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Kommende aktiviteter for barn
Trill og Trall: Vear arbeidskirke annenhver torsdag kl 1100 og 1300. Sangstund og
prat for babyer med mødre/ fedre. Kontakt Kjellaug Breian Langø for mer informasjon: tlf 412 20 171.
Semsklubben på Sem menighetshus (barneklubb for 5- 10 år): Annenhver mandag kl 1700- 1830. Aktuelle datoer: 23.03, 20.04 og 04.05 (NB! På Hesby gård).
Tårnagentdag i Sem kirke: søndag 10. mai. 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 1715- 1800
i Solvangkirken.
Tønsberg Domkirkes Aspirantkor for 3. – 6. trinn: Øver hver torsdag kl 17151845 i Solvangkirken.
Nattkirke/Ungdomsklubb: Et samarbeid med ungdomsklubben AlFred (Tønsberg misjonskirke). Fra 7. klasse. Samlinger annenhver gang i AlFred (Grendehuset
på Hogsnes), og i Vear arbeidskirke. Kl 1930- 2200. Følgende fredager i Grendehuset: 27.03. og 24.05. Følgende fredager i Vear arbeidskirke: 17. 04. og 8.05.
Kontaktperson er kapellan Erna Rodahl.

Kommende aktiviteter for voksne
Diakonatets hyggetreff - noe for deg?
Barkåker menighetshus
1. april Ingjerd og Jo Hedberg forteller fra tur til Isreal
6. mai Asle Stølsdokken synger og har andakt
Sem menighetshus
25. mars og 22. april
6. mai fellesmøte på Barkåker menighetshus
NMS Misjonskafe siste onsdag i hver måned kl. 11.00.
Bønn i Vear kirke hver mandag kl. 07.00 og 19.00

Semsløkka barnehage
Styrer: Liz Iren Milton
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BISKOPENS PÅSKEBETRAKTNINGER

Du er aldri alene
venne seg til å tro på. Men det går
ikke lang tid før oppstandelsen blir
fundamentet for en helt ny forståelse av livet.

De første som kom til Jesu åpne,
tomme grav het Maria, Johanna og
Maria. Det står i Lukasevangeliet
at de simpelthen ikke visste hva de
skulle tro, denne tidlige morgenen.
De var der for å gjøre det de ikke
rakk to dager tidligere, nemlig å
stelle Jesu døde kropp. Og så finner
de graven tom! De ble redde og bekymret.
Da kvinnene fortalte det videre til
de elleve apostlene, møtte de måpende undring. De mente det hele
var løst snakk og trodde dem ikke.
Apostlene hadde tross alt ingen fasit å forholde seg til, og de hadde
egentlig mistet alt håp, den mørke,
lange fredagen. Han som hang der
på korset i midten hadde gitt dem
håpet om en ny verden, en annen
tid, en annerledes verdensordning.
En tid da den forhatte okkupasjonsmakten ikke lenger fritt kunne trakassere, mishandle og voldta uskyldige mennesker. En verden der
døden ikke skulle ha det siste ordet.

Snart blir den første dagen i uken, og
den gleden og feiringen som kom til
å prege den, selve kjennetegnet på
hva kristendom er. På Herrens dag
kom de sammen, ofte i hemmelighet for å unngå forfølgerne, og for
å tilbe den oppstandne. I troen på
ham fant de næring til håpet om det
evige livet.
Livet hadde tatt en helt ny vending,
og de begynte å fortelle. Midt i en
verden av likegyldighet og kynisme
gikk en liten gruppe mennesker omkring og bar på et håp. Midt i forfølgelsen, midt i forundringen, midt i
lengselen.
Det var nedenfra det startet. Det håpet kvinnene først forkynte var en
kraft som etter hvert rokket imperiet. Det nådde verdensdel etter verdensdel. Over deres hoder vokste
det snart fram palass og katedraler,
men de som bærer på det stillferdige håpet, går ikke maktens ærende.
De går hele tiden nær dem som har
mistet sitt håp, for å løfte, bære og
reise opp de svake.

Gleden og håpet som gryr fra den
tomme graven og etter møtet med
den oppstandne, har overlevd gjennom skiftende kår i to tusen år. Også
denne påsken skal håpet formidles
i ord og toner, gjennom omsorg
og kjærlighet. Mennesker kommer
sammen for å oppsøke den oppstandne og levende, midt i en verden full av fortvilelse og død. Etter
sitt løfte er han selv til stede, midt i
blant oss, i vår tid og våre liv, når to
eller tre er samlet i hans navn.
Opplevelsen som ble til livets fundament for Maria, Johanna og
Maria er også vårt håp: Frykt ikke
mere! Evig er han med. Troens øye
ser det: Han gir liv og fred.
Biskop Jan Otto Myrseth

God
påske

De tre venninnene ble sett på som
forvirrede kvinner som fòr med løst
snakk. I samtiden ble kvinner ikke
regnet for å være pålitelige vitner
i saker der vesentlige ting stod på
spill.
Men det er de som får nøkkelrollen,
det er de som bevitner og formidler
den største hendelsen i verdenshistorien. Da de fant Jesus levende, var
det et sjokk av glede – et sjokk det
var svært vanskelig å begripe eller

