilhørende 
10-åringer. Påmelding.
Tårnagenthelg: Lørdag 13. og søndag 14. mai. Invitasjon sendes til døpte 8- og 
9 - åringer. Påmelding.

Det arrangeres hyggetreff både på Sem og Barkåker.
Sem: 26. april og 3. mai (3. mai sammen  med Barkåker) kl 11.00.
Barkåker:  29.03 og 03.05 
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

MisjMars! Bli med å gå tur 2. og 4. onsdag hver mnd.  05.04,19.04.
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SOGNEPRESTENS	HJØRNE	v/Dagfinn	Bugge

www.eldevikbygg.no

Kirkemøtet 30. januar 
2017 vedtok ordning for 
vigsel av likekjønnede par 
i Den norske kirke. Den 
nye ordningen gjelder fra 
1. februar 2017.

I vedtaket heter det:   
1. Et flertall i Kirkemøtet ønsker li-

kekjønnede par velkommen til å 
gifte seg i Den norske kirke og 
vedtar derfor Ordning for vigsel 
2017 og Ordning for forbønn for 
borgerlig inngått ekteskap 2017 
slik disse er lagt fram fra Kirke-
rådet til Kirkemøtet 2017. Dette 
flertallet gleder seg over at ek-
teskapet endelig blir tilgjengelig 
for alle par som ønsker å gifte 
seg i Den norske kirke. De to li-
turgiene kan brukes overfor alle 
par.

2. Et mindretall i Kirkemøtet øn-
sker ikke vigsel av likekjønnede 
par og forbønn for borgerlig inn-

gått likekjønnet ekteskap fordi 
det strider mot deres forståelse 
av ekteskapet. Men siden vigsel 
av likekjønnede par og forbønn 
for borgerlig inngått likekjøn-
net ekteskap har flertall i Kirke-
møtet, tar mindretallet bak dette 
omforente vedtaket til etterret-
ning at Vigsel 2017 og Forbønn 
2017 brukes ved slike vigsler og 
forbønnshandlinger. Ved vigsel 
av og ved forbønn for kvinne og 
mann vil dette mindretallet anbe-
fale at en fortsatt bruker liturgien 
fra 2003, fordi denne tydelig for-
midler en forståelse av ekteska-
pet som en ordning for kvinne og 
mann.

Det foreligger altså nå 2 liturgier for 
heterofile  par (Ordning fra 2003 og 
ordning fra 2017) og 1 liturgi for 
vigsling av likekjønnede par (Den 
nye ordningen som også kan brukes 
av heterofile  vedtatt på kirkemøtet i 
2017) For mer om  liturgiene - 
se: Kirken.no

Kirkemøtet fastholder at prester har 
frihet til å velge om de vil foreta 
vigsel av likekjønnede par eller for-
bønn for borgerlig inngått ekteskap 
mellom likekjønnede.  
 I  prestekollegaet  vårt er det for-
skjellige syn og vil være forskjellig  
praksis på dette området. Prosten vil 
i samarbeid med  prestene legge til 

rette for at den nye ordningen kan 
bli tatt i bruk, men samtidig  ivareta 
de prestene som holder fast på kun 
å bruke den gamle ordningen. Jeg 
er glad for at vi også har en biskop 
som er opptatt å bevare kirkens en-
het og respekt for hverandre selv 
om vi har forskjellige syn.  Dette er 
i tråd med vedtaket fra kirkemøtet:   
-at uenighet i dette spørsmålet teo-
logisk bedømt ikke er av en slik 
karakter at det gudstjenestelige og 
sakramentale fellesskapet i Den 
norske kirke må brytes. Begge syn 
på likekjønnet ekteskap kan derfor 
gis rom og komme til uttrykk i kir-
kens liturgiske ordninger, undervis-
ning og forkynnelse.
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GLIMT FRA MISJONSPROSJEKTET

Lille Lek på Lovsangshjemmet
Jeg heter Lek og er 2 år gammel.

Jeg har hatt vondt i øret lenge. Nå renner det puss ut 
av øret, og de i barnehagen sier at mamma skal gi meg 
medisin hver dag, men hun glemmer det bare... Derfor 
har barnehagen bestemt at de vil hjelpe meg, slik at de 
kan gi meg medisinen. Først skal vi til en flink doktor. 
Det koster penger, og vi må kjøre dit. Derfor går de 
ansatte hjem til mamma for å be om tillatelse til å ta 
meg med til den flinke doktoren.

Hjemme i huset mitt er storesøsteren min. Hun er 3 
år, og i dag er hun alene hjemme. Jeg vet ikke hvor 
mamma er. Storesøsteren min er blitt for stor til å gå på 
Lovsangshjemmet barnehage, og mamma gidder ikke 
å ta henne med til den andre barnehagen som ligger 
litt lenger borte... Derfor er hun der alene. Tanten min 
kommer innom av og til, når hun ikke er ute for å selge 
narkotika.

Døren til huset vårt er laget av gammel bølgeblikk. Når 
søsteren min og jeg er hjemme alene, skraper vi oss 
ofte på denne døren. Derfor har vi noen sår på beina 
som ikke gror. Søsteren min har masse blåmerker på 
ryggen og rompa også. Det er fordi mamma og be-
stemor slår henne når hun ikke tier stille. Balltreet og 
kleshengeren som de slår med henger på veggen. 

