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Kommende aktiviteter for barn
Babysang: Vear arbeidskirke hver tirsdag mellom kl 1030 og 1230. Aktuelle

datoer våren 2019: IKKE Babysang 16. april. Siste Babysang før sommeren er
torsdag 4. juni.
Semsklubben på Sem menighetshus (5 år- 4.trinn): Annenhver mandag
kl 1700- 1830. Aktuelle datoer: 08.04 (NB på Hesby), 29.04 og 13.05 (på Solstua).
Tårnagenthelg: lørdag 27. og søndag 28. april. Invitasjon sendes til døpte
8- og 9 – åringer, men er åpen for alle som er 8 og 9 år. Ta kontakt med menighetspedagogen. Påmelding.
Tønsberg Domkirkes Minores for 1.- 2. trinn: Øver hver torsdag kl 17151800 i Solvangkirken.
Tønsberg Domkirkes Aspirantkor for 3. – 6. trinn: Øver hver torsdag
kl 1715- 1845 i Solvangkirken.
Fortsatt Ferie for 12- og 13-åringer: 13.- 16. august inviterer vil til «ferieklubb»
med morsomme aktiviteter, bading og trosopplæring i 4 hele dager. Samarbeid
med Domkirken, Søndre Slagen og Nøtterøy menigheter.

Kommende aktiviteter for voksne
HYGGETREFF PÅ BARKÅKER MENIGHETSHUS VÅREN 2019:

Møtene begynner kl. 11.00.
3. april
Dagfinn Bugge kommer til oss. Bjørn Helge Clausen viser bilder fra 		
		
sommerturen 2018.
8. mai
Felles møte for Sem og Barkåker på Sem. Eldrid Folkeson forteller fra
		
misjonsarbeide. Anne Matea Rudland Larsen spiller.

MISJMARSJ VÅREN 2018

Vi går fra KIWI Barkåker kl 10 og tar en kopp kaffe på Café Barkåker kl 11.15 - 12
hver 2. og 4. onsdag i mnd. Vi følger skoleåret.
Datoer dennevinteren:
27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 12/6.
Tilbud til alle som liker å gå tur, Lengde og tempo avpasses. Vi har det hyggelig og
samler i tillegg inn til Sem Menighets misjonsprosjektet i Thailand. Kontaktperson
Anne Martea Rudland Larsen 988 91 696.

TEMAKVELD - VEAR ARBEIDSKIRKE

Torsdag 11. april kl 19:00. Tema denne gang er: Bønn og forbønn.

NMS MISJONSKAFE - VEAR ARBEIDSKIRKE
Onsdag 24. april
Onsdag 29. mai

kl 11:00-13:00
kl 11:00-13.00
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BISKOPENS PÅSKEBETRAKTNINGER

Praktiser oppstandelsen!

Biskop Jan Otto Myrseth.
Hver søndag samles kristne mennesker for å feire tilværelsens desidert
største begivenhet. Det forunderlige
er at det ikke finnes menneskelige
vitner til denne hendelsen. De potensielle vitnene sov tungt da Guds
Sønn stod opp fra de døde.
De primære kildene våre, evangelistene, vitner om at de kom til
en tom grav. Så forteller de om flere
møter med den oppstandne Jesus,
men ingen av dem påstår å ha vært
vitner til selve oppstandelsen. Ingen så at steinen ble rullet bort. Men
noen kvinner møtte engelen som
hadde gjort det.

Hvis denne historien var et påfunn og du ville få andre til å gå på
limpinnen, ville du være ganske naiv
og lite taktisk om du førte kvinner
inn i vitneboksen. Da ville det hefte
noe tvilsomt ved hele historien, siden kvinner på den tiden ikke hadde
troverdighet eller aksept som juridiske vitner.
Men selv om apostlene ifølge Lukasevangeliet først mente at kvinnene fór med løst snakk, sprang de til
graven for å se etter. Graven var tom,
og de undret seg over det som hadde
hendt. Etter hvert fikk de møte den
oppstandne ansikt til ansikt, ja, så
mange som fem hundre mennesker
møtte ham i live ved en anledning.
Oppstandelse er ikke bare det
som skjedde med Jesus, men også
det som skjedde med disiplene. De
gikk i dekning etter Langfredag,
men etter møtet med den oppstandne
Jesus gikk de ut i verden på nytt.
Noe hendte i dem, noe ble satt fri i

dem da de gikk fra å gruble over det
uforståelige, til å praktisere oppstandelsen.
Du reagerer kanskje på uttrykket, men er det ikke det vi gjør når vi
oppsøker det stedet der Jesus har sagt
han er å finne? Han sa: ”For hvor to
eller tre er samlet i mitt navn, der er
jeg midt iblant dem” (Matt 18,20).
Å praktisere oppstandelsen er å
ta Bibelens budskap på alvor, midt i
en verden full av død og fordervelse.
Det er å trosse sin egen tvil og frykt,
og våge seg til å gå for å se om det er
noe i ryktene. Det er å stole mer på
Bibelens ord enn min egen erfaring.
Millioner har gjort det før meg.
Apostlene ble så overbeviste om
at dette var sant at de frivillig gikk
i døden framfor å fornekte Jesus.
Utallige andre har gjennom to tusen
år vitnet med sitt liv og sin død om
sannheten i dette budskapet. Du kan
også trygt stole på det.
Biskop Jan Otto Myrseth

