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På denne nettsiden finner du informasjon

om hva  som skjer i kirken.
Siden blir oppdatert hele tiden.

Søk her når du trenger informasjon.
Menighetsbladet ligger også her.

Leder

Kirkevalget 2015 
– Bruk stemmeretten
og vær med på å skape framtidas
kirke!

Ved Kirkevalget 13. og 14. september kan du
stemme på de personene du vil skal inn i bis-
pedømmerådet og menighetsrådet der du bor.

Men, hvorfor i alle dager skal du bry deg om
kirkevalget? 
Sjansen er stor for at det også er kirkesaker
du bryr deg om. 
Hva med spørsmålet om kirken bør vie
homofile? 
Hva skjer etter skillet mellom stat og kirke? 
Hvem bør bli kirkens neste biskop? 
Hva skal kirken mene om politiske spørsmål?
I kirkevalget får du bestemme hvem som skal
sitte i kirkens øverste organ. De skal i sin tur
bestemme kirkens utvikling og dens rolle i
samfunnet. Ved å få inn kandidater som deler
ditt syn, vil du altså påvirke utfallet i viktige
saker. Alle stemmene betyr like mye ved
valget, enten du er aktiv eller ikke. Kirkevalget
er en mulighet til å påvirke kirken i den ret-
ningen du ønsker.

Bruk din rett til å påvirke og velge re-
presentanter til menighetsrådet og bis-
pedømmerådet.
Kirkevalget gir alle kirkemedlemmene
mulighet til å påvirke utviklingen i Den norske
kirke. Din stemme teller – bruk derfor
muligheten! God oppslutning om de kirkelige
valg er viktig for din lokale kirke.
I den kommende valgperioden, 2016-2019, står
kirken overfor viktige veivalg.

Godt valg!
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Ved kirkevalget 13. og 14. september kan du stemme på de personene  
du ønsker å få inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor. 

Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. 
Din stemme skaper framtidas kirke! 

www.kirkevalget.no

Skaper framtidas kirke
13. og 14. september
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Presentasjon av kandidater til
menighetsrådsvalget i Slagen menighet

DEN NORSKE KIRKE

Her er spørsmålene som alle kandidatene fikk:
1. Fortell litt om deg selv, hvem du er og hva du gjør.
2. Hvilke utfordringer ser du som viktige for Slagen
menighet?
3. Hva ønsker du mer av i Slagen menighet, og hvilke ønsker

har du for arbeidet i  menigheten?
4. Hvorfor vil du være menighetsrådsmedlem i Slagen
menighet?

Kandidatene er satt opp i nominasjonsrekkefølge:

Navn: Tom Ofrim Yrke: Feltprest Alder:49 Bosted: Robergrønningen
1. Jeg er gift med Jorunn og har to barn på 20 og 24 år. Jeg er utdannet teolog og jobber som feltprest i For-
svaret. Har sittet i menighetsrådet i to perioder tidligere, er redaktør av menighetsbladet i Slagen
menighet og sitter som leder i Utvalg for barn og unge i menigheten.
2. Skape gode fellesskap hvor alle føler seg velkomne. Vi har mange glødende frivillige, og ønsker flere.
Fortsette det gode arbeidet med å gjøre gudstjenestene aktuelle i den enkeltes liv. 
3. Jeg ønsker meg mer engasjement blant medlemmene i menigheten vår. Vi trenger enda flere frivillige
til det viktige arbeidet vi driver. Vi har en ny Trosopplæringsplan med tilbud til alle mellom 0 – 18 år. Til
dette arbeidet trenger vi engasjerte frivillige.
4. Jeg ønsker å styrke vår menighet og kirken som en åpen og inkluderende folkekirke for alle som er en-
gasjert i folks hverdag. Ønsker at Slagen menighet skal være en aktiv aktør i lokalmiljøet og synes. Samt
se muligheter og sammenhenger mellom kirken og andre aktører i lokalmiljøet vårt. Har også et veldig en-
gasjement for barn og unge.

