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

Leder
Forventninger!
Vi mennesker har mange forventninger. Ulike
forventninger til alt og alle. Og nå går vi inn i
forventningenes høytid. Unger som tripper og
venter – som åpner luker i kalenderen og spør
om ikke den eerlengtede kvelden snart er
her. Begeistrede barn som i yr glede hopper
rundt juletreet og fryder seg over gaver og
godterier og alt som hører til.
Jula er lys og glede. Jula er forventning; det er
ønske om rolige dager sammen med dem vi er
aller mest glad i. Vi har vel alle forventninger
dypt i oss om hvordan jula bør være. Kan
hende er barndommens jul å ligne med et
glansbilde vi gjerne skulle la våre egne barn få
se og oppleve. Luktene av nyhogd ved, av
grønnsåpe og julebaksten som ga en umis-
kjennelig du over hele huset noen dager før
jul. Og – tilliten til at når kirkeklokkene kimte
på julekvelden – da var det jul og alt var godt,
omtrent slik Alf Prøysen skildrer det i jule-
kveldsvisa.
Jula er kontrastenes høytid. Sjelden merkes
ulikhetene bedre enn neopp i denne tiden.
Idyllen som vi daglig innprentes med i førjuls-
tida, skjærer vonde sår i noen av oss – den
minner oss om alt vi ikke ”fikser”, alt vi til daglig
holder på avstand, alt vi skulle ønske var
annerledes i livene våres. For jula er også
sorgens og savnets høytid. Vi skulle så gjerne
ha det annerledes, særlig nå som det snart
er jul. Kanskje er savnet eer et nært og kjært
menneske som neopp er gå bort. Det er
barn som inderlig håper at mor og far skal
greie å ta seg sammen – i alle fall på selve jule-
kvelden – men som frykter skuffelsen også
dee året. De vet at det kommer, men håper
likevel så sterkt at det denne gangen må bli
fredelig og godt. 
For andre er jula kompromissenes tid og de
prøver så godt de kan å legge puslespillet til
alle tilfredshet – i visshet om at hvordan de
enn gjør det, så blir det galt.

Stadig flere søker en himmel over det livet
som ble så vanskelig. Og jula er ei god tid for å
søke. Den første jula kom himmelen oss like
nært som barnets hud mot foreldrenes. Jesus
brakte himmelen med seg inn i vår vanskelige
verden. Der han er, er himmelen nær, selv om
det vonde oe overdøver det stille suset av
englevinger. Kunne bare denne jula styrke opp-
levelsen av at Gud også vil være deg så nær
med sin omsorg, uanse hva du ellers måe
forvente eller frykte i jula!

Tom Ofrim
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Nytt fra staben
Det går mot jul, og det er stor aktivitet for hele
staben i Slagen menighet.

En tid med mange oppgaver, men veldig mange
gleder for oss som jobber i kirka.

Vi møter så mange mennesker i denne tida, og
får lov til å være med og skape både julestemning

for store og små, og være til støe for dem
som synes disse dagene er vanskelige.

Staben i Slagen har få et ny tilskudd denne
måneden.

Vår trofaste kirketjener i mange år, Thor

Reidar Thorvaldsen har sluet, og vi takker ham
for innsatsen han har lagt ned i disse årene.

Men vi har vært heldige og få ny kirketjener
allerede, og slipper å gå juletida i møte med
vakanse.

Leif-Arne Johansen er ansa som kirketjener,
og har ansvaret for både Eik og Slagen.

Han har allerede jobbet noen dager, og prøver
å bli kjent med både mennesker og rutiner.

Ta godt i mot ham, så håper vi han vil trives her
hos oss!

Jula i Slagen menighet

13. desember kl. 11.00 i Slagen kirke: Sanggudstjeneste- 
vi synger jula inn

20. desember kl. 11.00 i Eik kirke: Til eertanke- 
en enkel gudstjeneste i sluen av julestria

Julaen kl. 12.00: Julegudstjeneste på Eik bo og behandlingssenter

Julaen kl. 14.00: Julegudstjeneste i Slagen kirke med Eik og
Klokkeråsen skolekorps.

