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Andakt ved Kristine Lillevik

Suser av gårde alle mann
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Jommen 
er ikke 
somme-
ren over, 
og nesten 
med et 
brak er 
hverdagen her igjen. 

I det jeg pakker ranslene til 
barna med matpakker og skifte-
tøy, tar jeg meg selv i å lure på 
om jeg har en «emosjonelt sunn 
åndelighet». Hender og hode på 
ulike plasser med andre ord. Jeg 
fikk en bønnebok fra en venn i 
starten av sommerferien, og jeg 
tenkte at denne så fin ut! Denne 
skal jeg få lest litt i, og satt av 
litt tid til! Boken hadde under-
overskriften «Emosjonelt sunn 
åndelighet». 

I en rolig morgenstund tok jeg 
fatt på boka. Forfatteren innle-
der med at kristenfolket generelt 
er i en global åndelig krise, fordi 
vi har en underutviklet rela-
sjon til Jesus. Vi snakker mye 
til Gud, men lytter ikke særlig 
mye. 

Jaså tenkte jeg, og grunnet litt 
på det. Selv om skeptikeren i 
meg hadde litt av hvert på hjer-
tet, så overhørte jeg stemmene 
og leste videre. I bønneboken 
er det tidebønner som er svaret 

på å finne mer tid sammen med 
Gud. Små bibeltekster, noe å 
grunne på, bønn, og anbefalt tid 
for stillhet. 

Men pju… - den stillheten er 
vanskelig. Dette var jeg ikke 
god på kjente jeg. All tidligere 
type meditasjonsforsøk har ikke 
vært spesielt vellykkede. Tanker 
kretser fort rundt dagens planer, 
været, noe jeg hadde glemt å 
handle inn – men hva var nå det, 
noe interessant fra nyhetene i 
går, en liten bekymring om det 
var blitt for mye i-pad på barna, 
og vips var de avsatte minuttene 
med stillhet gått. Ytre stillhet, 
og indre skravling. Lite rom 
for annet enn stort og smått fra 
hverdagen og lite tid sammen 
med Gud. Sånn hvis jeg skal 
være helt ærlig. 

Bønn, stillhet, å være med Gud, 
så enkelt å si det – men ikke 
så lett å gjøre det «sånn helt 
ekte». Forfatteren i bønneboka 
har observert at mange krist-
ne er fastkjørt i sin reise med 
Jesus, snylter på hverandres 
åndelighet og lever usentrerte 
og oppjagede liv. Han er pastor 
i en amerikansk menighet, og 
beskrivelsene kommer derfra, 
selv om utfordringen er global 
ifølge han.

Jeg har lyst til å få til mer tid 
med Gud, i hverdagen. Sånn 
uten å gå en lang pilegrimstur, 
eller på retreater eller innfalls-
styrt: hva med et år i kloster 
– går det an mon tro? Nei, feier 
det fort unna – hverdagsnær-
vær med Gud! Midt i der vi er i 
livet, om det suser av gårde eller 
snegler seg av sted. 

Nå som høsten står på trappe-
ne er jeg enda ikke kommet så 
langt inn i bønneboka, men jeg 
har fremdeles tro på at øvelse 
gjør en noe bedre, om ikke mes-
ter med det aller første. Optimis-
tisk tro på at jeg skal komme inn 
i små tidebønner og noen stille 
stunder. Og optimistisk tro på 
at det ikke bare kommer an på 
meg.

Jeg deler en av de første bønne-
ne med dere:
 Rydd plass i hjertet mitt, 
Gud, så jeg blir rolig nok til å 
høre deg tale i stillheten. Hjelp 
meg til å stoppe opp i disse kor-
te stundene og lytte, vente, være 
stille og la ditt nærvær omslutte 
meg. I Jesu navn, amen.