Navn: Else Foss Yrke: Førsteamanuensis Alder:70 Bosted: Eik
1. Jeg er 70 år, oppvokst i Stavanger og har bodd på Eik siden 1978. Er skilt og har to voksne barn. Etter
lærerutdanning og universitetsstudier jobbet jeg i grunnskolen og i barnehagelærerutdanning. Har også
jobbet for Fylkesmannen i Vestfold og for Fredskorpset, NORAD i Afrika. Som forsker har jeg en doktor-
grad om omsorg i barnehagen.
2. Menighetsrådet er gitt mange oppgaver, blant annet diakoni, arbeid for/med barn og unge, kirkemusikk,
naturvern og klima, forbruk og rettferdighet. For å avdekke utfordringer kan menighetsrådet foreta en
analyse/vurdering av menighetens konkrete arbeid med de gitte oppgavene med utgangspunkt i spørs-
målet: Hvordan og i hvilken grad praktiseres de gitte enkeltoppgavene i vår menighet?
3. Jeg ønsker å bidra til kvalitetsheving av oppgaver innen diakoni. Omsorg er avgjørende ved livets be-
gynnelse og livets slutt.
4. Som relativt nyslått pensjonist ønsker jeg å arbeide med de gitte oppgaver som er menighetsrådets
ansvar. Jeg er spesielt opptatt av Kristen og filosofisk moraltenkning/etikk på det hverdagslige, hverdags-
språklige og situasjonelle plan ved tilværelsen.

Navn: Elin Merete Fortruck Yrke: Kjøkkensjef Alder:49 Bosted: Ilebrekke
1. Mange spør meg om etternavnet. Det er fordi vi giftet oss i Slagen kirke 1988. Min ektemann er ame-
rikaner. Flyttet til Atlanta og bodde der til 2004. Da flyttet vi til Slagen.
Jeg er utdannet kjøkkensjef, og har jobbet som det i mange år. I USA var vi begge veldig aktive i kirke og
menighet. Det er et helt annet opplegg her i Norge. Jeg har vært aktiv kirkegjenger siden vi kom til Norge.
2. Slagen menighet har mange utfordringer. Jeg svarte ja da spørsmålet kom om jeg kunne stille til valg.
Det kommende menighetsråd har mye å ta tak i. Mitt fokus kommer til å være at de som kommer til vår
menighet føler seg velkommen. 
3. Tror kirken har for høy terskel, vi må bli mye flinkere til å se og høre hva de som kommer ønsker å få fra
oss.
4. Jeg er veldig klar for en travel høst i Slagen menighet.
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DEN NORSKE KIRKE

Navn: Magne Bjørnheim Yrke: Prosjektør Alder:45 Bosted: Eik
1. Bur på Eik. Er 45 år, kjem frå Sogn og Fjordane, gift, har 3 barn. Har jobba som handverkar i 25 år. Jobbar
no med å prosjektere boligventilasjon i Ventistål AS på Barkåker.
2. Eg ser det som viktig at informasjon om aktivitetane i kyrkja er oppdaterte og tilgjengelege for alle. 
Eg ser det som viktig å engasjere alle aldersgrupper.
3. Ønsker at fleire av innbyggjarane i Slagen sokn identifiserer seg med kyrkja vår. Ønsker at folk i Slagen
sokn møter Jesus og blir sett, avslørt og elska!
4. Eg er glad i Den norske kyrkja! Då kjennest det rett å stille meg til disposisjon for denne oppgåva. 

Navn: Else-Marie Ringvold Yrke: Lege Alder:45 Bosted: Åsgårdstrand
1. Jeg er gift med Nils og har to barn på 10 og 14 år. Jeg er utdannet lege med spesialitet anestesiologi og
intensivmedisin og har i tillegg en mastergrad i ledelse. Jeg har jobbet mange år med akuttmedisin på
Ullevål Sykehus, men de siste årene har jeg arbeidet i en ren lederstilling ved Sykehuset i Vestfold. Jeg er
spesielt interessert i beredskap og krisehåndtering og er blant annet beredskapssjef ved Sykehuset.
2)   Slagen Menighet har store utfordringer i polariseringen mellom områdene der en del av menighets-
medlemmene som bor i de østre delene av menigheten(dvs utenfor Eik-området) føler seg ”glemt”. For
disse er det enklere å oppsøke kirken både i Søndre Slagen og i Åsgårdstrand. Det må arbeides for å in-
kludere de østre delene av menigheten bedre og å få folk som bor på Brekke, Tverved og den delen av
menigheten som ligger i Åsgårdstrand til å føle at de også har et tilbud.
3)   Menigheten har et flott barne- og ungdomsarbeid som bør videreføres. Tilbudet til aldersgruppen 20-
50 år kan med fordel styrkes noe for å skape et kristent fellesskap.
4)   Jeg ønsker å stille til valg fordi det er viktig å bidra med frivillig arbeid og være med på å utvikle lo-
kalsamfunnet. Jeg føler at kirken er på noe vikende front i samfunnet og ønsker å arbeide for å svekke
denne  trenden.