Julaen kl. 15.00: Julegudstjeneste for store og små i Eik kirke

Julaen kl. 16.15: Julegudstjeneste i Slagen kirke

1.juledag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste i Slagen kirke

Med ønsker om en velsignet julehøytid
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Her er det nye menighetsrådet 
i Slagen menighet 2016 - 2019

DEN NORSKE KIRKE

Kirkevalget er over og ny menighetsråd er valgt for fire år. Det nye menighetsrådet har konstituert seg og rådet har følgende
medlemmer og sammensetning:

Anne Åsheim,
leder valgt for e år

Tom Ofrim, 
nestleder valgt for e år

Magne Bjørnereim, 
sekretær valgt for e år 
og repr. i Fellesrådet

Else-Marie Ringvold,
repr. i Fellesrådet

Elin Merete Fortuck, 
vararepr. i Fellesrådet

Else Foss

Per Henrik Jørgensen,
vararepr. i menighetsrådet

Kristen Ringvold, 
vararepr. i menighetsrådet

Den fullstendige oversikten over valgresultatet fra bispedømmerådsvalget  over hvem som utgjør Kirkemøtet i perioden
2016-2019 er først klar 8. desember.
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Kirkebasar i Eik kirke
6. og 7. november var det kirkebasar/julesalgsmesse i Eik
kirke. Dee er en tradisjon som går mer enn 40 år tilbake i tid.
Også i år var det mange som kom innom, tok lodd, kjøpte seg
en ting eller tok seg en kaffekopp og en hyggelig prat med
venner og bekjente. Dee er en hovedinntektskilde for Eik
kirkeutvalg, og sluresultatet i år ser ut til å bli på ca. 36000.
Dee er penger som brukes til å holde orden og pusse opp i
og rundt Eik kirke. Pengene brukes også til å støe og legge
til ree for alle aktiviteter i kirken.

En spesiell takk til David Gjerp som holdt foredrag lørdag, og
til barnekoret fra Granly kirke som sang for oss lørdag. En slik
basar er et ganske stort arrangement, og vi er avhengige av
hjelp fra mange. Det gjelder kakebakere, de som hadde lagd
ting til salg, kjøkkenpersonell og alle andre som bidro til at
dee ble et vellykket arrangement!

Eik kirkeutvalg
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Arrangeres i Eik kirke mandag 4. januar 
2016 kl 1730 – 1930. 
     Som vanlig blir det servering av pølser 
og DERE tar med et bidrag til felles 
KAKEBORD. 
Andakt, leker, UTLODNING og gang rundt 
juletreet. Besøk av Slagen-nissene. 

 
Ta med deg dine og kom! 

 
 

 
Slagen menighet 

Barn
as

Juletrefest
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FN sa seg store mål i 2005 på vegne av verdenssamfunnet.
Mål om å drastisk redusere faigdommen, barne dødelig -
het, mødredødelighet, øke antall barn på skole m.m.

Så nærmer vi oss raskt utgangen av 2015, og status kan
gjøres opp. Den statusen ser ikke ut til å bli særlig lystelig –
for MADAGASKAR.

Derimot kan vi glede oss over at på verdensbasis er antall
faige redusert drastisk. Vi hadde 1.9 milliarder i den
klassen, men ved utgangen av 2015 vil de være rundt 850
millioner, altså enda 1 milliard som har mer enn ca kr 10.-å
leve pr. dag. 

For Madagaskars faige er tallene bli negative de siste
10 årene. I dag regnes henimot 90 % av befolkningen å ha
under kr 10.- å leve for! 

Tilsvarende utvikling har skjedd på skolesektoren. På
verdensbasis er antall skolestartere halvert, mens på
Madagaskar var den på 96 % i 2012, nå er den redusert dras-
tisk til 69 %.

Tallmaterialet for mødredødelighet og barnedødelighet

Når ikke målet…
viser tilsvarende negativ utvikling – ikke minst på Mada -
gaskar.

Hvorfor denne negative utvikling? Oppsummerende kan
vi liste opp de viktigste grunnene:

- Politisk krangel 
- Ledere som sørger for seg og sine
- Rigid sentralstyring 
- Korrupt resapparat
- Omfaende økonomisk korrupsjon

Tross disse mørke utsiktene, Slagen menighet fortseer
ufortrødent si engasjement for neopp MOR/BARN OG
HELSE på Madagaskar. Vårt lille bidrag er med på å tenne
lys i hverdagen for noen, bidra til at noen flere barn kommer
velberget til verden – og noen glade mødre kan komme seg
trygt gjennom fødslene.

