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DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet

DET SKJER

Kommende aktiviteter for barn

Kommende aktiviteter for voksne

FORSIDEBILDE: 
Høst
Foto: Håkon Sandvand

FELLESSKAPSKVELDER SEM OG BARKÅKER
På Barkåker 05.10 kl.19.30 Inger Marie A. Oppegård innleder til samtale.
På Sem menighetshus 02.11 kl.19.30 Dagfinn Bugge innleder til samtale.  

DIAKONATETS HYGGETREFF - NOE FOR DEG?
Sem menighetshus:
11.10. og 15.11
Fellesmøte i desember - se Barkåker.

Barkåker:
4. okt. - Besøk av Lise og Tore Gran som bidrar med sang og andakt.
1. nov. - Besøk av tidl. domprost David Gjerp. Han vil tale om ”Gudstro og humor”.
6. des. - Felles hyggetreff for Sem og Barkåker på Barkåker.
Besøk av Trond Muri som vil vise bilder og fortelle om en pilgrimsvandring fra 
Svelvik til Betlehem.
Hyggetreffene  varer fra 11.00 til 13.30. Deilig bevertning. Alle velkommen.
Kontaktperson på Barkåker: Annlaug Wold 952 444 35.
 
MisjMars! Bli med å gå tur 2. og 4. onsdag hver mnd. 
Oktober: 11. og 25. November: 8. og 22. Desember: 13. Januar: 10. og 24.
Februar: 14. og 28. Mars: 14.

Babysang: Vear arbeidskirke hver torsdag mellom kl 1030 og 1230. Første 
gange er i Vear arbeidskirke 14.09, siste gang er 30.11 (NB! Ikke Babysang 05.10; 
da er det høstferie).
Utdeling av 4-årsbok: Sem kirke søndag 17.09. og Vear arbeidskirke 
søndag 15.10.
«Minifest» for 2- og 3-åringer: Familiesamling med middag i Vear 
arbeidskirke: 24.10
Semsklubben på Sem menighetshus (1.- 4. trinn): Oppstart mandag 
11. sept kl 1700- 1830. Videre følgende datoer i høst: 25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 
20.11, 04.12 og 17.12.
Lys våken for 11- og 12- åringer: 25.- 26. november i Vear arbeidskirke
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SOGNEPRESTENS HJØRNE v/Dagfinn Bugge

www.eldevikbygg.no

I år er det 500 år siden Martin Luther 
skrev sine 95 teser mot avlatshande-
len. 

I Den norske Kirke har mange av oss prester 
deltatt i et etterutdanningsprosjekt kalt «re-
formasjonen nå». Vi har lest noen av Luth-
ers tekster. Vi har diskutert om disse fortsatt 
har aktualitet. Har vi en arv fra Luther som vi vil ta 
vare på?

En nådig Gud?
Luther var opptatt av å finne en nådig Gud. På Luthers 
samtid var frykten for en streng  Gud sterk. Likeledes 
redsel for døden, dommen og å havne i helvete.  Å gjøre 
gode gjerninger og å kjøpe seg avlat og tilgivelse for 
blidgjøre Gud kunne gi en liten trygghet. Men Luther  
fant først fred  med Gud  da han forstod at han ikke 
ble rettferdig  for Gud  gjennom gode gjerninger, men  
bare ved å ta imot  gaven som  Gud gir gjennom Jesus 
Kristus og det han gjorde for oss. Paulus ord i Romer-
brevet 1, 17 ble frigjørende for Luther:  Den rettferdige 
skal leve ved tro. Luther oppdaget Guds betingelsesløse 
nåde og barmhjertighet. 
 
Et godt budskap for 
mennesker i vår tid
I januar 2017 kom biskopene i Den norske kirke med en 
uttalelse med overskriften  « Guds nåde setter fri» Der 
skriver de blant annet: Dette er et godt budskap  også 
for mennesker i vår tid. Mange, ikke minst ungdom, 
lever under store krav. Vi kjenner presset  fra egne og 
andres idealer om kropp, utseende  og sosial status.  Til-

værelsen blir 
et strev  for å 
lykkes på alle 
arenaer»

Er jeg bra nok?
Spørsmål blant dagens mennesker er kan-
skje ikke om vi finner en nådig Gud, men 

om vi finner en nådig tilværelse. Er jeg bra nok? Er jeg 
effektiv nok? Lykkes jeg?  For noen kan å være nådig 
mot seg selv være den største utfordringen. 
 Vi trenger  å hjelpe hverandre  til et menneskeverd 
som er grunnet i nåde, og ikke prestasjoner fremtoning. 
Det er ikke hvordan  du ter deg, presterer eller ser ut 
som gir grunnlag  for å være vellykket menneske,  men 
Guds skaperglede  og den egenverdien  som er plantet 
ned i hvert menneske.

Nåden alene - 
Arven fra Martin Luther

  Lutherrose

I januar 2017 hengte konfirmantene i Ål opp seks teser 
om nåde i Ål sentrum. Foto: Kjellfred Dekko
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GLIMT FRA MISJONSPROSJEKTET

Den fyrste Bumruam tenkte på etter at ho sjølv hadde 
tatt imot Jesus var mor si, men på den tida var mor 
hennar nonne i  eit tempel i Nordaust-Thailand. Ho 
var veldig urolig for korleis mora ville reagere, men 
ho ville også gjerne fortelje mora om kva som hadde 
hendt i livet hennar. Det varte difor ikkje lenge før ho 
tok turen nordaustover.
- Kvifor er du eigentleg her i templet, spurte Bunruam 
mor si.
- Eg vil til himmelen, svarte mora.
- Kjenner du han som «eig» himmelen, spuŕte dottera.
- Nei, gjer du, svarte mora og såg på dottera med un-
drande auge.
- Ja, sa Bunruam, det gjer eg.

