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DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet
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Sem menighet
Ekspedisjon 33 37 47 00
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Kirkeverge 33 37 47 00
Sem menighet
Andebuveien 3,
3170 Sem
Faks 33 33 20 99
Internett: www.kirken.no/sem
Sogneprest Dagfinn Bugge
Tlf. 33 37 4730 - Mobil 98 62 46 19
db@tonsberg.kirken.no
Menighetspedagog Camilla Jørgensen
Tlf. 33 37 4732 - 415 00 557
cj@tonsberg.kirken.no
Kantor Tonny Krokengen
Tlf. 33 37 47 33 - Mobil 40 21 31 30
tk@tonsberg.kirken.no
Kirketjener Anette Gihle Lyseggen
Mobil 92 41 65 33
Leder i menighetsrådet
Mona Bondevik,
Gullvingeveien 7, 3172 Vear
mona.bondevik@sf-nett.no 48 02 94 15
Sem menighetshus pedell
Utleie: www.sem-menighetshus.no
Ring Ragnhild Grødem
tlf: 415 64 491
Barkåker menighetshus
kj-horpe@online.no
Semsløkka barnehage
Styrer: Liz Iren Milton
Mobil 92 62 30 89
Solstua på Smørberg
Sem KFUK-M v/Grete Søgård
Mobil 90 06 44 07
Semstikka produseres som en
svanemerket miljøtrykksak
med følgende godkjenningsnummer

Kommende aktiviteter for barn
Babysang: Barkåker menighetshus ca annenhver torsdag mellom kl 11 og 13.
Aktuelle datoer: 08.09, 22.09, 29.09, 20.10, 03.11, 17.11 og 01.12.
«Minifest» for 2- og 3-åringer: 2 familiesamlinger med middag i Vear arbeidskirke:
11.10 og 25.10.
Semsklubben på Sem menighetshus (1.- 4. trinn):
Oppstart mandag 12. sept kl 1700- 1830. Videre følgende datoer i høst: 26.09, 10.10,
24.10, 07.11, 21.11, 05.12 og 18.12 (deltar på gudstjenesten)
Lys våken for 11- og 12- åringer: 26.- 27. november (1.søndag i advent).

Kommende aktiviteter for voksne
FELLESSKAPSKVELDER SEM OG BARKÅKER
Sem, 28.9 og 30.11 kl. 1930 Barkåker 26.10 kl. 1930.

DIAKONATETS HYGGETREFF - NOE FOR DEG?
Det arrangeres hyggetreff både på Sem og Barkåker.
Datoene for høsten 2016 er:
Sem: 14.9 - 12.10 og 9.11.
30.11 blir det felles hyggetreff for Sem og Barkåker på Sem.
Barkåker: 7.9- 5.10 og 9.11.
Begge steder er det fra kl. 11.00 til 13.30.
Vi kommer sammen til godt program med andakt, god mat og god prat. Utlodning.
Velkommen skal du være! Trenger du skyss, så bare ring.
Kontaktperson på Sem: Inger Johanne Clausen 918 95 456
Kontaktperson på Barkåker: Annlaug Wold 952 444 35

Utleie for arrangementer

(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)
• Solstua på Smørberg
Tlf.90 06 44 07
• Barkåker menighetshus
Storsalen: kr 1000,-, Lillesalen: kr 400,Tlf. 40 20 04 25
• Sem menighetshus
Storsalen: kr 1000,-, Lillesalen: kr 600,-, begge saler kr 1.300,Tlf. 415 64 491 sem.menighetshus@gmail.com.
www.kirken.no/sem
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SOKNEPRESTENS HJØRNE v/Dagfinn Bugge

Nye kontorer!
I skrivende stund flytter menighetskontoret inn i nye lokaler i 2 etasje på Semsenteret i Andebuveien
3, dvs. midt i sentrum i Semsbyen.
Kirkevergen har skrevet en kontrakt
som gjelder for 5 år fremover i tid.
Siden 2000 har Sem menighetskontor hatt sine kontorer i Sem menighetshus. Det har vært en lang
periode med «midlertidige kontorer». Vi gleder oss nå over nye og
moderne lokaler hvor det både er
en åpen kontorløsning, men også

et lukket rom hvor man kan ha
fortrolige samtaler. De ansatte får
også tilgang til garderobe med wc/
dusj, men også lunchrom/møterom
sammen men de andre leietakerne
på huset. Møterommet kan også
menighetsrådet benytte til sine møter på kveldstid.

ene blir mye bedre i forhold kontorer vi har hatt tidligere. I Semsenteret er det blant annet heis. I
bakgården er det parkeringsplass.
Sokneprest, kapellan (fra 2017),
kantor og menighetspedagog kommer til å ha sine kontorplasser på
Semsenteret.

