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www.kirken.no/tonsberg
På denne nesiden 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
I mars måned skal menighetsrådet og
stab møtes en hel dag hvor vi skal ha en
visjonsdag.
Hvor skal vi ha fokus – på hva – til hvem?
Hva ønsker vi, hva drømmer vi om?
Kan en drømmeliste se slik ut:

EN NY KIRKE
Vi drømmer om en ny kirke for en ny
generasjon. En kirke som formidler håp og
tro på en folkelig, frisk og tydelig måte. En
kirke som møter de lengsler og behov som
vår verden har, ved å formidle og demonst-
rere Guds kjærlighet gjennom ord og hand-
linger. En kirke for mennesker i dag.

EN VOKSENDE KIRKE
Vi drømmer om en araktiv, inkluderende
og livskraig kirke. En menighet med sunn
lære; som bygger menneskers liv.

EN FEIRENDE KIRKE
Vi drømmer om en kirke med store og til-
gjengelige gudstjenester, som preges av
god atmosfære og Guds nærvær. Hvor
mennesker i alle aldre deltar i gudstje-
nesten; hvor sang, musikk, forkynnelse,
undervisning og fellesskap er oppbyg-
gende og interessant også for dem som 
opplever kirken for første gang

EN HVERDAGSKIRKE
Vi drømmer om en kirke som også leves ut
i hverdagen. Hvor det kristne livet
praktiseres gjennom at mennesker i ulike
livssituasjoner finner trøst, oppmuntring
og vennskap blant sine kristne søsken. 

EN RELASJONELL KIRKE
Vi drømmer om en kirke hvor forskjellige
mennesker i alle aldre finner sammen i livs-
nære vennskap, hvor man snakker sant om
seg selv, om Gud og om livet. 

EN MISJONAL KIRKE
Vi drømmer om en menighet som lever i
denne verden med en tydelig hensikt; som
oppmuntrer mennesker til å leve for Jesus
i sin hverdag, og som sender og støer
dem som ønsker å nå nye folkegrupper,
kulturer og nasjoner med evangeliet om
Jesus Kristus.

EN RESSURSSTERK KIRKE
Vi drømmer om en kirke som er rik på res-
surser, talenter og kunnskap, slik at vi kan
virkeliggjøre vår felles drøm. En kirke som
preges av et sunt miljø, hvor talenter ut-
vikles og vi inspirerer hverandre; hvor
kunnskap og erfaring videreformidles og
bringer vekst til stadig flere.

Hva drømmer du om? Kom med innspill!

TO
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Juleverksted
Mange barn og trangt om plassen på juleverksted
Det er ikke oe folk står i kø for å komme inn i den
norske kirke nå for tiden, men det gjorde de her.
Juleverkstedet i Eik kirke samler mange

mennesker og ble gjennomført med stil. En stor
takk til menighetspedagog Kristine som drar i
gang og organiserer dee.

Babysang i Eik kirke
Velkommen til babysang i Eik kirke! Vi har babysang hver tirsdag, utenom skolens ferier.
Klokken 11 har vi en sangstund sammen med babyene der sang, rytme, farger og bevegelse
er sentrale elementer. Eer dee er det tid for mat, prat og lek. I kafeen kan du kjøpe va-
fler, vi ordner kaffe og te. Hver andre tirsdag i måneden kan du kjøpe lunsj for 40 kroner.
Babysangen passer best for barn mellom 0 og 1 år, men det er selvsagt lov å komme med
større barn også! 

For spørsmål kontakt menighetspedagog Kristine Lillevik på tlf. 93 22 93 78, eller
kristine.lillevik@tonsberg.kirken.no.
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Det er leere å gi enn å ta imot, heter det. Erfaringen
bekreer at det er noe i naturen vår som tilsier at det å
få og ta imot bryter mot nivåer i vår stolthet.

I dag vil jeg skrive om trøst. Det er et ord vi voksne er
li forsiktige med å bruke oss i mellom. Til barna bruker
vi det både i tide og utide. Det skal ikke store smellen
til før vi tilbyr pjokken eller tulla trøst, enten i form av å
blåse på eller å sie på fanget. Det er så le å gi barna
trøst, fordi vi blir sjelden eller aldri avvist. Barna liker
simpelthen å ta imot trøst. De er for barnslige til å for-
stå hva denne dumme stoltheten er for noe. Derfor gir
de seg hen til trøsteren.