Jeg blir med til den flinke doktoren. Golvet hos dokto-
ren er så rent at det ser ut som vann, derfor tør jeg ikke 
å gå på det. Jeg lister meg langs veggen, der flisene 
ikke skinner så mye. Det føles tryggere. Så får jeg ren-
set øret og får nye medisiner av den flinke doktoren.

Lærerne på Lovsangshjemmet gir meg øremedisinen 
min nå, slik at jeg blir bedre. De har også sagt at søs-
teren min kan få gå her litt til, slik at hun slipper å 
være hjemme alene. Senere skal vi begynne på skolen 
sammen. 

Jeg er glad for at jeg får trygge hverdager på Lovsangs-
hjemmet i Bangkok.

JARLSBERG
9 - 21 (22)
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Magne Mjærum, representant fra Det Norske Misjons-
selskap med fokus på Sem menighets misjonsprosjekt i 
slummen i Bankok.

3 vandringer med utgangspunkt i Jesus som 
12 åring i tempelet,  Luk 2.40-52. 

1. Jesu vandring
Hver påske var det en stor fest i Jerusalem. Da dro barn 
og voksne dit. Når Jesus var 12 år dro de igjen til denne 
festen. De gikk i tre dager. Det var ikke biler den gangen. 
Hele slekta var på påskeferd, i templet sang de, de spiste 
sammen og de ba til Gud. Så skulle de hjem og barna lekte 
langs med veien og de voksne prata om alle opplevelsene 
de hadde hatt i Jerusalem. Maria og Josef tenkte at Jesus 
gikk sammen med noen andre kjente. 
 Det gikk nesten en dag og så begynte Josef og Maria å 
lure på: Hvor er Jesus? De er ble redde og de fant han ikke. 
Det var ingen mobil på den tida. De snudde og spurte folk 
og de endte med å dra tilbake til Jerusalem. 
Etter 3 dager så fant de ham i templet. Da satt han sammen 
med noen lærere. Han spurte og han svarte. Foreldrene sa: 
Vi har vært så redde. 
 Nå er vi i Guds hus, kirken. Jesus var ikke bare men-
neske men han var Guds sønn. Jesus sin vandring var fra 
krybben til korset. «Fra Krybben til korset gikk vegen for 
deg- slik åpnet du porten til himmelen for meg. Velsign 
oss- vær med oss- gi lys på vår vei- så alle kan samles i 
himmelen hos deg.  For oss vandret han og døde og vant.

2. Vår vandring
Jeg er glad i å gå tur. Viktig med sekk, kart, mat, drikke, 
varme klær og lommelykt.
 Vi trenger en annen type sekk for livsvandringen vår: 
Det er viktig med en matstasjon gjennom livet: Bibel som 
er et kart for vandringen vår, kjeks( nattverd) og lys ( Jesus 
vil lyse for oss). Viste fram dette i preken.
 Hvis vi har noen å gå sammen med går vandringen let-
tere. Både i lett terreng og i bratte bakker. Når jeg er lei 
meg, redd, trett, og glad. Jesus vil gå sammen med oss. Han 
vil holde oss i handa, vi kan sitte på fanget hans og vi blir 
også båret noen ganger. Et barn ble båret, satt på fanget.

3. Thaibarna sin vandring.
Noen bor i veldig dårlige hus. Fordi dere i Sem gir penger 
så kan barna gå i en fin barnehage, få mat, få leke, få danse, 
få spille fiolin, få hjelp med lekser og få gå i kirken og bli 
kjent med Jesus.
 Jesus var i sin Fars hus. I Guds hus. Det er vi også. Jesus 
gikk fra krybben til korset. Vi lever nå og Jesus vil være 
sammen med oss. 
 Vi kan gjøre vandringen til thaibarna lettere.

Preken på misjonsgudstjenesten 
22. januar 2017 

Utstilling av ting fra Thailand.
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE 
v/Camilla Jørgensen 

FAMILIEGUDSTJENESTE I 
SEM KIRKE MED UTDELING 
AV 6-ÅRSBOK
Hele 13 av høstens skolestartere 
kom til Sem kirke søndag 12. fe-
bruar, til gudstjeneste med utde-
ling av 6-årsbok. Her fikk vi høre 
lignelsen om såmannen. Alle bar-
na fikk korn som de kunne putte 
i hvilket jordsmonn de tenkte var 
best (se bildet over). Vi fikk se at 
det hurtigvoksende kornet vokste 
best i den gode, næringsrike jorda, 
og ikke i sand, stein eller torne-
kratt. Sem menighet deler ut bok 
til alle som fyller 6 år- for tiden 
boka «Tre i et tre» av Runar Bang. 
Boka handler om bestevennene 
«Hoppeklinken», «Somlesinken» 
og «Bokfinken» som lager en hem-
melig skolestarterklubb, der de un-
drer seg over livet og hvem Gud er. 
Fikk du ikke med deg utdelingen, 
og har en 6-åring i huset som du 
vil skal få bok, ta kontakt med me-
nighetspedagogen, så finner vi en 
løsning.