I kjelleren er også noen garasjeplasser vi kan benytte.

Dette er et stort løft for staben og
menigheten! Velkommen på besøk!

Tilgjengeligheten til de nye lokal-

Menighetskontoret flytter i løpet av september inn i nye lokaler i 2. etasje på Semsenteret i Andebuveien 3 , dvs.
midt i sentrum i Semsbyen.

Åpen bibelgruppe
Vi inviterer til åpen bibelgruppe på Nordre Berg gård, Hortensveien 60 annenhver mandag i høst.
Vi tar for oss Guds prinsipper, eller Guds rikes prinsipper slik vi finner dem i Bibelen.
Enkel kveldsmat, innledning, samtale og bønn.
Vi har satt av følgende mandager kl 19 - 21.30 i høst; 26. sep., 10. og 24 okt., 7. og 21. nov., 5. des.
Velkommen
Hilsen
Ingjerd og Jo Hedberg, tlf 915 52 072
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GLIMT FRA MISJONSPROSJEKTET

40 år siden en vanskelig start i
englenes by

Av: Eivind Hauglid 31.08.2016
Slik beskrev Eli og Emil Aarsheim
oppstarten i Thailand. Etter et langt
liv som misjonærer i Kina, Taiwan
og Hongkong, ble de av landsstyret
i NMS kalt til å starte i Thailand i
1976. De ankom Bangkok, eller
«englenes by», som den kalles på
thailandsk, den 31. august. To uker
senere kom Bjørg og Nils Peder
Kjetså.
Vanskelig start
I boken som Arvid Møller skrev
om ekteparet Aarsheim i 1979, blir
Emil Aarsheim sitert slik: «Den
utvilsomt vanskeligste misjonsmark vi har vært på.» Og det manglet sannelig ikke på utfordringer.
Oppholdstillatelse,
arbeidstillatelse, valutaoverføring fra Norge,
språk og kultur for å nevne noen.
Det ble mange timer og lange køer
på offentlige kontorer for få alle papirer i orden.
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Luthersk misjon i Thailand
I 1978 begynte også Det Finske Misjonsselskapet å arbeide i Bangkok,
og i 1980 startet NMS og FMS et
samarbeid under navnet Luthersk
Misjon i Thailand (LMT). I samarbeidsavtalen sto det at målet for
arbeidet var å «forkynne evangeliet
i ord og gjerning og etablere menigheter som skal forenes i én luthersk
kirke.»
Først i 1981 ble den første personen døpt som et direkte resultat
av arbeidet som NMS hadde startet
fem år tidligere.
I 1982 ble Den evangelisk-lutherske kirken i Hongkong medlem av
LMT. Da var det fire menigheter i
Bangkok, med til sammen 26 døpte
medlemmer. Senere har Den lutherske kirken i Singapore blitt med i
arbeidet, så vel som Kinki-kirken i
Japan, Den lutherske kirken i Australia og til sist har også NMS sin
søsterkirke på Madagaskar blitt en

del av dette arbeidet.
Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand (ELCT)
I 1994 var målet for samarbeidsavtalen nådd, og Thailand hadde fått
sin første lutherske kirke. Da var
det 14 menigheter i Bangkok og
Nordøst-Thailand, med totalt 1000
medlemmer.
I dag har kirken rundt 40 menigheter og prekensteder, og nesten
5000 medlemmer. I tillegg har kirken et utstrakt sosialt/diakonalt arbeid, med fokus bl.a. på utdanning
for barn og unge og hjelp til unge
enslige mødre.
Thailand regnes fortsatt som et
av de vanskelige land å drive misjon i. Etter over 500 år med katolsk misjonsinnsats og nesten 200
år med protestantisk misjon er det
fortsatt under en prosent kristne i
landet.

Min oppskrift

22 40 00 40

Av Aase Bøen

RØMMEKAKE
1 boks seterrømme
3 egg
3 kopper farin
2 kopper hvetemel
1 kopp kokos
2ts bakepulver
1 ts vaniljesukker
Visp egg og sukker. Ha i det øvrige. Stekes ved 175 grader i ca. en time.