(Hentet fra «Puls – emosjonelt 
sunn åndelighet» av Peter Scaz-
zero 2018)

Slagen menighet
er på Facebook

Søk opp Slagen meniget i søkefeltet på Facebook og trykk LIKER
Så blir du oppdatert på hva som skjer i menigheten vår.
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Kandidater til menighetsrådsvalget
Jon Randby

Jon Randby, 63 år. Tone og 
jeg har 4 barn og har bodd 
på Eik de siste 20 årene. Jeg 
er landbruksutdannet og har 
jobbet med landbruk i 10 år i 
den gassiske lutherske kirke på 
Madagaskar som utsending for 
Det Norske Misjonsselskap. 
 Nå jobber jeg på land-
bruksavdelingen hos Fylkes-
mannen i Vestfold og Telemark. 
Vi går i Slagen og Eik kirke 
og jeg har tidligere vært med 
i menighetens gutteklubb og 
kirkeforening. 
 Jeg ble spurt om å stille som 
kandidat til menighetsrådet og 
er klar til en innsats hvis jeg 
blir valgt. Jeg tror menigheten 
bidrar positivt nært og fjernt og 
gjør en forskjell for mennesker 
og samfunn. Kirken er med på 
å fremme Guds rike på jord. 
Det vil jeg være med på.

Ingjerd Nordstrand
Jeg heter Ingjerd Øyen Nord-
strand, 33 år, gift og har 3 barn 
i alderen 12, 9 og 2 år. 
Jeg jobber som daglig leder i 
Gjennestad barnehage i Stokke. 

Elin-Merete Fortuck

Mitt navn er Elin-Merete Fortuck 
og jeg har nå sittet i MR i 4 år. 
Har lært utrolig mye og synes 
det har vært veldig givende. 
 Jeg har sagt ja til nye 4 år. 
Jeg gleder meg over alt det flot-
te som skjer i Slagen menighet. 
Til daglig jobber jeg som kjøk-
kenleder på Strand Leirsted & 
Gjestegård. 

Magne Bjørnereim 

Jeg ønsker at kirken skal være 
et samlingspunkt, der vi kan 
møtes på tvers av alder og 
bakgrunn, der vi kan samles om 
et felles ønske om å bli bedre 
kjent med Jesus og komme 
nærmere han. 
 Jeg brenner spesielt for bar-
nearbeidet i kirken, og ønsker 
at kirken skal være et attraktivt, 
spennende og godt sted for barn 
og unge å komme til. 
 Jeg ønsker at kirken skal 
være fylt med musikk og gode 
opplevelser. Opplevelser som 
bringer oss sammen, unge og 
gamle. 
Dette ønsker jeg å jobbe for om 
jeg blir valgt inn i menighets-
rådet til Slagen menighet.

Eg er 49 år, gift og har 3 barn. 
Jobbar som fagleg leiar, venti-
lasjon hos Totaltak AS på Bor-
re.  Har budd på Eik sidan 2011 
og har ein periode i soknerådet 
bak meg allereie. Der har eg 
fått innblikk i mange interes-
sante sider ved kyrkja. Eg står 
på lista fordi trua og kyrkja er 
viktig for meg og fordi eg vil 
bidra til at kyrkja er synleg og 
tilgjengeleg i samfunnet og 
held på identiteten sin. 
 Kyrkjelyden vår ser eg på 
som eit inkluderande fellesskap 
der det er naturleg både å gje 
og å få. Eg ønsker at alle som 
kjem til kyrkjene våre oppfattar 
at her er det låg terskel og høgt 
under taket.  Ja, at folk kjenner 
seg heime og kan føle at her er 
det plass til heile meg! 
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Det var spennende å prate 
med henne, jeg var så heldig 
å få lov å gjøre henne kjent 
gjennom Menighetsbladet 
vårt. Hun heter Marta Botne.

Hun er født i Sandefjord, altså 
kjenner hun Vestfold godt.  Hun 
ble ordinert i Bodø i 1988 og 
har hatt flere stillinger nordpå.  
Hun trivdes godt der. De siste 3 
årene har hun hatt stilling som 
prost i Ofoten, med Narvik som 
base.

Hun er gift og har 3 voksne 
barn og 2 barnebarn. 

- Hva var grunnen til at du 
søkte stillingen?  
 Vi hadde familien på øst 
landet og fant det praktisk å få 
dem nærmere.

