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God advent!

Velkommen til kirken!



Tjølling menighet
www.tjollingkirke.no

Sogneprest Ruben Heitmann rheitmann@larvik.kirken.no 472 27 877

Trosopplærer Anne Marit Ådland anne.marit.adland@larvik.kirken.no 982 53 331

Kantor Vigdis Mork Poupart vmpoupart@larvik.kirken.no 924 63 693

Kirketjener Liv Hellenes  ( for tiden sykemeldt )

Kirkegårdsarbeider Jan Erik Waale    jewaale@larvik.kirken.no 928 26 661

Menighetsrådsleder Karen Kjølen Hellenes karenk.hellenes@gmail.com 994 68 790

Østre Halsen menighet  
www.larvik.kirken.no

Sogneprest Øystein Evensen oystein.evensen@larvik.kirken.no 922 06 150

Menighetspedagog Lars A. Løwe lars.lowe@larvik.kirken.no 982 53 326

Kantor Pieter Leebeek  pieter.leebeek@larvik.kirken.no 993 15 073

Kirketjener Pamela Andresen   pandresen@larvik.kirken.no 982 53 336

Trosopplærer Håkon Audun Sveen er for tiden i permisjon

Sognepresten er menighetsrådsleder inntil videre  

Larvik kirkekontor     
www.larvik.kirken.no  

Kirkevergen Hans Onarheim kirkevergen@larvik.kirken.no 33 17 30 00

Preutz Design Gro Jensen gro@preutz.as 415 07 550

Trykkeri Punkt1 punk1@punk1.no 33 16 38 40

Redaksjonelt stoff sendes soknepresten i Tjølling.
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Andakt

Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

Maria og Elisabet 
Mens vi venter på høytiden nå i advent 
kan det være fint å la tanken dvele litt ved 
to mennesker som sammen med et helt 
folk virkelig lengtet etter tiden for Herrens 
komme. Maria og Elisabet var slektninger 
og begge to var blitt gravide på under-
fullt vis. Elisabet var langt oppe i årene 
og barnløs. Hun hadde naturlig nok gitt 
opp å få barn da en engel viste seg for 
mannen hennes Sakarja og sa at ikke bare 
skulle de få en sønn, men han skulle bli 
en stor profet som skulle gjøre veien klar 
for Messias. Maria, på sin side, var veldig 
ung og jomfru, og selv om hun hadde all 
grunn til å vente barn en gang i fremtiden 
så hadde hun enda mindre grunn enn Eli-
sabet til å forvente barn nå. Men en Engel 
vise seg for henne også med enda større 
nyheter enn det Sakarja og Elisabet hadde 
fått: hennes sønn skulle være mer enn en 
profet, han var Messias, Guds Sønn. 

Det er litt av en nyhet for en tenåringsjente 
å ta imot, at hun skal bli mor til Herren 
selv. Hun aksepterte det og trodde på 
det, men det må ha vært skremmende 
også. Hvordan skulle forloveden hennes 
Josef akseptere dette? Hva ville foreldre-
ne hennes si? Hvem ville tro henne? Gud 

forstår mennesker og han hadde nåde 
med Maria også her. Maria ble ikke kastet 
ut på dypt vann uten at det var noen der 
som kunne ta imot henne. Han sendte 
henne til Elisabet som jo var i en situasjon 
som lignet nok til at hun kunne forstå 
henne og i alle fall tro henne. Og Elisabet 
sa to ting til Maria som bekreftet henne og 
gav henne trygghet: At hun var velsignet 
og at barnet hun bar på var velsignet. Så 
velsignet at til og med barnet i Elisabets 
mage, den kommende profeten Johannes, 
gav tegn fra seg da hun kom. Og Elisabet 
sa til henne at hun kunne prise seg lykkelig 
for den troen hun hadde og at alt engelen 
hadde sagt til henne ville skje slik det var 
sagt. Hun hadde ikke bare drømt. 

Det her kan ha vært et vendepunkt for 
Maria, for hun blir inspirert til å synge 
den lovsangen som blir sunget i kirker i 
hele verden, som begynner slik: «Min sjel 
opphøyer Herren, og min ånd fryder seg 
i Gud, min frelser. For han har sett til sin 
tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, 
fra nå av skal alle slekter prise meg salig.»  
Uroen var overvunnet av trygghet og glad 
forventning. Maria var åpen for mysteriet 
og for Guds undre. 