Bunruam smiler og ler når ho tenkjer tilbake, men ho 
fortel så levande at ein kunne tru det skjedde i går.

Den fyrste frukt av arbeidet
Men det var ikkje i går det skjedde, det er heile 35 
år sidan, – i 1981. Bunruam var den fyrste frukt av 
det lutherske arbeidet som NMS hadde starta i Thai-
land fem år tidlegare. Etter to år gjekk NMS inn i eit 
samarbeid med eit finsk misjonsselskap, og Bunruam 
minnest at det var ein finsk misjonær som saman med 
ein thai-evangelist fyrste gongen fortalte ho om Jesus.

- Naboen min fekk besøk av misjonæren, og eg lytta på 
kva som vart sagt. Då naboen ein dag ikkje var heime, 
spurte misjonæren om ho kunne kome inn til meg. Eg 
såg på mannen min, og han nikka. Evangelisten fortal-
te om ein levande frelsar, som også hadde skapt både 
himmel og jord, og det syntes eg var fantastiske nyhe-
ter. Ein slik frelsar ville eg gjerne lære meir om, fortel 
Bunruam.

-Kjenner du han som «eig» himmelen? spurte 
Bunruam mor si. Nei, gjer du? svarte mora

Familien
- Mannen min var ikkje heilt klar til å bli døypt då eg 
vart døypt, men det varte ikkje lenge før han kjom et-
ter.  Mor mi var nesten 80 år då ho vart døypt. Då had-
de ho vore nonne i 14 år. Då ho tok i mot trua, trudde 
ho akkurat slik som det står i Bibelen. Eg kan huske 
ein gong ho sa: «Det er sanneleg enkelt å vere kristen, 
nå ber eg berre litt, og så sovnar eg. Før mediterte eg i 
timevis utan å sovne!»
 Bunruam sjølv er blitt 74 år gamal, og framleis ak-
tiv. Ho er glad i fellesskapet i kyrkjelyden og tek gjerne 
ordet når det er tid for vitnesbyrd i gudstenesta. Ho har 
alltid noko å dele, og ofte er det Guds truleik og fred 
som er tema. Ho er veldig glad for at både barn og 
barnebarn er aktive kristne.

OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS
Valløveien 58, 3152 Tolvsrød - Vakt tlf. hele døgnet: 46 28 90 40 

web: www.obb.as
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Menighetsrådets hjørne
SEM MENIGHETSRÅD
1. Arbeidsgruppe nedsatt for å utrede muligheten for et allbrukshus på 

«kirketomta» ved siden av Semsbyen barnehage.
2. Inspirasjonssamling/frivillighetsfest for frivillige medarbeidere i 

Sem sogn planlegges januar 2018.
3. Gro Engvik har takket ja til å representere Sem menighet i legatsty-

ret.
4. Messehagelen i Sem har behov for reparasjon og det er iverksatt et 

arbeid for dette.
5. Markering av Martin Luther jubileet i Tønsberg Domkirke 29. okto-

ber.

Dette er en aktivitet på Barkåker, en 
arvtaker og et alternativ til misjons-
foreningen som ble drevet i mange 
år under ledelse av Ellinor Rise. 

Nå er det Anne Rudland Larsen som 
ved denne aktiviteten driver arbeidet 
videre.

Konseptet går ut på å møtes ved 
Kiwi Barkåker hver 2. og 4. onsdag 
i måneden kl 10.00. Herfra går grup-
pen en ikke helt fast rute, men gjerne 
en runde i lysløypa eller i nærområ-
det så langt man rekker på 1 time og 
15 minutter. Stoppunktet er imidler-
tid fast, Barkåker kafe til kaffe og 
sosialt samvær frem til ca kl 12.00. 

Nå er det slik at det ikke passer for 
alle å gå så pass langt eller lenge, 
her må både helse og andre forhold 
avgjøre. Uansett, det er god anled-
ning til å møte på kafeen direkte og 
slutte seg til der. Kaffen smaker godt 
uansett.

Anne forteller gjerne litt om me-
nighetens misjonsprosjekt og deler 
siste nytt. Det samles inn penger til 
prosjektet, men dette er selvfølgelig 
frivillig. Ideen er at du går for misjon 
uansett, det er det avgjørende. Det er 
ellers viktig å få frem at dette er et 

MisjMarsj eller «gå for misjon», - noe for deg?

lavterskeltilbud bedyrer Anne.

På spørsmål om hva som motiverer 
henne for å drive denne aktiviteten 
år etter år, svarer hun at misjons-
tenkningen har fulgt henne helt siden 
4-års alderen. Da Ellinor utfordret 
var det bare å ta stafettpinnen.

Det å gå sammen på tur har mange 
gode effekter, praten går lett, det å 
dele gjør godt og det er selvfølgelig 
en god anledning til å prate om det 
som måtte falle naturlig og som en er 
opptatt av. Alltid hyggelig. 

I dag er det hovedsakelig deltagere 
fra Barkåker, Undrum og Jareteigen, 
men det er god plass til flere og re-

sten av Sem sogn inviteres med gle-
de til å være med.

På spørsmål om værforbehold er det 
et kontant nei, MisjMarsj går av sta-
belen uansett vær.

Kanskje dette kan være en aktivitet 
for deg?

Kanskje noe tilsvarende evt. kan 
startes opp på Sem eller Vear, hva 
med en mannsgruppe? Her er det 
mange muligheter.

Kontakt gjerne Anne Rudland på tlf. 
988 91 696 om du har spørsmål.