Første gangen jeg snakket med 

Marta Botne var jeg på Knatt-
holmen.  Et kjent sted for oss 
begge som hadde vært speide-
re. Min første tanke var at da 
har hennes første opplæring i 
administrasjon vært som spei-
derjente.

Det er krevende å være Dom-
prost. Tunsberg prosti dekker 
et stort område, mange menig-
heter og mange prester.  Dom-
prosten blir en slags mellom 
leder mellom Biskopen og 
prestene. Samtidig skal prosten 
være orientert om det som skjer 
i prostiet.

- Hva ser du mest fram til i din 
nye stilling?  
 Jeg gleder meg til å samar-
beide i menighetene i området.
Jeg er opptatt av å finne nye 
veier slik at jeg kan nå folk, få 
dem i tale.

Ny domprost i Tønsberg

Jeg ønsker varmt lykke til i 
denne nye stillingen og gleder 
meg til å følge henne!

Gerd Borvik Eriksen

Domprost Marta Botne.

Er gift og vi trives med gode 
venner, reising i inn og utland, 
og er veldig glad i menigheten 
vi bor i. 
 Ved å være aktiv i menig-
heten kan jeg være med å 
bestemme hvordan f.eks guds-
tjenester eller annen aktivitet i 
kirkene våre skal se ut. 
Man blir også godt kjent med 
de som kommer på våre arran-
gementer og staben som jobber 
i menigheten.  
 Jeg har også vært vara til 
Fellesrådet. 
 Nå blir det ekstra spennende 
med Kommunesammenslåing 
fra 01/01 2020. 
 Oppfordrer alle til å bruke 
stemmeretten og gjøre sin bor-
gerplikt. 
Husk å stemme på kirkevalget. 

Størk Heggdal

Jeg er 52 år og er selvstendig 
næringsdrivende. Jeg har vokst 
opp i Åseral i Vest-Agder og 
har vokste opp med å være med 
i kirke og bedehus, hvor NLM 
hadde ansvaret for bedehuset 
i bygda. Jeg har vært gift med 
Grethe i 31 år, vi har en foster-
datter, og er besteforeldre til 
gutten hennes på 14 år og har 
vår datter på 11.

 Det var sagt at det var behov 
for flere, og meldte meg derfor 
på  – vil gjerne engasjere meg 
der min datter er med
 Kirkens viktigste oppgave  
tenker jeg  er å forkynne evan-
geliet, være et sted mennesker i 
alle aldre kan kjenne seg igjen 
(liturgi),  og være et troende 
fellesskap hvor folk blir bevart 
i troen på Jesus. Et sted alle 
generasjoner møtes og et sted 
hvor mennesker kan få åndelig 
påfyll.
 Jeg håper at jeg kan bidra 
på en konstruktiv måte der det 
måtte trenges.
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ELLEVILLE  
FAMILIEMANDAGER I EIK 

Annenhver mandag i oddetallsuker fra 26. august.	

Fra høsten av ønsker vi å arrangere Elleville 
Familiemandager i Eik Kirke. 

Barn i alle aldre med familie er hjertelig 
velkommen til ferdig dekket middagsbord, 
vi spiser og prater sammen. Deretter samles 
vi til bibelfortelling og aktivitetsgrupper. 

STØRST AV ALT 
TROSOPPLÆRING	SLAGEN	

MENIGHET	www.slagenmenighet.no	
MENIGHET	

Plan	høst	2019	
26.	august													 Middag,	andakt	og	Leker	og	konkurranser	(ute	om	været	er	bra!)	

09.	september			 Elleville-kveld	(forming/	mat/)	

23.	september					 Elleville-kveld	(forming/	mat/)	

7.	oktober													 	 Elleville-kveld	(forming/	mat/)	

21.	oktober											 Elleville-kveld	(forming/	mat)	FN	dagen	24	oktober	

4.	november								 Grønne	dagen	Dugnadsdag	(Vi	skal	rydde	både	inne	og	ute.		