SOGNEPRESTENS HJØRNE

Vipps - så kommer pengene inn?
På hver gudstjeneste er det
som regel takkeoffer til menighetens arbeid eller til andre
gode kirkelige eller humanitære formål, men mange har ikke
lenger kontanter på seg når de
kommer til kirken. Da er vipps
et bra hjelpemiddel som fler
og fler skaffer seg.
Av Dagfinn Bugge
I våre kirker har vi brukt Vipps en
stund. Noen tastetrykk på mobiltelefonen og vipps så har du overført
penger til offerformålet!!! Det beste
var om alle gikk over til Vipps. Slik
det fungerer nå, blir menigheten
«straffet» ved å bruke kontanter. -

spesielt mynt. Vi betaler mye hvert
år for leie av bankboks og sende pengene til banken. Vi håper å finne en
bedre ordning for fremtiden! Vipps
har et lite gebyr til sammenligning.
Det ser ikke ut til at bruken av
Vipps har gitt større offerinntekter.
Ferske tall viser en svikt i inntektene
til menighetens arbeid sammenlignet med tidligere da kontanter var
det som alle brukte. Det kan være
mange grunner til det. - Uansett vi
har nå måttet forandre på offerlista.
Flere av ofrene må gå til eget arbeid
og færre til kirkelige organisasjoner
og andre gode kirkelige formål. Det
synes jeg er synd.
Det beste var om vi hadde en
fast givertjeneste som sikret menig-

hetens arbeid. Da
kunne man være
mer fri til å gi til andre gode kirkelige formål på gudstjenestene.
Hermed er utfordringen gitt:
- Kunne du tenke deg å gi et fast bidrag til menighetens arbeid?
Jeg tror det er mange der ute som
ønsker å støtte menigheten. Det kan
være for eksempel være et fast beløp en gang i måneden, i kvartalet, i
halvåret. Det er skattefradrag på gaver over kr 500 og inntil kr 40.000. I
så fall må du registrere deg med fødsels og personnr.
Vippsnr. 89692 Sem menighet
Bankkontonr. 2400.55.58677
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GLIMT FRA UTLANDET

Glimt fra Thailand

Denne uken har Diakonileder Anuttaraphat og
undertegnede vært i Nan og Chiang Rai for å
besøke de fem første menighetene som har startet opp, eller skal starte opp med lørdagsklubb
dette året. Siden guttene mine hadde vinterferie
så ble de med på turen.
Lørdagsklubb er diakoniavdelingens nyeste
prosjekt. NMS støtter prosjektet.
Det var en stor opplevelse å endelig få besøke Nan, plassen
jeg hadde hørt så mye om. Nan ligger helt nord i landet på
grensen mot Laos. Kirkene vi besøkte låg i ulike landsbyer,
noen av de langt inne i fjellet.
En av plassene hadde ingen bilvei fram til kirken og vi
måtte gå det siste stykket. Jeg tror det er den fineste kirkeveien jeg noen gang har gått.
Vi gikk ned en sti med majestetiske fjell rundt oss på
alle kanter. Vi gikk forbi enkle bambushytter, lekende barn,
hunder, kyllinger, haner og griser... For meg som er vant
til å sitte i kø på vei til kirken så ble dette en magisk opplevelse. De aller fleste kirkene var veldig enkle, men alle
hadde den gode stemningen som gjorde at du igjen fikk
bekreftet at det er menneskene og ikke bygningen som er
det viktige når en samles til gudstjeneste. Og at Gud er like
tilstede selv om en møtes i en
enkel kirke med jordgulv, eller en katedral.
Målet vårt er at lørdagsklubber skal spre seg rundt til alle
menigheter i ELCT (Den Evangeliske Lutherske Kirke
i Thailand). At kirkene våre skal fylles med barn på lørdager. At barn skal ha en trygg og god plass å være, mens
foreldrene er på jobb.
Nå i begynnelsen er det stammefolket som bor i landsbyer der ELCT har menigheter, som er vårt
hovedfokus.
Vi har nå startet opp lørdagsklubber (eller skal i løpet av

Kirken i landsbyen Huay Tong (Lua stammen i Nan)
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Guttene på vei til kirken i landsbyen Huay Mi (Lua i
Nan)
året) i fire Lua landsbyer (Ban Den, Na Pong, Huay Tong
og Huay Mi) og en Lahu landsby (Taho).
Ønske om å starte opp med lørdagsklubber kom fra
våre kirkemedarbeidere i Nan i Nord Thailand. De
hadde et sterkt ønske om å gjøre noe for barna i landsbye-