AGENT FOR RETTFERDIG-
HET for 10-åringer
I fastetiden, i mars- april, arrange-
rer Sem menighet et eget tros-opp-
læringstiltak for 10-åringer, kalt 
Agent for rettferdighet. Arrange-
mentet går over 2 kvelder, en i Vear 
arbeidskirke og en på Sem menig-
hetshus. Tiltaket er laget av IKO 
og Kirkens Nødhjelp, og går ut på 
å bevisstgjøre 10-åringene i spørs-
mål om kristen etikk, rettferdig 
fordeling og solidaritet med men-
nesker i nød. Dette temaet går rett 
inn i kirkens diakoniforståelse med 
utgangspunkt i fortellingen om den 
barmhjertige samaritan (Luk 10, 
25-37). Deltagerne skal også gå 
med bøsse for Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Torsdag 23. mars og 
tirsdag 4. april er datoene for sam-
lingene. Påmelding og spørsmål 
kan rettes til Camilla Jørgensen, 
cj@tonsberg.kirken.no. 

 

KIRKENS NØDHJELPS 
FASTEAKSJON 2017
Tirsdag 4. april kl. 1730- 1900 går 
konfirmantene 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 gangen spesielt til KN’s 
prosjekter for å skaffe reint vann 
til mennesker som ikke har tilgang 
til det. Vi satser på å få med kon-
firmantforeldre/ foresatte til å gå 
sammen med konfirmantene, slik 
at vi får dekket flere roder. Sam-
tidig ønsker vi at flest mulig som 
har anledning til å delta denne da-
gen stiller som bøssebærere, slik at 
dette ikke bare blir en konfirman-
taksjon, men HELE menighetens 
fasteaksjon. Ta godt i mot bøsse-
bærerne når de går rundt!

TÅRN-
AGENT
HELG 
FOR 8 - 
og 9 - 
ÅRINGER
Lørdag og søndag 13. og 14. mai 
2017 inviterer Sem menighet alle 
8-og 9-åringer til å være Tårnagen-
ter i kirken. I løpet av helgen skal 
oppdrag og mysterier løses, og kir-
ken, tårnet og klokkene utforskes. 
Barna bor hjemme, men vil være 
sammen både lørdag og søndag. 
Tiltaket avsluttes med deltakelse i 
gudstjenesten på søndag. 

Kirketårn og andre hemmelige 
steder
Kirketårnet er en skjult skatt for 
mange barn. Det har vi lyst å gjøre 
noe med. Tårnagentene skal få kla-
tre opp i kirketårnet og utforske 
kirkeklokkene. Kanskje ligger løs-
ningen på enkelte av oppdragene 
her? Vi vil også utforske om det 
finnes andre hemmelige steder i 
kirken.
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Totalleverandør av vanningssystemer til:
PARK, IDRETTSANLEGG, HAGE OG ANLEGG

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

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner 
agentene både agenttips og fortel-
linger som hjelper dem å løse opp-
dragene. Kanskje får fortellingene 
ringvirkninger for både agentene 
og for andre...

Invitasjon og påmelding
Alle døpte og tilhørende i alders-
gruppa vil få nærmere invitasjon i 
posten, men det er bare å melde seg 
på allerede. 
 Ta kontakt med menighetspeda-
gog Camilla Jørgensen,
tlf 33 37 47 32 / 415 00 557  
cj@tonsberg.kirken.no

1) Kan du fortelle litt om deg 
selv?
Jeg ble født i Oslo i 1977, og vokste 
opp delvis i Oslo og delvis i Horten. 
Familien min flyttet til Horten da jeg 
var 9 år gammel. Min mor har veldig 
mye familie i Horten, så det var na-
turlig for oss å flytte dit. 
 Jeg var svært aktiv med i Ten 
Sing i Horten, og som barn og ung-
dom hadde jeg mange somre på 
Knattholmen leirsted i Sandefjord 
bak meg. 
 Som student flyttet jeg til Oslo, 
og ble boende der i 16 år. Jeg utdan-
net meg til adjunkt og jobbet 8 år på 
en skole i Nordstrand bydel i Oslo. 
 Sammen med mannen min, Ras-
mus flyttet jeg tilbake til Horten for 
nesten 5 år siden. Heldigvis fikk jeg 
mannen min med meg på å flytte til 
Horten, han er opprinnelig fra Sta-
vanger. 
 Vi trives kjempegodt! Vi har 2 
barn, Margit på snart 6 år og Sturla 
på snart 4. 
 Jeg har jobbet i Sem menighet i 
nærmere 5 år. Nå har jeg startet en 
videreutdanning som etter et lengre 
løp forhåpentlig vil gjøre meg til for-

Presentasjon: 
Camilla Jørgensen, menighetspedagog:

melt utdannet kateket. Det er spen-
nende. Siden jeg har relativt små 
barn har jeg ikke så mye fritid, men 
jeg liker godt å strikke, og å holde 
meg i noenlunde god form. Jeg 
svømmer hver tirsdag og torsdag, på 
grytidlig morgensvømming i svøm-
mehallen. Det gjør godt for kropp og 
sjel. 