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

Semstikka 3

GLIMT FRA Thailand

Lørdagsklubber
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, ble dette en magisk opplevelse. De aller
fleste kirkene var veldig enkle, men alle hadde de den
gode stemningen som gjorde at du igjen fikk bekreftet
at det er menneskene, og ikke bygningene som er det
viktige når en samles til gudstjeneste. Og at Gud er like
tilstede enten en møtes i en enkel kirke med jordgulv,
eller en katedral.
I fjor startet vi opp fem lørdagsklubber, fire i Nan og
en i Chiang Rai. I år planlegger vi å starte opp to nye,
denne gang i Nord Øst Thailand.
Ønske om å starte opp med lørdagsklubber kom fra
våre kirkemedarbeidere i Nan. De hadde et sterkt ønske
om å gjøre noe for barna i landsbyene. De var bekymret for alle barna som måtte klare seg selv en hel dag
fordi foreldrene var på jobb, ute på jakt eller på jobb
på rismarken, og ønsket derfor å starte opp et tilbud på
lørdager.
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.
Kunnskap om hvordan en tar vare på landsbyens
egenart og på miljøet. Hvordan en tar vare på seg selv
og hvordan en blir et godt medlem i samfunnet.
Barns rettigheter og stammefolkets rettigheter i
Thaisamfunnet.
Viktigheten av utdanning. Erfaringer viser at barn
fra disse landsbyene slutter på skolen tidlig, mange
gjør seg knapt 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
Etter et år med lørdagsklubber så har mye godt skjedd:
Mer enn 100 barn er registrert som medlemmer av lørdagsklubbene, og i gjennomsnitt så deltar tilsammen
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80 barn hver gang. Lørdagsklubbene holdes i de lokale
kirkene og varer i gjennomsnitt 4 timer hver gang.
Lederne forteller at barna har blitt mer selvsikre gjennom å delta på de ulike aktivitetene, og har nå forskjellige ansvarsoppgaver under gudstjenestene på søndagene. De forteller også at barna kjenner en større stolthet
over egen kultur og språk.
En av aktivitetene som har vært svært populære i Nan
er historiefortelling. Lederne har laget egne bøker hvor
lokale historier blir fortalt og eget skriftspråk brukt
(det er en finsk misjonær som jobber med å lage Lua
skriftspråk, helt fram til nå har det bare vært et muntlig språk). De har også laget detaljrike bilder med utgangspunkt i lokal historie og har brukt disse som et
hjelpemiddel i historiefortellingen. Lederne har lest og
fortalt historier først, og etterpå har de utfordret barna
til å gjenfortelle historiene. I begynnelsen var barna
veldig sjenerte, men ble mer og mer frimodige etterhvert, og historiene ble mer og mer detaljrike. Lederne
observerte at barna husket bedre når de fikk bruke sitt
eget språk da de gjenfortalte historiene.
Et av målene med lørdagsklubben er å gjøre barna stolte av sin bakgrunn. På skolen må barna snakke thai, og
de lærer bare thai, derfor er lørdagsklubben en verdifull
arena hvor de kan snakke og lære sitt eget språk.

Konfirmanter i Sem sokn
våren 2020
Lister i alfabetisk rekkefølge.
Konfirmasjon i Sem kirke 3. mai
Mikael Andre Krogstad Andersen, Benjamin Andreassen, Annelin Kihl Berg, Maria Danielsen, Marie Sofie
Ekeberg, Thea Almenning Folvik, Sanna Moen Foss,
Michelle Kristine Grøstad, Linus Hansen, Alexandra
Kvam Haug, Elise Wilson Horn, Nora Semb Johannessen, Celine Knutsen, Sander Byholt Lilleås, Emma
Christin Mathisen, Helene Myhre, Herman Olsen, Ida
Sesilie Paulsen, Mille Angelica Grønhaug Syversen,
Selma Sørsdal, Paul Adrian Vikse
Konfirmasjon i Vear arbeidskirke 9. og 10. mai
Jakob Aker-Svendsen, Marte Guran Borgersen, Marthe
Thorød Grimnes, Madeleine Langli-Hansen, Nikolai Lingjerde, Marlene Lunde Myhre, Mathilde Nicolaysen, Louise Hetty Osa, Hermine Mathisen Ødeskaug

Sem menighetsråd,
2019-2023
Det nye menighetsrådet i Sem består av
følgende medlemmer:
Leder:
Else Marie Fevang Farnes, Barkåker
f. 1960, Hjelpepleier
Nestleder og representant i fellesrådet:
Harald Rudland Larsen, Barkåker
f. 1956, Logistikkansvarlig
Sekretær:
Geir Morgan Breian Langø, Vear
f. 1965, Adjunkt
Christine Svalestad, Barkåker
f. 1988, Automasjonsingeniør
Gerd Iren Tala, Sem
f. 1969, Gårdbruker
Henry Smidsrød, Sem
f. 1947, Pensjonist
Varamedlemmer:
Anne Martea Rudland Larsen, Barkåker
f. 1955
Astrid Trollsås, Vear
f. 1956, Hjemmearbeidende

OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS

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

Egil Urstein, Vear
f. 1954, Elektriker
Berit Eldevik, Barkåker
f. 1947, Pensjonist
Jo Hedberg, Barkåker
f. 1962, Daglig leder, Bønnelista

Annonser i

stikka
SemSemstikka

Priseksempel:
Et år i dette formatet, kr 1.100,-
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE
v/Camilla Jørgensen
Det er aldri for seint med dåp

Vi ønsker hjertelig velkommen til dåp i en av våre
kirker! I Den norske kirke døper vi babyer, små barn,
større barn, ungdom og voksne. Noen tenker kanskje
at siden jeg ikke fikk døpt barnet mitt som baby, så har
toget gått. Men tvert om; det er aldri for seint. Vi ønsker
at det skal være lav terskel for å velge dåp i alle aldre.
I mange situasjoner kan ofte bare tanken på å arrangere
en fest, bli for mye. Mange har høye forventninger og
krav til hvordan dåp og dåpsfest skal være. Kontakt
gjerne sogneprest, kapellan eller menighetspedagog
for en prat om hvordan dåp kan gjøres helt enkelt, med
mulighet for å låne dåpskjole, få hjelp til å lage kirkekaffefest, eller andre behov. Det finnes mange alternativer hvis man vil gjøre dåp enkelt uten masse styr.