Verdens fineste kirkevei, på vei til kirken i Huay Mi
(Lua i Nan)
ne. De var bekymret for alle barna som måtte klare seg selv
en hel dag fordi foreldrene var på jobb, og ønsket derfor å
starte opp et tilbud på lørdager.
Stammefolket er blant de fattigste i Thailand og mange
av de opplever at Thaier og andre ser ned på de. Mange
skjuler hvor de kommer fra og bakgrunnen sin, i håp om å
bli lettere akseptert.
Fokusområdene til Lørdagsklubben er:
• Lokal musikk, språk og kultur. Barna tilhører ulike
stammer; Lahu, Lua, Lisu og Akha, grupper som fortsatt kjemper for å bli akseptert i Thai samfunnet.
• Hvordan en tar vare på landsbyens egenart og på miljøet.
• Barns rettigheter og stammefolkets rettigheter i Thai
samfunnet.
• Viktigheten av utdanning. Erfaringer viser at barn fra

Påskens dager i ord og bilder
PALMESØNDAG

Jesus rir på et esel inn i Jerusalem. Jesus blir mottatt som en
konge. Folket vifter med palmeblader.

SKJÆRTORSDAG

Jesus vasker disiplenes føtter og spiser det jødiske påskemåltid sammen med dem. Jesus innstifter nattverden. Siden
går han ut i Getsemane og ber Gud om å få slippe det som
venter ham. I nattens mulm og mørke tas han til fange av de
romerske soldatene. Peter fornekter Jesus tre ganger at han
kjenner ham.

LANGFREDAG

Pontius Pilatus dømmer sammen med folkemengden Jesus
til døden. Jesus får en tornekrone, piskes og bærer sitt tunge
kors opp til Golgata. Der blir han korsfestet. Ni timer senere
dør Jesus, etter først å ha ropt:” Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forlatt meg?”

PÅSKEDAG

Etter sabbaten går kvinnene ut til graven. Men steinen er
vekk, og en engel sitter på plassen der Jesus lå. Engelen
forteller at Jesus er stått opp fra de døde, og er gått i forveien
til Galilea hvor han vil møte disiplene. Kvinnene blir redde, og
disiplene tror ikke på dem da de forteller det. Men Jesus lever.
Han har stått opp fra de døde!
disse landsbyene slutter på skolen tidlig, mange gjør
seg bare ferdig med barneskolen før de slutter skolen
og begynner å jobbe. Mange jenter gifter seg tidlig og
får barn før de er ferdig på skolen.
• Bibelundervisning
• Hvordan en tar vare på seg selv, og hvordan en blir et
godt medlem i samfunnet.
• Et sundt måltid hver lørdag.
Vårt mål er at:
• Barna ved å delta på lørdagsklubber har en trygg og
god plass å være mens foreldrene jobber.
• Flere barn tar høyere utdanning.
• Barna og deres foresatte kjenner til barns rettigheter og
stammefolkets rettigheter.
• Barna er stolte av egen kultur, musikk og språk.
• Barna tar vare på seg selv på en god måte og de vet hva
som kreves av de for å være et bra medlem i samfunnet.

• Barna opplever Guds kjærlighet og omsorg.
• Barna tar vare på miljøet på en god måte.

Diakonatets sommertur
5. juni 2019
I år går sommerturen til Høyjord, hvor vi skal besøke Høyjord stavkirke. Vi begynner dagen med en enkel servering
ved Nøtterø Bakeri og Konditori på Sem. Deretter kjører
vi videre til Høyjord stavkirke med omvisning i kirken. Vi
kjører deretter via Gjennestad til Furulund Kro, hvor vi får
servert middag med dessert og kaffe.
Avreise fra Barkåker menighetshus kl.09.00. På Sem
møtes vi på Nøtterø bakeri kl. 09.15. Påmelding innen 21.
mai til Inger Johanne Clausen 918 95 456 eller Annlaug
Wold 952 44 435.
Mvh Annlaug Wold
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE
v/Camilla Jørgensen
Familiegudstjeneste i Sem kirke
med utdeling av 6-årsbok

Søndag 10. februar var det
familiegudstjeneste med utdeling av 6-årsbok i Sem
kirke. Vi lekte vi var ute i båt!
Vi hørte fortellingen om Jesus
som stiller stormen, og om
Jesus som er med oss på reisa
i livet vårt gjennom både stormer og stille hav.
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 hemmelig skolestarterklubb, der de undrer seg over
livet og hvem Gud er. Fikk du ikke med deg utdelingen, og har en 6-åring i hus som du vil skal få bok, ta
kontakt med menighetspedagogen, så finner vi en løsning.

Fem stolte 6-åringer har fått bok.