2) Hva betyr Jesus for deg?
Troen på den treenige Gud har hatt, 
og har, avgjørende betydning i mitt 
liv. Den preger blant annet min livs-
tolkning og de valgene jeg tar. Som 
alle andre mennesker forsøker jeg 
jo å leve et godt og rett liv, både for 
meg selv og mine medmennesker, 
og jeg tror Jesus, som var Gud selv, 
har vist oss hva vi skal strekke oss 
mot, og hva vi bør gjøre for å leve 
rett. 
 Jeg har hele livet levd med den 
kristne troen. Jeg var som barn vel-
dig mye hos mine besteforeldre som 
var søndagsskolelærere, med i KUF-
FEN og aktive i Skien menighet. De 
lot meg aller først få en sterk barne-
tro. Jeg lekte med flanellografen som 
farfar hadde med seg på Søndags-
skolen,  og sa jeg skulle bli prest når 
jeg ble stor. Videre hadde jeg ung-
domstiden min i Horten menighet, 
med base i Tensing i KFUK/M, og i 

studietida var jeg med i Norges kris-
telige studentforbund. 
  
I dag, når jeg jobber i Sem menighet, 
handler det om å formidle troen på 
den treenige Gud til barn og ungdom 
i menigheten. Det er en stor glede. 
Jobben som menighetspedagog i 
Sem menighet har vært en gave i mitt 
liv. Jeg søkte mange lærerstillinger i 
Horten, men var så heldig at jeg ikke 
fikk noen av dem, og da måtte jeg se 
meg om etter andre jobber. 
 Ikke i noen tidligere jobb har 
jeg følt meg på så rett sted som  jeg 
gjør i denne. Troen og tvilen går ofte 
hånd i hånd i mitt liv, men det har 
aldri vært aktuelt å bryte med Je-
sus, det båndet er for sterkt til det, 
heldigvis. Jeg vet at jeg gjennom 
livet har blitt bedt mye for, og det 
tror jeg har hatt betydning for at jeg 
har holdt på troen, og er der jeg er 
i dag. Jeg tenker også at dåpen har 
avgjørende betydning, jeg føler meg 
ankret i den. Når jeg vandrer vill i 
tanker om motforestillinger, eller jeg 
ikke kjenner meg nær Gud, da ten-
ker jeg at Den hellige ånd trekker 
meg tilbake igjen, tilbake til dåpen, 
tilbake til Jesu frelse, tilgivelse, fred 
og kjærlighet. Jeg føler meg veldig 
heldig og velsignet. 
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Menighetsrådets hjørne

Det er hyggelig å kunne ønske Vear 
velkommen til Sem sogn!
 Kontakten mellom Vear og Sem er 
i og for seg ikke ny, det har bl.a. vært 
samarbeid om enkelte konfirmantak-
tiviteter og trosopplæringstiltak. Det 
har også vært en samarbeidsavtale i 
og med  kommunegrensen som var 
og de behov som meldte seg på tvers 
av denne grensen. 
 Nå er vi imidlertid blitt et stort 
sogn med nye muligheter.
 Søndag 8. januar var det festguds-
tjeneste i Vear arbeidskirke der ord-
fører Petter Berg, fungerende dom-
prost Ingulf Bø Vatnar, fellesrådets 
leder Øystein Eilertsen og kirkever-
ge Carsten Furuseth deltok i tillegg 
til prestene våre Dagfinn Bugge og 
Erna Rodahl. 
 Jeg vil her nevne noen av de om-
rådene som ble nevnt under de man-
ge inspirerende og gode hilsningene 
under kirkekaffen:
• Tønsbergpolitikere har stort hjer-

te for Vear og vektlegging av et 
felles oppvekstmiljø.

• Utbygging i området eks. Firin-
gen vil kunne utløse behov for å 
utvide kirken

• Tønsberg kirkelige fellesråd ser 
frem til å kunne overta ansvaret 
for Vear arbeidskirke fra 2018. 
Stiftelsen for Vear arbeidskirke 
ønsker også dette.

• Det kan være utfordrende med 
mange «møtepunkter» i et sogn: 
Barkåker menighetshus, Sem 
kirke, Sem menighetshus og Vear 
arbeidskirke. Et råd er å la særin-
teressene vike, det blir viktig å stå 
sammen.

• Kirkevergen ønsket velkommen 
til Tønsberg kirkelige fellesråd. 
Sem sogn og Tønsberg har blitt 
mye rikere ved at Vear har blitt en 
del av Sem sogn.

• Kirkegård er et punkt som berø-
rer. Kirkevergen oppfordrer til 
å ta kontakt med kirkekontoret i 
Storgt 52 om spørsmål. Sem kir-
kegård vil være sognets kirkegård 
(også Tønsberg).

• Stiftelsens styre fikk honnør for å 
ha holdt kirken i så god stand, og 
menighetsstyret fikk godord for 
de mange aktiviteter som har vært 
drevet i kirken. Det ble oppfordret 
til fortsatt vekst og engasjement.