MB 
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE 
v/Camilla Jørgensen 

TRENGER VI EGENTLIG 
KIRKENS BARNE- OG
UNGDOMSARBEID OG
TROSOPPLÆRING?
Dåp og opplæring hører 
sammen. Dåp er kommunika-
sjon. 
Kirken har noe på hjertet. Den vil 
kommunisere noe til den som bæ-
res til, eller selv går, til dåpen. Slik 
skriver Svein Aage Christoffersen 
om dåp i artikkelen I dåpens kjøl-
vann (2006). Jeg synes det er et 
interessant perspektiv. Det dåpen 
vil kommunisere, er Guds kjærlig-
het, full av nåde. Og den vil kom-
munisere: Dåpen er en gave du 
får- ikke en belønning for noe du 
har prestert eller gjort deg fortjent 
til. For dåpen er vi alle like. Både 
dåpen, og opplæringen i kjølvannet 
av den, inviterer til felleskap. Vi 
trenger fortsatt felleskap. Selv om 
vi i dag kanskje sitter mye for oss 
selv, i felleskapet på nettet, trenger 
vi fortsatt gode møtepunkter med 
fysisk tilstedeværelse. 

Naivt å tro?
Mange vil si at kirken i vår del av 
verden har utspilt sin rolle, det er 
gammeldags eller avleggs å tro. 
Samtidig, hvis man ikke tror rett, 
- enten dommen faller innenfor 
samme religion, eller på tvers av 
religioner -kan man stå i fare for å 
bli utsatt for nådeløs hets, oftest på 
nettet, med undertonen: Vi andre 
vet jo så mye bedre, vi har jo for 
lengst skjønt at det er lureri. Du er 
naiv og uopplyst hvis du tror, fak-
tisk så dum at vi blir sinte på deg, 
for du skaper uorden i vår opple-

velse av verden, og du er provose-
rende annerledes.
 Til slike innvendinger tenker 
jeg: Det er selvfølgelig ikke riktig 
at vi som tror er dumme og naive. 
Mange veldig høyt utdannende, 
kloke og intelligente mennesker 
tror. Tro er spennende. Kanskje er 
det ikke noe vi kan bestemme oss 
for. Det er noe som oppstår i oss. 
Og det er muligens like mange for-
skjellige troshistorier som det er 
troende mennesker. Selv har jeg 
prøvd å ikke tro, uten å greie det. 
Uansett hvor mye jeg prøver, hol-
der troen alltid fast i meg. Andre vil 
ha andre opplevelser. Det finnes de 
som slutter å tro, og som synes de 
lever best med det. 
 Jeg tror at Jesus var Guds sønn. 
Jeg tror at han ønsker at vi skal ha 
felleskap med ham som har skapt 
alle ting, og fortsatt skaper i ver-
den. Det er så mye vi ikke forstår, 
men jeg tror at mange mennesker 
lengter etter tro og søker en him-
mel over livet.

Respekt og nestekjærlighet 
overfor annerledes tenkende
Jesus viste oss at vi ikke skal møte 
noen med hat. Vi skal møte hveran-
dre med respekt, med kjærlighet og 
åpenhet. Vi er forskjellige, vi fin-
ner glede og styrke til å leve livene 
våre så godt vi kan, noen ganger 
med ulike svar. Det er selvfølge-
lig ikke kirkens oppgave å tvinge 
mennesker til å innlemmes i en ab-
solutt sannhet, men å fortelle om 
den nåde som Gud gjennom Jesus 

har vist oss, 
og som gjør 
at vi nettopp 
møter alle 
mennesker, 
også de som er forskjellige fra oss 
selv, med respekt og undring. Bare 
slik kan vi leve i fredelig samhø-
righet, der vi ikke gjør forskjell 
på mennesker, men viser dem den 
kjærlighet som Gud selv er fylt til 
randen av, en kjærlighet som «tror 
alt, håper alt, tåler alt» (1.kor 13, 
7). 

Tilbake til spørsmålet
Kirkens barne- og ungdomsarbeid; 
kirkens trosopplæring og hele me-
nigheten, søker å være et inklude-
rende godt fellesskap, der nåden og 
kjærligheten hviler over oss som et 
mykt teppe. Vi kan være ulike, og 
uenige om saker og ting, men det 
som både forener og bygger bro er 
alltid Guds kjærlighet til oss. Jesus 
vil at vi skal bygge slike gode fel-
lesskap. Det bety ikke kom og bli 
som oss, men det betyr kom og være 
slik du er. Kom og voks i kjærlig-
het og aksept. Kom og finn en stille 
stund med bønn; med sukk, klage, 
fortvilelse, lengsel, takknemlighet. 
Og så har du sikkert skjønt hva mitt 
svar på overskriften er: Ja. Vi tren-
ger fortsatt kirkens felleskap - for 
barn og ungdom, som for voksne. 

Årets konfirmanter på Sem.
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VELKOMMEN TIL ÅRETS  KONFIRMANTER!
Dette skoleåret har vi 46 konfirmanter som starter på et nytt konfirman-
tår i Sem sokn. Det er en gruppe på 30 stykker på Sem/ Barkåker, og en 
gruppe på 16 på Vear. Hjertelig velkommen til dere alle, -vi gleder oss til 
å bli kjent med dere og familiene deres. Søndagene 3. og 10. september 
ble konfirmantene presentert i henholdsvis Sem og Vear kirke. Nedenfor er 
noen bilder fra de første samlingene.

MIN SALME v/Anders Pladsen
Jeg er glad i salmene som 
synges i våre kirker og me-
nigheter gjennom hele året 
og til alle livets anlednin-
ger.  Mange av salmene er 
slitesterke og aktuelle selv 
mange år og generasjoner 
etter at de ble skrevet. 
 