Bølger og storm på havet i midtgangen i Sem kirke.
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Vi lager en båt og leker
fortellingen om Jesus
som stiller stormen.
Alle foto: Inger Marie A.
Oppegård

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2019

Tirsdag 9. april kl 1730- 1900 går konfirmantene fra
Sem sokn med bøsse for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, tradisjonen tro. De går både på Sem, på Barkåker
og på Vear. Pengene går spesielt til KN’s prosjekter for
å skaffe reint vann til mennesker som ikke har tilgang
til det. Vi satser på å få med konfirmantforeldre/ foresatte til å gå sammen med konfirmantene, slik at vi får
dekket flere roder. Samtidig ønsker vi at flest mulig
som har anledning til å delta denne dagen stiller som
bøssebærere, slik at dette ikke bare blir en konfirmantaksjon, men HELE menighetens fasteaksjon. Ta godt
imot bøssebærerne når de går rundt!

Familiehjælpa

Hjelp til familier i utfordrende perioder
Støtten som gis skal bidra til
mestring både hos foreldre og
barn. Familiehjælpa forbeholder seg retten til faglig vurdering i forhold til fordeling
av frivillige til familie som søker hjelp.

FAMILIEHJÆLPA TRENGER FLERE
FRIVILLIGE!!
Vil du bli frivillig i Familiehjælpa

HVA GJØR DEN FRIVILLIGE?

HVA ER FAMILIEHJÆLPA

Familiehjælpa er et kommunalt tilbud i Tønsberg kommune og organiseres under Familiehuset. Familiehjælpa skal gi støtte og hjelp til familier som har ekstra utfordringer i en definert periode. Målet er å gi familien
følelsesmessig støtte og praktisk hjelp når hverdagen
oppleves vanskelig og bidra til at foreldrene mestrer
utfordringene.
Tilbudet i familiene gis av frivillige voksne ressurspersoner som er gode og trygge, har raushet, romslighet og kan tilpasse seg familiens behov. Den frivillige
bidrar med 2-4 timer i uka dag/kveld.
De frivillige kan støtte familiene på ulike måter, for
eksempel ved å:
• hjelp til selvhjelp gjennom å delta i hverdagsaktiviteter i hjemmet og i nærmiljøet
• hjelpe til med sosial kontakt og nettverk

HVEM ER TILBUDET FOR

Målgruppa for tilbudet er familier som har behov for
støtte i perioder hvor hverdagen og livssituasjonen er
utfordrende å mestre.
Familiehjælpa er et gratis supplement til det offentlige tjenestetilbudet i Tønsberg kommune. Utgifter til
aktiviteter sammen med den frivillige må dekkes av
familien.
For å få bistand fra Familiehjælpa må:
• familien ha barn mellom 0 og 20 år
• foreldrene ha evne til omsorg for seg selv og egne
barn
• offentlige tjenester vurderes først, og Familiehjæl
pa benyttes evt. i tillegg til kommunale tjenester
som familien har krav på.

•
•
•
•
•

Besøker en familie ca 2-4 timer hver uke
Støtter med praktisk hjelp
Er en lyttende samtalepartner
Bidrar til hverdagsmestring i familien
Støtter foreldrerollen

HVA FÅR DU SOM FRIVILLIG?

Oppfølging og veiledning i forhold til:
• Verdier og holdninger
• Rollebevissthet
• Kommunikasjon
• Taushetsplikt
• Sosialt samvær med andre frivillige
• Temakafèer
Familiehjælpas koordinatorer bistår de frivillige
med jevnlig veiledning. Oppdraget i familien evalueres
hver 3.måned.
Det gjennomføres en samtale med hver person som
ønsker å være frivillig. Samtalen skal skje hjemme hos
den frivillige. Ved godkjenning underskrives skjema,
alle frivillige må levere politiattest og skrive under på
taushetserklæring.
Utlegg til aktiviteter i familien må dekkes av familien selv.
Det utbetales kjøregodtgjørelse til de frivillige etter
avtale.

HVORDAN BLI FRIVILLIG

Kontakt Familiehuset på e-post eller telefon - gjerne
sms. E-post: familiehuset@tonsberg.kommune.no
Telefon: 90 54 52 11 Mandag til fredag kl 12-13
Nettside: http://www.tonsberg.kommune.no
- søk på ”familiehuset”
Besøksadresse: Halvdan Wilhelmsens allè 2
Postadresse: Tønsberg kommune, BOU/Helse
Familiehuset, Pb 2410, 3104 Tønsberg
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Min oppskrift v/Elin Opstebø Hynne
MANDELBUNN MED MOKKAKREM
Denne mandelbunnen har jeg spist siden jeg var liten. Mor min laga denne ofte til selskap.
Da brukte hun banan oppå med krem og raspa
sjokolade og pynta gjerne med fersken.
Jeg har brukt den med mokkakrem.
3 egg
200 gr sukker
200 gr malte mandler
1 ts vaniljesukker
Egg og sukker piskes til stiv eggedosis. Tilsett malte
mandler og fyll røren i smurt kakeform, ca.24 cm i
diameter. Stekes ved 175 grader i 3/4 - 1 time.
Mokkakrem
1/2 dl sterk kaffe
3/4 pl. mørk kokesjokolade
3 dl kremfløte
Mokkabønner til pynt.