Foto: Bo Mathisen/ Dnk

Foto: Bo Mathisen/ Dnk

Våre tre kirker har ulike preg, og kan
passe til ulike situasjoner og behov

Vear kirke- liten og intim arbeidskirke
Foto: Erna Rodahl

Barkåker menighetshus- koselig og uformell, med
gangavstand lokalt på Barkåker
Foto: Camilla Jørgensen
Dåp og opplæring hører sammen. Sem sokn har en
rekke trosopplæringstiltak som barn og ungdom fra 0
til 18 år kan delta på. Vi har gudstjenester i minst en
av våre kirker hver søndag, hyggetreff, barneklubb,
bønnekvelder, kor og konserter m. m.
Menigheten skal være et sted der kristen tro og tradisjon både kan læres og praktiseres, gjennom hele livet,
fra vugge til grav. Dåpens gave varer livet ut.
Se www.kirken.no/sem for informasjon om våre samlinger og arrangementer, og for elektronisk påmelding
til dåp/ annen informasjon om dåp.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2020

Sem kirke - høytidelig og tradisjonsrik middelalderkirke
Foto tatt av fotograf Kjellaug Breian Langø
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Tirsdag 31. april kl 1700- 1900 går konfirmantene fra
Sem sokn med bøsse for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. De går både på Sem, på Barkåker og på Vear. Pengene går spesielt til Kirkens Nødhjelps prosjekter for
å skaffe reint vann til mennesker som ikke har tilgang
til det. Vi satser på å få med konfirmantforeldre/ fore-

«Åtte dager i Jerusalem»
Av Ole Chr. Kvarme
Et kort utdrag v/ kapellan Erna Rodahl.

Innledning

Den kristne kirken har gjennom århundrene, hatt liten
interesse for sine jødiske røtter, men det har endret seg
de senere årene. Det har ført til en fornyet lesning av
evangeliene i lys av det jødiske miljøet Jesus var en del
av, og beriket kristen tro og praksis. «Åtte dager i Jerusalem» er et viktig bidrag til dypere innsikt og forståelse
for påskefeiringens betydning og gir impulser til en rikere feiring av den største kristne høytid, etter min mening.
Jeg vil her forsøke å gi et kort referat av de viktigste
punktene i boken.
Bokens forfatter, Ole Chr. Kvarme, bodde i Israel
med sin familie i mange år og har også studier i rabbinsk litteratur om påsken. Boken ble først utgitt i 1996
på Verbum forlag. Ny, revidert utgave kom i 2019.

er Messias, den salvede, frelseren for jøder
og alle folkeslag.

I JØDISK PÅSKE
Tiden for vår
frihet

Utgangspunktet for
jødisk påskefeiring
er fortellingen om
utferden fra Egypt i
Det gamle testamentet(GT), i 2. Mosebok
12. Etter forskriftene i GT og etter den gamle bibelske
kalenderen, feirer jødene påske i sine hjem kvelden til
den 15. dag i måneden nisan. Datoen faller noenlunde
på sammen tid som vår kristne påske. I den bibelske og
jødiske tradisjonen kalles festen også
«De usyrede brøds høytid» og varer en uke.

Forord

Jesu åtte dager i Jerusalem forandret historien, har gitt
håp til mennesker over hele jorden og gjort den stille uke
og påsken til kirkens viktigste høytid. Å lese om disse
åtte dagene med jødisk tro og tradisjon som bakteppe
gir et nytt blikk inn i det som skjedde, og på ham vi
bekjenner som Israels Messias og verdens frelser», skriver Kvarme. Boken har fokus på den bibelske og jødiske
bakgrunnen for vår påskefest, og er delt i tre deler.
Å lese evangeliene i deres jødiske omgivelser lar oss på
nytt verdsette kirkens jødiske arv. Jesus kommer til Jerusalem som jøde og feirer den jødiske frihetsfesten. Samtidig bryter noe nytt fram med mannen fra Nasaret. Han
satte til å gå sammen med konfirmantene, slik at vi får
dekket flere roder. Ta kontakt med menighetspedagogen dersom du ønsker å være bøssebærer. Ta godt imot
bøssebærerne når de går rundt! Det er mulig å støtte
med VIPPS. Bøssebærerne har VIPPS nr.

Påskemåltidet begynner når storfamilien samles i hjemmene etter synagogegudstjenesten, gjerne i sjutiden om
kvelden, og det pågår som regel til midnatt eller lenger.
Som for sabbaten gjelder det at ingen skal være alene
den kvelden. Alle skal få kjenne gleden over friheten
som Gud gir sitt folk.Venner og andre gjester er invitert
og fremfor alt er barna med. Den bibelske forskriften for
påskefesten i 2. Mosebok 12, lar barna få en sentral rolle
i feiringen. «Når barna deres spør: Hva
er dette for en skikk? skal dere svare: Det er påskeoffer
for Herren»(2 Mos 12,26-27). Barna er med i måltidet
og i festen og deres spørsmål danner utgangspunktet for
beretningen om Guds gjerning i frelsens historie. De fire
beger er: Livets beger, Frihetens beger, Velsignelsens
begre og håpets beger. Måltidet begynner med lovprisning av Gud som livets og skapelsens Herre.