Navn: Per Henrik Elstrand Jørgensen Yrke: Lærer Alder: 53 Bosted: Eik
1. Jobber til daglig som lærer på barnetrinnet, er 52 år.
2. Jeg ser det som viktig å gi den oppvoksende generasjonen en naturlig tilknytning til den lokale
menigheten.
Derfor er det nødvendig å satse på barn og unge i menighetsarbeidet.
3. Lærte tidlig å sette pris på det kristne verdigrunnlag og ønsker derfor gjennom arbeidet å gi barn og
unge noe å bygge livet på. Menighetens arbeid kan bli enda mer synlig i lokalsamfunnet.
4. Har nå sittet i menighetsrådet i en fireårs periode.
Menighetsrådsarbeid er viktig, derfor ønsker jeg å stille til gjenvalg.

Navn: Anne Sofie Åsheim Yrke: Førskolelærer Alder:57 Bosted: Robergrønningen
1. Anne Åsheim, 57 år. Bor i Robergrønningen på Eik. Gift og har 2 voksne barn.
Utdannet som førskolelærer og jobber som styrer/fagleder i en barnehage.
2. Utfordringer for Slagen menighet:
- engasjere menighetens medlemmer i arbeidet i menigheten
- gode tilbud for barn og unge
3. Ønsker for Slagen menighet:
- mer engasjement blant medlemmene i menigheten
- varierende typer gudstjenester
- fortsatt gode tilbud for barn og unge
4. Ønsker å bidra i frivillighetsarbeidet i menigheten

-Spennende å diskutere forhold i menigheten og være med på påvirke menighetens liv.
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DEN NORSKE KIRKE

Valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og 
Kirkemøtet - TUNSBERG BISPEDØMME
(13.-)14. september 2015 
Kandidatliste - Åpen folkekirke i Tunsberg 
Kandidatlisten har følgende program: Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred
og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg
i kirken.

1. HEIDI NORDKVELDE, 24 år, FOSSERØDÅSEN, KVELDE, Student 
2. TERJE HIRSTI-KVAM, 71 år, PILEGRIMSVEIEN, RØYSE, Pensjonist 
3. INGVILD KASLEGARD, 40 år, SUNDREVEGEN, ÅL, Lærer 
4. LILL TONE GRAHL-JACOBSEN, 55 år, HANNA WINSNES GATE, DRAMMEN, Generalsekretær 
5. ARILD MIKKELSEN, 68 år, SEMENTVEIEN, HOKKSUND, Pensjonist 
6. MERETE BEKKESETH BRANDSGÅRD, 40 år, RØDBERG, Adjunkt 
7. SONDRE KARSTAD, 21 år, GAMLE KONGEVEI, SEM, Barne- og ungdomsarb 
8. BJØRN EMMANUEL POWLETT FREDRIKSEN, 44 år, PARKVEIEN, HOLMESTRAND, Selvst. næringsdriv. 
9. MARTA BJØRNØY LALIM, 29 år, KJØSAVEGEN, RYFOSS, Spesialarbeider 
10. EVEN GRANBERG, 60 år, NØTTEKNEKKEREN, LIER, IT-konsulent 
11. INGEBORG TVETER THORESEN, 72 år, FURUKOLLEN, TØNSBERG, Pensjonist 
12. MORTEN BERTRAND HENRIKSEN, 54 år, KATRINEÅSVEIEN, RØYKEN, HR-rådgiver 
13. ELLEN ELISABETH WISLØFF, 67 år, HAGAVEIEN, NØTTERØY, Pensjonist 
14. ELIN STUBBERUD, 51 år, FALSENS GATE, DRAMMEN, Lektor 
15. CHRISTINE KRÜGER, 30 år, LILLE GRETHES VEI, HORTEN, Barnehageassistent 
16. HELENE BJERKESTRAND, 30 år, STYRMOES VEI, DRAMMEN, Lærer 
17. JAN OTTO EEK, 71 år, BERGÅS TERRASSE, SOLBERGELVA, Pensjonist 

Du kan lese mer utfyllende om hver enkelt kandidat ved å gå inn på: www.kirkevalget.no