Bland sjokoladen i den varme kaffen. Dette settes i vannbad. Rør til sjokoladen er smeltet. Tilsett
fløte,og la blandingen koke opp. Avkjøl,settes i kjøleskap natten over. Pisk mokkakrem til luftig krem.
Jeg utfordrer Ingrid Wiig Nilssen.

Konfirmanter i Sem sogn
våren 2019
Sem kirke lørdag 4. og søndag 5. mai
Emma Bjelland
Stine Hødnebø Brendalsmo
Bjørn Vidar Bøe
Johanne Horgen Bøen
Turid Sophie Colling
Kristoffer Eckdahl
Felicia Ivarsson Fritzø
Annika Gjermundrød
Evelina Vaznonyte Gravdal
Hedda Hagerup
Marcus Alexander Hannevig
Vilde Kristine Holøymoen
Vilde Horvei
Charlotte Næss Høibraaten
Rebecca Mari Jansen
Mia Stensby Kierulf
Marie Antone Kristensen
Tobias Eldevik Lind
Emil Lysaker
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Ulrick Eikeberg Mathisen
Lars Kristian Strøm Mutsaers
Maja Andersen Myklebust
Emma Ljone Mørken
Oliver Nordahl
Sebastian Skogen
Kaja Birkeland Skorgenes
Joakim Pilemark Skotte
Emma Margrethe Nordskog Thingvold
Maren Undem
Sander Engelstad Undem
Morgan Schymann Uthus
Caspar Christian Wedel Jarlsberg

Vear Arbeidskirke søndag 12. mai
Anne Marie Breian Langø
Hanna Pedersen
Anine Sjøblom
Heidi Bosa Tønnesen

Menighetsrådvalg 2019
Det skal velges nytt menighetsråd 9. september i år.
Kirkevalget foregår på samme tid som kommune- og
fylkestingsvalget. Her har du anledning til å melde ditt
kandidatur eller foreslå andre som du mener har noe å
tilføre. Den du eventuelt vil foreslå må være forespurt
og ha gitt sitt samtykke til at forslaget fremmes. Sem
menighet består av Sem, Barkåker og Vear. Det er viktig at alle steder er representert i menighetsrådet. På
denne måten blir alle deler av menigheten sett og har
innflytelse på menighetslivet.

Sett ditt preg på kirken din

Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du
selv skal stille deg til disposisjon for valgkomiteen? Du
inviteres nå til å være med på å skape fremtidens kirke!
Kirken skal være rom for hvor det er plass til alle. Et
stort rom med stor takhøyde. Sem menighet har behov
for nye impulser samtidig som vi tar vare på gode tradisjoner og viser respekt for ulike meninger. Det er fint
hvis du kan være med og ta ansvar for fellesskapet og
for kirken din!

Mer enn du tror

Det er mange som tror du må være dypt religiøs for å
ta del i menighetsarbeidet. Det må du ikke, men du må
stå tilsluttet Den norske kirke (tidI Statskirken). I kirken er det rom for mange meninger, og det er rom for
ulike veier til tro. Det er også rom for den troen du har.
Hvordan vil du at kirken skal være har du mulighet til å
påvirke ved det kommende kirkevalget.

Det er to valg

Ved kirkevalget kan du stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Menighetsrådet vi skal velge leder menighetens virksomhet i Sem sokn. Som medlem i menighetsrådet kan du
ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i våre kretser. Hvor ofte menighetsrådet har møter
avgjøres i stor grad av menighetsrådet selv. Etter det
jeg har erfart er det fra 3 til 5 møter i halvåret.

Kandidatlister

Ved valgene opprettes det en nominasjonskomité som
setter sammen en kandidatliste. Det eksisterende menighetsråd skal oppnevne en nominasjonskomité som
skal nominere kandidater til menighetsrådsvalget etter
de kandidatforslag som er kommet inn til komiteen.
I tillegg til menighetsrådets liste er det anledning for
andre å levere inn sine egne kandidatlister. Alle kandidatlister settes opp i prioritert rekkefølge.

Medlemmene i landets menighetsråd har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn. Mange er også aktive på
andre arenaer i lokalsamfunnet. Kirken skal være et
fellesskap der mangfold og ulikhet er med på å gjøre
fellesskapet rikere. Uansett bakgrunn er ditt engasjement en styrke for våre to kirker.

Din kirke, ditt valg

Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 2019, og er
medlem i Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget.

Hva gjør menighetsrådet?