Påske i Jerusalem - På Jesu tid

Når påsken kommer er, feststemingen og atmosfæren i
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Jerusalem til å ta og føle på. Det gjelder i dag og det var
tilfelle på Jesu tid. Når jødene i dag feirer påske i Israel
eller andre steder i verden, heter det: Neste år i Jerusalem! På Jesu tid het det: Se vi går opp til Jerusalem! Og
så kom pilegrimene i tusentall. De kom ikke alene, men
i fellesskap fra forskjellige distrikter. Det var både
menn, kvinner og barn i følget. Under vandringen sang
de valfartssangene, som Salme 121-134: «Jeg løfter
mine øyne opp mot fjellene» (Salme 121,1).
Påskenatten med påskemåltid og fellesskap var våkenatt og var preget av forventning om Messis´ komme.
Når påskekvelden kom, feiret jødene på Jesu tid et måltid som i hovedsak hadde samme innhold og orden som
påskemåltidet i dag.

II JESUS I JERUSALEM

Med bibeltekstene som kilde, følger andre del av boken
Jesus hver dag i Jerusalem, frapalmesøndag med inntoget i Jerusalem til oppstandelsen påskemorgen.

Søndag: Inntog i Jerusalem

Som en av mange tusen pilegrimer kommer Jesus til Jerusalem for å feire påske. Han drar rett til templet etter
ankomsten og har losji i en av de små landsbyene utenfor byen. Han er jøde blant alle de jødene som kommer
til helligdommens by for å feire frihetens fest.
Likevel skjer det noe som hverken disiplene eller andre hadde forventet. Han står fram som Messias, den
lovede frelserkongen. Han blir hyllet av landsbyfolkene og flokken som følger ham over Oljeberget og inn i
Jerusalem(Matt 21, Mark 11, Joh 12).
Men han må gå den tunge veien til Golgata og korset før
han sprenger gravens trengsler.

Mandag: Konfrontasjon i templet

Dagen i forveien har Jesus ridd på et esel over Oljeberget og gjort sitt inntog i byen som Messias. Han er
hilst velkommen som Israels konge. I dag går Jesus til
fots sammen med disiplene sine. Når pilegrimene kom
til Jerusalem, brakte de med seg penger til flere formål.
Det kunne være til vanlige tempelskatter eller de skulle
kjøpe duer eller andre offerdyr. Ofte måtte de veksle
pengene de hadde inn i annen mynt eller de hadde, enten
mindre eller større. Pengevekslerne fungerte som
bank, og ved deres bord ble myntene veid og nødvendige transaksjoner foretatt. I det Jesus og disiplene vandrer
gjennom søylegangene og betrakter virksomheten, begynner Jesus plutselig å velte pengevekslernes bord og
due handlernes benker. «Mitt hus skal vær det bønnens
hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule»
(Mark 11,17; Jes 56,7; Jer 7,11).
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Tirsdag: Undervisning i Helligdommen

Lengselen etter Messias og frihet fra åket romerne hadde lagt på jødene var sterkt i folket. Forventningen var
stor! Mange hadde hørt om Jesu undergjerninger og folket undret seg. Kunne det være at Jesus var den Messias
de hadde ventet på så lenge?
Jesus forteller flere lignelser og taler om de siste tider. Han avslutter med beskrivelsen av Menneskesønnens komme og den store dommen og gjør det klart at
et liv etter hans ord fremfor alt kjennetegnes ved at en
gir mat til den sultne, drikke til den tørste klær til den
nakne, omsorg for fremmede og besøker syke og fengslede (Matt 25,31-46). Det er blant slike mennesker Jesus
selv har vandret. Det er blant disse han fortsatt vil være.
Han gir disiplene i oppdrag å følge i hans spor og leve ut
den barmhjertighet og nåde han selv gir dem del i.

Onsdag: Fest i Betania

Etter tre begivenhetsrike og intense dager i Jerusalem
me inntoget over Oljeberget og aktivitet i templet tar Jesus det med ro i Betania, den fjerde dagen. Den neste
kvelden skal folket feire påskemåltid og påskenatt. Nå er
det tid for ro og indre forberedelse til det som skal skje.
Et ledd i denne forberedelsen er fellesskapet og festmåltidet i Simon den spedalskes hus (Mark 14, 3-9).
Det er Hos Simon den spedalske at Jesus og disiplene
sitter til bords. Simon er trolig en av dem som har blitt
helbredet fra spedalskhet av Jesus, og med den tradisjonelle gjestfriheten under høytiden er det med ekstra
glede han åpner sitt hjem for Jesus og hans følge i Betania.De spiser, samtaler og synger. De synger festreisenes
salmer fra den bibelske salmeboken, Salme 121-134.
Det er salmer som uttrykker glede over Herrens nærvær
i templet og Herrens gjerning i historien.
Det er i dette måltidfellesskapet med samtaler og
sang hun bryter inn, kvinnen som kommer bærende på
en lys, brunaktig krukke. Alabastkrukken hun har i hendene, er fylt med nardussalve. Denne salven har en oljeaktig konsistens, var importert fra India og ble brukt til
parfyme. Den var ekstra kostbar. Det er derfor en uvan-

lig handling, at kvinnen heller salven over Jesu hode,
og noen av disiplene protesterer over slik sløsing. Men
Jesus lar det skje. Hun salver på forhånd Jesu
legeme til hans gravferd.
I bibelsk tid var det kun konger og øversteprester
som ble salvet. Moses fikk beskjed om å salve Aron som
øversteprest og Samuel salvet gutten David til konge
over Israel, og fra den dagen er Herrens Ånd over David
og han kalles den salvede - Messias, som blir betegnelsen på den framtidige frelserkongen. Jesus bekrefter at
kvinnen med sin gjerning salver han som Messias.