JARLSBERG
9 - 21 (22)

Kaka passer til en liten langpanne.
Smør melis over kaka når den er lunken.
Jeg utfordrer TorGeir Andersen

NY redaksjon
i Semstikka:

Fra og med dette nummeret, takker Camilla Jørgensen
for seg som redaktør av Semstikka.
Den nye redaksjonen vil bestå av menighetsrådsleder
Mona Bondevik, Vigdis Jodaa Holm, Vear-prest Erna
Rodahl, og Anne Berit Andersen, som fortsetter.
Jan Oddvar Haugerød står fortsatt for trykken, og Jan
Manne Andersen/ Inger Marie A. Oppegård tar seg av
annonser og distribusjon.

Det lutherske verdensforbund (LVF)
Helt fra starten av var LVF pådriver for en samarbeidsavtale som gjorde det mulig for små asiatiske kirker å
bli med i arbeidet. For en uke siden var ELCT vertskap
for en av LVF sine fire samlinger før den store generalforsamlingen i Namibia i 2017. Da biskop Banjob
Kusawadee introduserte ELCT til forsamlingen av asiatiske lutherske kirkeledere, sa han at han var glad for at
Norge og Finland bestemte seg for å samarbeide i 1980.

Semstikka 5

MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE
v/Camilla Jørgensen
VELKOMMEN TIL ÅRETS
KONFIRMANTER!

Dette skoleåret har vi 20 konfirmanter som starter på et
nytt konfirmantår i Sem menighet! Hjertelig velkommen til dere alle, -vi gleder oss til å bli kjent med dere.
Søndag 4.september ble konfirmantene presentert for
menigheten i Sem kirke. Alle konfirmantene fikk egen
Bibel.

NYTT LEDERKURS FOR UNGDOM

Denne høsten inviterer vil
tidligere konfirmanter til oppstart av lederkurs for ungdom.
Kurset vil vare et skoleår, og
bestå av 3- 4 kurskvelder med
opplæring og øvelser. Temaene vil blant annet være: hva
innebærer det å være leder for barn og ungdom i kirken? Hvordan ta ansvar og være en tydelig ungdomsleder? Etter kurskveldene med teori, skal deltakeren
være med i noen praksisoppgaver. Hver deltaker får
en fyldig attest/et kursbevis for gjennomført kurs, som

Velkommen til årets
konfirmanter på Vear!

Dette skoleåret har vi 15 konfirmanter som som følger
konfirmantundervisningen i Vear kirke. Tre av disse
konfirmantene skal konfirmere seg i Stokke kirke og
12 skal konfirmere seg i Vear kirke!
Hjertelig velkommen til dere alle! Søndag 4. september ble konfirmantene presentert for menigheten på
Vear og de fikk hver sin Bibel.
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!
Hilsen Vear menighet v/Erna Rodahl, Kapellan
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kan komme godt med når ungdommen seinere skal søke sommerjobber etc.

BABYSANG FLYTTES TIL
BARKÅKER MENIGHETSHUS

Denne høsten blir det Babysang ca annenhver torsdag
på Barkåker menighetshus. Babysang er et tiltak for
foreldre som er hjemme med babyer/ små barn. Det
blir en kort sangstund hver gang, der vi blant annet bruker rytmeinstrumenter og bevegelsessanger som virkemidler. Etter hver sangstund
serverer vi lunsj. Vil du vite
mer om Babysang og melde
deg på, tar du kontakt med
menighetspedagog Camilla.
Hjertelig velkommen!

MINIFEST FOR 2- OG 3- ÅRINGER
I VEAR ARBEIDSKIRKE

Også i år inviterer vi 2- og 3-åringer med familiene
sine til 2 ettermiddager med middag og bibelfortelling,
sang og lek i Vear arbeidskirke. Alle døpte og tilhørige
2- og 3 – åringer får invitasjon i posten. Veldig hyggelig trosopplæring for de små, og praktisk ordning med
middag for hele familien.
Gode muligheter for å bli
kjent med andre småbarnsfamilier. Arrangementet er
et samarbeid med Stokke
menighet.