Det er vel ingen tid i året hvor vi har større 
grunn til å gjøre det samme som nå i julen.

Øystein Evensen
Sokneprest i Østre Halsen
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Livets gang- i Tjølling og Østre Halsen menigheter

Døpte
• Mathias Furustad Larsen
• Nikolea Fristad-Lauritsen
• Sofie Hvitstein Røed
• Anine Huseby
• Herman Bråto
• Birk Elias Kruge Fjeldvik
• Marius Anthonisen Bråthen
• Lelah Edland Notøy Gustavsen
• Markus Aune-Eftedal
• Noah Stensrud Andersen
• Nathaniel Tveter-Albrigtsen
• Pia Toska Langvik
• Amilia Tveter-Albrigtsen
• Nora Otilie  Huseby-Simensen
• Mina Sofie Hørta-Taalesen
• Hannah Buettner Thorsen
• Eremias Andersen
• Erik Gundersen Kjærmann
• Alma Skyvulstad
• Sofia Skyvulstad
• Liam Ydse Jensen
• Anne Sophie Berge Larsen
• Julia Jensine Fjeldvang Spanli
• Morgan Engvoldsen Lindtvedt
• Malin Melbye Mathisen
• Marcelie Ødegaard-Sande
• Hella Skuggedal Eikeland
• Felix Møller Arnesen
• Henrik Løberg Horgen
• Troy Nordnes Johannessen
• Stella Nordnes Johannessen
• Helene Synnøve Winther Pischedda
• Tomine Tangen
• Johanne Marie Utne Saga
• Nadia Sofie Jensen
• Jacob Nordheim-Landmark
• Sara Bredvei
• Alma Johansen Furu
• Ellinor Eftedal Larsen
• Ronja Hofvander
• Konrad Christiansen Kaupang
• Astrid Kvarme Vittersø
• Nora Skisaker
• Thor Damhaug Moen Geurts
• Cornelia Sommereng Andersen

• Kornelius Theie Olsen
• Sharon Wiksten
• Nora Dam
• Kristian Rossebø Myklebust
• Sigrid Eliassen
• Magnus Nilsen Ayres
• Hedda Bonnegolt
• Ada Heide Engdahl
• Iver Sommereng-Larsen
• Magnus Larsen
• Ingebjørg Mansæterbak Borge
• Signe Hoen Løver
• Ellinor Wilke Berntsen
• Henrik Skak Furustad
• Erle Guren
• Isabell Rolid Nilsen
• Lotte Bergan Evensen
• Maren Flaatnes Henriksen
• Isabell Rolid Nilsen

Vigde
• Pia Camilla Eftedal og 
 Martin Landgraff Aune
• Vivi Siren Stenbek og 
 Marius Tankred Nilsen
• Line Daae-Johansen og Tom Kvammen
• Maria Annie Ottem Bech og 
 Joakim Granerød Tveitan
• Siri Indset Nesheim og Sondre Bergem
• Veronica Fosstveit Haugan og 
 Per Jørgen Bruun Hansen
• Elin-Kristin Hem og Trygve Olsen
• Ida-Marie Storengen og 
 Elias Sverkmo Lauritsen
• Siv Anita Dahle Strand og 
 Erik Dahle Strand
• Merethe Kwan Hansen og  
 Runar Wangen
• Linda Kristin Holhjem og                         
 Lars Ingebretsen    
• Inger-Anne Hem og Fredrik Andersen 
• Michelle Løberg og Terje Røllander



5
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Døde
• Svein Erik Karlsen
• Odd Tufte
• Asbjørg Andersen
• Helga Synnøve Talsethagen
• Laila Laura Marie Marshall
• Ivar Thomas Kildahl
• Marit Ophus
• Magne Brekke
• Hannelore Næss
• Mary Therese Laheim
• Ragnar Lund
• Ragne Tvedten Bredvei
• Dag Tufte
• Maren A Vik Johannessen
• Kari Larsen
• Merete Olaussen Strøm
• Hugo Thams Hagen
• Øystein Westbye
• Øystein Skalleberg
• Solbjørg Alise Endresen Rowe
• Anne Thomine Larsen Kaupang
• Helga Sandnes
• Berit Fredriksen
• Knut Erik Amundsen
• Åse Larsen
• Margit Andersen
• Reidunn Olafsen
• Oddvar Olafsen
• Frank Henry Henriksen
• Inger Johanne Gjertsen
• Svein Johnsen
• Anita Lysgård
• Liv Haugen
• Thoralf Andreassen
• Ellinor Bjønnes
• Alf Jarbo Andersen
• Laura Sørbø
• Bjarne Berge