Torsdag: Påskemåltid på Sion

Det er blitt torsdag morgen i Den hellige by. Folkelivet er på sitt mest hektiske og folk gjør sine siste forberedelser til frihetsfesten. På tempelplassen kommer
de siste ankomne pilegrimene med sine offer og tiende.
På markedene blir de siste innkjøp til påskemåltidet og
høytiden gjort.
I det solen går opp over fjellet i vest, avsluttes slaktingen av påskelammene i templet og kveldsgudstjeneste i
kvinnenes forgård. Snart begynner den store festen rundt
om i de mange hjem og herberger, men feiringen av folkets frihet og håpet om forløsning og Messias komme.
Torsdag formiddag gjør også Jesus og disiplene de
siste forberedelsene til sin feiring av påsken. De nyter
ikke bare godt av gjestfriheten hos Marta, Maria og Lasarus og hos Simon den spedalske i Betania. De får også
nyte godt av gjestfriheten i Jerusalem, innenfor bymuren. To av disiplene får i oppdrag å gjøre i stand til påskemåltid i huset til en mann i byen.

Den nye pakts måltid

Før soloppgang kommer Jesus fra Betania. Sammen
med de tolv går han opp til huset i utkanten av esserkvarteret, det som omtales som «Øvresalen». Måltidet
er gjort klart til påskefest. På bordet står de fire beger
med druevin, det usyrete brød og bitre urter. De tar plass
rundt bordet. Det blir en annerledes påskefest enn disiplene er vant til.
Jesus bryter brødet og taler om sin kropp, han løfter velsignelsens beger og taler om sitt blod og en ny
pakt mellom Gud og folket. Men hva med påskelammet, selve hovedingrediensen i måltidet. Hvorfor nevner
ikke disiplene påskelammet og hvorfor taler ikke Jesus
om det og om seg selv som påskelammet? Jesus og disiplene spiser nok påskelammet, men vi vet ikke om det
er slaktet av prestene i templet eller et annet sted. Jesus
nevner påskelammet i sin samtale med disiplene,
men det er et element som går tapt i de fleste oversettelser.
Når Jesus sier at han har lengtet etter å spise «påske»
- pasha - med sine disipler, så går ordet «påske» ikke
bare på måltidet generelt, men på påskelammets spesi-

elt. Når Jesus deretter taler om sin kropp og brødet som
brytes, knytter han også på godt jødisk vis an til lammet
som slaktes. Og det er like etter at de har spist av påskelammet, at Jesus løfter velsignelsens beger og henspiller
til blodet av påskelammet som ble til frelse for isralittene i Egypt. Det er det samme ordet pasha Paulus benytter når han sier: «Vårt påskelam er slaktet, Kristus»
(1 Kor 5,7).

Fredag: Fra Getsemane til Golgata

Jerusalems våkenatt er snart omme for påskefeirende
fellesskap i alle kvarterer i byen. Men denne nattens
mørke, etter frihetsfesten på Sion og bønnekampen i
Getsemane, begynner en ny og lang dag for Jesus, hans
lengste dag. Han arresteres og føres fra hagen i Kedrondalen opp til Øvrebyen men forhør hos jødiske og romerske myndigheter og dernest til til korset på Golgatahøyden.
I den milde vårnatten kommer Judas sammen med
en flokk fra den jødiske tempelvakten og den romerske
militærforlegningen i Antonia-borgen. Det er en stor
flokk som kommer i forhold til den lille gruppen rundt
Jesus. De korte opplysningene som evangeliene gir viser
at det allerede har vært kontakt mellom overprestene og
Pilatus. På orientalsk vis går Judas fram og kysser Jesus
på begge kinn. Jesus hadde talt til Gud med det intime
«Abba», og Jesus tiltaler Judas på sitt intime vis: «Min
venn!» Han sier: «venn, nå har du gjort ditt!» (Matt 26,
50).

Via Dolorosa - smertens vei til Golgata

Etter at Pilatus har utlevert Jesus til å bli korsfestet, legger soldatene først en skarlagensrød kappe på han og
en flettet tornekrone på hodet hans. Den type skikker
var utbredt, særlig når det gjelder jødiske regenter, for å
håne jøders Messias-håp.
Så begynner Jesu vandring mot Golgata, sin smertens vei - sin Via
Dolorosa.
Nå er de framme ved Hodeskallestedet, Golgata
på gresk, Gulgolet
på hebraisk, der
den oppreiste korsbjelken står. Der
blir Jesus korsfestet. Når noen blir
henrettet etter den romerske rettstradisjon, ble det hengt
en plakat rundt forbryterens hals med forbryterens navn
eller forbrytelsen. Pilatus hadde laget en innskrift på
latinsk og festet på korset: INRI- kortformen for Iesus
Nazarenus Rex Ioudaeorum, Jesus fra Nasaret Jødenes
Konge. På hebraisk ville denne innskriften vært YHVH
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- Javeh, Yeshua Hanotzri Vemelek Hayehudim.
Tre eller fire lange timer henger Jesus på korset, helt til
han roper ut: «Far i dine hender overgir jeg min ånd.»
«Det er fullbrakt.» (Luk 23 og Joh 19) Jesus overgir sin
ånd i sin Fars hender. Nå er det gjort, nå er det fullbrakt.
Jesus blir gravlagt Det er blitt fredag ettermiddag og det
nærmer seg sabbatens inngang. Den første dagen i
høytiden er over og de står ved inngangen til påskens
sabbat. Den ene femtedagen følger den andre og jødene
kommer til Pilatus og ber om at likene av de korsfestede
blir tatt ned.
Før sabbaten går inn, kommer Josef og Nikodemus
med Jesu legeme til Josefs nye gravkammer, og de plasserer det svøpte legemet på benken inne i gravenhulen.
Så ber de en tradisjonell bønn. Når de har lagt sin døde
venn på plass i graven og bedt bønnene, går de ut og ruller de steinen på plass.