NYTT FRA VEAR ARBEIDSKIRKE

Velkommen til
Vear arbeidskirke
Program for høsten
Visjon og verdier for Vear og Hogsnes menighet
Vi vil skape en arena i menigheten for å skape glede,
livsutfoldelse, kreativitet, nærhet og medarbeiderskap.
Gjennom disse verdiene ønsker vi sammen å virkeliggjøre vår visjon som menighet: Gjøre Jesus kjent og
vokse i et åpent og levende fellesskap.
Program i Vearkirken høsten 2016:
16. august kl 17.15. Oppstart av barnekor. Øvelse
annenhver tirsdag framover
21. august kl 11.00. Gudstjeneste - (skolestart)offer
til Acta barn og unge
29. august kl.19.00. Hverdagsretreat, oppstart.
Individuelt 30.8 og 31.8.
1. september kl. 19.00. Hverdagsretreat, avslutning
4. september kl 11.00. Gudstjeneste - Offer til menighetens eget arbeid
7. september kl 19.00. Bønn og lovsang
13. september kl 19.00. Temakveld: Liturgi i gudstjenesten, ved Erna Rodahl
18. september kl 11.00. Gudstjeneste– offer til Misjonsalliansen
25. september kl 19.00. Lovsangskveld. Andakt ved
undervisningsleder Thomas Erlandsen
2. oktober kl 11.00. Gudstjeneste - offer til menighetens eget arbeid
12. oktober kl 19.00. Bønn og lovsang
14. oktober - 16. oktober. Menighetsweekend
16. oktober kl 11.00. Gudstjeneste- (4-årsbok) offer
til Vestfold søndagskolekrets
30. oktober kl 11.00. Gudstjeneste - offer til menighetens arbeid
2. november kl 19.00. Bønn og lovsang

6. november kl 19.00. Lovsangskveld
13. november kl 11.00. Gudstjeneste - offer til
Kirkens SOS
19. november kl. 14 - 17. Julebasar
27. november kl 11.00. Gudstjeneste - offer til
menighetens eget arbeid
30. november kl 18.30. Filmkveld
7. desember kl 19.00. Lysmesse. Konfirmantene
deltar
11. desember kl 11.00. Gudstjeneste- offer til
Stiftelsen Vear arbeidskirke
14. desember kl 18.00. Synge jula inn. Overskudd til
Kirkens Bymisjon
24. desember kl 14.00. Gudstjeneste—offer til
Kirkens Nødhjelp
24. desember kl 16.00. Gudstjeneste—offer til Kirkens Nødhjelp
29.desember kl 18.00. Juleselskap
Søndagsskole:
Foregår i kirken søndager det er gudstjenester.
Barnekor:
Annenhver tirsdag fra 16.august 17.15-18.15. Siste
øvelse før jul er 6. desember.

Oppstart av barnekor i Vear Kirken
Tirsdag 16. august kl 17.15 har vi oppstart av barnekor
i Vear Arbeidskirke. Dette er for barn i alderen 4-10 år,
større barn er også velkomne. Følgende datoer er: 27/9,
11/10, 25/10, 8/11, 22/11.
Korøvelsen vil være annenhver tirsdag i Vearkirken fra
17.15-18.15 Dirigent: Arnt Frode Strandskogen
Kontaktperson: Mariann Mjøen, tlf: 92249121.

Semstikka 77
Semstikka

Menighetsrådets hjørne
Parallellt med dette foregår det et
solid og godt samarbeid mellom
stabene i Stokke og Sem for å få til
gode overgangsløsninger, det gjelder på alle områder.

Når du får dette bladet i hende, er
sommeren over og høsten har begynt å sette sitt preg på naturen og
kveldene blir kortere. En fin tid,
med sitt særpreg….
I begynnelsen av september flyttet
staben for Sem sogn fra Sem menighetshus til nye lokaler i Sem
senteret. Trivelige, lyse og romslige lokaler som virkelig ligger godt
til rette både for arbeid, møteaktiviteter og publikumhenvendelser.
Menighetsrådet vil også ha sine
månedlige møter her. Har du anledning, er du velkommen til å stikke
innom og hilse på.
Staben på Sem blir noe utvidet når
Vear innlemmes i sognet fra nyttår.
Prest Erna Rodahl og kirkemusiker
Nina Fauske Aas blir nye kollegaer
ved kontoret. Det gleder vi oss stort
til. For å få til en god sammenslåing fra nyttår, skal stab, menighetsråd og Vear menighetsstyre denne
høsten ha flere felles samlinger der
vi sammen skal finne frem til viktige avklaringspunkter, hva som er
viktig å ta med videre og hva som
kanskje ikke skal følge med inn i
nytt sogn. Det vil være viktig å
skape noe nytt i fellesskap, en unik
mulighet både for Sem sogn og for
Vears menighet.
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En annen hyggelig ting å melde er
at menighetsrådet denne høsten har
besluttet å fornyet sin misjonsavtale
mellom Sem menighet og NMS om
2 prosjekter i Thailand, et for kirkelig undervisning og et for barn og
utdanning. Avtalen ble første gang
inngått 1. januar 2013 og forlenges
nå til 31.08.2020. Sem menighet
har ikke satt seg noe eksakt innsamlingsmål, men vil bidra med midler ved ulike anledninger. Avtalen
konkretiserer en del områder der
menigheten har som mål å skape
misjonsengasjement. Bjørn-Eddy
Andersen er kontaktperson i NMS.
Dette vil du garantert høre mere
om….

