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Kommende aktiviteter for barn
Babysang: Vear arbeidskirke hver torsdag våren 2018. Første gang er 25.01,
siste gang er 3. mai. NB! Ikke Babysang følgende datoer: 22.02, 22.03 og 29.03.
Familiegudstjeneste: Søndag 28.01 kl 11 i Sem kirke
Utdeling av 6-årsbok: Familiegudstjeneste med utdeling av bok søndag 11.02
kl 11 i Sem kirke.
Semklubben våren 2018

Datoene er: 15.01; 29.01, 12.02, 26.02, 04.03( Fam. gudstjeneste), 12.03, 09.04,
23.04 og avslutning på Solstua 07.05.
Søndagsskole i Vear arbeidskirke hver gang det er gudstjeneste kl 11 i Vear
arbeidskirke.
Barnekoret Sakkeus i Vear arbeidskirke: 4- 10 år: øver annenhver tirsdag kl 1718. Kontakt leder Mariann Mjøen, tlf 922 49 121, for spesifikke datoer etter nyttår.
Tønsberg Domkirkes aspirantkor, 3.- 6. trinn: Øvelse i Solvangkirken hver
torsdag kl 1715- 1845. Kontakt: dirigent Charlotte Fongen, tlf 930 43 811
Tønsberg Domkirkes Minores, kor for 1.- 2.trinn: Øvelse i Solvangkirken
hver torsdag kl 1715- 1800. Kontakt: dirigent Charlotte Fongen, tlf 930 43 811

Kommende aktiviteter for voksne
FELLESSKAPSKVELDER VÅREN 2018

Vi møtes på Barkåker menighetshus til fellesskap og samtale over søndagens
tekst. Kveldene starter kl.20.00. Datoene dette semesteret er: 1.februar,
1. mars og 5.april.

DIAKONATETS HYGGETREFF - NOE FOR DEG?
Sem menighetshus:
14.2 – 14.3 og 11.4.
2.5 felles hyggetreff på Sem menighetshus.
Program vil deles ut senere.
Barkåker:
7.2 – 7.3 – og 4.4.
2.5 felles hyggetreff på Sem menighetshus.
Program deles ut senere
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.
Desember: 13. Januar: 10. og 24. Februar: 14. og 28. Mars: 14.
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Ære være Gud og mennesket!
Julebetraktning 2017 av Tunsbergs biskop, Per Arne Dahl
Det er tider da kirkens folk har sunget
«Ære være Gud i det høyeste» så kraftfullt at menneskene på jorden nesten
er blitt borte. Sånn sett er inkarnasjonens mysterium, at Gud ble menneske
og tok bolig i blant oss, et nødvendig
korrektiv til den tro som ikke tar menneskenes liv i verden på alvor. De
siste årenes julebudskap har da også
i stor grad blitt preget av at Gud i Jesus Kristus har fått en landingsstripe i
vår virkelighet. Og mange av oss har
gjerne sitert den svenske boktittelen:
«Gjør som Gud, bli sant menneske»
eller gitt vår tilslutning til Grundtvigs utfordrende ord:
«Menneske først og kristen så». Og «Kristus kaller oss
ikke fra livet, men til livet». Vi har rett og slett også
sunget: «Ære være mennesket» fordi vi har opplevd at
denne delen av julebudskapet har vært en mangelvare
i forkynnelsen. Troen må berøre menneskelivet, og det
som skjer i kirken må gi livsmot. Evangeliet når ikke
sitt mål før det berører mennesket.
Men spørsmålet er om ikke inkarnasjonens evangelium
er blitt vektlagt så ensidig i de siste årene at vi nærmest
har tømt himmelen for Gud og dermed endt opp som
velmenende humanister? En av mine favorittlærere
pleide å si: «Hvis vi gjør en delsannhet til helsannhet
blir resultatet usannhet». Han var opptatt av at livets
dypeste spørsmål er avhengig av at noe holdes sammen
som ikke må atskilles. Himmel uten jord blir overåndelighet slik jord uten himmel blir materialisme. Derfor er
det avgjørende orienteringspunkt i den kristne tro både
himmel og jord, både Gud og menneskene, slik at livet