Lørdag: Sabbat i Jerusalem

Påskenatten og den lange dagen med Jesu vandring til
kors og død er over. Det er blitt sabbat, hviledag og ny
helligdag i Jerusalem. Sabbaten er gledens og livets dag
i bibelsk og jødisk tradisjon. Jesus hadde gjentatte ganger undervist disiplene om at han som Messias og Menneskesønnen måtte lide og dø, men skulle stå opp igjen.
Men disiplene skjønte det ikke. Selv da Jesus ble grepet i
Getsemane, forsto de det ikke, på tross av Jesu undervisning. Messias dør og går inn i dødsriket, og gjør denne
sabbaten til livets dag for Abrahams ætt og blir mellommann for en ny pakt for jøder og hedninger. Sabbaten

er oppfylt. Nå står en ny tid og en ny dag for døren for
jøder og hedninger.

Søndag: Han er oppstanden

Når solen går ned og tre stjerner er synlig på himmelen,
er sabbaten over. Da begynner en ny dag og en ny uke.
Det er på den første dagen etter denne påskesabbaten
at tiden også blir ny i Den hellige by. Når natten blir til
morgen denne første dagen i uken, viser Herrens engel
seg utenfor bymuren i Jerusalem. Det skjer noe i historien og i skaperverket som for alltid gjør tiden ny.
Jesu grav åpnes med romerske soldater og jødiske
kvinner som vitner. Det er oppstandelsens dag for Messias.

III LA OSS FEIRE PÅSKE

Denne delen presenterer et meditativt opplegg for hver
dag fra palmesøndag til påskemorgen. Det er forslag til
tekstlesning, salmer og bibelske salmer og tema for hver
dag. Denne delen har også et detaljert forslag til et påskemåltid i et større fellesskap. Hvordan dette kan feires
med tekster som leses, bønner som bes og de fire beger
vin. Det finnes også et forslag til et påskemåltid i familien, en forenklet feiring.
Det jeg har presentert her er bare et utdrag av boken til
Ole Chr. Kvarme. Jeg vil anbefale den på det varmeste.
Å lese hele boken vil gi ny og fordypet innsikt i påskens
mysterium og dens betydning for alle folkeslag.

Redesign-prosjektet i Vear arbeidskirke
Av Kapellan Erna Rodahl
Da er redesign-prosjektet: «Redesign av
brudekjoler til dåpskjoler», avsluttet, og vi
har fått 6 fine dåpskjoler til gratis utlån.
Om noen har lyst til å låne dåpskjole, er det
bare å ta kontakt med oss på Sem kirkekontor.
Dåpskjolene er i størrelse 3 - 7 mnd.

Fra v. Erna Rodahl, Ingrid Wiig Nilsen,
Marit Christophersen, Mona Bondevik og
Astrid Trollsås.
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MIN SALME V/REIDUN HAUGE
Salmen som jeg velger å
dele, har jeg hørt hele livet.
Jeg husker min far spilte
gitar og sang den med stor
glede. Den ble skrevet av
Fanny Crosby i 1873 og den
ble oversatt til norsk i 1909
av ukjent forfatter. Den engelske tittelen er Blessed assurance, Jesus is mine.
Denne salmen er kanskje
den mest berømte av Fanny Crosbys sanger. Hun var
blind, men hun hadde sett Herren, ikke fysisk, men for
det indre øyet. Vi vet ikke så mye om salmens opprinnelse. Men hun fikk en dag besøk av Mrs. Joseph Fairchild Knapp. Hun hadde laget en melodi som hun introduserte for Fanny Crosby. Og så spør hun henne: Hva
sier dette deg? Eller for å sitere ordrett: «What does it
say to you, Fanny?» Fanny svarer henne: «Blessed assurance, Jesus is mine.» Og etter noen få minutter kommer Fanny Crosby tilbake til Mrs. Knapp med en helt
nyskrevet sang. Salmen blir sunget i mange forskjellige kristne sammenhenger. Både melodi og tekst brukes fremdeles i dag i store deler av verden. Salmen er
oversatt til en rekke språk inklusiv tysk, fransk, spansk,
portugisisk, kinesisk, koreansk og japansk.
For meg betyr det mye å prise Jesus med lovsang.
Det er en trygghet å vite at Jesus er oppstanden. Jeg
tilhører ham som kom til jorden med kjærlighetsbud.