Som kjent fratrådte David Gjerp
som domprost på forsommeren.
Denne høsten skal det tilsettes ny
domprost i Tønsberg domprosti.
Sem menighetsråd vil ha mulighet
til å uttale seg og foreslå en prioritert liste på 3 kandidater. Tilsetting
vil skje i bispedømmerådets møte
13. oktober og tiltredelse vil ventelig skje rett over nyttår.
Ellers styrkes redaksjonen i Semstikka ved at prest Erna Rodahl,
Vigdis Holm og Mona Bondevik
tiltrer. En stor, stor takk til Camilla
Jørgensen som velvillig har vært redaktør og gjort en utrolig flott innsats for menighetsbladet. Nå skal
hun fylle sin arbeidsdag med det
hun virkelig brenner for, trosopplæring……
Fortsatt gode høstdager til dere alle.
Mona Bondevik

Husk!

• Julemesse Sem menighetshus
		 5. november kl 13.00 - 16.00
• Barkåker menighetshus
		 5. november kl 13.00 - 16.00
• Julebasar Vear arbeidskirke
		 19. november kl 14.00 - 17.00

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

MIN SALME VED MORTEN EDVARDSEN
Takk for invitasjonen til å dele noen tanker om ”min
salme”. Etter mange år som prest i Den norske kirke er
det mange salmer som er blitt kjære for meg, men likevel er det en salme som tidlig fikk bety mye for meg, og
som fortsatt gjør det, og det er Amazing Grace.
Jeg setter stor pris på denne salmen, både i sin opprinnelige engelske språkdrakt og i den svært gode oversettelsen av Edvard Hoem fra 1990. Jeg gjengir begge
tekstene her:

Amazing Grace

Amazing Grace! How sweet the sound that saved
a wretch like me! I once was lost, but now I’m found,
was blind, but now I see.
’Twas grace that thought my heart to fear,
and grace my fears relieved. How precious did that
grace appear, the hour I first believed!
Through many dangers, toils and snare,
I have already come. This grace has brought
me safe this far, and grace will lead me home.
When we’ve been there ten thousand years,
bright shining as the sun, we’ve no less days to sing
Gods praise than when we first begun.
For meg

Forunderleg nåde

Forunderleg, eit vrak som meg
kan nådens kalling nå! Eg var fortapt,
men fann ein veg. Eg som var blind, kan sjå.
Av nåde vanta livet trøyst før fred av nåde kom.
Så kostesam var nådens røyst
den dag eg vende om!
Så mang ei snare, mangt eit fall, av nåde slapp eg frå.
Hit vart eg ført av nådens kall.
Slik skal òg heim eg gå.
Ti tusen dagar syng vi der, i æve kling vår song!
Men nådens song er like kjær
og ny som første gong.
Tekst: John Newton 1779
Til norsk: Edvard Hoem 1990 Tradisjonell amerikansk melodi.
For meg er det to uendelig viktige ting for min tro som
løftes frem i denne salmen: Nåden og Guds nærvær og
skapende kraft i våre liv, og disse to kan ikke skilles.
For nåden er ikke en tillatelse til å gjøre galt. Den er

ikke et matematisk prinsipp hvor et regnskap av synd
og skyld slettes ut. Det er ikke slapp akseptasjon av liv
hvor gale valg og handlinger fører til smerte og nederlag.
Nåden er Guds aktive og skapende berøring i våre liv,
som både tilgir, renser, gjør helt og reiser oss opp igjen
på de områdene hvor vi ligger nede. Nåden forteller
meg at Gud aldri senker lista, selv om jeg av og til river! Nåden river ned gitteret i skammens fengsel, og
lar meg erfare frihet og kjærlighet enda en gang. Nåden
gir rom for sannhet, ekthet og sårbarhet, og nåden har
et ansikt; Jesu ansikt! Nåden bevarer meg i relasjonen
til Jesus hele livet, gjennom skiftende tider av glede og
utfordring.
Jeg kommer til å synge Amazing Grace over mitt eget
og andre liv så lenge jeg lever. Hver gang vi forsøker å
legge noe til eller trekke noe fra, så forkludrer vi Guds
nåde. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn
gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde
fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en
som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten
synd. 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens
trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som
gir hjelp i rette tid. (Hebr. 4, 14-16)
Jeg utfordrer Ole Martin Telhin.