kan hylles og Kristus bli æret, som
Grundtvig gjør det i sin salme «Hill
deg frelser og forsoner»:
Du som har deg selv meg givet
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
Og da er vi ved selve kjernen i vår
julebetraktning. Kristus som den
dype sammenheng mellom himmel
og jord, slik profeten Jesaja skildrer
det i sin hyllest til den Gud som er så
stor at Han både er den opphøyde i himmelen og den
nådefulle på jorden:
«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust
og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende».(Jes 57,15)
Julens budskap forteller oss det som presist uttrykkes i
salmestrofen: «Der Jesus er der møtes jord og himmel».
Julens budskap advarer sånn sett like mye mot å tømme himmelen for Gud som å neglisjere Guds adresse
i verden. Derfor lød det på Betlehemsmarken julenatt:
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant
mennesker som har funnet nåde hos Gud». I tilbedelsen
av Gud trer vår sanne menneskelighet fram og i solidariteten med medmennesker bryter det sant guddommelige gjennom til et samstemt «Ære være Gud». Når
denne lovprisning høres, tas imot og kvitteres kan det
bli virkelig jul.

www.eldevikbygg.no
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GLIMT FRA MISJONSPROSJEKTET

Samarbeid mellom Lovsangshjemmet
og Bangkok Patana School
Tekst og foto:
Anne Storstein Haug
Flere av lærerne fra en av
Bangkoks største internasjonale skoler har over flere år
støttet og bidratt med verdifull kompetanseheving for lærerne i Bangkoks største slum.
Bangkok er blitt en stor internasjonal by med mange internasjonale skoler. Gjennom misjonærbarna har lærerne blitt kjent med arbeidet som NMS støtter gjennom den lutherske kirken i
Thailand. I begynnelsen var det helst gaver til arbeidet,
men etterhvert har samarbeidet blitt utvidet.
Opplæring
– Miss Robine som er en av lærerne på skolen tok
kontakt med meg og lurte på om skolen også kunne
bidra på andre måter, f.eks. opplæring. Det var jo en
fantastisk mulighet som jeg sa ja til med en gang. Vi
har kun en utdannet førskolelærer i barnehagene våre,
så det å få opplæring av lærere fra en av de mest anerkjente skolene i Thailand, Bangkok Patana, var veldig
velkomment, forteller misjonær Anne Storstein Haug.
Utveksling
Først var lærerne fra Lovsangshjemmet på omvisning
i barnehagen på Patana og fikk et innblikk i hvordan
de jobbet der, og etter det kom seks lærere fra Patana
og hadde opplæring for lærerne på Lovsangshjemmet
og Immanuel Daghjem. Dette har vært svært vellykket
og lystbetont for lærerne. Senere kom en av de mest
erfarne barnehagelærerne fra den internasjonale skolen
på besøk for å se hvordan vi kan gjøre læringsmiljøet i
barnehagene bedre.

Glade barn på Immanuel kirkens daghjem.
Renovering
– I sommer fikk jeg greie på at barnehagen på Patana
skulle totalrenoveres og da sendte jeg en mail til rektor
på barneskolen og presenterte arbeidet, fortalte om vårt
gode samarbeid med flere av lærerne og spurte om det
var mulig å «arve» noen av møblene fra barnehagen. Vi
var kjempeheldige og var de første som fikk velge møbler. Dette resulterte i at alle de tre avdelingene på Immanuel Daghjem kunne bytte ut møblene sine, og forandringen er utrolig og fantastisk. Mange av de gamle
møblene var svært gamle og utslitt. Lovsangshjemmet
sine møbler står på lager inntil den nye avdelingen er
ferdig, sier Anne.
Videre samarbeid
Anne forteller at de ønsker flere seminarer med lærerne
fra den internasjonale skolen. Ønskede tema for slike seminarer er bl.a. utelek og oppgradering av lekeplassene.
– Miss Robine vil invitere med seg alle på barnetrinnet på Patana som har ansvar for veldedighet til barnehagene våre for å se på arbeidet og bli inspirert, som hun
sier. I tillegg skal våre lærere på besøk til Patana en gang
til når den nye barnehagen står ferdig, avslutter Anne.

OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS

Valløveien 58, 3152 Tolvsrød - Vakt tlf. hele døgnet: 46 28 90 40
web: www.obb.as
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Lesekroken på Immanuel kirkens daghjem.

MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE
v/Camilla Jørgensen

Julevandringhva skjedde da Jesus ble født?
I desember er det mye aktivitet i kirkene våre.
I tillegg til høytidsgudstjenester på juleaften, 1.
og 2. juledag, inviterer vi til skolegudstjenester
før jul for alle skolene i sognet vårt: Sem, Barkåker og Vear skoler.
Vi har også glede av å invitere til Julevandring for barnehagene. I år deltar 5 barnegrupper fra 4 forskjellige
barnehager på julevandring enten i Sem kirke, Vear arbeidskirke eller på Barkåker menighetshus.
Opplegget som kalles Julevandring er for de eldste
barna i barnehagen: 4- og 5-åringene. Gjennom ulike
poster i kirkerommet, tas barna med på handlingen i
juleevangeliet. Det er Keiser Augustus som leder vandringen, og vi møter de tre vise menn, englene på Betlehemsmarken som viste seg for hyrdene, og selvfølgelig
Maria og Josef og Jesusbarnet. Alle barna får roller i
fortellingen, og får ha på seg fine kostymer, og studere
rekvisitter. Kostymene er sydd spesielt til Sem menighets julevandringsopplegg. Her blir barna virkelig
staselige konger, skinnende engler og jordnære hyrder.
Maria får holde Jesusbarnet, og legge ham i krybben
med halm, som i en ekte stall.
Alle foto: Camilla Jørgensen: Scener fra Julevandringen.

Vi synger kjente julesanger gjennom vandringen, og
her får barna også direkte kjennskap til gloria; englekoret, som vi også synger hver eneste søndag i gudstjeneste i kirken.
Julevandring er ikke noe vi har funnet på selv, men
er basert på manuset og opplegget Julevandringer utgitt
på IKO forlag.
VELKOMMEN TIL KIRKENE VÅRE I ADVENT
OG I JULEHØYTIDEN!
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Ildsjel for Gambia
Semstikka har fått spørsmål om å skrive noe om ei
dame i Bjellandåsen som skal drive med innsamling av
klær og diverse til Gambia. Dama heter Wenche Ryslett
Lepsøe, og du ser henne oftest i full fart mellom hus og
garasje, bærende på kartonger, eller i ferd med å lesse
esker og bæreposer ut av bilen. Ryktet vil ha det til at
det er mange år siden bilen har stått i den garasjen, den
er alltid full av alt som samles inn til Gambia! Vaskemaskinen går døgnet rundt i perioder, alt tøy vaskes og
strykes og legges i bunker på spisebordet før det legges i
esker, eskene nummereres og settes i garasjen.
Vi møter Wenche hjemme i stua, to dager etter at siste containeren er sendt fra Oslo, og hun er allerede i full
gang med å samle inn til neste!
Vi ber Wenche fortelle kort om Gambia: Gambia er
et av Afrikas minste land med svært få naturresurser. Det
var regjeringsskifte i 2017, etter at presidenten hadde
sittet med makta i 22år. De fleste er muslimer, ganske
liberale og tolerante i sin tolkning av islam. Det er høy
arbeidsledighet og bare 1/6 av jorda er dyrkbar, landet
mottar mye bistand og gjelda er stor.
- Hvordan begynte din interesse?
Jeg vokste opp i ei lita bygd i Gratangen i Troms og
veldig tidlig skjønte jeg at jeg ville gjøre noe for nøden og fattigdommen i verden. Som lita jente gikk jeg
på bedehuset og hørte misjonærene fortelle historier fra
misjonsmarkene og jeg var helt betatt!
Det skulle imidlertid gå flere år før jeg fikk anledning, og den første turen var planlagt med et misjonsselskap og målet var Etiopia. Uroligheter i landet gjorde
at turen måtte kanselleres, og så et par år etter, fikk jeg
anledning til å dra til Gambia, og med det samme jeg
kom dit, skjønte jeg at her ville jg gjøre noe! Og nå har
jeg vært der 8 ganger! Jeg sendte forresten kartonger