DEN NORSKE KIRKE Omkring 74% (3,8 millioner) av befolkningen er
medlemmer av Den norske kirke. Kirken som siden 1600-tallet har vært
organisert som en statskirke, tilhører den evangelisk-lutherske
kirkefamilien. Den ledes i et samvirke mellom biskoper og presteskap på
den ene siden og demokratisk valgte rådsorganer på den andre siden.
Kirken har omkring 8000 ansatte medarbeidere i 1235 menigheter.
Den norske kirke løsner nå sine bånd til staten. Grunnlovsendringene i
2012 innebærer en ny organisering av forholdet mellom Den norske kirke
og staten. 
KIRKEVALGET 13. OG 14. SEPTEMBER Kirkevalget 2015 holdes samtidig
med valg til fylkesting og kommunestyrer 13. og 14. september 2015.
Kirkevalget består av to valg: - Valg til landets 1235 menighetsråd. - Valg
til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske
kirke.
Omkring 3,1 millioner nordmenn er stemmeberettigede ved kirkevalget.
Alle kirkemedlemmer som har fylt 15 år, har stemmerett.
Til menighetsrådene skal det velges 8500 medlemmer. Omkring kan-
didater 13000 stiller til valg.

Ved 2015-valget velges flertallet av medlemmene av bispedømmerådene
(og dermed av Kirkemøtet) ved direktevalg. Endringene i ordningene som
regulerer Den norske kirkes virksomhet, innebærer økt makt til kirkens
valgte organer. Kirkemøtet får overført myndighet som tidligere har
ligget hos regjering og storting.
VALGKORT I POSTEN I august vil alle stemmeberettigede (nesten 3,1
millioner nordmenn) motta kirkens valgkort i postkassa. Valgkortet in-
formerer om velgernes rettigheter og om tid og sted for stemmegivning.
LISTEVALG OG PERSONVALG Ved valg til menighetsråd er det de aller
fleste steder bare én kandidatliste. Det gir et rent personvalg der
velgeren kan gi kandidater tilleggsstemmer og føre opp egne kandidater
på stemmeseddelen.
Ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet er det i 9 av 11 bispedømmer
flere lister å velge mellom. Det betyr at det blir et forholdstallsvalg på
samme måte som ved politiske valg. Ved forholdstallsvalg kan velgeren
tilføye navn fra andre valglister på sin stemmeseddel.
Fra kirkevalget.no kan man også skrive ut stemmeseddel.

N O E N  B A KG R U N N S O P P LYS N I N G E R
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DEN NORSKE KIRKE

Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet - TUNSBERG BISPEDØMME
(13.-)14. september 2015 
Nominasjonskomiteens liste 
Kandidatlisten er blitt til ved at menighetene har foreslått kandidater og en nominasjonskomite bestående
av en representant fra menighetsrådene i hvert prosti har satt sammen kandidatlisten. Kandidatene er
valgt ut fra de kriterier som er nedfelt i valgreglene mht. alder, kjønn, geografi og bredde i syn på aktuelle
kirkelige spørsmål.

1. INGJERD BREIAN HEDBERG, 50 år, HORTENSVEIEN, BARKÅKER, Bønneleder 
2. STEINAR AANSTAD, 57 år, GRØTTERUDVEIEN, HVITTINGFOSS, Ingeniør 
3. KARI MARTINE KOLBRÆK ASK, 66 år, PRESTFOSS, Ordfører 
4. KJELL RUNE WIRGENES, 49 år, HOVLANDVEIEN, LARVIK, Sykepleier 
5. THOMAS BRATSBERG, 21 år, SKAFJELLVEIEN, SANDE I VESTFOLD, Ettåring 
6. CATHE WIKSE ́N FREILEM, 68 år, GRØNLAND, DRAMMEN, Pensjonist 
7. ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD, 52 år, GOMNESVEIEN, RØYSE, Opplæringsleder 
8. BIRGER BOLSTAD, 62 år, KRINGLEVEGEN, TORPO, Lektor 
9. SISSEL DREJER FESTØ, 62 år, KIRKERUDVEIEN, SLEMMESTAD, Enhetsleder 
10. LINE LAPPEGÅRD FURUSETH, 47 år, HAVØRNVEIEN, TØNSBERG, Pedagogisk leder 
11. JAN KRISTIAN HVERVEN, 37 år, LÆRUMS GATE, DRAMMEN, Overingeniør/sanger 
12. ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND, 31 år, PLUTOS VEI, SANDEFJORD, Lærer/journalist 
13. ANNE HELENE MANGELRØD GJONE, 65 år, KVELDEVEIEN, KVELDE, Pensjonist 
14. ANDREAS NORNES, 22 år, REDAKTØR THOMMESSENS G, HORTEN, Student 
15. HANS FRIVOLD, 71 år, SØNDRE HEGGUM TERRASSE, RØYKEN, Pensjonist 
16. BENTE ENGEN ANDERSEN, 22 år, HOFFS GATE, LARVIK, Student 

Du kan lese mer utfyllende om hver enkelt kandidat ved å gå inn på: www.kirkevalget.no

Hvorfor skal du stemme 
ved årets kirkevalg?