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige
myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved
menighetsrådet og fellesrådet.
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du
bor.
Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke.
Menighetens arbeid spenner over mange temaer - bl.a.
miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon,
barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
Gudstjenester
Kirkemusikk
Ofringer
Utleie av kirken
Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
Samarbeid med frivillige
Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å
fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg
på felt du interesserer deg for.
Ønsker du å stille ditt kanditatur kan du ta kontakt med
Mona Bondevik.
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De frivillige
På en strålende kald januardag møtte jeg ekteparet
Annlaug og Sverre Wold på kafe på Sem. Vi begynte å
snakke om det fine været før vi gikk bakover i tid.
Sverre er oppvokst på gården Undrum, der han bor den
dag i dag. Han ble enkemann og satt igjen med to barn
på fem og åtte år. I 1972 giftet han seg med Annlaug,
som dengang var enke,
Sverre sier at hans bestefar har betydd mye for hans
gudstro. Bestefaren var prestens medhjelper, og han
fikk med Sverre på husmøter. Sverre påpeker hvor
viktig de kristne grunnverdiene er som vårt land er
bygd på. Annlaug deler gjerne sin troshistorie. Hun forteller at hun var på gudstjeneste i Sem kirke. Knut Roberg stod på prekestolen, og hun følte han talte direkte
til henne. ”Jeg følte jeg måtte ta et valg- for Jesus” sier
Annlaug, og nøler ikke med å kalle opplevelsen en radikal omvendelse.
Fra da av oppsøkte Annlaug og Sverre kirke og bedehus. Og med det fulgte oppgavene..
Knut Roberg spurte Annlaug om hun kunne være
tekstleser i kirken.
Annlaug var og er et bønnemenneske, og fra 2008
ble hun leder i bønnekomiteen. Bønnekomiteen sender
ut brev til mange personer i menigheten. I brevene blir
de oppfordret flere ganger i året om å be for aktuelle
emner.
Bror til Annlaug var psykisk utviklingshemmet, og
Annlaug var med på å starte Lørdagskafeen i Teie kirke. Lørdagskafeen er et tiltak for personer med spesielle behov, og det er ca. 50 personer på hver samling.
En tredje hjertesak for Annlaug har vært å samle de
eldre til treff på Barkåker menighetshus. Hun tok over
stafettpinnen etter Ellinor Riise som leder for diakonatets hyggetreff på Barkåker. Mange eldre er takknemlige for å komme på diakonatet, og ikke bare sitte alene
hjemme. ”Du må oppfordre flere til å komme på diako-

Annlaug og Sverre Wold.
natets hyggetreff !”sier Annlaug.
Sverre har vært med i husstyret for Barkåker menighetshus i mange,mange år, og hatt oppgaven som
kasserer. Han har også vært med i Menighetsrådet to
perioder, en periode som leder.
Annlaug runder av med å si at det frivillige arbeidet
i menigheten har gitt dem så mye. De har fått være med
i et godt miljø og fått mange gode venner.
Jeg takker for praten med det trofaste og ansvarsbevisste ekteparet, som har vært til velsignelse for så
mange i menigheten.
Anne Berit Andersen

www.eldevikbygg.no
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MIN SALME V/TOR BRINGAKER

O, store Gud
O store Gud, når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;
*/* Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
O store Gud, o store Gud! */*
Når jeg i skriften ser de mange under,
som Gud har gjort fra første Adams tid.
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livet strid.
Refr.
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel:
Refr.
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne:
*/* Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
Takk, store Gud, takk, store Gud */*

Denne sangen har fulgt
meg fra jeg var liten som
min absolutte favoritt
sang. Men hva er det som
gjør denne sangen så spesiell for meg? Den følger meg
inn i livets mange rom.
Når jeg går i fjellet og lar meg overvelde av det
storslåtte. Når jeg går i skog og mark der jeg får nyte
naturens skjønnhet med alle sanser. Når jeg er på sjøen
og finner roen ved de stille vannene eller i bølgeskvulp.
Når jeg er i lag med barnebarna - familie og gode venner. Så fantastisk alt er skapt. O, store Gud!
Når jeg går til Guds ord og lar meg lede inn i troens mange mysterier. Gud har skapt alt - han skaper
hele tiden - han holder alt oppe - ved like - han har
ført sitt folk igjennom livets strid. Gud har frelst meg
og tar meg like inn i sitt fullendte rike. Det er så stort
at jeg ikke kan fatte det, men jeg får sette navn på det
i min lovsang og tilbedelse til Ham. Jeg får sette ord
på det ufattelige - det majestetiske. Jeg får sette ord på
undring og takk i møte med det storslåtte. Guds storhet
går langt ut over min fatteevne - samtidig står jeg midt
i den og lar meg begeistre. Gud betjener oss små i sin
storhet, i sin godhet, i kjærlighet og nåde. Takk store
Gud - takk store Gud!
Tor Bringaker
Jeg utfordrer min kone Liv Bringaker til å skrive «Min
salme» i neste nummer.

OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS

Valløveien 58, 3152 Tolvsrød - Vakt tlf. hele døgnet: 46 28 90 40
web: www.obb.as
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Oasen AS Mett og Go’
STORKIOSKEN
JARLSBERG TRAVBANE
OASEN, der travfolk møtes

Åpent:
man-fred 10-17, torsdag 10-18,
lørdag 10-15
millemaanesem

MilleMåne

www.millemaane.no
Semsbyveien 81, 3170 Sem - Tlf: 333 17 740

33 33 36 69

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

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

Får du ikke menighetsbladet
Ta

kontakt med
Vigdis Holm
970 22 442 eller vigdisholm@hotmail.com

Utleie for
arrangementer
JARLSBERG
9 - 21 (22)
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(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)
• Vear Arbeidskirke,
• Solstua på Smørberg
Tlf. 90 06 44 07
• Barkåker menighetshus
Storsalen: kr 1000,-,
Lillesalen: kr 400,Tlf. 40 20 04 25
• Sem menighetshus
Storsalen: kr 1000,-,
Lillesalen: kr 600,Tlf. 941 35 601
(Sigve Dahle)
sem.menighetshus @gmail.com.

SLEKTERS GANG
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

11. november
Hedvig Kjærås Grorud, Høyjord stavkirke
18. november
Iben Daa Onstein, Tønsberg domkirke
Mathias Isaachsen Skorve, Sem kirke
Mille Søby Kvam, Sem kirke
25. november
Matteus Rise Børresen, Vear arbeidskirke
Gabriell Lund Nilssen, Vallø kirke
2. desember
Cornelia Engedalen Ruud, Sem kirke
6. januar
Celine Bolme Dokken, Søndre Slagen kirke
Edvin Bjørkås Skaug, Vear arbeidskirke
24. januar
Ella Victoria Tanver, Sem kirke
Adrian Tanver, Sem kirke
10. februar
William Vermelid Laane, Sem kirke
Perle Viktoriasdatter Ytterland, Vallø kirke

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

15. november
Arne Mauritz Breiner, Sem kirke
16. november
Asbjørn Rui, Sem kirke
23.november
Bjørg Synnøve Haugen, Sem kirke
29. november
Ingolf Marentius Jenssen, Sem kirke
Ulf Hans Langved, Sem kirke
4. desember
Gerd Kjellaug Andersen, Sem kirke
7. desember
Per Larsen, Sem kirke
17. desember
Trond Øivind Besslo, Vestfold krematorie
3. januar
Eva Kittelsen, Slagen kirke
4. januar
Ranveig Borgny Ask, Sem kirke
10. januar
Knut Eldevik, Sem kirke
11. januar
Terje Schrøder
17. januar
Aud Birgit Myhre, Sem kirke
1. februar
Ole Henrik Semb, Sem kirke
Hanne Hunsrød, Skjee kirke
8. februar
Harald Johannessen, Sem kirke
14. februar
Inger Hagen Olsen, Sem kirke
Solveig Marie Myhre, Sem kirke
15. februar
Bror Claus Frithof Welmer, Stokke kirke

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
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KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen

Klingende kirkelandskap presenterer et mangfoldig program i våre kirker denne våren. Her
er et utdrag av det som er planlagt:
SOLVANGKIRKEN
TORSDAG 7.3. KL. 18
Jubileumskonsert –
Solvangkirken 50 år
Tønsberg domkirkes jente - og
aspirantkor
Fri entré
SLAGEN KIRKE*
SØNDAG 10.3. KL. 19
«Under en høyere himmel»
Konsert med Lars Martin Myhre
Perry Stenbäck og Terje Johannesen
Billetter
TØNSBERG DOMKIRKE*
TIRSDAG 12.3. KL. 19
«Himmelskip»
Konsert med Iver Kleive og Knut
Reiersrud
Tønsberg domkor
Nina T. Karlsen, dir.
Billetter kr.250 v/inng. TicketCo
Arr. i samarbeid med Tunsberg
bispedømme
TØNSBERG DOMKIRKE
FREDAG 22.3. KL. 18.30
«Til alle tider»
Ingeborg Bratland &
Espen Lind
Billetter TicketCo
SEM KIRKE*
SØNDAG 31.3. KL. 19
«Himmelen, jorda og livet for
øvrig»
Konsert med barokkensemblet Biobarokk
Billetter kr.100 v/inng.
Under 14 år gratis.
TØNSBERG DOMKIRKE
SØNDAG 7.4. KL. 17
Konsert, Tønsberg byorkester
Golden Power Jazzband
Billetter kr.150
under 18 år og skolekorpsmedlemmer gratis
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SEM KIRKE*
FREDAG 12.4. KL. 19
«Musikk for pasjon og påske»
Jarlsberg vokal og
BareBarokk
Musikk av Machaut, Bach,
Buxtehude m.flere
Billetter kr 200 v/inng.
Barn og ungdom gratis
Konserten er støttet av
Vestfold Fylkeskommune
SLAGEN KIRKE*
SØNDAG 21.4. KL. 19
(1. PÅSKEDAG)
Påskemusikk for orgel av J. S. Bach
Solist: Kåre Nordstoga
(domorganist i Oslo)
Billetter kr.150 v/inng. TicketCo
SLAGEN KIRKE
MANDAG 22.4. KL. 19
(2. PÅSKEDAG)
«Påskens budskap i ord og toner»
(Liturgisk påskekonsert)
Slagen kantori med solister og
instrumentalmusikere
Kollekt
TØNSBERG DOMKIRKE
SØNDAG 28.4. KL. 19
Konsert med Tønsberg domkor
Verker av blant andre J. S. Bach,
A. Bruckner, J. Brahms og W. Byrd.
Espen Melbø, orgel
Strykere
Nina T. Karlsen, dir.
Billetter kr.200/150 (studenter/ungdom)
SØNDRE SLAGEN KIRKE*
FREDAG 3.5. KL. 18
Joseph Haydn «Årstidene»
Ensemble Allegria
Det Norske Blåseensemble
Det Norske Solistkor
Solister
Grete Pedersen, dir.
Billetter 350/300/150