Det er med begeistring jeg kan hvile i at Jesus har åpnet
veien til Gud. Melodien og teksten i salmen er veldig
innholdsrik og flott.
Salige visshet, Jesus er min
Salige visshet: Jesus er min! Han er min hyrde,
kaller meg sin. Salige visshet: Allting er vel!
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel!
Omkved: Han er min glede, han er min sang,
Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal
jeg evig love hos Gud, Han er min brudgom,
jeg er hans brud.
All ting jeg gav Ham, all ting jeg vant,
Evighetsdagen herlig opprant, Himlen er åpen,
engler fra Gud Bringer til jorden kjærlighetsbud.
Omkved:
Nå kan jeg hvile fullkommen glad, Veien er
banet inn til Guds stad, Hjertet er renset, skylden
betalt, Selv er jeg intet, Jesus mitt alt.
Omkved:
Jeg utfordrer Paula Skjeggestad til å skrive
”Min salme”

Min oppskrift v/Vigdis Jodaa Holm
TRONDHJEMSROSE
Dette er egentlig en oppskrift fra Ingrid Espelid
Hovig, som jeg har bakt i mange år og som har blitt
«min kringle»
Oppskriften er enkel og grei og ei god kringle passer
på de fleste kaffebord!
1 pk gjær
100 gram smør
2,5 dl melk
40 gram sukker
375 gram hvetemel
Eventuelt revet skall av sitron

andre og former
til en ring. Dette
kan gjerne gjøres rett på stekeplaten. Man kan
selvfølgelig forme deigen til to
avlange leiver.

Lag vanlig gjærdeig, la deigen heves til dobbel størrelse. Bearbeid deigen godt, kjevle den ut og lag to like
lange emner. Smør en blanding av mykt smør, kanel og
sukker og bre utover, gjerne med rosiner om du ønsker
det!
Rull de to emnene sammen og del hver av dem på
langs. Da får du to lange pølser som du tvinner om hver-

Man kan med fordel pynte kringla med melisglasur.
Kringla smaker godt nystekt, men kan også fryses og
varmes litt i stekeovnen før servering!

Kringla heves mens ovnen varmes til ca 225 grader.
Pensle med sammenpisket egg og hakkede mandler før
du setter den i ovnen.

Håper den smaker!
Jeg utfordrer Berit Askekjær
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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, 919 94 195
(Erna Rodahl)
• 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

1. desember
Tim Freitag Holt, Sem kirke
5. januar
Jacob Andersen, Vear kirke
Victor Sandboe Berge, Vear kirke
12. januar
Emilie Jensen Berntsen, Sem kirke
Theo Helleberg Dahl, Sem kirke
26. januar
Fredrikke Svalestad Bjerksund, Sem kirke
Ada Solberg Nilsen, Sem kirke
9. februar
Cornelius Kirsebom Foyn-Bruun, Sem kirke
Louise Hetty Osa, Sem kirke
Agnes Hetty Osa, Sem kirke
16. februar
Helene Endsjø Bergstøl, Nore kirke
Fredrik Lunde Kringen, Arnadal kirke

5. november
Gunnar Steingrimsen, Sem kirke
15. november
Solveig Strand, Slagen kirke
29. november
Sofie Olsen, Sem kapell
26. november
Jan Engmann, Tønsberg Domkirke

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

www.eldevikbygg.no
Semstikka 13

KANTORS HJØRNE ved Tonny Krokengen
Aspirant og jentekoret er inne i et
aktivt semester med flere arrangementer. Lørdag 28. mars kl.18.00
inviterer de til en familiekonsert i
Solvangkirke hvor musikk fra diverse Disney-filmer står på programmet. Her vil kjent musikk fra
Løvenes konge, Frost og Mary Poppins bli fremført av kor, solister og
musikere.
Når sommeren nærmer seg vil
begge korene ha en sommerkonsert
i Sem kirke.
Først ute er aspirantkoret 4. juni
kl.18 og torsdagen etter den 11.6.
inviterer jentekoret til sin konsert
kl.20.
Her vil de presentere programmet de skal ha med til årets store tur
til New York 21.-25.6. Her skal koret ha konsert i St. Patrick Cathedral
på Manhatten og i Sjømannkirken.
I konsertserien til Klingende kirkelandskap denne våren tar vi med
noen arrangementer:
Slagen kirke
Søndag 12. april kl. 19 (1. påskedag)
Orgelkonsert
Kåre Nordstoga spiller verker av
J. S. Bach
Billetter kr. 150 / 100
Forhåndssalg TicketCo.no

Slagen kirke
Søndag 19. april. kl.19
«Påskens budskap i ord og toner»
Slagen kantori
Solister og instrumentalmusikere
Svein Erik Tandberg, dirigent
Kollekt
Tønsberg domkirke
Søndag 26. april kl. 19
«Henrik Ødegaard: Te deum»
Tønsberg domkor har bestilt et helaftens verk av komponist Henrik
Ødegaard.
Teksten til Te Deum er vevd sammen
med tekster av Norges største nålevende dramatiker, Jon Fosse.
Tønsberg domkor
Ditte M. Bræin, sopran
Eirik P. Krokfjord, baryton
Hornkvartett
Espen Melbø, orgel
Nina T. Karlsen, dirigent
Billetter kr. 250 / 200
Forhåndssalg TicketCo.no
Søndre Slagen kirke
Søndag 10. mai kl.18
«Ensemble 96»
Domkantor Nina T. Karlsen har
med seg sitt Oslo-baserte kammerkor Ensemble 96 til Søndre Slagen
kirke. På programmet står verk av
blant andre Bo Holten og Mattias
Sköld.
Kammerkoret Ensemble 96
Nina T. Karlsen, dirigent
Billetter kr. 200