18.	november							 Film	og	popcorn	

2.	desember								 Juleverksted	(Julesang)	

	

Aktivitetsgrupper	

1- Middag	
2- Samling	i	menighetssalen	for	åpningssangen	
3- Aktivitet	
4- 	Felles	avslutning	sammen	med	de	andre	gruppene	i	kirkerommet.	
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Høsten 2019 møtes vi: 

26. august  14. oktober 

2. september  28. oktober 

16. september  11. november 

7. oktober  25. november: 
Juleverksted 

 

 

Brekkeklubben er en hobbyklubb for 

formingsglade barn fra 1. – 5. klasse. Hver gang 
lager vi noe, hører en liten historie, og avslutter 

med utlodning. Det koster 20 kr gangen. 

    Her er det plass til flere rundt formingsbordet! 

 

Hvor: Brekke menighetssenter/ naturbarnehage 

Når: kl. 17.30 – 19.00 

NB: Det kan være lurt å ha på tøy som tåler noen 
flekker J  

For spørsmål ta kontakt med Kristine Lillevik, 
kl@tonsberg.kirken.no / tlf. 93 22 93 78. 

 

Brekkeklubben 
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”Serien Min salme” 
Gud skapte lyset og livet og meg
Jeg har alltid vært glad i å synge, og har mange 
salmer jeg er glad i. Flere av mine favorittsalmer 
er skrevet av Vidar Kristensen, og tonesatt av Per 
Tveit.
 
Slik er det også med salmen jeg ønsker å dele 
med dere; Gud skapte lyset og livet og meg, sal-
me nummer 243 i Norsk Salmebok fra 2013.
Dette er nok en salme som er kjent for mange, 
siden den noen ganger brukes som trosbekjennel-
se i gudstjenesten.
 
Den ble skrevet på bestilling fra Tunsberg bispe-
dømme da Trosopplæringsreformen startet opp 
i 2003. Biskop Laila Riksaasen Dahl og hennes 
medarbeidere ønsket en ny salme som var bygd 

over de tre trosartiklene, og som kunne brukes 
i trosopplæringen. Den spredde seg raskt fra 
bispedømme til bispedømme og var allerede godt 
innsunget da den kom med i den nye salmeboka.

1) Gud skapte lyset og livet i meg,
 og himlen med stjerner og jorden med fjell,
 Han vil meg det beste, han kjenner min vei,
 hver natt og hver morgen, hver dag og hver kveld.

Omkved:
 Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds Sønn,
 jeg tror på Den hellige ånd.
 Så hellig, allmektig, så god imot meg,
 treenige Gud jeg vil lovsynge deg.

2)  Kongen fra himlen ble født som min bror,
 han trøstet de svake, var venn med de små.
 Han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord,
 han vant over døden og er hos meg nå.

Omkved:

3)  Her er min kirke, her hører jeg med,
 her møter jeg andre som tror på Guds Sønn.
 Den hellige ånd gir meg trygghet og fred,
 vi svarer med tillit og lovsang og bønn.

Omkved:
Hans Olav Arnesen

 

KONFIRMASJON 2020 
Slagen menighet 

 

Har du glemt å melde deg til konfirmasjon?  
Du er fortsatt velkommen til å melde deg på. Ta 
gjerne kontakt med fjorårs konfirmanter hvis du 
er usikre. Vi hadde det veldig gøy på 
konfirmasjonsundervisningen, på leir og på 
Challenge. Du kan også ta direkte kontakt med 
oss som jobber med dette:) 
Gå til: www.slagenmenighet.no og meld deg på 
innen fristenJ 
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Hyggetreff i Eik kirke 
                  2. tirsdag i måneden møtes vi kl. 11.30 

                                          i Eik kirke til variert program, sang og hyggelig prat. 
Det serveres snitter og kaker, 

           og til slutt har vi en liten utlodning.  

Hjertelig velkommen! 

10.september: Bjørn Eddy Andersen forteller -  «Livet snudd opp ned etter slag» 

8.oktober: Sangstund Slagen kantori deltar 

12.november: Besøk fra Apotek 1 ved Heidi Lunne Nilssen 

10.desember: Julemøte med  Luciabesøk fra Eik skole. 
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4-årsbok 
 
 
I høst er du som er 4 år invitert til å komme til 
kirken og motta «Min 4-årsbok». Dette er en 
bok med historier fra Bibelen, noen nye og 
noen gamle sanger, og tegneserier om to 
nysgjerrige barn som finner på litt av hvert. I 
gudstjenesten vil du få høre en av historiene 
som står i boka.  
 