Av de mange salmene jeg er 
glad i, har jeg valgt Jesus det 
eneste, som er skrevet av Ole Theodor Moe. 
  Moe var født i 1863 og ferdig utdannet prest i 1893 
og var en av pionerene i Kristiania Indremission (se-
nere Oslo Indremisjon og i dag Kirkens Bymisjon).   
 Kristiania Indremisjon ansatte i siste del av 1800 
tallet fem presenter som drev hjelpearbeid i fattigstrø-
kene i Kristiania. Mens Moe var ansatt i Kristiania 
Indremisjon, tok han også initiativet til etableringen 
av Blå Kors og var organisasjonens første formann i 
1906. Moe har derfor etterlatt seg mange spor i to ide-
elle og diakonale organisasjoner som har utviklet seg 
mye siden den gang.  
 For meg snakker Jesus det eneste sant om både livet 
og Gud: Gud er den samme uansett hva jeg erfarer i 
livet, som blant annet det andre versert uttrykker: 
 

Motganger møter meg, aldri du støter meg. 
Bort fra din hellige, mektige favn. 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg. 
Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.
 

Jesus, det eneste, helligste, reneste 
navn som på menneskelepper er lagt! 
Fylde av herlighet, fylde kjærlighet, 
fylde av nåde og sannhet og makt.  

Motganger møter meg, aldri du støter meg. 
Bort fra din hellige, mektige favn. 
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg. 
Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.  

Herre, du høre meg, Herre, du føre meg. 
Hvordan og hvorhen det tjener meg best! 
Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg, 
etter din vilje mens her jeg er gjest.  

Du er den eneste, helligste, reneste. 
Gi meg ditt rene og hellige sinn! 
Frels meg fra snarene. Fri meg fra farene. 
Ta meg til sist i din herlighet inn.

 
Jeg utfordrer Anna Marie Johannesen

Årets konfirmanter på Vear.

”Uten mat og drikke duger helten 
ikke”. Sognepresten på konfir-
mantsamling.
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Program i Vearkirken høsten 2017
13. august kl. 11   Gudstjeneste. Felles for Sem og Slagen menig-
    heter. Offer: Acta barn og unge
27. august kl.11  Gudstjeneste. Offer: Det Norske Misjonsselskap
5. september kl. 17.15 Semesterstart barnekor. Øvelser annenhver tirs-  

  dag fra 17.15-18.15
6. september kl. 19  Bønn og lovsang
10. september kl. 11  Gudstjeneste.Konfirmantpresentasjon. Offer: Vear   

   menighetsstyres arbeid
13. september kl. 19  Temakveld v/ Klara Myhre: Den skjøre stillheten.
14. september kl. 10.30 Oppstart av babysang. Hver torsdag framover fra  

   10.30-12.30 
14. september kl. 19  Oppstart av hverdagsretreat
17. september kl. 19   Avslutning av hverdagsretreat
22. september- 24. september  
    Menighetsweekend.  Se egen informasjon.
24. september kl. 11  Gudstjeneste. Offer: Kirkens bymisjon
11. oktober kl. 19  Bønn og lovsang
15. oktober kl. 11  Gudstjeneste.  Utdeling av 4-årsbok. Offer: Vest-  

   fold søndagskolekrets
21. oktober kl. 12-18  Løvhyttefest for store og små, i samarbeid med   

   Israelsmisjonen
22. oktober kl. 19       Lovsangskveld 
24. oktober kl. 16.45  Minifest. Trosopplæring for 2 og 3-åringer 
25. oktober kl. 19   Temakveld med Anne Dahl. Tema: ”Min tros-
    historie”
29. oktober kl. 11    Jubileumsgudstjeneste.  Lutherjubileet markeres   

   i Domkirken
1. november kl 19  Bønn og lovsang 
12. november kl.11  Gudstjeneste. Offer: Israelsmisjonen 
18. november kl. 14   Julebasar
19. november kl 19       Lovsangskveld. 
25.- 26. november  Lys våken for 11-åringer    
26. november kl 11  Gudstjeneste. Offer:  Misjonsalliansen
6. desember   Bønn og lovsang
10. desember kl 18  Kveldsgudstjeneste. Offer: Vear menighetsstyres  

   arbeid
13. desember kl 18   Vi synger jula inn. 
24. desember kl 14  Gudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp
24. desember kl 16  Gudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp
29. desember kl 18  Juleselskap

Visjon og verdier 
for Vear og Hogsnes 

menighet 
Vi vil skape en arena i 

menigheten for glede, livs-
utfoldelse, kreativitet, 

nærhet og medarbeiderskap. 
Gjennom disse verdiene 

ønsker vi sammen å virkelig-
gjøre vår visjon som 

menighet:
Gjøre Jesus kjent og vokse i et 

åpent og levende fellesskap.

VELKOMMEN TIL VEAR ARBEIDSKIRKE

Søndagsskolen
Under gudstjenesten har vi også 
et godt tilbud til barna. Da går en 
av våre flinke søndagsskolelærere 
sammen med barna til kirkestua i 
kjelleren. Der er det fortellinger fra 
Bibelen, ulike aktiviteter og lek. 
Konseptet vi bruker, er Søndagssko-
lens eget ”Sprell levende- opplegg, 
som er utvikla for barn fra 3-10 år. 

Bønnekrukka
For dem som har spesielle bønne-
behov, er det mulig å skrive dette 
ned på en hvit eller grønn lapp og 
legge den i vår nye bønnekrukke. 
Under hver gudstjeneste vil presten 
løfte fram krukka under forbønns-
delen. Etter gudstjenesten vil et 
bønneteam be for de enkelte bøn-
nelappene som er skrevet på hvite 
lapper. De grønne lappene blir ikke 
åpna. 
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Barnekor
Annenhver tirsdag fra 5. september 
17.15-18.15. 
Kontaktperson: Mariann Mjøen
Mobil: 922 49 121. Mail: 
marianstakkestad@hotmail.com

Babysang
Oppstart torsdag 14. september
Hver torsdag 10.30 - 12.30. 
T.o.m 30. november, unntatt  uke 40

Lovsangkveld
Lovsangskveld har lang tradisjon i 
Vearkirken. Her møtes vi til åpen 
og uformell samling med lovsang, 
andakt og personlige vitnesbyrd. 
Det legges også vekt på det sosiale 
med servering av kveldsmat. 