HER STEMMER DU
Søndag 13. September kl. 1400-1900
Eik samfunnshus, Jutulveien 9, 
3122 Tønsberg
Volden skole, 3153 Tolvsrød

Mandag 14. September 
kl. 0900-2100
Eik samfunnshus, Jutulveien 9, 
3122 Tønsberg
Volden skole, 3153 Tolvsrød

Det står på ditt tilsendte valgkort
hvor du skal avgi din stemme.
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Damenes Aften!
DOMINO!

Hver 3. tirsdag i måneden møtes
spilleglade menn i alle aldre for å

spille domino.

Datoer i høst:
15. september

20. oktober
17. november
15.desember

Eik kirke kl. 19.00

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen til hyggelige kvelder 
med litt ulikt program.
Vi møtes i Eik kirke kl. 19.00,
og tar med oss litt hver av ost og kjeks.

Torsdag 10. september
Torsdag 8. oktober
Torsdag 12. november
Torsdag 3. desember

Liker du å strikke, sy, hekle, male, lage smykker osv.? Vi har lyst til å få
til en HobbyKafe  i Eik kirke. Men vi trenger deg! Vi skal ha et hyggelig,
sosialt samvær. Så ta med deg håndarbeidet ditt og kom. Kafeen er
åpen fra kl. 17.00 – 21.30

Onsdag 2. september  •  Onsdag 7. oktober  •  Onsdag 28. oktober

Vi gleder oss til å se deg!
Guri, Berit og Elsa

HobbyKafeLEGO!
I Slagen menighet har vi planer
om et trosopplæringsprosjekt
for 6-åringer.
For å kunne gjennomføre dette
prosjektet trenger vi ufattelige
mengder med LEGO!

Hvem av dere har legoklosser
liggende på loft og i kjeller 
som ikke er i bruk mer, og som
dere kan tenke dere å gi til oss?
Vi trenger bare helt vanlige
klosser og noen «brett» til å
bygge på!
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Seven-up
Tirsdager i Eik kirke for 7. klassinger 
Kl. 18.00-20.00

Datoer høst: 2015:
06.10 20.10 03.11 17.11
01.12 15.12
O5.01 19.01 02.02 16.02
01.03 15.03 29.03 12.04

Det er variert program temakvelder, ak-
tivitetskvelder, filmkvelder, diskotek og
spillekvelder. Kveldene er gratis, men vi
selger mat og drikke fra Mc Church med
billige priser. (20 kr. holder). Kveldene
avsluttes med en samling i kirkerommet
For spørsmål: ring Håkon på 473 78 492

Challenge
På Challenge kan ungdom fra og med 8.
klasse komme til Eik kirke seks
søndager i året fra kl. 18.30-21.00 og
høre fin musikk, synge med, høre en an-
dakt, være med på bønnevandring,
kjøpe mat i kafeen, være med venner og
vinne premier på quiz og andre sosiale
aktiviteter.

Datoer i høst:
20.09, 18.10, 15.11

Challenge-Chill
Samme gruppe samme sted, seks
søndager i året. Her er det sosiale full-
stendig dominerende. Kanskje vi setter
på en film, kanskje vi lager god mat,
kanskje vi spiller et spill o.l. Hoved-
poenget er at du skal trives!!! Ar-
rangeres av ungdom for ungdom. 

Datoer høst: 
Challenge Chill
20.09, 04.10, 18.10, 01.11, 15.11, 29.11

Ungdomsarrangementer
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BITS Arkitekt & Ingeniør AS
Andebuveien 3, 3170 Sem
Tlf. 91 14 89 03

Fax: 33  33 28 53E-post: bits@singstad.no

Cicero Grafisk AS
Stoltenbergsgt.46, 3110 Tønsberg 
Tlf. 33 34 92 92 Faks 33 34 92 93
E-post: post@cicero-grafisk.no

Maler og byggtapetserfirma M.L.N.