nedover i flere år før jeg fikk sjansen til å reise selv.
- Er det greit for gambiere å ta i mot hjelp?
Gambiere er et stolt folk, men de tar med glede i mot
hjelp og de viser stor takknemlighet!
- Jobber du i samme område hver gang?
Første gangen dro jeg til et sted som heter Bakau, og
der bor jeg hver gang, mens jeg reiser litt rundt omkring
med min faste sjåfør, Mustapha. Bilen hans ville neppe
blitt EU godkjent, så jeg er i gang med å hjelpe han å
skaffe en bedre. Bilen er hans arbeidsplass og skaffer
penger til den store familien han har ansvar for.
Hva har du med deg? Spør heller hva jeg ikke har med,
Wenche ler litt. 1 til 2 ganger i året sender jeg kartonger i en container, sammen med en gambier i Oslo som
også deler ut alt han sender ( se bildet) Og kartongene
inneholder alt mulig, klær til store og små, sko av alle
slag og størrelser er svært etterspurt, sengetøy, kjøkkenutstyr, ja, til og med sofaer! ( den gamle sofaen til fam
Bondevik står i Gambia og de nye eierne er veldig stolt
av den!) Tepper og utstyr til fødende og nyfødte er det
også stort behov for hele tiden.
Min trofaste sjåfør, Mustapha, som jeg ble kjent med
første dagen jeg kom dit for 8 år siden, tar i mot alle
eskene når containeren åpnes i Gambia og alt settes på
et lager til jeg kommer dit. Da starter fordelingen til alle
familiene som trenger hjelp. Mustapha er også den som
støtter meg når jeg opplever ”vanskelige ” ting i Gambia. Det kommer hele tiden nye familier til, som trenger
hjelp og det syns jeg er helt greit. Nøden er stor, og jeg
deler ut så godt jeg kan. I tillegg til containeren, kjøper
jeg også ekstra vekt på flyet. En gang hadde jeg med en
symaskin i håndbagasjen!
- Jeg vet at du har ofte kontakt med noen i familiene
der, og at du støtter noen med penger?
Ja, jeg sender penger hele året, plutselig er noen syke
og trenger penger til lege og sykehus, noen har ikke pen-
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ger til mat når far i huset er arbeidsledig og da sender
jeg penger til en sekk ris, det koste litt over to hundre og
rekker til mat i halvannen måned. Denne gang har jeg
sendt 43 esker, pluss tepper, en reiseseng, gulvtepper og
krykker.
Hva koster det å sende alt dette? Det koster 200 pr kolli,
og da kan man regne ut hva dette koster Wenche! (red
anm)
- Du holder også på med andre prosjekter i Gambia?
Ja, jeg har fått tak i faddere som støtter skolegang
til barna. Familiene er ofte barnerike, og en trenger bla
skoleuniform for å gå på skolen. Utdanning er viktig og
jeg kjenner en gutt som snart er ferdig med utdanning i
datafag. 400 kr i halvåret har hjulpet denne gutten til en
solid utdanning, penger Wenche har skaffet.
Tilgang til vann betyr enormt mye, og jeg har vært
med på å bygge tre brønner og 1 tappekran, dette er
”hjelp til selvhjelp. De familiene som har fått tilgang til
vann, dyrker nå tomater, løk, mango, bananer og flere
grønnsaker. På morgenen går så damene til markedet og
selger.
Wenche har også hatt lotteri en gang i året, og mange
rundt Sem og Vear har tatt lodd i Wenches lotteri - og
vunnet ! Pengene har uavkortet gått til familier som trenger hjelp.
Videre hjelper Wenche til på en fødeklinikk/ sykehus, og der har hun fått glede av å være med på tre
fødsler. Det er svært enkle forhold på fødestua, og alt
Wenche har med dit, blir satt stor pris på. En bestemor
i området her har strikket nyfødtluer som hun har festet
til kosedyr, og en tannlege i distriktet har gitt flere hundre tannbørster som ble tatt godt vare på da de til vanlig
pusser tennene med trepinner! Denne gang har jeg fått
mye utstyr fra en privat klinikk i området, forteller Wenche videre, hele bilen min var full av krykker, bandasjer,
operasjonsutstyr og diverse!
I tillegg til dette, har jeg venner som stiller opp med
faste bidrag, og to av dem har også vært med meg til
Gambia.
- Kommer du til å fortsette?
Ja, jeg håper å kunne holde på med dette i mange
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år fremover! Den gleden det er å se alle takknemlige
som litt etter litt ser ut til å få et bedre liv, er drivkraft
nok i seg selv, avslutter Wenche, mens hun leser en sms
fra ei på Kongsberg som kommer innom med tepper
og barnetøy noen dager etter. Hun har også fått sms fra
Mustapha, som akkurat har vært innom tre familier med
penger til ris, penger Wenche har sendt.
Vi takker for praten og er full av beundring for alt
Wenche har gjort og gjør.
V.J.H.