• Sogneprest Dagfinn Bugge trakk 
frem gudstjenestelisten og ønsket 
at samarbeid og noe sirkulasjon 
prestene mellom om gudstjenes-
tested vil kunne bidra til at det blir 

èn menighet.
• Trosopplærer Camilla Jørgensen 

presenterte trosopplæringen og 
eksempler på «breddetiltak», ak-
tivitet der alle døpte i sognet inn-
for en gitt aldersgruppe inviteres. 
Eks. på tiltak: Lys våken og Tårn-
agentene. Trosopplæringsplanen 
skal nå revideres i og med av Vear 
skal implementeres.

Vi i Sem menighetsråd er svært glad 
for at Vear nå er en del av Sem sogn. 
Sognet blir mer slagkraftig, mindre 
sårbar, ja, og så gir det flere mulig-
heter. Skal vi lykkers er det viktig at 
dette blir et fellesprosjekt der vi drar i 
samme retning.  Samtidig er det også 
viktig å få lov å ta vare på noen sær-
egenheter, det gjelder Vear, det gjel-
der Sem og det gjelder Barkåker. Vi 
vet at ulikheter også bidrar til vekst, 
la oss bruke denne muligheten.
 Videre er tiden viktig, la oss ta 
trinn for trinn og lage noen gode sam-
handlingsarenaer og få til gode planer 
for det vi i fellesskap ønsker å få til.
 Det er bare å glede seg til den ti-
den vi går inn i….

Jeg heter Nina Fauske Aas, og er 
en godt voksen dame, med over 
alminnelig interesse for musikk, 
instrumenter og kirkeliv. Jeg har 
en musikalsk familie med barn, 
bonusbarn og barnebarn. Lærer 
(adjunkt) av utdannelse, med bl.a 
musikk som fordypning. Har spilt 
piano siden 5- årsalderen, og un-
dervist i musikk siden 70- tallet. Si-
den tenårene har jeg vært innom de 
fleste arbeidsgrener i menigheten. 
Troen er en verdi og en drivkraft i 
det meste jeg driver med, det være 
seg arbeid med yngre eller eldre.

Presentasjon av organisten
på Vear
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Sem / Barkåker:
Andrine Solheim Aker
Truls Aker
Jens Baksaas
Michael Fagerstad Christoffersen
Philip Rene Stien Eilertsen
Sebastian Fossum Falleth
Ask Berg Filling
Tuva Gjermundrød
Moa Ellinor Gunnarsson
Herman Hagerup
Jeanett Elisabet Holøymoen
Irmelin Horvei
Hermine Caroline Wedel Jarlsberg
Emilie Kolstad
Anneli Limtun
Jonas Myhre
Synne Sørsdal
Marius Fritzø Visnes
Sebastian Øien

Vear:
Mathias Andreassen 
Victoria Elisabeth Arvesen
Sunniva Lønn Auglend
Riley Arne Blackburn
Elise Bolkesjø Brandt
Halvor Halle Christensen
Camilla Eriksen
Cathrine Hem Jordahl
 Sandra Kjær Molvig
Robin Myhre
Julie Marie Myreng-Helgestad
Mille Rydningen
Silje Rødland
Jasmin Louise Tønnessen Røren
Thea Ai Svendsen
Hanna Langeid Thorp

Konfirmanter i 
Sem menighet 
våren 2017

MIN SALME v/Inger	M.	Bore
Salmeboken er et 
skattkammer av san-
ger til oss. De er med å 
utvide bildet av  hvem 
Gud er, de forteller 
gjenkjennende om li-
vet, de trøster og opp-
muntrer. 
 Salmer følger oss 
også i de store hendel-
sene i livet, fra fødsel til død.  
 Å kunne salmer er god trosopplæ-
ring både for voksne og barn! Verse-
ne på rim og med melodi til  er godt 
egnet til å lære utenat.  Så herved har 
jeg slått et slag for salmesang som 
et godt pedagogisk virkemiddel for 
opplæring i vår kirke.
 Jeg har nok mange favorittsalmer, 
men jeg vil trekke frem salmen «Gud 
du er ikke i min verden» av Kristin 
Solli Schøyen. Salmen forteller om 

en kjærlighetsfull 
og tilgivende Gud, 
og mennesket, meg,  
som ofte er helt mot-
satt. Guds verden og 
min verden er ikke 
den samme.  Gud 
er åpen og raus mot 
meg, og jeg glemmer 
ham,  Men så kom-

mer salmens vendepunkt; 
 Jeg kan rekke meg mot Gud slik 
han rekker seg mot meg, og han vil ta 
imot meg. 
 Det siste verset er en fin bønn. 
«Gud kom og vær du i min verden 
slik jeg alltid er det i din. Gode Gud 
kom du inn i mitt hjerte og sinn, du 
skal aldri mer utenfor stå».

Jeg utfordrer domprost Kjetil Haga

Semklubben opptrer på menighetshuset.

Semklubben

Karneval på semklubben.
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Festgudstjeneste i Vearkirken 8. januar
NYTT	FRA	VEAR	ARBEIDSKIRKE

8. januar markerte Vear og Sem menigheter over-
gangen fra Stokke til Tønsberg, og at Vear er blitt 
en del av Sem sokn, med festgudstjeneste i Vear 
kirke.