Tønsberg - Tlf. 33 31 55 45

Din personlige rørlegger
 Jens Petter Zetlitz A.S
 Aut. rørleggermester
 Tlf. 33 35 98 20
 Mob. 92 43 39 54
 Burotveien 2 - 3118 Tønsberg

 E-post: 

– Fagkunnskap 
   gir trygghet

BOK & MEDIA TØNSBERG

Postboks 2031, 3103 Tønsberg
Storgata 32, 3126 Tønsberg
Tlf. 33 31 67 05

Godt arbeid til riktig pris og avtalt tid

“Vi bygger og vedlikeholder grønt”

Velleveien  15,  3118  Tønsberg  
Tlf.:  99 11 60 00    E-post: post@strandman.no

Tegninger, Beregninger og Byggemeldinger av boliger.

SLAGEN ELEKTRISKE AS
Essoveien 2, 3153 Tolvsrød, 
Tlf 9306 2974
www.slagenelektriske.no
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Distriktets rimeligste propan!
10-11 kg flasker

     EHB AS Kilengaten 27, Tønsberg
www.ehb.no

Vi fører også rimelige byggevarer!

Frisør i Eik kirke 

May Bente Grande er frisøren i Eik kirke. 
May Bente er i kirken tirsdager og fredager 

og tar imot bestillling på 941 81 210.

DØRER - VINDUER
KJØKKEN - BAD

GARDEROBE

GULLI
TREVAREFABRIKKA/S

Tlf. 33 00 32 80
3157 BARKÅKER
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Velkommen til de månedlige hyggetreffene i Eik kirke
i høst, på tirsdager kl.11.30.
Mye sang, gjesteopptreden, smørbrød, tid til å prate,
åresalg og en avsluttende andakt er som regel
rammen rundt møtene.

8.september.   Gjest: Erling Dittmann.
13.oktober.     Gjester: Turkameratene, med allsang,

turbilder og andakt.
10.november.  Gjest: Anne Eriksen, som forteller

om Alf Prøysens mor.
8.desember.    Julemøte, med luciaopptog,

besøk fra Midtløkken og Knut
Roberg

Hyggetreff i Eik
kirke høsten 2015

Den årlige buss-vårturen som hyggetreffkomiteen i Eik
kirke arrangerer har de siste årene vært et samarbeid
med menigheten på Granly på Eik, til gjensidig glede.
Menighetene har hovedansvaret for turen annet hvert
år.  Årets tur, 2.juni, var det derfor Det evangelisk-
lutherske kirkesamfunn (DELK) på Granly som stod for,
med like mange deltakere fra begge steder.  I alt 48
personer i nesten full buss fikk en trivelig og interessant

tur til Nøstetangen glassmuseum i Hokksund og middag
på Fossesholm i Vestfossen.  Kåseri om Hans Nielsen
Hauge underveis og mye informasjon fra den lokalkjente
sjåføren ga oss ny kunnskap om vår nære fortid.
Regnværet først på dagen ble avsluttet med sol fra Fos-
sesholm og hjem.  -  Neste år blir turen 7.juni.

Sted: Sandefjord-området. 

Vårtur til Nøstetangen og Fossesholm 2.juni

Velkommen til de månedlige samværene på 
torsdager.
24.september. Sommermøte på Karlsvika gård med

Knut Roberg.
For påmelding kontakt Inger Heldal
Anderson tlf. 906 09 101

15.oktober. Brekke menighetssenter kl.11.30.
Gjest. Bjørn-Eddy Andersen.

19.november. Brekke menighetssenter kl.11.30.
Gjester: Turkameratene.

10.desember. Brekke menighetssenter kl.11.30.
Skoleklasse fra Volden m.fl.

Hyggetreff i regi 
av Brekke diakonat
høsten 2015

Velkommen til babysang 
i Eik kirke
Er du hjemme med en baby på dagtid? Vi inviterer til Babysang i Eik kirke. 
Babysang er en del av trosopplæringstilbudet i Slagen menighet. 

Vi starter opp tirsdag 1. september, og samles hver tirsdag framover. 
Kom når det passer! 
Dørene åpnes kl. 10.45. Klokken 11 har vi en sangstund sammen med babyene med
sang og bevegelser. Så er det tid for mat, prat og lek. Det selges vafler fra kafé på
kirketorget. Ta gjerne med matpakke. 
Hver andre tirsdag i måneden kan du kjøpe lunsj for 40 kroner. Vi ordner kaffe/te. 

Vi har ikke samling i høsteferien.

Opplegget passer best for barn fra 0-1 år, men det er selvsagt lov å komme med
større barn også!