Voksne trenger også trøst. Spesielt er det venners opp-
gave å se og gi trøst når behovet er der. En venn som går
sin vei når smerten er åpenbar, har ikke forstå hva
vennskap er. Når vi får en dårlig nyhet eller når vi
kanskje har gjort noe som vi ikke er særlig stolte av, da
er det godt at venner stiller opp og ser oss. Egentlig kan
vi ikke leve uten gode venner som evner å være tilstede
når vi har det vondt og livet går på tverke. Det er mange,
mange grunner til å trenge trøst.

Vi er forskjellige med hensyn til det å se og sense når
andre har det vondt. Noen er av naturen flinke til å se
det og evner derved å være tilstede når vi trenger det.
Andre har brukt denne siden ved seg så lenge og så oe,
at de glir naturlig inn i omsorgsrollen. 

Men den samme type menneske kan oe ha vanskelig
for å ta imot trøst. Det viser seg at det nok er leere å

gi enn å ta imot også med hensyn til trøst. Jeg vet ikke
helt hva det er, men jeg kaller det nivåer av stolthet når
vi ikke makter å innse når vi selv trenger andre.

Ingen av oss er selvbærende og ingen er selvhjulpne. Inn
i livet bæres vi og ut av livet bæres vi. Og i tiden mellom
må vi fra dag en av ha hjelp – og det i mange år framover.
Og mot sluen av livet trenger vi igjen den samme hjelp.
Så har vi noen år i mellom hvor vi tror vi er selvhjulpne.
Det er sludder. Vi trenger riktignok ikke samme type
trøst som i barneårene. Men før eller siden vil alle
komme i berøring med sider av livet som er for tunge å
håndtere på egenhånd, uten at det skal oppleves som
flaut eller pinglete. Livet er simpelthen så mangfoldig,
så uventet og så stort at ingen makter alt på egenhånd.

Vi trenger hverandre. ”Ingen av oss lever for seg selv”,
står det viselig i Den gamle bok. Hvis vi tror at vi bare
kan leve for oss selv, da er vi på ville veier. Vi trenger
hverandre. Vi trenger noen som kan være tilstede nær
vårt liv når det blør. Vi trenger venner som kan holde
rundt oss og gi oss en klem. 
Selv Mesteren hadde behov for at noen støet han og
sto sammen med han. En kvinne salvet hans føer. Han
ba vennene sine om å være sammen med han den siste
røffe kvelden i Getsemanehagen. 

Jesus kunne trøste. Det viste han oe. Men selv ikke
han var for stor til å ta imot trøst. Han kunne elske å gi
– det gjorde han i bøer og spann. Men han kunne også
bli elsket og ta i mot.

TO

Andakt
Det er lettere å gi enn å ta imot
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K O N S E R T  
i Eik kirke

Onsdag 14. mars kl. 1900 blir det konsert i Eik kirke som du absolu bør få med deg.

Billepriser: kr. 150,- for voksne og kr. 75,- for barn og studenter. Kontant og Vipps.
Billeer selges ved inngangen.

Telemarkingen Kjetil Flatland er en lovende
artist, som i 2017 ga ut albumet
”Hyetankar” på Grappa Musikkforlag.
Med dee debuterer han med egne
tekster.

Med bred erfaring fra prosjekter i
store deler av verden tar han tak i
aktuelle problemstillinger, og
plasserer dem i nære og kjente
omgivelser. Frilusmannen
leverer et lydlandskap; der det
vokale og det instrumentale ut-
fyller hverandre i stemnings-
fulle urykk. Gjennom ord og
toner ønsker Flatland å formidle
gode holdninger om kultur,
frilusliv og mellommenneskelige
relasjoner – med en grunn-
leggende tro på at alt henger
sammen.
Med seg har han pianisten Helge
Wahl Flatland