Alle 4-åringer er hjertelig velkommen, og ta 
gjerne med hele familien! Egen invitasjon 
kommer i posten – men har du ikke fått den er 
det bare å møte opp! 
 
Datoene du kan komme og få boka er: søndag 
8. september kl. 11 i Eik kirke og søndag 20. 
oktober kl. 11 i Slagen kirke. 
 
 
 
 

Alle	gudstjenestene	er		

i	Eik	kirke	kl.	11		

om	det	ikke	står	annet	
	

25.	august	
8.	september	
22.	september	

13.	oktober	(på	Brekke	
menighetssenter)	

20.	oktober	(i	Slagen	kirke)	
27.	oktober	
10.	november	
24.	november	

1.	desember	(i	Slagen	kirke)	
8.	desember	
22.	desember	

24.	desember	(se	eget	program	på	
www.kirken.no/slagen)		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirken hører også barna til!  
 

Her kan du komme og være trygg på at barna er tenkt på.  
På disse søndagene er det enten familiegudstjeneste, søndagsskole 

eller filmvisning for barna litt ut i gudstjenesten. 

En familiegudstjeneste?  
Hva er nå det?  

Passer min familie der? 
Alle familier er      lig velkommen!  
Store familier, små familier, delte 

familier, en-i-familien, slitne 
familier, opplagte familier, 

sporadisk i kirken-familier, familier 
hvor noen tror og noen ikke, 

sangglade familier, alltid-
forsinkede familier, glad-i-kirken 

familier…  
Kom som du eller dere er! 
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 7-UP  
KLUBB FOR         
7-KLASSINGER  
OG 8-KLASSINGER  
I EIK KIRKE   

Vil holder til i kirken og det  varer fra 18.00 til        
20.00 annenhver tirsdag i partallsuker 

Fra gang til gang har vi ulike aktiviteter og 
temaer, som oftest har vi også kiosk  hvor det 
kan kjøpes noe godteri eller mat, 30kr er et 
passelig beløp å ta med. 

 
 ELLEVILLE 

FAMILIEMANDAGER  
I EIK KIRKE 
OPPSTART  
26. AUGUST 2019 KL. 17.30 
 

          Er du hjemme med en baby på dagtid?       
          Vi inviterer til Babysang i Eik kirke.  
        Babysang er et sosialt og hyggelig treffsted    
     for deg som er hjemme med små barn. 
    Vi starter opp igjen tirsdag 27. august KL. 11J 
   Vi samles hver tirsdag utenom skolens ferier.    
  Kom når det passer! Det er ingen påmelding. 
 

Damenes 
Dag! 

Velkommen til en 
inspirasjonsdag for 
damer i alle aldere,  
lørdag 19. oktober  
i Eik kirke, kl. 12-17.  
 
 

Vi får i år besøk av Tove Stang Karlsen. Hun bor på Hamar, er lærer for 
innvandrere og er levende opptatt av kirke og menighetsliv.  
Hun vil snakke om hverdagstro, bønn og livet med Jesus. 
Ingunn Aas Andreassen, kantor på Nøtterøy, vil dele sanggleden med oss. 

Astri M. Anderson selger kort og kalendere til inntekt for mennesker  
i Øst- Afrika. 

Bibelbutikken i byen tilbyr gode bøker for salg.  

Dagen starter kl. 12 med varm lunch. Vi avslutter ved 17- tida. 
Påmelding og evt. betaling med Vipps til Tone Randby 97561958 innen 
onsdag 16.10. 
Inngangspenger: kr 200. Betal gjerne ved ankomst! 

Vi gleder oss til å møte deg! 
 