Mange kom til kirken for å delta i markeringen, som 
var en fellesgudstjeneste i sognet. Både Sogneprest 
Dagfinn Bugge og kapellan Erna Rodahl deltok. I til-
legg hadde vi besøk av fungerende domprost Ingulf 
Bøe Vatnar, kirkevergen i Tønsberg, Carsten Furuseth, 
menighetsrådsleder Mona Bondevik og ordfører Petter 
Berg. Det ble en flott markering og en fin gudstjeneste.

Sogneprest Dagfinn Bugge forrettet nattverden. 

Foto alle bilder: Kjellaug Breian Langø

Ordfører Petter Berg leste bibeltekst og holdt en fin 
tale der han ønsket Vear menighet velkommen til 
Tønsberg.

Alteret i Vear kirke.
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DUGNAD
Torsdag 20. april kl. 17 - 20 

Oppmøte Sem kirke

Vi rydder litt rundt kirken og gjør 
noen oppgaver inne i kirken.

Den som er brukbart oppdratt har lært 
å betale for seg. Det sitter i kroppen 
vår, og vi har det ikke godt inne i oss 
hvis vi ikke klarer å gjøre opp for oss. 
Påskens budskap er derfor uvant og 
overraskende, slik det var det for Jesu 
disipler rett før påskedagene i Jerusa-
lem: «Menneskesønnen er ikke kom-
met for å la seg tjene, men for selv å 
tjene og gi sitt liv som løsepenge for 
mange».(Matt 20,28)
 Å være menneske er å være skyl-
dig. Og Jesus vurderer det vi skylder 
som så betydelig at vi ikke er i stand 
til å gjøre opp for oss. Det som ikke 
var mulig for mennesket, det gjorde 
Gud. Redningen er at Jesus selv gir livet som en løse-
penge. Han tar det oppgjøret vi selv ikke var i stand til, 
på våre vegne, slik Bjørn Eidsvåg skriver det i påske-
salmen «En tåre renner fra ikonet»: «Jeg ser hva du har 
gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden 
bærer meg». 
 Dette initiativet fra Guds side hadde en pris som 
den tyske presten Dietrich Bonhoeffer beskrev slik: 
”Det som er kostbart for Gud må aldri bli billig for 
oss. Billig nåde er den nåde vi gir oss selv”. ”Kostbar 
nåde”, derimot, ”handler om at prisen er betalt for oss. 
Nåden er kostbar fordi den kostet Kristus livet, og den 
er nåde fordi Gud gir oss livet.» 
 August Strindberg kjempet med dette mysterium 
i sitt skuespill PÅSKE. Han strevde lenge med å ak-
septere den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la 
Jesus sone for menneskehetens skyld på korset. I sitt 
pasjonsspill legger han derfor følgende setning i mun-
nen på hovedpersonen Elis: ”Forstår du dette, at Forso-
neren har sonet for våre synder, og likevel fortsetter vi 
å betale?” 
 Her butter det i mot for mange. Vi skal være så 
selvhjulpne at tanken om en stedfortreder oppleves 

PÅSKEBETRAKTNING	AV	BISKOP	PER	ARNE	DAHL

Påske uten betaling!
uvirkelig. Det er nesten for godt til å 
være sant, tenker vi. Eller er det for 
provoserende og uutholdelig? Det 
er kanskje derfor vi for sikkerhets 
skyld fortsetter å betale, lenge etter 
at gjeldsbrevet er slettet inntil vi i 
påsken hører om han som gav sitt liv 
som løsepenge for mange, også for 
deg.
 En mann strevde med å tro 
dette. Han tilbragte en påske på Mo-
dum Bad, og gikk ofte til Olavskir-
ken. Foran i kirken er det en tavle der 
salmenumrene blir satt opp, både de 
før og etter prekenen. Under lang-
fredagsgudstjenesten ble han aldeles 

hektet på ordene før og etter, og lurte på om det kunne 
skje noe i hans liv. Ville budskapet i denne gudstje-
nesten gjøre en forskjell? Salmen etter prekenen var 
nr.362, og på et eller annet merkelig vis gjorde den en 
avgjørende forskjell i hans liv der og da: “Jeg ser hva 
du har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, 
nåden bærer meg”. Påske uten betaling. YES!
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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

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

ANNONSØRPRESENTASJON

Midt på Sem, i SemSente-
ret finner du vår Interflo-
ra butikk, BlomsterVerk-
stedet. 