Sem menighetsråd
Saker og tema som har vært til behandling siden
siste utgivelse:
1. Trosopplæringsplanen revideres og harmoniseres med Vear til en felles plan for sognet. Ventelig godkjennes i menighetsrådet på nyåret før
den videresendes til Bispedømmekontoret.
2. Dåp. Det er ønskelig at flere velger å døpe barna
sine. Hvordan motivere og gjøre det lettere for
familier å døpe? Det er bl.a. ønskelig å prøve
«drop in dåp».
3. Allbruks/grendehus på kirketomta legges på is.
Arbeidsgruppa har vurdert muligheten og kommet til at det på nåværende tidspunkt ikke er
grunnlag for å arbeide videre med ideskissen for
etablering av nytt allbruks-/grendehus på Sem.
Arbeidsdokumenter vil oppbevares på Sem kirkekontor.
4. H-planen for Sem sogn. Planen ble første gang
laget i oppstart av menighetsrådsperioden. Planen revideres og satsningsområder konkretiseres.
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VELKOMMEN TIL VEAR ARBEIDSKIRKE

Løvhyttefesten
Lørdag 21. oktober arrangerte Vear kirke, Løvhyttefest. Arrangementet var et samarbeid med Den norske Israelsmisjon. Løvhyttefesten
er en gledens fest for små og store, og har sin opprinnelse i Det gamle
testamente.
Løvhyttefesten feires også i dag av jødene i Israel og skal minne om jødenes vandring i ørkenen i 40 år, da de bodde i løvhytter. I ørkenen var folket
helt avhengig av Guds hjelp og omsorg for å kunne overleve. De hadde
hverken mat eller vann i ørkenen, men Gud sørget for at de fikk Manna å
spise og vann kom ut av klippen. Guds tilstedeværelse var med andre ord
helt nødvendig.
At vi er avhengig av Guds tilstedeværelse og i dag, kan også være fint å
bli minnet på om.
Løvhyttefesten er også en feiring av alt det gode Gud gir oss av markens
grøde. Mat er ingen selvfølge i dag, og å vise vår takknemlighet for det vi
har, er også en god ting. Derfor pyntes løvhyttene med frukt og grønnsaker
og annen pynt og man spiser inne i hyttene. Barna som var med på løvhyttefesten, fikk klippe og lime og være med på å pynte hyttene.

En sen solskinnsdag i mai sitter en liten gutt på terrassen sammen
med sin familie. Mens de voksne er opptatt med mat og prat, utbryter
plutselig gutten:” Er halvmånen der i dag?”
La oss aldri miste evnen til å glede oss- og undre oss over livets
mysterier.
SER DU?
Ser du sølevann og homper,
ser du grus langs livets vei,
eller ser du månen smile
gjennom solskinn ned til deg?
Kan du åpne dine øyne
for himmelens mystikk,
og som barnet,
full av undring
møte livets øyeblikk?
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Marit E. Rui

MIN SALME v/Anna Marie Johannesen
Det er mange salmer
jeg er glad
i og liker
å synge og
lytte til. Her
velger jeg
”Tett ved
sida mi går
Jesus” og tenker tilbake på da jeg
var liten og gikk på søndagsskolen.
Da hadde jeg en trofast søndagsskolelærer som lærte meg at Jesus er
vår trygge venn: vi kan bare strekke
ut hånda og be han følge med oss,
sa fru Bergersen. Så når jeg fulgte
den mørkredde venninnen min hjem
om kvelden etter at hun hadde vært
på besøk, strakk jeg hånda ut og ba
Jesus være med meg på hjemveien.
Da var jeg ikke redd.
For meg gir nettopp salmen ”Tett
ved sida mi går Jesus” et godt uttrykk på tryggheten i denne bar-

nelærdommen. Gjennom livets
mange utfordringer har jeg erfart at
dette holder.
Teksten er skrevet av Haldis Reigstad i 1977. Hun blir av noen karakterisert som vårt århundres Lina
Sandell, med evne til å skrive slik
at folk kjenner seg igjen i ordene
og innholdet. Trøsten og tryggheten og gleden i Kristus er en gjennomgangstone i diktingen for begge disse forfatterne. Melodien er
skrevet av Gunstein Draugedalen.
Salmen er med i Norsk salmebok.
Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her
Han på vegen vil meg vakta
Så eg ikkje går meg vill
Å, kor godt det er for barnet
Å få høyra Jesus til.

Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her
Han som er den gode hyrding
Tek mi vesle veike hand
Dag for dag han trufast leier
Meg til himlens lyse land
Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her
Tett ved sida mi går Jesus
Å, kor eg er sæl og fri
Som kan jubla ut i lovsong
Eg er hans til evig tid!
Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her
Jeg utfordrer Endre Engvik.

Utleie for
arrangementer
(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)
• Vear Arbeidskirke,
Tlf. 92 896313 (Per Aasmundtveit)
• Solstua på Smørberg
Tlf. 90 06 44 07
• Barkåker menighetshus
Storsalen: kr 1000,-,
Lillesalen: kr 400,Tlf. 40 20 04 25
• Sem menighetshus
Storsalen: kr 1000,-,
Lillesalen: kr 600,Tlf. 415 64 491
(Ragnhild Grødem)
sem.menighetshus @gmail.com.
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ÅRETS DIAKONITUR
Årets Diakoni tur gikk den 7. september til Tjøme og
Verdens Ende. Vi kjørte privat biler og ble 15 personer. Vi møtes på Presterud gård hvor vi ble ønsket velkommen av Henriette Presterud. Der fikk vi servert
kaffe og hjemmebakt snurr. Det smakte nydelig i den
nystartete kaféen i den gamle kårboligen hvor hennes besteforeldre hadde bodd. Henriette fortalte om
gården og at hun var 3. generasjon.
Turen gikk videre til Tjøme kapell og der ble vi møtt
av Jan Brastein, sogneprest på Tjøme. Han fortalte
om kapellet og kirken, etterpå hadde han bibel- time
med sang og gitarspill. Noen var til omvisning også i
kirken. Vi takket for oss med en blomst.
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Så kjørte vi videre til Verdens Ende og da var det så
fint vær at vi fikk med oss den fine utsikten. Der fikk
vi orientering om og i Færder nasjonal park senter. Til
slutt ble vi servert husets fiske suppe i restauranten
med kaffe og kake til dessert. Vi takket for turen og
ønsket alle vel hjem.
Inger Johanne og Bjørn Helge Klausen

Basar på Barkåker
Lørdag 4. november gikk den årlige basaren av stabelen på Barkåker menighetshus. Bordene var fulle av gevinster, en stor takk til alle som bidrar! Og gevinstene
er mange og flotte, fra verktøysett til fruktkurv! 		
Klokka 13.00 startet det hele og alle ble møtt av deilig vaffellukt! Basaren er tradisjonen tro en fin sosial
samling der mange av Barkåkers befolkning koser seg
med kaffe, kaker, vafler og pølser. Kafeteriaen er like
populær hvert år!
Så var det åresalg, kakelotteri og tradisjonelt lotterisalg på bok. I år hadde vi vært heldige å få menighetspedagog Camilla Jørgensen til å fortelle om arbeidet
menigheten driver på Barkåker og ellers i menigheten.
Hun appellerte til dugnad i forhold til å hjelpe til med
ungdomsarbeid på Barkåker.
Hele basaren varte i ca 3 timer, og i løpet av de ti-

mene hadde mange vunnet flotte gevinster og kunne gå
fornøyd hjem. Og vi andre som ikke vant kunne glede
oss over en fin ettermiddag der alle hadde bidratt til at
det kom inn ca 20.000,- kroner.
Kjell Horpestad
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ANNONSØRPRESENTASJON: Oseberg Begravelsesbyrå
Oseberg Begravelsesbyrå er er et
nystartet byrå som inkluderer hele
Vestfold, og holder til i Tønsberg.
Vi leverer alt innen gravferdstjenester. Daglig leder Lene Kløkstad
Hübner er utdannet sykepleier og
det er henne du vil møte i pårørendesamtale. Styreformann Lars
Inge Drange tar seg av de praktiske oppgavene. Vi er begge full
av pågangsmot og velvilje, og ønsker å være en seriøs aktør innen
gravferdsbransjen.
Oseberg Begravelsebyrå holder
til på Tolvsrødsenteret i handikapvennlige lokaler, og har romslig og
gratis parkeringsplass rett på utsiden av døren. Inngang fra gateplan
i de gamle lokalene til Posten på
Tolvsrødsenteret. Vi tilbyr salg av
gravminner, lykter/vaser og andre
nytte- og dekorgjenstander innen
gravminner. Vi tilbyr også vedli-