Bjørn-Eddy Andersen
På vegne av misjonsutvalget
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«Min kirkebok»
Hver høst gleder vi oss stort i Slagen menighet over å kunne invitere alle 4-år-
inger til å få «Min kirkebok»
To søndager, en i Eik kirke og en i Slagen kirke, legger vi opp gudstjenesten
spesielt med tanke på mange spente barn som kommer og får bok. Hver og
en får komme fram og få bok, og det er både morsomt og av og til li spenn-
ende for en 4-åring. 
Vi lærer en av sangene som står i boka, og presten forteller gjerne en av
bibelfortellingene som er ta med.
Utdeling av 4-årsboka er en lang tradisjon i vår kirke, og mange av dåps-
foreldrene vi møter, har selv få bok da de var små, og synes det er stas
at denne tradisjonene holdes fast ved.
Med jevne mellomrom gis det ut nye bøker, slik at de har et urykk som
passer til tiden, men samtidig som vi holder fast på mange av de gode
sangene og kveldsbønnene som har vært brukt hos oss i generasjoner,
og som også foreldre og besteforeldre kjenner. Utvalgte bibelfortel-
linger hører også med, sammen med fortellinger om barns opplevelser
både i hverdag og i kirke, slik at barna kjenner seg igjen.
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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

Vi håper du seer pris på bladet som utgis
gratis til alle husstander i Slagen menighet.
Alt det redaksjonelle innholdet gjøres av
frivillige, men det koster å få det trykket og
distribuert. Vi håper du har anledning til å
bidra.
Gaver til menighetsbladet 
kan gis til kontonr. 2400.30.95742
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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.

Frisørtilbudet i Eik kirke avvikles fra nyår.
Fotpleien fortseer som før.

DØRER - VINDUER
KJØKKEN - BAD

GARDEROBE

GULLI
TREVAREFABRIKKA/S

Tlf. 33 00 32 80
3157 BARKÅKER
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Tirsdag 15. desember 
kl. 20.00 kommer

Christina Grefsrud-
Halvorsen med band til

kirken for å gi oss en lun
og varm julekonsert med

kjente julesanger. Dee
er unge, lokale musikere
fra Eikområdet. Billeer

kan kjøpes på forhånd på
Nyland blomster på

Eiktoppen, eller i døra på
konsertdagen. 

Enkeltbille kr. 90,
Familiebille kr. 150. 

Kun kontant betaling 
er mulig.

Julekonsert i Eik kirke

Babysang i Eik kirke
Babysang har nå juleferie, men vi tarter
opp igjen tirsdag 19. januar. Kl. 11 har vi en
sangstund, og eerpå er det tid for vafler,
kaffe og prat.  

Vel mø!

Elleville mandager i Eik kirke
Elleville mandager starter opp igjen
eer jul mandag 18. januar. Klubbene
har samme tidspunkt som tidligere:
kl. 17.30 – 19.00. Miniklubben av-
sluer opplegget si kl. 18.30. Eer
dee kan miniklubb-deltakerne
være en halvtime lenger om de vil, og
kan da tegne, spille spill, spise vafler
eller leke på lekerommet.

JULEGAVE!
gi  få

UNIK GLASSKUNST med julemotiv laget 
for Det Norske Misjonsselskap av 

kunstneren Astri Vadla Ravnås.

Kr 1000,- per motiv gir kr 750,- 
direkte til misjonsarbeidet!

BESTILLING: www.nms.no/julegave 

  hfhfhåhååhfåhfåhh    
ELUJ

kunstneren Astri V
for Det Norske Misjonsselskap av 

UNIK GLASSKUNST med julemotiv laget 

  håhåhfhf
!EVAAVGE

å

adla Ravnås.kunstneren Astri Vkunstneren Astri Vadla Ravnås.
for Det Norske Misjonsselskap av 

UNIK GLASSKUNST med julemotiv laget 

åhfåhfåhh    

 www:STILLINGBE

direkte til misjonsarbeidet!
Kr 1000,- per motiv gir kr 750,- 

kunstneren Astri V

  

.nms.no/julegave  www www.nms.no/julegave 

direkte til misjonsarbeidet!
Kr 1000,- per motiv gir kr 750,- 

adla Ravnås.kunstneren Astri Vkunstneren Astri Vadla Ravnås.
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«Det var ikke rom for dem i herberget», leste jeg julaen
i Åmot kirke, og ble avbru av en guepjokk : « Sånn kan
det ikke verra!». 