• Marit Buhaug
• Ole Sjølyst
• Thore Svendsen
• Wenche Eilertsen
• Solveig Johanne Thoresen
• Kari Westgaard Melsom
• Edith Dreng
• Arnt Spetalen
• Berit Lisbet Stiansen
• Hans Sydvold
• Sissel Abelhaug Pettersen
• Finn Hagen
• Reid Kjell Kvien
• Håkon Trondsen
• Arne Egel Andresen
• Aase Simonsen
• Helge Willy Christensen
• Gjertrud Helene Hotvedt
• Kristine Nilsen Bergan
• Åse Svendsen

Listen gjeder fra forrige utgivelse nr. 4.2015
Oppdatert dato: 06.11.2016  
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Julesalmene er blant de salmene som folk kan best her 
i landet. I jula kan kantorer og prester velge blant mange 
salmer med trygg forvisning om at disse salmene kan de 
fleste så og si utenat. Salmen’ Nå vandrer fra hver en 
verdenskrok’ lærte jeg utenat i 1.klasse og siden har jeg alltid 
likt å synge den. Teksten i salmen lager et fint bilde av hvordan 
mennesker over hele jorden er på vei til Betlehem i tankene sine; 
et stort tog av mennesker som synger julesanger og gleder seg til Jul. 

På slutten av versene ligner melodien og tekstgjentagelsen på kirkeklokker som ønsker 
velkommen til julens gudstjenester. 

God Jul!  
Hilsen Vigdis Poupart

Nr 59 i Norsk Salmebok

1. Nå vandrer fra hver en verdens krok
i ånden frem, i ånden frem
et uoverskuelig pilgrimstog
mot Betlehem, mot Betlehem

2. Se barna går foran glad i flokk
så kvinner og menn, så kvinner og menn
Selv skjelvende gamle tar sin stokk
til krybben hen, til krybben hen

3.For alle har samme hjertetrang
til julens fred, til julens fred
Guds kirke i Norge ved våg* og vang
følg med, følg med, følg med, følg med

4. Og finner du ham i krybbens hø**
som hyrder så, som hyrder så
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på.

Tekst: Jonas Dahl 1895, 1904  -  Melodi: Alf Fasmer Dahl ca 1905

Min julesalme

Nå vandrer fra hver en verdens krok
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I omtrent 70 år har vi hatt et menighets-
blad felles for Tjølling og Østre Halsen 
menigheter.  Det har også blitt laget 
menighetsblad før dette slik at vi snakket 
om et tidsskrift med tradisjoner!

Hensikten med menighetsbladet er å 
formidle Bibelens budskap og å fortelle om 
hva som skjer i menigheten.  

Menighetsbladet er medium som kommer 
i alle postkassene i lokalsamfunnet og som 
mange leser. Nettsiden kirkeaktuelt.no 
refererer en undersøkelse fra 2000 som 
viser hvor at 41 prosent av de spurte leser 
sitt menighetsblad «hver gang» eller «så 
godt som hver gang», mens 32 prosent 
svarte at de leser det «av og til». Våre 
erfaringer er også at bladet leses av 
mange.

Med små reportasjer fra det som foregår 
i menighetene, og forhåndsomtaler av 
arrangementer og aktiviteter fungerer 
dette som en ekstra «lokal» lokalavis.  
De fleste av oss er interessert i å se 
hva våre nærmeste driver med. 
Barne- og konfirmant-arbeidet 
omtales spesielt ofte, og det 
refereres jevnlig lister over døpte, 

vigde og døde, samt gudstjenestelister.   
Bladet har så langt vært laget på dugnad, 
uten hjelp av profesjonelle grafikere.  Vi 
har lagt vekt på å gjøre tekstene godt 
leselig, og bladet har hovedsakelig blitt 
trykket i sort/hvitt.  

Menighetsbladet blir distribuert til alle 
postkasser i menighetene, og etter Postens 
reglement så regnes ikke dette som 
«reklame».  En stor del av ombæringen 
har også blitt gjort på dugnad. I tillegg 
legges det en del eksemplarer til utdeling 
i kirkene, samt at noen får tilsendt bladet 
utenbygds mot betaling av porto. Menig-
hetsbladet har på grunn av dugnads-
arbeidet og inntekter fra sine trofaste 
støtteannonsører belastet menighetens 
økonomi i liten grad.