Bønn og lovsang
En kveld hver måned møtes vi i 
kirken til bønn. Her deler vi først 
Guds ord og tanker vi har hatt rundt 
bønn og bønnebehov. Vi synger 

lovsanger og salmer, ber for kir-
ken, stedet vårt, barna, konfirman-
tene, frivillige, lederskap og andre 
ting vi blir minna om. Det er også 
mulig å sende inn bønnebehov til 
oss og få personlig forbønn.

Kirkekaffe
Etter hver gudstjeneste har vi kir-
kekaffe. Der stopper vi opp for en 
hyggelig prat med kaffe og kaker.

Temakveld
To ganger i semesteret har vi te-
makvelder. Her tar vi opp ulike ak-
tuelle temaer om tro og kristenliv.  

Bibelgruppe
Alle som ønsker å være med i en 
bibelgruppe, kan ta kontakt. Da vil 
vi finne en bibelgruppe som kan ta 
imot deg.

Trosopplæring
Søndagsskolen er en del av menig-

hetens trosopplæring. I tillegg har 
vi konfirmantarbeid og punktvise 
tiltak retta mot spesifikke alders-
grupper. Dette er tiltak alle barn 
tilknytta kirken vil få brev om.

Kontaktinformasjon:
Prest: Erna Rodahl: ernarodahl@
gmail.com. Mobil: 919 94 195
Leder i styret for Vear og Hogs-
nes menighet: Steinar Lie: 
steinar.lie@tonsbergkommune.no 
Følg oss også på vår Facebookside. 

Semstikka har starta en ny spalte 
som vi kaller Intervju med en fri-
villig

Vi åpner spalten med å intervjue to 
frivillige på Vear: Torbjørg og Per 
Aasmundtveit.

- Hva er arbeidet deres i menighe-
ten:
 Torbjørg svarer at hun er leder 
av festkomiteen, som har ansvar for 
tilrigging, bevertning og rydding i 
forbindelse med lovsangskvelder, 
temakvelder o.l. Torbjørg er også le-
der av Norbygdens misjonsforening 
og er med på gudstjenestene som 
kirkevert og klokker. Og i tillegg til 
alt dette, har hun sagt seg villig til å 
hjelpe til på Trill og Trall! (Erfaring 
som mangeårig søndagsskolelærer i 
eget hjem i Rakkevik kommer sik-
kert godt med, red anm)

Per er styremedlem i Vear og Hogs-

nes menighetsstyre, han er kontakt-
person mot kirkevergens kontor i 
forbindelse med økonomi og vedli-
kehold av kirken. Han er også kir-
kevert og klokker, og er med i vakt-
mestertjenesten i kirken.

- Vi spør hva som er drivkraften bak 
alt dette arbeidet, og de svarer at de 
begge har bakgrunn fra misjonsor-
ganisasjoner der det ble forventet 

at man tok ansvar. Så da de flyttet 
til Vear for mange år siden, ble det 
naturlig å engasjere seg i kirkefore-
ningen, og etterhvert arbeidet med å 
få reist en kirke på Vear. (Her har de 
gjort en formidabel innsats red anm )

Men drivkraften sier de, ligger først 
og fremst i gleden og takknemlighe-
ten for å få lov til å være en del av 
en levende menighet! Det er godt å 
oppleve at det fortsatt er bruk for oss!

- Hva må til for at dere skal fort-
sette?
 Begge svarer at de vil være med 
så lenge det er behov for dem og så 
lenge helsa holder, samtidig som de 
gleder seg over at de som er yngre 
enn dem, tar mer og mer ansvar.

Vi takker for praten og er glad for 
å ha Torbjørg og Per Aasmundtveit 
med videre!

V.J.H.

INTERVJU MED FRIVILLIGE
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Lars Inge Magerøy, sokneprest i Enebakk,  har i an-
ledning reformasjonsjubileet gitt ut en biografi om 
Martin Luther med tittelen: ”Munken som endret 
Europa”. 

Da vi la ut på tur til  Tyskland for å oppsøke de kjente 
historiske stedene der reformatoren hadde levd sitt be-
givenhetsrike liv, var det godt å ha en reiseleder som 
var godt kjent både i geografi og teologi. 

De 30 deltagerne hadde på forhånd fått tilsendt denne 
boken og hadde en god bakgrunn for å få et godt ut-
bytte av turen. 

Gjennom disse dagene skjønte vi at jubileet ikke kom 
til å gå ubemerket hen i den del av Tyskland som hadde 
noen tilknytning til Luther, snarere tvert imot. Det ble 
lagt opp til en storstilet feiring av at de 95 diskusjons-
teser ble offentliggjort 31. oktober 1517- antagelig på 
slottskirkedøra i Wittenberg Bilder av Luther florerte 
både  på store plakater i parker og i bokhandlervinduer 
som i butikker for klær og skotøy. 
  
Det er interessant at den del av Tyskland der Luther 
virket i nesten 50 år var en del av DDR med en massiv 
ateistisk påvirkning. En av de lokale guidene kunne da 
også opplyse om at kirkesøkningen i de lokale kirkene 
som viste sine tårn i alle større og mindre landsbyer, 
var heller beskjeden. Men det var tydelig at jubileets 
potensiale med mange tilreisende ble utnyttet for alt det 
var verdt. I april var imidlertid bare deler av forberedel-
sene kommet i gang. 