Eer Jesu fødsel skal det være husrom for alle! Som om
englene tegnet med lysende skri på himmelen: Gjest-
friheten er kommet til jord. Det handler om gjestfrihet
som en udiskutabel menneskelig verdi. Det handler om
frihet for gjesten til å være menneske. I Hebreerbrevet
får vi utfordringen i klartekst: ”Glem ikke å være gjestfrie,
for på den måten har noen, uten å vite det, ha engler
som gjester”. Peter sier det kortere og svært tydelig:
”Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage”. Og når Jesus
skal forklare hva som betyr noe i livet, roser han de som
tar imot de fremmede: ”Jeg var fremmed og dere tok imot
meg”. Dee sa han som selv opplevde å ikke bli ta imot
som lite barn i en familie på flukt: « Han kom til sine egne,
men hans egne tok ikke imot ham». Gjestfrihet er et stort
ord som altfor oe får et lite innhold. «Sånn kan det ikke
verra!» 

Året 2015 vært en stor utfordring til vår del av verden.
Anført av Tysklands leder Angela Merkel, er det tegn til
en ny gjestfrihet hvor vi sluer å telle antall flyktninger,
men isteden takker for livet og tror at der det er
hjerterom er det også husrom. Dypest se er vi alle flykt-
ninger i verden, gjester som er avhengige av andre
menneskers godhet og evne til å inkludere i et fellesskap.
Derfor er gjestfrihet verdens håp. Vi blir sterke av å elske
og svake av å forakte og neglisjere. Vi blir sterke av å
være gjestfrie, og svake av å være snerpete, kalde og
avmålte. Bildet «gjestebud» av Liv Benedicte Nielsen
som illustrerer denne julebetraktningen sprenger da
også aldeles rammen for våre tanker om fellesskap og
hvor mange vi syns vi har plass til rundt bordet. Her er
ikke bare 12 menn, men mer enn 30 mennesker; unge,
gamle, kvinner og menn, og det bugner av gode gaver i et
fargerikt fellesskap. Noe floere bilde på hva Jesu Jul er,
kan vi knapt tenke oss.

Adventstiden er ikke de lystige hjerters høytid, men tiden
for lysets komme og lysets kra. Bak det grønne og
glitrende kan det være kaldt og guffent. Bak det grønne
og glitrende kan det være taust og utrygt med skjulte
tragedier for store og små. Julen er Guds håndtrykk til
oss, ikke med løe om fravær av sorger, men om nærvær
i alt. Han tilbyr frihet til sine gjester. «I min fars hus er det
mange rom», sa Jesus. «Var det ikke slik, hadde jeg sagt
dere det». Ferdig snakka! 

Advent og jul er tiden da vi feirer den minste som kom til
verden med den største kraen. 600 år før Jesu komme
fikk de sin adventshilsen fra profeten Jesaja: ”Det folk
som vandrer i mørket får se et stort lys; over dem som
bor i skyggelandet stråler lyset fram. For et barn er oss
født, en sønn er oss gi». Denne julen har vi en sjelden
anledning til å vise at Jesus har vokst ut av krybben og inn
i våre hjerter. Evangeliet er i en sum gjestfrihet. Fra å
møte andre som fiende, kan vi bli noens frende og vise at
det igjen er bli plass i «herberge». Sånn skal det verra!
Velsignet jul!