Velkommen på konsert.
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Klippet fra «Ut til alle» februar 1991:
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Språkkafeen
Re før jul var det juleavslutning på samtalekafeen for flyktninger på TVO. Vi sier i små grupper, en pensjonist og noen
få elever.
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Jeg er 27 år gammel, nyutdannet prest,
kommer fra Stange i Hedmark, men bor nå i
Oslo hvor jeg har bodd og studert de siste
seks og et halvt årene. Jeg er gi, og kona
mi hun studerer også til å bli prest.
Jeg har vokst opp på Taiwan som mi-
sjonærbarn, og familien min og jeg flyet til
Norge i 2001 når jeg var 11 år gammel. For-
eldrene mine jobbet som misjonærer for
frikirken (Den evangelisk lutherske frikirke).
Så jeg snakker en del kinesisk og hvis jeg
kan velge, så spise r jeg gjerne ris fremfor
poteter.
Egentlig så hadde jeg ikke planer om å bli
prest, men når jeg skulle starte å studere
tok jeg et årsstudium i kristendom og
religion, jeg ble så inspirert av kristendoms-
fagene at jeg ville fortsee. Samtidig med
at jeg trivdes med studiet opplevde jeg at
Gud kalte på meg til å bli prest. Heldigvis var
de fagene jeg hadde ta akkurat det
samme som prestestudenter må ha,
dermed var det enkelt for meg å hoppe over
på prestestudiet. Og eer flere års studier
har jeg bli tryggere på at Gud kaller meg
til å være prest, og er glad for at jeg har få
muligheten til å være prest. Det jeg gleder
meg mest til med å være prest i Slagen
menighet er å få lov til å møte og bli kjent
med mange forskjellige folk, lære nye ting,
og at jeg kan få lov til å vise og fortelle noe
om hvem Gud er, og hvorfor Jesus og hans
død og oppstandelse er verdenshistoriens
viktigste vendepunkt!

Jeg er også veldig historieinteressert, jeg
leser gjerne bøker, ser filmer, serier, eller
spiller dataspill som har noe med historie å
gjøre. Da koser jeg meg skikkelig. Jeg koser
meg også masse når jeg og kona mi lager og
spiser mat sammen. Ellers så er jeg glad i å
være ute. Om vinteren elsker jeg å gå på ski,
og om sommeren får jeg aldri bada nok.  

Johan Gimse 
– vår nye vikarprest
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Dugnad – Eik kirke 
Onsdag 18. april. Mellom kl. 15 og kl. 19
Matpause med en hyggelig prat kl. 17.

Arbeidsoppgaver: vask av vinduer ute og inne, vask
og rydding på kjøkken, støvtørking og rydding, raking
og feiing ute, rensing av takrenner og stell av be-
plantning. Se av noen timer og bidra til å gjøre det
pent og trivelig i og utenfor Eik kirke.

Kirkeutvalget

Fellesskapskveld med 
Granly menighet

Onsdag  28. februar kl. 19.00 
inviterer Slagen menighet og DELK menighet på Granly

til fellesskapskveld 
i Eik kirke.

Her blir det god mat og kaker.
Vi skal synge mye sammen og ha li ulikt program,

før vi avsluer med en kveldsbønn inne i kirken.

Vi håper mange fra begge menighetene har lyst til å
komme og glede seg over fellesskapet 

vi kan ha sammen!

Hyggetreff i Eik kirke våren 2018
Tirsdag 13.februar kl.11.30: Hans Jakob Andreassen:  "Soldat- og marsj-sanger fra 1800-tallet."
Tirsdag 13.mars kl.11.30: Svein Byholt: "Hvordan sangen ble til."
Tirsdag 10.april kl.11.30.  Besøk av Turkameratene:  Allsang, turbilder og andakt.
Tirsdag 8.mai kl.11.30: Ingeborg Tveter Thoresen:  "Glimt fra vise kvinners liv i vårt distrikt."
Tirsdag 5.juni: Sommertur til Larvik sammen med Granly menighet. 

Damenes aften 2018Torsdag 15.februar
Torsdag 15.mars
Torsdag 19.april
Torsdag 24.mai

Vi ønsker deg velkommen til å være sammen med
oss i Eik kirke. Vi møtes kl 19.