Jeg, Liv Merete Andersen startet 
butikken på Vear (Vear Blomster-
handel) for 30 år siden, men flyttet 
den hit i 2012.
 Heldigvis fulgte mange av våre 
gode kunder etter. Med en ny trive-
lig kundegruppe på Sem er vi godt 
fornøyd. Vi trives godt med den 
personlige servicen man kan gi i en 
liten butikk i nærmiljøet. Vår ster-
keste side er nok fagarbeidet, binde-
riet vi driver med.   
 Mesteparten av arbeidsdagen 
går til å lage arbeider på bestilling 
og buketter til kundene i butikken. 
Vakre buketter og dekorasjoner 
som skal være med å formidle fø-
lelser og tanker mellom mennesker. 
Blomster kan på en var og fin måte 
formidle det vi vil uttrykke i alle li-
vets anledninger. Om det er glede, 
omtanke, kjærlighet eller sorg. Det 

siste er vel nesten det jeg føler er 
det viktigste arbeide vi gjør. Blom-
stene vi fyller kirken med i en be-
gravelse er en siste ære og omtanke 
til en som har gått bort.  Musikk og  
blomster er med på å gjøre en av-
skjeds sermoni personlig og vakker. 
 Siste året har vi også fått vårt 
eget begravelsesbyrå på Sem, Fær-
der Begravelsesbyrå. Vi har et nært 
samarbeid og er sammen opptatt av 
det personlige og kvalitet i arbeidet 
vårt.

Min oppskrift
OSTEKAKE 
smaker alltid godt. 
Her kommer min variant.

Bunnen
 1pk Digestive kjeks
 150 g smeltet smør
 Kjeksen knuses og blandes  
 med smøret, 
 og trykkes ned i en form.

Fyll
 200 g Philadelphia naturell
 2,5 dl seterrømme
 2,5 del melis
 1 ts vaniljesukker
 3 dl pisket fløte
 Dette blandes sammen og  
 has på kjeksbunnen,

Topp
 Gelepulver, gjerne jordbær.   
 Følg oppskriften på pakken,   
 men bruk bare halv væske-  
 mengde. 
 Når geleen begynner å stivne,  
 helles den forsiktig på kaken. 
 Settes kaldt.

Pynt kaken med bær, eller legg 
skivede jordbær på kaken før 
gelen helles på.
Og om litt er kaffen klar…….

Men hilsen 
Ingvild H Horpestad

Jeg utfordrer Anne Rudland 
Larsen
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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’

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
 Inger Marie A. Oppegård  

46 96 23 07
eller 

inger_andersen@hotmail.com

13. november
Tobias Jevne, Sem kirke
Hermine Svalestad Martinsen, Sem kirke
27. november
Sara Guren Solheim, Sem kirke
18. desember
Carsten Henrik Kirsebom Foyn- Bruun, 
Tønsberg Domkirke
12. februar
Amalie Cudrio, Sem kirke

GJØR	TRYGGE	BILKJØP	HOS

Døvlevn 25, Sem - Tlf. 33 30 12 80

15. november
Ivar Andreas Hagen, Skjee kirke 
25. november
Aslaug Magnhild Fadum, Sem kirke
1. desember 
Inger Camilla Erichsen, Sem kirke
6. desember 
Inger Johanne Engebretsen, Sem kirke 
8. desember
Inger  Alice Sandal, Årstad kirke 
9. desember
Ella Engdahl, Slagen kapell
16. desember
Kjellfrid  Eidsten, Sem kirke
30. desember
Marit Helene Bertheussen, Solvang  gravkapell
10. januar
Kristian Nilssen, Slagen kapell
24. januar
Grethe Marie Therkelsen, Sykehuskapellet
26. januar
Ragnhild Horpestad, Sem kirke
31. januar
Svein Torger Hermansen, Vallø kapell
2. februar
Sonja Ingelkjøn, Sem kirke
3. februar
Aasta Irene Gallis, Sem kirke
9. februar
John Wilson, Sem kirke 
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KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen

TØNSBERG DOMKIRKE TORSDAG 6. APRIL 
KL.19*
«Påsketid med messingklang»

Marinemusikkens messingensemble
 Eirin Rognerud, sopran
 Bjarte Engeset, dirigent
 Tønsberg domkor
 Nina T. Karlsen, dirigent

Marinemusikken presenterer et variert program, med 
uroppføring av et bestillingsverk av Arne Rodvelt Ol-
sen satt i kontekst med komponister som J. S. Bach, H. 
Tomasi og E. Groven.
Bill. ved inngang 200.-/250.-  /Ticketco.no

SLAGEN KIRKE LANGFREDAG 14. APRIL KL. 19
«Fransk orgelmusikk fra den romantiske epoke»
 Les Trois Chorals av
 Cesar Franck (1822-90)
 Lesninger
 Svein Erik Tandberg, orgel
Kollekt

SEM KIRKE TORSDAG  27. APRIL   KL.19*
”Ruiner og barokke rubiner” 

Programmet presenterer musikalske beretninger om 
ruin, død og ulykkelig kjærlighet. 
 Publikum vil oppleve sorg, glede og humor. 
 Musikk av bl.a. Händel, Tunder, Weckmann og Weir.  
 Ditte Marie Bræin, sopran 
 Halvor F. Melien, bass 
 Kammerensemble fra 
 Barokkanerne 
Bill. 200.- ved inngang/ Ticketco.no

SLAGEN KIRKE SØNDAG 30. APRIL KL. 19
«Tysk orgelmusikk fra den romantiske epoke»

 Verker av Johann Georg Herzog  (1822-1909)
 Lesninger
 Svein Erik Tandberg, orgel
Kollekt

TØNSBERG DOMKIRKE SØNDAG 21. MAI KL. 20
Louis Vierne - Messe solennelle op. 16.
 Lavranskoret
 Arne Rodvelt Olsen, orgel
 Nina T. Karlsen, dirigent
Kollekt