Damene i Eik kirke 
 

   En høstdag  
  med hvilepuls! 
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Slekters gang

VIGDE
Mathilde Skudem og Jørgen Ellefsrud  03.08.2019
Ingrid Husabø og Ruben Bakke  06.07.2019 
Silje Hansen og Odd Ingebretsen  06.07.2019 
Kristine Hamer og Simon Prent-Olsen  29.06.2019
Michelle Jespersen og Jonas Sjuve  29.06.2019 
Maja Stokke og Benjamin Stokke  08.06.2019 
Silje Gangnes og Simen Lie  08.06.2019 
Karin Aas-Aune og Simen Fredriksen  01.06.2019 
Caroline Chluba og Per Røren  25.05.2019 
Tonje Bjørkås og Petter Hermansen  04.05.2019 
 

DØPTE
Nathaniel Forsberg Tønnessen  18.08.2019
Elea Sofie Walhovd  18.08.2019
William Rosenhave  18.08.2019
Sophia Ambro Westnes 30.06.2019
Levi Grøndahl Fevang 23.06.2019
 Celina Tønnessen-Grythe 23.06.2019
Guttorm Amundsen Kristoffersen 23.06.2019
Hedda Dahl Lehn 23.06.2019
Simone Lisboa Rudin 23.06.2019
Andreas Schultz Svingen 16.06.2019
Ulrik Kristoffersen 16.06.2019
Ludvik Røgden Mastberg 16.06.2019
Teodor Navjord Tiller 09.06.2019
Lotte Johanne Sandåker 02.06.2019
Olivia Homleid-Jørgensen 19.05.2019
Lea Kristin Sollie 10.05.2019
Nora Sparre Karlsen 28.04.2019
Jøran Wivestad Skagen 28.04.2019
Kasper Mørkkåsa Sandvik 07.04.2019
Kristian Brekke 07.04.2019

DØPTE
Karl Johan Tvedt 13.08.2019
Hjørdis Kihle 08.08.2019
Sigfrid Solheim Holmen 25.07.2019
Kjell Henriksen 27.06.2019
Vera Sivertsen 07.06.2019 
Erling Norvald Haraldstad 13.06.2019
Egil Engstrøm 24.05.2019
Arne Gjelstad 21.05.2019
Kirsten Schymann 14.05.2019
Ivar Johan Brataas 07.05.2019
Evelyn Marie Bjørnemo 03.05.2019
Asbjørn Susæg 02.05.2019
Hroar Kværne 02.05.2019
Beda Marie Natvik 26.04.2019
Ole Einar Christensen 16.04.2019
Karl Fredrik Skjæggestad 05.04.2019
Bjørn Bekkevahr 04.04.2019
Frode Arnljot Horgen 22.03.2019
Astrid Sofie Ottosen 21.03.2019

 

 

 

 7-UP  
KLUBB FOR         
7-KLASSINGER  
OG 8-KLASSINGER  
I EIK KIRKE   

Vil holder til i kirken og det  varer fra 18.00 til        
20.00 annenhver tirsdag i partallsuker 

Fra gang til gang har vi ulike aktiviteter og 
temaer, som oftest har vi også kiosk  hvor det 
kan kjøpes noe godteri eller mat, 30kr er et 
passelig beløp å ta med. 

 
 ELLEVILLE 

FAMILIEMANDAGER  
I EIK KIRKE 
OPPSTART  
26. AUGUST 2019 KL. 17.30 
 

          Er du hjemme med en baby på dagtid?       
          Vi inviterer til Babysang i Eik kirke.  
        Babysang er et sosialt og hyggelig treffsted    
     for deg som er hjemme med små barn. 
    Vi starter opp igjen tirsdag 27. august KL. 11J 
   Vi samles hver tirsdag utenom skolens ferier.    
  Kom når det passer! Det er ingen påmelding. 
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Om filmen: Kirkerottene bor i en liten 

kirke på landet. Der trives 

de godt, så lenge de har 

mat og kan leke med gode 

venner. En av vennene er 

Kattunge som drømmer om å 

bli stjerne på sirkus.  

En dag rømmer Kattunge 

hjemmefra for å få oppfylt 

drømmen sin. Han vet ikke 

at direktøren pleier å låse 

inn sirkusdyrene når de 

ikke opptrer. Kirkerottene Vesle og Fredo 

må bruke alt de har av mot 

og fantasi for å redde 

Kattunge. Filmen varer i 40 minutter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Når: Torsdag 7. november 
kl. 17.30 

Hvor: Eik kirke 

Hva vises: Kirkerottene 
på sirkus 

 

Popcorn, saft og 
rottebæsj til alle! 