under 16 år gratis
Billetter v/inng. TicketCo
SOLVANGKIRKEN
TORSDAG 23.5. KL. 18
Vårkonsert
Tønsberg domkirkes aspirantkor
Charlotte Fongen, dir.
Tonny Krokengen, piano
Fri entré
TØNSBERG DOMKIRKE
ONSDAG 5.6. KL. 20
Sommerkonsert med Tønsberg
domkor
Nina T. Karlsen, dirigent
Billetter kr.100
SEM KIRKE
TORSDAG 13.6. KL. 19
Sommerkonsert
Tønsberg domkirkes jentekor
Charlotte Fongen, dir.
Tonny Krokengen, piano
Fri entré

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

TØNSBERG MISJONSKIRKE

Familiespeidere, - alltid beredt!

- Løyyypeeee! Det trengs litt plass når vi har skileik i akebakken og tre porter skal forseres på

veien ned! Det ble litt knall og fall, men med gode venner og varme pølser fra bålet, trives både små,
mellomstore og store på tur likevel.

Så langt i år har Familiespeideren i Misjonskirken
rukket to vinterturer – en til skøyteisen i ballbingen
på Vear skole, og en til akebakken i lysløypa på
Vear. Gøy når vi kan bruke vinteren i nærområdet!
Vi glemte å ta bilder på den første turen, så her får
dere et lite knippe fra den andre:
På vei mot båler, med skjerfet fullt
av familiespeidermerker!

Ski og mennesker samlet rundt bålet

Semstikka 15
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Gudstjenester våren 2019
24. mars
Maria Budskapsdag
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
Årsmøte for hele Sem sokn etter
gudstjenesten
31. mars
3. søndag i fastetiden
Sem kirke kl.1100
Temagudstjeneste med konfirmanter
Bønnevandring med nattverd
Vear kirke kl.1900
Taizé-gudstjeneste
7. april
4. søndag i fastetiden
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
14. april
Palmesøndag
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
18. april
Skjærtorsdag
Sem kirke kl. 1800
Kveldsgudstjeneste med nattverd
19. april
Langfredag
Sem kirke kl. 1100
Pasjonsgudstjeneste
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21. april
Påskedag
Sem kirke kl. 1100
Høytidsgudstjeneste med dåp/
nattverd
22. april
2. påskedag
Barkåker menighetshus kl.1100
Gudstjeneste med nattverd
28. april
2. søndag i påsketiden
Sem kirke kl.1100
Familiegudstjeneste med dåp/nattverd.
Deltakelse av «tårnagenter»
Vear kirke kl. 1900
Taizé-gudstjeneste
4. mai
Lørdag
Sem kirke kl. 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste
5. mai
3. søndag i påsketiden
Sem kirke kl.1030 og 1230
konfirmasjonsgudstjeneste
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
12. mai
4. søndag i påsketiden
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

Vear kirke kl. 1100
konfirmasjonsgudstjeneste
19. mai
5. søndag i påsketiden
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
26. mai
6. søndag i påsketiden
Vear kirke kl.1900
Taizé-gudstjeneste
30. mai
Kristi himmelfartsdag
Slagen kirke kl.1100
Felles gudstjeneste for Sem og
Slagen sokn
2. juni
Friluftsgudstjeneste ved
Sem kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste for Sem sogn
9. juni
1. pinsedag
Sem kirke kl .11.00
Gudstjeneste
Dåp/nattverd
10. juni
2. pinsedag
Slottsfjellet kl. 11.00
Fellesgudstjeneste for hele
Tønsberg Domprosti
NB! Endringer kan forekomme.