VIKTIG MELDING
Koronasmitte kan føre til avlyste gudstjenester basert på råd fra helsemyndighetene.
Informasjon på Helsenorge.no
og kirken.no/sem
Møter og konserter kan bli utsatt på
ubestemt tid
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Søndre Slagen kirke
Tirsdag 26. mai kl.19
Vårkonsert
Magne Fremmerlid, sang
Geir Salvesen, klaver
DeKor
Arne Næss, dirigent
Gratis servering. Utlodning.
Tønsberg domkirke
Onsdag 3. Juni kl.20
Sommerkonsert
Tønsberg domkor
Nina T. Karlsen, dirigent
Billetter kr. 100
Sem kirke
Torsdag 4. juni kl.18
Sommerkonsert
Tønsberg domkirkes aspirantkor
Tonny Krokengen, orgel/klaver
Charlotte Fongen, dirigent
Fri entre
Sem kirke
Torsdag 11. juni kl.20
Sommerkonsert
Tønsberg domkirkes jentekor Tonny Krokengen, orgel/klaver Charlotte Fongen, dirigent
Billetter kr. 100 / fam. 200 (studenter og barn gratis)

		

TØNSBERG MISJONSKIRKE

Besøk av Evangeliesenteret
Evangeliesenteret åpnet nylig kontaktsenter i Tønsberg sentrum
og i den forbindelse hadde vi besøk fra Evangeliesenteret den 2
februar. Stian Ludvigsen talte og vitnet om sin tid som narkoman
i Tønsberg. Han var overbevist om at han skulle dø som narkoman og mistet mange venner til rus. Det var sterkt for menigheten å
høre om hvordan han fikk møte Jesus gjennom innsatsen til kristne
i byen, og nå mange år senere driver han kontaktsenteret i Oslo.
Evangeliesenterets innsats for mennesker med rusproblemer kan
merkes over hele landet. Stian hadde med seg flere fra Østerbo,
hovedsenteret som vitnet og sang.
Vi ønsker Evangeliesenteret velkommen til byen og gleder oss over
alle som gjennom deres innsats får hjelp til å komme ut av rusen.

Stian Ludvigsen taler i Misjonskirken.

Høydepunkter i kalenderen:

• Søndag 15. mars kl 11: Gudstjeneste.
Øyvind Haraldseid, generalsekretær
Misjonskirken Norge taler.
• Søndag 22. mars kl 19: Bønn og lovsangskveld
For familien:
Palmesøndag 5. april kl 10 - påskefrokost og aktiviteter
Venner fra Østerbo synger og vitner.
For mer informasjon, se vår Facebookside: Tønsberg
Misjonskirke eller nettside: tonsbergmisjonskirke.no

Datoer for AlFred:
27. mars: Hogsnes grendehus
24. april: Hogsnes grendehus

Fakta om Evangeliesenteret:
Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon. Organisasjonen har i
over 35 år hjulpet rusavhengige til et nytt og rusfritt liv.
Vi tilbyr en helhetlig behandling av rusavhengighet. Behandlingen strekker seg fra de første
samtalene, avrusning og rehabilitering, til skolegang og muligheter for videre utdanning.
Dette inkluderer nedtrapping av LAR og soning etter §12.
80% rusfrie 5 år etter rehabilitering og skolegang
600 tonn mat deles ut årlig
150 ansatte
11 kontaktsentre hvorav nå et i Tønsberg.
(kilde: evangeliesenteret.no)
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Gudstjenester våren 2020
29. mars
4. søn. i fastetiden
Sem menighetshus kl.1100
Gudstjeneste med nattverd

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

5. april
Palmesøndag
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

3. mai
4. søn. i påsketiden
Sem kirke kl.1030 og 1230
konfirmasjonsgudstjeneste
Vear kirke kl. 1800
Kveldsgudstjeneste med nattverd

9. april
Skjærtorsdag
Sem kirke kl. 1800
Kveldsgudstjeneste med nattverd
10. april
Langfredag
Sem kirke kl. 1100
Pasjonsgudstjeneste
12. april
Påskedag
Sem kirke kl. 1100
Høytidsgudstjeneste med
dåp/ nattverd

9. mai
Lørdag
Vear kirke kl.1100
Konfirmasjonsgudstjeneste
10. mai
5. søn. i påsketiden
Sem kirke kl.1100
Familiegudstjeneste med dåp/nattverd
Vear kirke kl. 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste

13. april
2. påskedag
Barkåker menighetshus kl.1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd

21. mai
Kristi himmelfartsdag
Slagen kirke kl.1100
Felles gudstjeneste for Sem og
Slagen sokn

19. april
2. søn. i påsketiden
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

24. mai
Søndag før pinse
Vear kirke kl. 1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd

31. mai
Pinsedag
Sem kirke kl.1100
Høytidsgudstjeneste med dåp/nattverd
1. juni
2. pinsedag
Slottsfjellet kl. 1100
Friluftsgudstjeneste for alle menigheter innenfor Tønsberg kirkelige
fellesråd
7. juni
Treenighetssøndag
Sem kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/ nattverd
14. juni
2. søn. i treenighetstiden
Vear kirke kl.1100
Gudstjeneste med dåp/nattverd
21. juni
3. søn. i treenighetstiden
Felles friluftgudstjeneste for Sem
og Slagen sokn.
28. juni
4. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl.1100
Felles gudstjeneste for Sem og
Slagen sokn.
Dåp/nattverd
NB! Endringer kan forkomme

Bilde fra julegudstjenesten i Sem
kirke.
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