Jul, gjestfrihetens høytid
Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl
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Slekters gang
DØPTE

Ovedie Sveløkken Snare 15.11.2015
Loe Løn Ellefsen 15.11.2015
Inger Christina Engelstad Lund 15.11.2015
Otilie  Marstad 15.11.2015
Henrik Kihle Benjaminsen 15.11.2015
Henrik  Martinsen 15.11.2015
Ea Eliassen Lofstad 8.11.2015
Mie Marie Lauritzen 18.10.2015
Matheo  Prent-Hamer 18.10.2015
Oline Langelo Slydal 27.09.2015
Andrea  Stensrud 27.09.2015
Nikolai  Tarasenko 27.09.2015
Leo Dag Belete Hanssen 27.09.2015

Liam Hille Henriksen 20.09.2015
Malin Sofia Horntvedt 06.09.2015
Max Flom Malvin 06.09.2015
Sophie Andresen Stange 06.09.2015
Alva Grøndahl Fevang 06.09.2015
Lucas Annell Thim 30.08.2015
Mari Haug Stokstad 30.08.2015
Ovedie Sveløkken Snare 15.11.2015
Loe Løn Ellefsen 15.11.2015
Inger Christina Engelstad Lund 15.11.2015
Otilie  Marstad 15.11.2015
Henrik Kihle Benjaminsen 15.11.2015

DØDE

Anders Kristian Hassum 04.09.2015
Erling Kaare  Nyhus 10.09.2015
Reidun  Iversen 15.09.2015
Kåre Gunnar Bondal 22.09.2015
Ingrid Skar Hansen 29.09.2015
Kai Erik  Larsen 01.10.2015
Aslaug  Andreassen 08.10.2015
Tove  Broen 08.10.2015
Ragnar  Nilsen 09.10.2015
Kim  Eriksen 09.10.2015

Gunn Bente  Lorentzen 09.10.2015
Gunvor Johanne Krone 22.10.2015
Synnøve  Borge 22.10.2015
Ellen Synnøve Knutsen 23.10.2015
Arne  Bliksvær 27.10.2015
Ragnveig Sophie Tu 27.10.2015
Gunn  Solberg 30.10.2015
Kari Elise  Hagen 30.10.2015
Petra Josefine Viulsrød 30.10.2015
Ann Thorild  Thorsen 05.11.2015



UT TIL ALLE • NR. 2. 2015 15

Nytt fra 
Brekke Menighetsenter

Brekke jenteklubb starter opp igjen mandag 11. januar. Vi møtes kl.
17.30 og holder på til kl. 19.00.  

Oppdaterte terminlister kommer på nesidene til Slagen menighet
eer jul.

Jenteklubben  på Brekke
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GUDSTJENESTER

EiK KiRKE 
6. desember 2 søndag i advent
Gudstjeneste ved Helge Haga

SLAgEn KiRKE 
13. desember 3 søndag i advent
Gudstjeneste ved Margrete Sellæg Moe

EiK KiRKE
20. desember 4 søndag i advent
Enkel gudstjeneste ”Til eertanke” ved
Margrete Sellæg Moe

JULAFTEn
Kl. 1200 Eik bo og behandlingssenter (Margrete Sellæg Moe)
Kl. 1400 Slagen kirke med Eik 

og Klokkeråsen skoleorkester (Helge Haga)
Kl. 1500 Eik kirke Margrete Sellæg Moe)
Kl. 1615 Slagen kirke (Helge Haga)

SLAgEn KiRKE
25 desember 1 juledag
Høytidsgudstjeneste ved Helge Haga

2016
EiK KiRKE
3. januar Kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste ved Margrete Sellæg Moe

SLAgEn KiRKE
3. januar Kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste ved Margrete Sellæg Moe

EiK KiRKE
17. januar 3 søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste (vikar)

SLAgEn KiRKE
17. januar 3 søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste (vikar)

EiK KiRKE
8 november, Gudstjeneste for store og små

SLAgEn KiRKE
15 november, Gudstjeneste

EiK KiRKE
31. januar  Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste med Tårnagentene ved Margrete Sellæg Moe

SLAgEn KiRKE
8. februar Kristi forklarelsesdag. Gudstjeneste

EiK KiRKE
15. februar Fastelavnssøndag. Gudstjeneste

SLAgEn KiRKE
22. februar 1 søndag i fastetiden. Gudstjeneste

EiK KiRKE
1. mars 2 søndag i fastetiden.  Misjonsgudstjeneste

SLAgEn KiRKE
8. mars 3 søndag i fastetiden. Gudstjeneste for store og små

EiK KiRKE
15. mars 4 søndag i fastetiden. Gudstjeneste

SLAgEn KiRKE
22. mars Maria budskapsdag. Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste 
hver søndag kl 11.00
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