kehold, oppussing og oppretting av
gravminner.
Vårt byrå er medlem av Virke
Gravferd som er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Som medlem av Virke
imøtekommer vi Forbrukerombudets krav når det gjelder prisoversikt for gravferd, og Virke Gravferds formelle forventninger til sine
medlemsbyråer. Prislisten finner du
på vår nettside www.obb.as

Vakttelefon hele døgnet 46 28
90 40
Velkommen innom på kontoret
og se vår flotte utstilling

De frivillige:

Strikkegruppa på Sem
I ti år har det vært en gruppe damer
på Sem som har strikket et ullteppe
sammen til julebasaren. Gruppa
har bestått av Anna Marie Johannessen, Elin Leknes Borge, Gro
Engvik, Synnøve Haarr Dahle,
Ragnhild Grødem , Elisabet Enger
Lund og Anne Berit Andersen.
Dette ullteppet har vært hovedgevinsten på Sem Menighetshusbasaren. I teppet er det lagt ned
mange arbeidstimer av flittige hender.
Damene pleier å møtes i mai
måned på Vevkroken i Andebu,
der det blir tatt ut farger og garn
til årets teppe. Kvelden avsluttes
med noe godt å spise fra Vevkroken kafe.
Etter sommeren møtes de igjen
med alle sine ferdige lapper, for å
sy dem sammen til et teppe. Utpå
vinteren møtes de til et godt måltid
mat og hyggelig samvær. Og slik
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har de holdt på år etter år.
Hva er grunnen til at de starter
på et nytt teppe hvert år, og ikke
går lei? Her er noen av svarene :
- Drivkraften er det sosiale. Det er
et påskudd til å komme sammen og
ha det hyggelig.
- Det er godt å vite at vi er med
på å bidra til det økonomiske, til
driften av Menighetshuset.
- Basardagen er alltid så hyggelig

med mange folk fra Sem og omegn.
- Vi har vært med fra våre barn
var små. Nå er de blitt store og er
selv blitt frivillige på basaren.
Er det noen som er strikkeglade og
har lyst å bli med, er det bare å ta
kontakt med undertegnede.
Anne Berit Andersen

Min oppskrift
Fiskesuppe

Ved Gerd Iren Tala

1 kepaløk, finhakket
1-1,5dl hvitvin
1 dl kremfløte
100 gr. Smør, i terninger.
400 gr. Fisk (hva du ønsker), i biter
150 gr. Rensede reker
1 gulrot, i staver
1 fennikel, i strimler
200 gr. Sellerirot, i staver
1 liten purre, i strimler
Ca. 7 dl. fiskekraft
2 ss hakket frisk basilikum
2 ss hakket frisk gressløk
2 ss hakket frisk persille
Salt og pepper

la koke til grønnsakene nesten er
møre, tar bare noen minutter.
I en liten kjele gis fløten et forsiktig
oppkok og rør inn smøret. Skal ikke
koke! Rør fløtesmøret i grønnsaksgryta og tilsett deretter fiskebitene.
Er suppa tynn kan den jevnes med
litt maizenna f,ør fisken tilsettes.
La suppa trekke til fisk og grønnsaker er ferdig, ca. 3 minutter. Tilsett
reker og finhakkede urter mot slutten av trekketiden. Smak til med
salt og pepper.
Server gjerne med godt brød til.
Bon appètit!

Surr løken et par minutter i litt smør
til den er blank og myk. Tilsett hvitvin og la surre uten lokk til vinen
nesten er kokt inn. Ønskes mer
«futt» i suppa tilsett litt hakket rød
chili og hvitløk sammen med løken.
Skjær opp grønnsaker som angitt
ovenfor. Ha grønnsakene og fiskekraften i hvitvinsgryta. Kok opp og

Jeg utfordrer Inger Håøy Braa.