Ta med ost og kjeks til felles ostebord.
Prat - laer - sang - Guds ord 
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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

Stoltenbergsgt. 46, 3110 Tønsberg 
Tlf. 33 34 92 92  •  E-post: post@cicerodg.no  •  www.cicerodg.no

Din personlige rørlegger
 
 Aut. rørleggermester 

Tlf. 33 35 98 20 
Mob. 92 43 39 54 
Burotveien 2 - 3118 Tønsberg

 E-post: 
– Fagkunnskap gir trygghet 

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.

Begravelsesbyrå
Oseberg

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 redak-
sjonelle innholdet gjøres av frivillige, men det koster
å få det trykket og distribuert. Vi håper du har anled-
ning til å bidra.
Gaver til menighetsbladet 
kan gis til kontonr. 2400.30.95742

Telefon: 33 38 12 00 - 

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet

Tlf. 911 94 099Tlf. 33 32 99 40

HobbyKafe
Liker du å strikke, sy, hekle, male, lage smykker eller kort?
Har du andre ting du liker å holde på med og har noen
ideer til hva vi kan lage? Da er hobbykafeen i Eik kirke det
riktige stedet for deg.
Vi prater og har et hyggelig, sosialt samvær samtidig som
vi lager ulike ting til basaren i Eik kirke.
Så ta med deg håndarbeidet di og kom!

Kafeen er åpen fra kl. 18.00 – 21.30
Første gang i vår er onsdag 17. januar

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

Valløveien 58, Tolvsrødsenteret
Tlf. 46 28 75 75 Epost

post@obb.as

Vi leverer alt innen 
gravferdstjenester og gravminner
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Distriktets rimeligste propan!
10-11 kg flasker

     EHB AS Kilengaten 27, Tønsberg
www.ehb.no

Vi fører også rimelige byggevarer!

DØRER - VINDUER
KJØKKEN - BAD

GARDEROBE

GULLI
TREVAREFABRIKKA/S

Tlf. 33 00 32 80
3157 BARKÅKER

Trenger du skyss til kirken?
Slagen menighet tilbyr kirkeskyss. 
Ring senest dagen før til tlf.: 993 97 434 / 944 10 971

Slagen menighet 
er på 

Facebook

Søk opp Slagen menighet i søkefeltet på 
Facebook og trykk LIKER.

Så blir du holdt oppdatert på hva som skjer
i menigheten vår.

EIKTOPPEN
Din nærbutikk

Åpningstider:
Hverdager 7 – 22
Lørdager 8 - 21
Tlf. 33 30 12 00

Eikveien 49 - 3122 Tønsberg
www.meny.no

Fra kirkekaffen!
På kirkekaffe er det alltid mye gode kaker å få!
Med lang fartstid i Sjømannskirka har jeg smakt mange
gode kaker fra flinke husmødre rundt omkring i verden.
Denne sjokoladekaka er fra første gang jeg jobbet ute
på Sjømannskirka i Antwerpen i Belgia:

8 dl sukker og 450 gr. margarin røres hvi
6 egg  tilsees e og e
8,5 dl mel blandes med  6 ts bakepulver 
        og 6 ts vaniljesukker
4 dl melk røres inn 
6 ts kakao blandes inn til slu.
Stekes  i langpanne 30- 40 minuer ved 200 grader
Glasur:
250 gr. melis
100 gr. margarin
1,5 ss kakao
1,5 ts vaniljesukker
3 ss sterk kaffe
Smøres på kaka mens den ennå er varm.

Lykke til!  
Hilsen sogneprest Margrete



12 UT TIL ALLE • NR. 1. 2018

Juleavslutning
Tradisjonen tro avsluet Diakonatet på Brekke, året si
siste hyggetreff den 14. Desember med bl.a. besøk av
førsteklassinger fra Volden barneskole. Været var dårlig
denne dagen, så vi var veldig spente på fremmøte. Bordet
ble koselig dekket med julens farger, deilige snier og
julekake.
Det kom kun 16 personer, men vi samlet oss rundt et bord,
så det ble li mer intimt og fin stemning.
John Skogrand akkompagnerte oss vanlig på  piano, vi er
veldig takknemlig for det, mye hyggeligere med musikk
til sangene våre.