SØNDRE SLAGEN KIRKE TIRSDAG 23. MAI KL. 19
Vårkonsert 
 DeKor
 Geir Salvesen, klaver
 Jan-Tore Saltnes, sang
 Arne Næss, dir.
Servering av kaffe og kaker
Utlodning
Fri entré

SEM KIRKE TORSDAG 1. JUNI KL.19
Sommerkonsert
Tønsberg domkirkes aspirantkor
Tønsberg domkirkes jentekor
Charlotte Fongen, dir.
Tonny Krokengen, klaver/orgel
Kollekt

Klingende kirkelandskap presenterer 
et variert program i våre kirker utover 
våren

Ditte Marie Bræin.



Semstikka  15Semstikka  15

KONTAKTINFO: Tønsberg misjonskirke, Bjellandveien 16, kontortid: tirsdag kl 13 - 15 og torsdag 09 - 13.
Hjemmeside: www.tonsbergmisjonskirke.no. Pastor Bjarte-André Matre, mobil 911 18 761

... at det var juletrefest i Misjonskirken! Søndag  8. 
januar var små og store samlet til julas siste store fest 
for denne gang. Festen inneholdt blant annet «Opp-
drag Juletre» der folk fikk prøve seg med nye forslag 
til hvordan juletreet egentlig bør brukes! Etter kreative 
forslag som liggende inne (fordi det er tryggest når man 
har katter i hus), liggende ute (fordi da kan man sitte på 
det ved bålet) og den tradisjonelle varianten med top-
pen opp som peker på Gud, kom vi fram til at juletreet 
egentlig er en pil – en pil som peker ned mot oss og 
sier oss at jula ikke bare handler om at vi skal tenke på 
Gud, men at Gud allerede tenker på oss og viste det ved 
å komme til oss som et lite barn! Gud er ikke bare ”der 
oppe”, Han er her; sammen med oss! For jula varer helt 
til påske, - og enda lenger! 

«Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, 
men at han har elsket oss og sendt sin Sønn 
til soning for våre synder.»  

1. Joh 4, 10.

Det skjedde i de dager…
Glimt fra juletrefesten

Ingen juletrefest uten… siste rest av julekakene!

Ingen juletrefest uten… flere ringer rundt  juletreet!

Ingen juletrefest uten… smilende damer!

Ingen juletrefest  
uten… at nissen 
deler ut godte-
poser til forvent-
ningsfulle barn!

TØNSBERG	MISJONSKIRKE

Foto alle bilder: Yvonne Olsen

Dette skjer for barn og familier 
i Tønsberg Misjonskirke:

 5.  mars  kl 13:  Familiespeidertur 
    (turmål ikke fastsatt)
 19.  mars  kl 11: SuperSøndag m/Noomi Jensen Tettli
 9.  april  kl 10:  Påskefrokost og påskeverksted
14.  mai  kl 13:  Familiespeidertur til Løvøya



Gudstjenester våren 2017 
2. april 
4. søn. i fastetiden
Sem kirke kl.1100
Temagudstjeneste med konfirman-
ter fra Sem, Barkåker og Vear

9. april 
Palmesøndag
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

13. april 
Skjærtorsdag
Vear kirke kl.1800
Gudstjeneste med nattverd

14. april 
Langfredag
Slagen kirke kl.1100
Pasjonsgudstjeneste for Sem og 
Slagen menigheter

16. april 
1. påskedag
Sem kirke kl.1100
Høytidsgudstjeneste med  dåp/
nattverd

17. april 
2. påskedag
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd

23. april
2. søn. i påsketiden
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd

30. april 
3. søn. i påsketiden 
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

7. mai 
4. søn. i påsketiden 
Sem kirke kl.10 og 12
Konfirmasjonsgudstjeneste
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd

13. mai
Lørdag 
Vear kirke kl. 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste

14. mai  
5. søn. i påsketiden
Sem kirke kl.1100
Familiegudstjeneste  med nattverd 
og bønnevandring.
Tårnagenter deltar.
Vear kirke  kl. 1030 og 1230
Konfirmasjonsgudstjeneste

21. mai
6. søn. i påsketiden 
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

25. mai 
Kristi  himmelfartsdag
Vear kirke kl. 1100
Felles gudstjeneste  med nattverd
for Sem og Slagen menigheter . 

28. mai 
Søn. før pinse 
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med nattverd og
bønnevandring.

4. juni 
Pinsedag 
Sem kirke kl.1100
Høytidsgudstjeneste med dåp/natt-
verd

5. juni
2. pinsedag
Slottsfjellet kl. 1100
Friluftsgudstjeneste med nattverd 
for menighetene  i Tønsberg  fel-
lesrådsområde

11. juni 
Treenighetssøndag 
Solstua kl.1100
Friluftsgudstjeneste med nattverd

18. juni 
2. søn. i treenighetstiden
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd

25. juni 
3. søn. i treenighetstiden 
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp /nattverd
Felles gudstjeneste for Sem og 
Slagen menigheter

NB!	Endringer kan forekomme.