Morten Edvardsen
Pastor i Tønsberg Frikirke
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DIAKONATETS SOMMERTUR 1. JUNI
Turen gikk med buss fra Tele-Tur og med Lars Stian
som en hyggelig og god sjåfør. Vi starta fra Sem kl.
0915 og plukka opp en god gjeng på Barkåker, så vi ble
i alt 29 deltakere. Dagfinn prest kom på i Horten. Det
var fint at han kunne være med i år.
Da vi kom til Moss, fant vi fram til Bymisjonen, der vi
fikk deilig servering med kaffe og 2 rundstykker.
Så gikk turen videre til Østerbo evangeliesenter, som
var målet for turen vår. Her ble vi tatt vel imot av miljøarbeider Håvard Bogen. Vi ble vist inn i kirken på
området og fikk en fin orientering om stedet. Det er
stort med i alt 44 bygninger.
Disse skal holdes vedlike, men de har en politikk som
tilsier at de pusser opp etter hvert som økonomien tillater det. Det er 33 år siden Østerbo, som tidligere var
senter for psykisk utveklingshemmede, ble overtatt av
Lise og Ludvig Karlsen.
Det drives som et rehabiliteringsenter for rusmisbrukere. Her får de hjelp til å bli kvitt sitt rusproblem og
begynne et nytt liv i troen på Jesus. De har som regel
en dårlig oppvekst og mye å lære for å få et verdig liv.
Det som skjer av vekkelse i Norge skjer for det meste
i evangeliesentersammenheng. I kirken fikk vi et godt
innblikk i det gjennom sang og vitnesbyrd fra beboerne. Det var interessant og gripende å høre.

Her har vi tatt en stopp ved Arena - Moss kirke og kultursenter, hvor vi fikk servert deilige rundstykker og
kaffe.
Etter en god stund i kirken var det tid for middag. Vi
fikk en deilig gryterett, og deretter karamellpudding og
kaffe. Etterpå kunne de som orket det være med på en
omvisning.
Håvard Bogen fortalte mye om stedet og om opplegg
fra dag til dag. Vi fikk også vite at de har sju evangliesentre rundt om i landet med ca. 180 behandlingsplasser. Et enestående arbeid som også førte til at Ludvig
Karlsen fikk Kongens fortjenestemedalje
i gull i 1997. Vel fortjent!

Senteret har dessuten et godt skoletilbud med forskjellige linjer:
• Almennfag, snekkerlinje, helse og omsorg, kokkefag og ellers arbeidstrening.
• Dessuten bibelskole med et flott resultat, en undersøkelse 2 år etter de har sluttet, viser at hele 82 %
ikke har hatt tilbakefall. De har blitt gode samfunnsborgere.
Her er vi ute for å bese området rundt evangeliesenteret.
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Her sitter vi i møtesalen for å høre om det som skjer på
evangeliesenteret.

De som ville kunne besøke en butikk de har på
stedet,hvor de selger bøker, cd-er og litt av hvert. Vi
fikk forresten en cd hver alle sammen.
Så vendte vi nesa hjemover med en stor takk i hjertet
for det vi hadde sett og hørt denne dagen.
Annlaug Wold
ref.

Dette bilde sto på ett bord i gangen på vei inn til kirkestua.

Beboerne på evangeliesenteret holder andakt, synger og kommer med vitnesbyrd.
På besøk i ett av oppholdsrommene på evangeliesenteret.

Annlaug takker for mange gode ord og for at vi fikk
komme på besøk.

Semstikka 11
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Menighetsweekend Vear
arbeidskirke 12 - 14. oktober
PROGRAM
Fredag 14. oktober kl. 18.00.
Biskop Per Arne Dahl taler over temaet ”Guds kjærlighet over oss”.
Minikoret med Malene Gjore med band.
Lørdag 15. oktober kl. 11.00.
kl. 12.30 Lunsj
kl. 14.00 Prosjekt kor. Vi øver på sanger som skal gjennomføres i
gudstjenesten søndag
Kl. 16.00 Kaffe og kaker
Kl 17.00 Bibeltime v/David Gjerp
Kl. 18.00 Middag og dessert (i kjelleren)
Kl. 19.30 Ungdomskveld (i kirkerommet). Konsert. Salg av mat i
kjelleren etter konserten.