Slik var det i Wittenberg 
Dit kom vårt reisefølge lørdag ettermiddag, men det ble 
da tid til en liten rundtur så vi kunne orientere oss i 
geografien. Luther bodde her fra 1508. Først som munk 
og professor i teologi, fra 1525 med sin familie og som 
reformator. 
 
I byens hovedkirke Maria-kirken, prekte han jevnlig. 
Der er det et kjent bilde, altertavle, malt av Lucas Cra-
nach den eldre i 1548. Motivet er billedlig fremstilling 
av sentrale momenter fra luthersk teologi: dåp , natt-
verd og skriftemål over og under Luther på prekestolen 
med en hånd på bibelen og den andre som peker på den 
korsfestede Jesus Kristus. Dette bildet kunne vi studere 

da vi på søndag var til gudstjeneste i denne kirken. Men 
først hadde vi vært med på en guidet rundtur i den byg-
ning Luther bodde store deler av sitt liv og som gikk 
under betegnelsen: Lutherhaus. 
 
Siden 1504 hadde det vært et kloster tilknyttet Augusti-
nerordenen, men da Luther satte bo disponerte han etter 
hvert hele bygningen. Men det var et gjestfritt hus der 
det ikke sjelden kunne være 30-40 til stede ved målti-
dene. Og han visste å sette pris på sin Katharina som 
må ha vært et organisasjonstalent som sto for et stort 
og mangfoldig hushold. Siden 1883 er denne bygnin-
gen åpen for besøkende som museum med mange his-
toriske aktstykker. Senere besøkte vi også den berømte 
slottskirken der vi støtte på prester fra Larvik på stu-
diebesøk. 

Mandag var det avgang til byen Eisleben. Her var det 
Luther ble født 10. november 1483 og døpt i St. Andre-
askirken. Huset der han tilbragte de første barneår er nå 
museum og har vært det siden slutten av 1600-tallet.
Men her var mer. På en reise til denne by for å megle 
i en strid døde Luther 18/2- 1546. De senere år er det  
hus der han trakk sine siste sukk renovert og utvidet til 
et minnested.

Tirsdag gikk ferden til Eisenach. Der bodde Luther 
som barn og gikk på skole. Slottet Wartburg ligger høyt 
hevet utenfor denne byen. Det var til dette slott Luther 
ble fraktet etter å ha blitt overfalt  på vei hjem fra riks-
dagen i Worms i 1521 da han var erklært fredløs. Han 
hadde da stått opp mot både keiser og pave. Men un-
der dette oppholdet på Wartburg var det at han i løpet 
av noen uker oversatte Det Nye testamente til tysk og 
på den måten var med på å forme det moderne tyske 
skriftspråk. Det rommet i borgen  der Luther bodde og 
arbeidet  var åpent for publikum. Til og med stolen han 
satt på kunne betraktes av mange besøkende. 
 
Men borgen lå høyt. Det var en god trimtur å gå opp 
alle trappene. Om Eisenach  må det også tas med at 
det er fødestedet til Johan Sebastian Bach. Til minne 
om denne musikalske kjempen er det laget et museum 
der man også kan høre hans musikk gjennom stasjoner 
med øretelefoner .

Neste overnattingssted var Weimar. Ikke noe spesielt 

Reformasjonen 500 år 
Reformasjonstur til ”Lutherland” 22-27.april 2017 
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JULEBASARENE 2017
• Barkåker menighetshus 4. november 
 kl. 13.00 - 16.00
• Sem menighetshus 4. november 
 kl.13.00 -16.00
• Vear arbeidskirke 18. november
 kl. 14.00 - 17.00 
 

sted når det gjaldt Luther. Det er jo Goethe og Schillers 
by, men et godt utgangspunkt for et besøk i Erfurt. Det 
har gjennom århundrene vært kjent som universitetsby. 
Det er nå landshovedstad i Thüringen. Her studerte 
Luther jus fra 1501 -1505, og det var i domkirken i 
denne byen han senere ble ordinert til prest. Men det 
var utenfor denne byen at han i 1505 kom ut for et så 
forskrekkelig lyn- og tordenvær at han gjorde et løfte 
om at kom han levende fra dette skulle han bli munk. 
Det ble han da også i byens kloster. Han ble Augusti-
nermunk.  

Det siste sted vi overnattet før turen ble avsluttet med 
buss til Berlin og fly til Gardermoen, var i storbyen 
Leipzig. Her har Luther også vært innom, men først 
og fremst var det her Johan Sebastian Bach hadde sitt 
virke i St. Tomaskirken i nesten 30 år. Fra de seinere år 
er St Nicolaikirken kjent for å være det sted der DDR 
fikk sitt dødsstøt i 1989. I denne kirken ble det holdt 
«bønnemøter « fra begynnelsen av 1980-tallet som re-
sulterte i så store demonstrasjoner at «muren « til slutt 
måtte vike . Leipzig er i dag en moderne by kjent som 
en by som kan huse de store kongresser. Sporene etter 
DDR er i ferd med å viskes ut.

LITT OM MENY JARLSBERG
Butikken ble til i 1994 og kjøpmann siden den gang er 
Per Einar Merkesvik. Butikken har 49 ansatte fordelt 
på de forskjellige avdelingene.
 
LITT OM MENY
Hos MENY får kundene hele handlelisten på et sted. 
Vi gir våre kunder den beste handleopplevelsen. Kva-
liteten og utvalget er stort og det er alltid muligheter 
for smarte kjøp. Våre dyktige medarbeidere yter god 
service basert på god varekunnskap.
 
”Spiser du bedre, lever du bedre”
Vi i MENY er opptatt av matglede, og med det kom-
mer godt utvalg, god kvalitet og flinke ansatte som kan 
hjelpe med tips og råd til et bedre måltid.
 