Barna innfant seg, vakkert pyntet i hvi, med glier og
lys, veldig stemningsfylt.
De sang og opptrådte, veldig flinke, tydelig at de hadde
øvd mye på dee.
Tusen takk til Volden skole som hvert år gleder oss med
dee.
Eer deilig servering og hyggelig stemning, holdt Bjørn
Eddy Andersen en andakt for oss, før vi avsluet med
loddsalg.
Dereer fikk vår trofaste gjest, Sverre Arnesen som ville
fylle 90 år  om noen dager,  en gave  som han videre ville
gi Frelsesarmeen.
Leder takket for oppmøte, takket for året som har gå,
ønsket alle en Velsignet Fredelig  Jul og Godt Nyår, med
velkommen 15 februar 2018 til ny hyggemøte med
Eldrid Folkeson

Inger

Nytt fra  
Brekke diakonat

Møteplan – Brekke diakonat
Diakonatet på Brekke har følgende datoer for hyggetreff i 2018:
15 februar kl 11.30 får vi besøk av Eldrid Folkeson
15. Mars kl 11.30 kommer sognepresten dvs. Margrete Sellæg Moe
19. April kl 11.30 kommer Dag Arnason 
24.mai 11.30har vi vært så heldige å få vår nye prest Johan Gimse i tillegg til opptreden av barnehagebarna
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Søndagsskolen
Slagen menighet har søndagsskole jevnlig gjennom året. Barna er med i starten av
gudstjenesten, før de går ut av kirkerommet sammen med en søndagsskolelærer.
På søndagsskolen lærer vi om Jesus, synger sanger, har ulike aktiviteter, tegner og
leker. Søndagsskolen ønsker å gi rom for undring over livet og troen, og søndags -
skolens visjon er Jesus til barna. For å se når det er søndagsskole i Slagen menighet
kan du se på Barnas gudstjenesteliste på nesidene våre (www.kirken.no/slagen).    
Velkommen til søndagsskolen!

Nytt fra 
Staben 

Vi i staben i Slagen menighet har lagt bak oss en utfordrende og gledelig høst. Vi gleder oss
over mange barn og unge som er med på arrangementene våre. VI gleder oss over alle floe
frivillige medarbeidere. Vi gleder oss over et godt samarbeid med skoler og barnehager i desember med guds -
tjenester og vandringer. Vi gleder oss over godt besøkte julegudstjenester og mange gode møter med mennesker
i ulike situasjoner. Samtidig har det vært en utfordrende høst med mye sykemeldinger og frafall i staben.
Nå håper vi at mye skal være lagt bak oss, og starter med friskt mot på et ny semester! 
Vi har nå få på plass en fast vikar for kapellan Helge Haga som ennå er sykemeldt en tid framover. Vår nye vikar
heter Johan Gimse, er helt nyutdannet fra Menighetsfakultetet, og vi håper han vil trives hos oss. Ta godt i mot
ham! Johan skal også være vikar for trosopplæreren vår, Tomas, som skal ut i pappapermisjon noen uker. I løpet av
våren skal stillingen som trosopplærer lyses ut, og vi håper på mange, gode søkere.
Så er vi spente på hvem som kommer og blir en del av staben vår fra høsten av.
Velkommen til kirken!

Nytt fra  
Brekke jenteklubb 

Brekke jenteklubb er en hobbyklubb for kreative jenter fra 1. til 5. klasse. Vi møtes annenhver mandag på Brekke
menighetssenter kl. 17.30 og er ferdige kl. 19.00. Hver jenteklubb hører vi en kort historie, lager noe og har utlodding.
Jenteklubben er et hyggelig sted å være, med et godt fellesskap rundt formingsbordet. Her er det plass til flere –
velkommen til jenteklubben! 