33 33 36 69

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

Søndag 16. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Tale ved kapellan Erna Rodahl. Utdeling av min kirkebok
for 4-åringer.
Prosjektkor deltar.
Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Informasjon finner du på Stokke.kirken.no og påmelding kan gjøres til
Torbjørg Aasmundtveit tlf. 476 32 371 (1. oktober).

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

22 40 00 40

33 00 31 00 - vakttelefon 901 98 250

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
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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

SLEKTERS GANG

Vigde
22. mai
Angelina Fuglø Lerdahl, Tønsberg Domkirke
Erlend Dale Trevland, Sem kirke
29. mai
Matheo Løvenhjelm Gunnerud, Sem kirke
Emma Victoria Olsen, Sem kirke
5. juni
Oliver Skjelbred-Rzniqi, Høyjord stavkirke
19. juni
Oliver Scheen Kristoffersen, Slagen kirke
Elias Liland-Mehmetaj, Tønsberg domkirke
10. juli
Kaja Kjønnerød Brandtzæg, Sem kirke
24. juli
Patrick Skinnes, Sem kirke
7. august
Leander Ruud Derrica, Sem kirke
Iris Lilly Olafsdottir, Sem kirke
Leonardo Jarl Tucci, Sem kirke
21. august
Linnea Cassandra Bjørkung, Nøtterøy kirke
28. august
Christoffer Møyland, Horten kirke
4. september

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

21. mai
Tonje Walaker Lunde og Svein Halvor Ouff,
Sem kirke
18. juni
Eva Therese Rove og Eivind Håvard Gabrielsen,
Sem kirke
Veronica Stenbakk Flom og Kjetil Malvin,
Slagen kirke
25. juni
Charlotte Lindseth Haugan og Jon Angelskår,
Slagen kirke
6. august
Siv Iren Aasheim og Kim Thomassen, Sem kirke
27. august
Lene Olsen og Geir Flåten, Sem kirke

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

www.plantasjen.no
20. mai
Ellen Agnes Aubert Hellern, Sem kirke
3. juni
Leif Alfred Kristiansen, Sem kirke
17. juni
Ivan Oliver Isaksen, Sem kirke
28. juni
Aud-Henny Vada, Sem kirke
Margrete Sæter, Sem kirke
1. juli
Mildrid Kvaløy, Sem kirke
4. august
Eva Kongstein, Sem kirke

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

Norges eneste klokkestøperi
Skipsklokker - Gårdsklokker
Kirkeklokker - Klokkespill
Støpte minneplater
GJØR TRYGGE BILKJØP HOS

Døvlevn 25, Sem - Tlf. 33 30 12 80

Vi ønsker å være din
samarbeidspartner innen
økonomi og regnskap

Tlf. 33 36 32 20 - post@midtvestfold.no
www.midtvestfold.no

OLSEN NAUEN
KLOKKESTØPERI AS
www.klokkestoperi.no

Tlf. 33 35 90 40 - Postboks 2035, 3103 Tønsberg

Semstikka 13

KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen
Jarlsberg vokal inviterer til en konsert i Sem kirke søndag
16. okt. kl.19.00 *

Tema for konserten er “ Stor musikk
i små formatter ” Med andre ord en
konsert viet kammermusikk for solister, kor og instrumenter.
På programmet star verker av
Palestrina, Bach, Reger, Wolf og
Pärt
Medvirkende:
May Britt Forsberg Hovdenak, sopran, Runa Skramstad, alt, Mauritz
Løvgren, tenor, Svein Tore Ringøen, bass, Roar Bye Blåsmo, cello,
Tonny Krokengen, orgel/cembalo
Billetter v/ inngang kr 200,-

Kor for barn og unge i Sem
og Domkirken menigheter.

Minores, aspirankoret og jentekoret
har startet opp igjen med øvelser etter ferien i Solvangkirken på torsdager. Korene er aktive og har en
rekke arrangementer i løpet av året.

MINORES

(barn i 1. og 2. klasse, øver 17.1518.00)

I år ledes Minores i et samarbeid
mellom dirigent og to jenter fra jentekoret. Minores opptrer i Solvang
kirken på familiegudstjenester. Dirigent Charlotte Fongen har her
ansvaret. Minores samarbeider opp
mot Aspirantkoret og skal bla. være
med på Barnas julematine i domkirken under domkirkefestivalen.

ASPIRANTKORET

barn i 3.-6. klasse, øver 17.15.18.45)
De skal være med å fremføre Skapinga av Haydn sammen med Det
Norske solistkor, orkester og solister
i Tønsberg domkirke i sept. Til jul
skal de synge med Engegaardkvartetten på Barnas matinee. Selvfølgelig synger de julen inn i domkirken
på julaften. Til våren skal korene ha
en musikalkonsert på Støperiet, her
skal aspirantkoret fremføre musikk
fra den velkjente Jungelboken.