”Et bredt og variert utvalg”
Vi mener at den som varierer sitt kosthold, spiser bedre. 
Derfor finner kunden alltid det største utvalget av både 
velkjente og nye produkter hos oss.
 
”De ferskeste og beste råvarene”
Vi mener at fersk fisk, kjøtt, brød og grønnsaker hjelper 

kunden å spise bedre. Derfor finner kunden alltid et rikt 
utvalg av de ferskeste råvarene hos oss.
 
”Kunnskap og lidenskap som gir ekte matglede”
Vi mener at vår lidenskap for mat kan hjelpe kunden til  
å spise bedre. Derfor skal kunden oppleve at vår kunn-
skap kommer kunden til gode hver gang hun eller han 
handler hos oss.
 
”Hjelp til å ta litt sunnere valg”
Vi mener at de som spiser litt sunnere, lever bedre. Der-
for gir vi kunden alltid inspirasjon, råd og tips om alt 
hun eller han trygt kan spise mer av.

ANNONSØRPRESENTASJON: Meny Jarlsberg

Torsdag var hjemreisedag. Vel hjemme i Nesalleen 
kunne vi se tilbake på fine og lærerike dager. Jubile-
umsåret er bare halvveis, og i vissheten om at hoved-
tyngden av feiringen kommer i høst vil vi oppfordre 
interesserte til å ta kontakt med reisearrangører eller 
kanskje direkte til et nettsted i Tyskland, f. eks . 
 www.martinluther.de          
Erfurt har også et rikholdig program som kan sees på: 
 www.erfurt.de/luther
                                                                                                                    

Med beste reisehilsen 
Ragnhild og Knut Roberg

JARLSBERG
9 - 21 (22)
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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

Min oppskrift
Sjokolademuffins (ca 28 kaker)

Semstikka  12
Elektro 1 Tønsberg AS
Semsbyveien 110 - 3170 Sem
Tlf. 33 33 40 60
Din elektriker på Sem

STORKIOSKEN 
JARLSBERG TRAVBANE
OASEN, der travfolk møtes

Oasen AS Mett og Go’

Får du ikke 
menighetsbladet 

Ta kontakt med
 Inger Marie A. Oppegård  

46 96 23 07
eller 

inger_andersen@hotmail.com

GJØR TRYGGE BILKJØP HOS

Døvlevn 25, Sem - Tlf. 33 30 12 80

Ved Hilde Nicolaisen

DEIG:
 150 gram smør
 2 dl sukker
 2 egg
 6 dl. hvetemel
 2 ts. bakepulver
 2 ts. vaniljesukker
 6 ts. kakao
 2 dl. melk

Rør sukker og smør hvitt. Ha i egg. 
Ha i bakepulver, vaniljesukker og 
kakao. Veksle mellom hvetemel og 
melk til det blir en røre.

Ta to teskjeer som du bruker til å 
fylle muffinsformene med. For at 
det ikke skal flyte utover kan en 
sette muffinsformer opp i sandka-
keformer. 

Muffinsene stekes ved 175 grader i 
ca. 15 min. midt i ovnen.

Jeg utfordrer Gerd Iren Tala 
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SLEKTERS GANG

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

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

28. mai
Vilma Sørby Krohn, Tønsberg domkirke
11. juni
Emil Feilberg, Tønsberg domkirke
Olivia Maria Joaquim Fjeldberg, Nøtterøy kirke
Caspian  Livik  Pedersen,  Skjee kirke
18. juni
Thea Elida Pettersen Åstrøm, Slagen kirke
9. juli
Paula Josefin Lundstrøm, Sem kirke
13. august
Aurora Svanevik Aabol, Stokke kirke
Max Emil  Birkeland Endsjø, Tønsberg dom-
kirke
27. august
Frederikke Anita Bjørnstad Svendsen, Sem 
kirke

29. juli
Cecilie Kirsebom-Aronsen og 
Carsten  Andreas Foyn-Bruun, Sem kirke
5. august
Sigrun Våge og Fredrik Håland Johansen, 
Sem kirke
19. august
Kamilla Elise Holt og Ole André Utheim, 
Sem kirke

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

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

27. april
Thomas Trodal Gabrielsen, Sem kirke
12. mai 
Vidar Linnerud, Sem kirke
18. mai
Gunnar Horgen, Sem kirke
19. mai
Eva Rosvold, Sem kirke
2. juni
Hans Christian Ekeberg, Sem kirke 
Jostein Mathisen, Nøtterøy  kirke
6. juni  
Per Øyjordsbakken, Sem kirke
9. juni
 Anne Marie Hansen , Sem kirke 
22. juni
Asborg Hem, Sem kirke
30. juni
Lasse Kristian Holmen, Vestfold krematorium
7. juli
Sigurd Røraas, Sem kirke
20. juli
Egil Myrstøl, Skjee kirke

Vigde
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KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen

Konsert i Sem kirke med 
Jarlsberg vokal og musikere 
Soli Deo Gloria «Fra mystikk til sanselighet» 
Jarlsberg vokal inviterer til en konsert i Sem kirke søn-
dag 22. okt. kl.19.00 
 Musikken som presenteres henter sin inspirasjon 
fra middelalder til reformasjonen og tekster av Martin 
Luther. 
 På programmet står musikk av Hildegard von Bin-
gen, Monteverdi, Telemann, Bach og Mendelssohn. 
Medvirkende:
May Britt Forsberg Hovdenak, sopran, Runa Skram-
stad, alt, Mauritz Løvgren, tenor, Svein Tore Tingøen, 
bass. Sissel Gylterud, fløyte
Strykekvarettt:
Tonny Krokengen, orgel/cembalo
Billetter v/ inngang kr.200 
(kontant/VIPPS) eller TicketCo.no

Konsert med Tønsberg 
domkirkes jentekor
Sem kirke torsdag 9.nov. kl.19.00 
Domkirkens jentekor vil på denne konserten fremføre 
musikk hentet fra norsk og fransk tradisjon. De vil bl. 
a. fremføre Messe de Basse av Gabriel Faure for like 
stemmer og orgel og fra Vesper av Odd Johan Overøye.