Datoer for våren 2018 er:

Mandag 5. februar
Mandag 26. februar
Mandag 5. mars 

Mandag 19. mars - påskeverksted
Mandag16. april 
Mandag 30. april - avslutning

For spørsmål, kontakt Kristine Lillevik, kl@tonsberg.kirken.no, tlf: 93 22 93 78
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Slekters gang
DØPTE

Daniel Overhalden Nordmarken 03.12.2017
Mathea Sæterdal Salt 03.12.2017
Oskar Nystuen-Røgeberg 03.12.2017
Trym Jacobsen Hjelseth 26.12.2017
Noah Leander Høgalmen 07.01.2018
Ingrid Kirstiansen 14.01.2018

DØDE

Oddvar Gustavsen 05.01.2018
Inger Marie Bjørndal 15.12.2017
Ferencz Horvath 12.12.2017
Kjell Egil Sæves 01.12.2017

Min salme!
Som prest lever jeg hver eneste uke i spenningen mellom glede
og sorg. Jeg møter mennesker som kjenner livet i alle farger og
faseer.
Mange ganger kan det være vanskelig å gi mennesker jeg møter
et håp. Et håp om en fremtid med bedre dager. Jeg tror vi alle kan
kjenne på en hjelpeløshet overfor mennesker som har det vans-
kelig, og vi ønsker å hjelpe, ønsker å gi håp. Oe kan det være

vanskelig å se det for seg selv også. Men inni meg lever alltid et
håp om en bedre fremtid. Et håp som bærer uanse hvordan
dagene her ser ut. For jeg gir aldri opp håpet om at en dag vil vi
mennesker få oppleve at Gud skaper verden på ny, og vi får leve i
den gleden og kjærligheten som vi ble skapt til i begynnelsen. I
salmeboken finnes en salme hvor neopp dee blir sagt, og hvor
jeg er bli veldig glad i både ordene og melodien:

Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid et sted, en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned, 
en evighet av glede da alt det vakre her blir løet i Guds klarhet og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden. Den jord som engang falt, er båret av de hender som skal fornye alt.
Jeg tror at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist, når alle håp er ute, skal stige fram til sist

Jeg tror på jordens forvandling. En tid, et sted, en ang skal alle ting bli nye og alt bli fylt med sang.
Ja, jorden skal fornyes og gode ting skal skje! Bak døden venter Jesus, Den som vil tro, får se.

Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste små, der finner jeg den fremtid som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles, dens na går alt mot gry! Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny!

Dee er et håp som bærer uanse hvordan livet og dagene mine
ser ut, og et håp som bærer enda lengre enn livet her.

Salmen står i Norsk salmebok nr. 899 og er skrevet av Eyvind
Skeie med melodi av Sigvald Tveit.



SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Moses førte israelsfolket ut fra Egypt.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

På vei til skolen skal Gulliver hente Krister Grønnk-
rabbe, Frida Fløy sk, Sondre Sei og Ronja Rødspette. 
Hva er korteste vei til skolen når han skal hente 
dem i den rekkefølgen?

Mannen ringte til politiet: 
– Kom med en gang. Noen har 
stjålet rattet og pedalene i bilen 
min! Litt etter ringte han igjen.
– Dere trenger ikke komme 
likevel. Jeg hadde visst satt 

meg i baksetet.

– Du har 
sparken! ropte sjefen.
– Hva, hvorfor det? Jeg 
har jo ikke gjort noen 

verdens ting.
– Nei, nettopp!

Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk.
Hjelp Gulliver på skoleveien!Fargelegg!

KRISTER

RONJA

SONDRE

FRIDA

PARADISBUKTA 

SKOLE

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
ø ken h r dere gjort mot meg’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller yndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden er 
hentet fra 
bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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GudSTJEnESTER

EiK KirKE 
11. februar 
Gudstjeneste med dåp og naverd

SLagEn KirKE 
18. februar 
Gudstjeneste med dåp og naverd

EiK KirKE KL. 14.00
25. februar
Gudstjeneste med dåp og naverd

EiK KirKE 
4. mars
Misjonsgudstjeneste for store og små

SLagEn KirKE 
11. mars
Gudstjeneste med dåp og naverd

SLagEn KirKE 
18. mars
Gudstjeneste med dåp og naverd

EiK KirKE 
25. mars 
Gudstjeneste for store og små

EiK KirKE 
29. mars mr. Tiden kl. 1800
Skjærtorsdagsmesse

Velkommen til gudstjeneste 
hver søndag kl 11.00 CI
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Påskeverksted
Velkommen til påskeverksted i Eik kirke!

Mandag 12. mars kl. 17.30 til 19.00.
Her kan du lage påskepynt, høre li om påsken og spise fra gul påskebuffet

Det koster 25 kr som betales ved inngangen.
Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen Slagen menighet