Vel møtt!
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Nytt fra 
Brekke Menighetsenter

Jenteklubben på Brekke starter opp mandag 31. august.
Dette er en hobbyklubb for jenter fra 1. - 5. klasse. Her er
det masse kos rundt formingsbordet, og det er utlodding
med premie hver gang. På Brekke menighetssenter fra
kl. 17.30 til 19.00 annenhver mandag

Datoer for høsten:

Mandag 31. august
Mandag 14. september
Mandag 5. oktober
Mandag 12. oktober
Mandag 26. oktober
Mandag 9. november
Mandag 23. november
Juleverksted lørdag 5. Desember

En STOR opplevelse fant sted i juni: En av patruljene i
Tverved speidergruppe kvalifiserte seg til NM i Speiding!
Ulvepatruljen la i vei med buss til Stavanger for å kjempe
! I skikkelig vestlandsvær kjempet de seg til en 30.plass
av 127 patruljer. Patruljen bestod av Torgils Arnason, Olav
 Åsmuntveit Hoff, Johanne Eriksen, Stine Hassum, Ida
Røraas og Madelen Abell Askeroi.  Jentene gikk i 4. klasse
da! 

Jenteklubben  på Brekke

Barneteater
I høst inviterer vi alle barn i menigheten 

fra 1 – 3 år til barneteater og lunsj i kirken.
Datoen er lørdag 17. oktober, kl. 12.00. 

Forestillingen heter «Reven og havet», 
og det er et musikalsk barneteater 

for de minste. 
Utøverne heter Christina Grefsrud-Halvorsen

og Jon-Anders Grefsrud-Halvorsen.
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Slekters gang
DØPTE

Henrik Hovland Christensen 05.04.2015
Olav Grøtterud Thorkildsen 12.04.2015
Matheo Mehus Karlsen 19.04.2015
Albert Håvik Leirdal 14.05.2015
Laurits Håvik Leirdal 14.05.2015
Mikkel Haugen Dahl 31.05.2015
Adrian Opsalhagen Herstad 31.05.2015
Jakob Emil Holten Stener 31.05.2015
Nora Skagen Ulstein 14.06.2015
Enya Athena Lund Pedersen 21.06.2015
Nora Sofie  Brekke 21.06.2015
Aurora Berg Uhre 21.06.2015
Aurora Cecilie  Jensen 05.07.2015

Maxx Stavenjord Holland 16.08.2015
Erle Fagereng Hovda 16.08.2015
Thomas  Heggestad 16.08.2015
Inger-Helene  Cederborg-Olafsen 16.08.2015
Jesper  Hansen-Kristiansen 22.03.2015
Marcus  Hansen 22.03.2015
Oda Fernanda  Lundekvam - Nielsen 22.03.2015
Sofia Elena Ursache 22.03.2015
Louisa  Koskinen 15.03.2015
Sondre  Waskaas 15.03.2015
Mie  Christensen 08.03.2015
Tobias Gran Engebråten 08.03.2015

DØDE

Gerd  Enge 06.03.2015
Tor  Bakkebø 13.03.2015
Olette Knippen Sveistrup 13.03.2015
Svein H  Gudvangen 19.03.2015
Halvard  Lien 19.03.2015
Tove  Andersen 20.03.2015
Martha  Isaksen 20.03.2015
Magnus Bjørgan Fon 24.03.2015
Thore Magnor Langemyhr 24.03.2015
Oddmund Edvard Edvardsen 27.03.2015
Åge Hallstein  Normannseth 10.04.2015
Doris  Berntsen 14.04.2015
Grethe  Haug 16.04.2015
Leiv Erling  Solheim 16.04.2015
Knut Arvid  Kværne 24.04.2015

Arild Robert  Ottosen 05.05.2015
Kjetil  Bliksvær 12.05.2015
Thorleif  Skau 16.06.2015
Rita Heidi Christina Olsen 23.06.2015
Gerd  Selnes 02.07.2015
Jan  Dalbak 10.07.2015
Arvid  Fjeld 28.07.2015
Astrid  Andersen 30.07.2015
Lisbeth  Kristoffersen 04.08.2015
Steinar  Busch 11.08.2015
Einar  Hansen 14.08.2015
Egil  Gløtta 14.08.2015
Per Harald  Bakerød 18.08.2015
Agnar  Gravdahl 28.08.2015
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Har du sett et ansikt lyse noen gang? Jeg håper det. At du
har sett et ansikt lyse når det så på deg. – En kvinnes an-
sikt i det hun får øye på sin elskede midt i mengden. En
mamma eller pappa sitt ansikt når det lyser mot barnet.
En gutt i det han får skryt av faren sin. En jente som løper
bestevenninnen i møte. Ansikter kan lyse av kjærlighet,
glede, forventning, takknemlighet, stolthet..