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein
- Gravmonumenter
- Navntilføyelser
- Bred erfaring

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

Oasen AS Mett og Go’
STORKIOSKEN
JARLSBERG TRAVBANE
OASEN, der travfolk møtes

33 00 31 00 - vakttelefon 901 98 250

GJØR TRYGGE BILKJØP HOS

Får du ikke
menighetsbladet
Ta kontakt med
Inger Marie A. Oppegård
46 96 23 07
eller
inger_andersen@hotmail.com

Døvlevn 25, Sem - Tlf. 33 30 12 80

Vi legger vekt på profesjonell
og personlig veiledning i
forbindelse med gravferden
Vi kommer gjerne hjem for
samtale

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

Tlf. 911 94 099
24 timers vakttelefon
Dekker hele Vestfold
www.faerderbegravelsesbyra.no
Andebuveien 3, Sem
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SLEKTERS GANG

Vigde
3. september
Hajnalka Timea Bartha, Søndre Slagen kirke
10. september
Karl Jørgen Mølstre, Borre kirke
Joy Stokka Pettersen, Slagen kirke
24. september
Mathilde Nordseter, Søndre Slagen kirke,
Oskar WestrumValmestad, Slagen kirke
1. oktober
Emma Tomine Sandblåst Hoffgård, Sem kirke
Oskar Lønn Johannessen, Sem kirke
Nora Høili Svalestad, Sem kirke
Jakob Vestmo Kjønnerød, Tønsberg domkirke
8. oktober
Max Lorentz Storvik, Tjøme kirke

19. august
Kamilla Elise Holt og Ole André Utheim,
Sem kirke
Mina Holt Hovland og Tommy Norstad,
Sem kirke
16. september
Linn Kristine Dale Egeli og Glenn Martin
Trevland, Sem kirke

22. oktober
Magnus Guran Berge, Tjøme kirke
Markus Vonheim Gustavsen, Nøtterøy kirke
Mario Scharning Momork, Sem kirke
Ole Våge, Sem kirke
Mio Amundsen Volden, Bamle kirke

5. oktober
Turid Jøransen, Solvang gravkapell
10. oktober
Harald Christoffer Hansen,
Søndre Slagen kirke
19. oktober
Else Magdalene Eriksen, Sem kirke
20. oktober
Åse Marie Thollefsen
26. oktober
Alv Yngvar Fevang, Sem kirke
2. november
Egil Dag Ugland, Sem kirke

Vi leverer mat
til alle anledninger
Snitter, koldtbord, tapas, middag
og hjemmelagde kaker.

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

Totalleverandør av vanningssystemer til:
PARK, IDRETTSANLEGG, HAGE OG ANLEGG
Tlf. 33 30 86 60, 91 39 21 11
Hortensveien 131, 3157 Barkåker
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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

TØNSBERG MISJONSKIRKE

Semstikka 15

Gudstjenester høsten 2017 og våren 2018
26. november
Domssøndagen / Kristi kongedag
Vear kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med nattverd.
Lysvåken
3. desember
1. søndag i advent
Sem kirke kl. 1100.
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
10. desember
2. søndag i advent
Sem kirke kl.1100
Temagudstjeneste med konfirmanter
Vear kirke kl. 1800
Kveldsgudstjeneste med nattverd
17. desember
3. søndag i advent
Sem menighetshus kl.1100
Familiegudstjeneste med nattverd
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
7. januar
Kristi åpbenbaringsdag
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
14. januar
2. søndag i åpenbarings tiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
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21. januar
3. søndag i åpenbarings tiden
Barkåker menighetshus kl.1100
Gudstjeneste med nattverd
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
28. januar
Såmannssøndagen
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med dåp/nattverd
4. februar
Kristi forklarelsesdag
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp / nattverd
11. februar
Fastelavenssøndag
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med dåp
Utdeling av 6-årsbok
18. februar
1. søndag i fastetiden
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

25. februar
2. søndag i fastetiden
Slagen kirke kl. 1100
Fellesgudstjeneste for Sem og
Slagen menigheter
NB! Ingen gudstjeneste i Sem
sokn.
4. mars
3. søndag i fastetiden
Sem menighetshus kl. 1100
Familiegudstjeneste med nattverd
Vear kirke kl. 1800
Kveldsgudstjeneste med nattverd
11. mars
4. søndag i fastetiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd.
18. mars
Maria budskapsdag
Barkåker menighetshus kl.1100
Gudstjeneste med nattverd
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
25. mars
Palmesøndag
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
NB! Endringer kan forekomme.