JENTEKORET

(jenter
fra 7.
klasse, øver
kl.19.0021.00)
Jentekoret har store oppgaver foran
seg. De yngste skal være med på
Haydns Skapinga med Det Norke
solistkor, orkester og solister i september. Til jul har de med seg Engegaardkvartetten til sin årlige julekonsert i domkirken. Julaften møtes
nye og gamle jenter for å synge julen inn i domkirken. De skal være
medskapende på ny musikal som
skal fremføres på Støperiet til våren. I tillegg kommer enkelte konserter og deltagelse på gudstjeneste.
Jentekoret har hver vår en tur,
en liten miniturne til inn og utland.
Våren 16 gikk turen til Spanias solkyst, Altea. Koret deltok her bl.a.
på gudstjeneste i Minnekirken ved
Solgården i Villajoyosa og hvor de
hadde en egen ettermiddagskonsert.

For mer info se: jentekoret.com

www.eldevikbygg.no
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TØNSBERG MISJONSKIRKE

31.oktober
Kl 17-20
Hogsnes Grendehus
Kr.70,- pr barn

Bli med på årets HalloVennfeiring på Hogsnes grendehus!
Også i år samarbeider Misjonskirken og HBV
(Hogsnes- og Bjellandåsen Velforening) om å arrangere HalloVenn-fest for alle barn opp til 12år.
Vi fyller lokalene med aktiviteter og godteri, dere
kommer med utkledde barn (og voksne?!) og
sammen har vi en kveld full av fart og moro!
For inngangspengene får barna hver sin pølse og
brus, mens de voksne kan kjøpe dette samt kaker
og kaffe i kafeen vår.
Sånn har det foregått på HalloVenn tidligere år:

Hva skjer i Misjonskirka?
- følg oss på nett;
på hjemmeside
og på Facebook!
KONTAKTINFO: Tønsberg misjonskirke, Bjellandveien 16, kontortid: tirsdag og torsdag kl 13 - 15.
Hjemmeside: www.tonsbergmisjonskirke.no. Pastor Bjarte-André Matre, mobil 911 18 761

Semstikka 15

Gudstjenester høsten 2016
11. september
17. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
Offer: Menighets arbeid
18. september
18. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl.1100
Familiegudstjeneste med dåp.
Høsttakkefest.
Utdeling av 4- års bok.
Offer: Menighetens trosopplæringstiltak
25. september
19. søn. i treenighetstiden
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd
Offer: Barkåker menighetshus
2. oktober
20. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
Offer: Menighets arbeid
9. oktober
21. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Felles gudstjeneste for Sem og
Slagen sokn. Dåp/ nattverd
Offer: IKO , Kirkelig pedagogisk
senter
16. oktober
22. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med dåp/
nattverd
Offer: Menighets arbeid
23. oktober
23. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
Offer:TV-aksjonen
30. oktober
Bots- og bønnedag
Barkåker menighetshus kl. 1100

Bots- og bønnedagsgudstjeneste.
Skriftemål.
Offer: Barkåker menighetshus
6. november
Allehelgenssøndag
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd
Offer: Kirkes Sos i Vestfold
13. november
26. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
Offer: Menighets arbeid
20. november
Domssøndag / Kristi kongesøndag
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med nattverd
Offer: Barkåker menighetshus
27. november
1. søn. i advent
Sem kirke kl. 1100
Familiegudstjeneste med dåp/
nattverd.
Offer: Menighets trosopplæring
4. desember
2. søn. i advent
Sem kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp / nattverd
Offer: Menighets arbeid

11. desember
3. søn. i advent
Sem kirke kl. 1100
Temagudstjeneste med konfirmanter
Bønnevanding og nattverd
Offer: Kirkens Bymisjon Vestfold
18. desember
4. søn. i advent
Sem menighetshus kl. 1100
Familiegudstjeneste
Offer: Sem menighetshus.
Kirkegrøt
24. desember
Julaften
Sem kirke kl 1400 og 1530
Offer Kirkens Nødhjelp
25. desember
1. juledag
Sem kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste med dåp/nattverd
Offer: Menighetens misjonsprosjekt
26. desember
2. juledag
Barkåker menighetshus kl. 1100
Gudstjeneste med gang rundt
juletreet
Offer: Barkåker menighetshus
NB! Endringer kan forekomme.