Hva slags ansikt ser vi for oss at Gud ser oss med? Er det
et ansikt som lyser?

Noen opplever at Guds ansikt er tilknappet, strengt, for-
dømmende. Andre at Guds ansikt er uklart og fjernt. Eller
at Gud er uten ansikt? Andre igjen at det er ansikt som ut-
stråler omsorg, bekreftelse og kjærlighet. – Eller både
kjærlighet og sinne og sorg – avhengig av hva Gud ser?
Noen opplever at Guds ansikt lyser – men bare vendt mot
andre.

”Gud vær oss nådig og velsigne oss! La ditt ansikt lyse for
oss,” ber folket til Gud i en salme. Det høres omtrent ut
som ordene i velsignelsen, som du får på slutten av hver
eneste morgenandakt og kirkelig handling. Store, rare,
annerledes ord. Nesten noe magisk over det: Velsigne –
bevare, la ansiktet lyse over og være nådig – løfte åsynet

på – gi fred. Vi sier ikke en gang velsignelsen, vi ”lyser”
den. – Fordi den lyser selv? Fordi den ikke er vår, men
Guds, som vi får ta imot og gi videre?

Ole Paus har skrevet en innledning til Johannes
Åpenbaring. Der skriver han om sitt forhold til morgen-
andakten og ordene ”Vår Herre Jesu Kristi nåde” som
presten ofte hilste tilhørerne med. Han forteller hvordan
disse vakre, mystiske, ubegripelige ordene hjalp en 6-
åring som hadde en mor som var død og en far som var
langt borte i Sverige. Ikke minst i mørke netter og
grublerier, ble ”Vår Herre Jesu Kristi nåde” redningen. Ikke
til å forstå. Men ord å krype inn i og omsluttes av. Som
Paus sier: Jeg vil mye heller ha et helhjertet mirakel enn
en halvhjertet forklaring.”

Omtrent sånn har jeg det med velsignelsen og Guds
lysende ansikt. Det er noe stort og nesten magisk over
det. Det forteller om Guds nærvær hos oss. Om at Gud vil
bevare oss fra, og når nødvendig gjennom, det onde. Og
det forteller meg at Gud vil gi oss velsignelse, nåde fred
– det er vel egentlig alt godt og alt vi trenger – ved å la sitt
ansikt lyse over oss.  

TO

Andakt
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GUDSTJENESTER

EIK KIRKE 
13 september 
Gudstjeneste med utdeling av 4 års bok

SLAGEN KIRKE 
20 september, 
Konfirmantpresentasjon med høsttakkefest

EIK KIRKE
27 september, Gudstjeneste

SEM KIRKE
4 oktober, Gudstjeneste (merk sted)

EIK KIRKE
11 oktober, Gudstjeneste for store og små

SLAGEN KIRKE
18 oktober, Gudstjeneste

EIK KIRKE
25 oktober, Bots og bønnedag

SLAGEN KIRKE
1 november kl. 1100 Allehelgensmesse

kl. 1800 Minnegudstjeneste

EIK KIRKE
8 november, Gudstjeneste for store og små

SLAGEN KIRKE
15 november, Gudstjeneste

EIK KIRKE kl 17.00 
22 november, Gudstjeneste

SLAGEN KIRKE
29 november, Lys våken og speidere

EIK KIRKE
6 desember, Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste 
hver søndag kl 11.00

CI
CE

RO
 G

RA
FI

SK
 A

S,
 3

3 
34

 9
2 

92

Barnas 
gudstjenesteliste
og
datoer for 
søndagsskolen 
høsten 2015

Gudstjenester for Store og små:

6. september: Gudstjeneste for store og små i Slagen kirke
13. september: Gudstjeneste for store og små i Eik kirke
20. september: Gudstjeneste med søndagsskole i Slagen kirke
27. september: Gudstjeneste med søndagsskole i Eik kirke
11. oktober: Gudstjeneste for store og små i Eik kirke
18. oktober: Gudstjeneste med søndagsskole i Slagen kirke
25. oktober: Gudstjeneste med søndagsskole i Eik kirke
8. november: Gudstjeneste for store og små i Eik kirke
15. november: Gudstjeneste med søndagsskole i Slagen kirke
22. november: Gudstjeneste med søndagsskole i Eik kirke
29. november: Gudstjeneste for store og små i Slagen kirke
6. desember: Gudstjeneste med søndagsskole i Eik kirke
13. desember: Gudstjeneste med søndagsskole i Slagen kirke
24. desember: Julegudstjeneste for store og små i Eik kirke