Passer utmerket for 3-6 
åringer, men alle er 
velkommen uansett alder! 

Arr. er gratis  

 

Kirkekino 
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Brekke diakonat høsten 2019 
Vi ønsker velkommen til en ny høst i Brekke 
diakonat! 
Vi møtes på Brekke menighetssenter kl. 
11.30 til sang og andakt, litt ulikt program og 
god servering! 
Følg med i «Vi minner om» i Tønsbergs blad!  
 

Nærmere info hos Inger Heldal Anderson 906 09 101 

Datoer i høst:  
Oppstart 5.september på Karlsvika gård  (OBS: Påmelding til Inger Heldal Anderson), 
17.oktober, 21.november og 19.desember. 

 

 

Julemesse i Eik kirke! 
Lørdag 16. november blir det 
julemesse i Eik kirke!  

Her blir det salg av hjemmelagde 
varer av ulikt slag, julepynt og 
julekaker. 
Kafé med julegrøt og kaker, 
utlodning og amerikansk auksjon! 
 

Damenes aften! 
En torsdag i måneden møtes en trivelig gjeng 
med damer i Eik kirke, 
til prat, sang og bønn. 
Alle tar med en liten ting til felles ost og 
kjeks, og vi ordner med kaffe og te. 
Vi møtes kl. 19.00 følgende torsdager i høst: 
22.august, 19.september, 17.oktober, 14.november og 5.desember. 
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Vi har plass til
din annonse her!

Vakttelefon hele døgnet - 46 28 90 40

Begravelsesbyrå
Oseberg

Valløveien 58, Tolvsrødsenteret 
www.obb.as

Vi møter deg akkurat 

der du befinner deg 

i sorgprosessen 

- med den verdighet, 

og profesjonalitet 

som dette faget 

krever.



16 

GUDSTJENESTER 

høst/vinter 2019/20

Endringer kan forekomme

Slagen kirke 01.09.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste, Margrete Sellæg Moe

Eik kirke 08.09.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste for store og små med
4- årsbok, Helge Haga

Slagen kirke 15.09.2019
Kl.11.00, Høsttakkefest med konfirmantpresenta-
sjon, Margrete Sellæg Moe, Helge Haga

Eik kirke 22.09.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste med søndagsskole, 
Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 29.09.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste, Helge Haga

Sem kirke 06.10.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste
 
Brekke menighetssenter 13.10.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste, Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 20.10.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste for store og små med
4-årsbok, Helge Haga

Eik kirke 27.10.2019
Kl.11.00, Bots og bønnedag. Gudstjeneste med 
søndagsskole, Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 03.11.2019
Kl. 18.00, Allehelgensdag. Minnegudstjeneste,
Margrete Sellæg Moe

Eik kirke 10.11.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste med søndagsskole,
Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 17.11.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste, Helge Haga

Eik kirke 24.11.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste for store og små,
Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 01.12.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste med Lys våken og 
speidere, Margrete Sellæg Moe

Eik kirke 08.12.2019 
Kl.11.00, Gudstjeneste med søndagsskole
Helge Haga

Slagen kirke 15.12.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste, Margrete Sellæg Moe

Eik kirke 22.12.2019
Kl.11.00, Gudstjeneste med søndagsskole,
Margrete Sellæg Moe

24.12.2019 Julaften
Eik kirke Kl.14.00. 
Slagen kirke: 14.30 og 16.15, Helge Haga,
Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 25.12.2019
Kl.11.00, Høytids-gudstjeneste,
Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 29.12.2019
Kl.19.00, Carol evening, Helge Haga

Eik kirke 05.01.2020
Kl.17.00, Juletrefest, Margrete Sellæg Moe

Slagen kirke 12.01.2020
Kl.11.00, Gudstjeneste 

Eik kirke 19.01.2020
Kl.11.00, Gudstjeneste med søndagsskole 

Slagen kirke 26.01.2020
Kl.11.00, Gudstjeneste