Dirigent er Charlotte Fongen og 
på klaver/orgel Tonny Kroken-
gen.
Bill. ved inngang.
For mer info se: jentekoret.com

Julekonsert 
Onsdag 20.12. kl.19.00 arrangerer Tønsbergs sang-
forening sin tradisjonelle julekonsert i Sem kirke. Her 
fremføres et bredt repertoar og mange av våre kjente 
og kjære julesanger. Dirigent er Svein Tore Ringøen. 
Tonnt Krokengen, orgel/klaver
Bill. ved inngang.

Kor for barn og unge i Sem 
og Domkirken menigheter
Minores, aspirantkoret og jentekoret har startet opp 
igjen med øvelser etter ferien i Solvangkirken på tors-
dager. Korene er aktive og har en rekke arrangementer 
i løpet av året. Korene deltar jevnlig på gudstjenester i 
Sem og Domkirken, konserter under domkirkefestiva-
len og våren 2018 har de sin egen konsert i Støperiet 
med musikk fra bl.a. Les Miserables og Annie. Leder 
for korene er Charlotte Fongen og Tonny Krokengen. 
Har du lyst til å være med? Ta kontakt med Charlotte 
Fongen acharf@online.no / 93043811
Minores (barn i 1. og 2. klasse, øver 17.15-18.00)
Aspirantkoret (barn i 3.-6. klasse, øver 17.15-18.45)
Jentekoret (jenter fra 7. klasse, øver 19.00-21.00)
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TØNSBERG MISJONSKIRKE

Følg med på www.tonsbergmisjonskirke.no for info om neste gang det skjer noe gøy!

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

Semstikka  15

Søndag 3. september arrangerte Misjonskirken 
sammen med Hogsnes- og Bjellandåsen Velforening 
(HBV) en skikkelig kosedag for alle i nærmiljøet, på 

Klare for turer og annen moro 
utover høsten?  
Her er datoene:
Familiespeiderturer søndager kl.13:
• 8. oktober – Kringlevann (i Re)
• 5. november – Solstua på Smørberg
 Turmål kan endres, følg med på Facebook: 
 FAMILIESPEIDEREN   
NB! For alle turer gjelder felles avreise fra
Misjonskirken kl 13. Ta kontakt hvis du/dere 
trenger skyss.
Annen moro:
•  søndag 22.oktober = SuperSøndag i Misjons-
 kirken kl. 11, pizza og deretter i svømmehallen på 

Bokemoa
• tirsdag 31. oktober = HalloVenn på Hogsnes 
 grendehus kl.17
•  søndag 3.desember = julefrokost kl.10 i Misjons-

kirken, juleverksted fra kl.11
Bare å legge inn datoene i kalenderen med det
samme!  

Sumobryting, ansiktsmaling kakekiosk og loddtrekning! 

Hogsnes grendehus. Grillene var varme, kakene klare 
i kiosken og ikke minst kunne alle som ville prøve seg 
som sumobrytere eller få en vakker blomst eller annen 
dekor i ansiktet! Sola skinte og latteren satt løst. Dette 
ble en knall dag – så bli med neste år til omtrent samme 
tid!
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.

Gudstjenester høsten 2017 

NB! Endringer kan forekomme.

17. september 
15. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl.1100
Høsttakkefest  med utdeling av 
4-års bok.
Sem bygdekvinnelag deltar

24. september 
16. søn. i treenighetstiden
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med nattverd

1. oktober
17. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp

8. oktober
18. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl.1100
Fellesgudstjeneste for Sem og Sla-
gen menigheter. Dåp/nattverd

15. oktober
19. søndag i treenighetstiden
Barkåker menighetshus kl .1100
Gudstjeneste med nattverd
Vear kirke kl.1100
Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-års bok. Nattverd

22. oktober
20. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med  dåp/nattverd
 
29. oktober
Bots- og bønnedag
Tønsberg domkirke kl. 1100
Felles jubileumsgudstjeneste  for 
hele prostiet.
Reformasjonen 500 år

5. november
Allehelgensdag
Sem kirke kl. 1100
Allehelgensgudstjeneste med 
nattverd. 
Lystenning og minnestund for de 
døde

12. november
23. søn. i treenighetstiden
Barkåker menighetshus kl.1100
Gudstjeneste med nattverd
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med nattverd

19. november 
24. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp / nattverd

26. november
Domssøndagen / Kristi kongedag
Vear kirke kl. 1100 
Familiegudstjeneste med nattverd. 
Lysvåken

3. des.
1. søn. i advent
Sem kirke kl. 1100.
Gudstjeneste  med dåp/ nattverd

10. des.
2. søn. i advent
Sem kirke kl.1100
Temagudstjeneste med konfirman-
ter

Vear kirke kl. 1800
Kveldsgudstjeneste med nattverd

17. des.
3. søn. i advent
Sem menighetshus kl.1100
Familiegudstjeneste med nattverd.
Semsklubben deltar. Kirkegrøt.

24. desember 
Julaften
Sem kirke kl. 1400 og 1530 
Julaftengudstjeneste
Vear kirke kl. 1400 og 1600
Julaftengudstjeneste

25. desember
1. juledag
Sem kirke kl 1200
Høytidsgudstjeneste med dåp/ 
nattverd

26. desember 
2. juledag
Barkåker menighetshus kl .1100
Gudstjeneste med nattverd. 
Gang rundt juletreet