Av: Paul Edvard Vittersø, tidligere redaktør
Foto: privat

Menighetsbladet runder 70. årgang
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70år

TIL TJØLLING MENIGHET
Med dette første nummer av Tjølling Menig-
hetsblad er en lenge påtenkt plan blitt satt ut i 
virkelighet. Når den før ikke er satt i verk, er 
grunnen bl. a. den at vi har manglet penger til 
foretagendet. Nå har vi en del penger til starten, 
dette nummer og noen til. Men så vil det bero på 
menigheten om vi kan fortsette med utgivelsen. 
Det gjelder å kunne få samlet inn midler så 
bladet regelmessig kan komme ut, helst med 10 
numre om året. 
   Når det første nummer kommer nettopp nå, 
er grunnen den at forholdene i tiden ligger slik 
an at et menighetsblad mere enn noensinne har 
fremtvunget seg som et nødvendig ledd i menig-
hetsarbeidet. 
   Hva er nemlig hensikten med et menighets-
blad? Jo, det skal være et bindeledd mellom kir-
ken, presten og menighetsrådet og de enkelte i 
menigheten. Det er så mange man ikke når frem 
til gjennom gudstjenester og møter, og derfor 
blir det så mange som lever utenfor menighets-
livet. Ved et slikt blad, som det er meningen å 
få inn i hvert hjem, vil man forsøke å nå frem 
til alle.
   Hva skal da menighetsbladet inneholde?
   Først og fremst oppbyggelig stoff. Det er jo 
kirkens viktigste oppgave i vårt folk å bringe 
budskapet om Guds kjærlighet i Jesus Kristus, 
hans hellige vilje og hans evige tanker med 

menneskene, slik som det er oss åpenbart i Den 
hellige skrift, ut til alle. Vårt blad må derfor ta 
denne såmannsgjerning opp.
   Dernest skal bladet inneholde opplysende 
stoff av forskjellig art vedrørende menigheten. 
Således opplysning om det arbeide som foregår 
i menigheten ved presten, menighetsrådet og 
andre som virker for Guds rike blant oss. Her vil 
man finne kunngjort når og hvor gudstjenester, 
oppbyggelser og andre kristelige møter finnes 
sted. Man vil derfor være takknemlig for om de 
forskjellige kristelige foreninger i størst mulig 
utstrekning ville sende redaksjonen opplysnin-
ger om sine møter. 
   Videre vil man bringe opplysninger av rent 
praktisk art. Alle som bor i menigheten får jo 
gjerne før eller senere noe med kirken å bestille, 
f. eks. ved ekteskapsstiftelser, barnefødsler, og 
dødsfall. Det viser seg at det er mange som ikke 
kjenner til hva man da har å iaktta. 
   Endelig ser bladet det som sin oppgave å 
gjøre rede for vår kirke i sin alminnelighet, dens 
vesen, dens ordninger og virkemåter o.s.v., alt-
sammen ting som man bør kjenne til, men som 
det ofte viser seg er svært lite kjent.
   Måtte det lykkes å gjøre dette bladet slik at 
folk ble gla i det, og måtte fremfor alt menig-
hetens Herre kunne bruke det i sin tjeneste.

          Faksimile fra en 70 år gammel artikkel

70 år Etter - En hilsen til Tjølling (og Østre Halsen) Menighet. Denne hilsenen sto på trykk i 
det aller første nummeret av Tjølling menighetsblad i 1947. Mye har forandret seg på 70 år, 
men mye er fortsatt gjenkjennelig. Til glede for nye og gamle lesere trykker vi hermed denne 
hilsenen på nytt og håper den fortsatt kan være til oppbyggelse.                 

 A
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Børns kirkegang
I den i mainummeret av Tjølling menighets-
blad indeholdte prædiken «Børnene og 
Jesus og far og mor» var spørsmaalet om 
børnenes kirkegang berørt, Og vi tør ha-
ape at en og anden far og mor har tænkt 
over saken. Der sees enkelte børn i kirken. 
Men der maa bli flere. Vi ber alle forældre: 
La der bli flere: Ta børnene med til kirke fra 
de er smaa. Vent ikke til de blir større. Det 
er ikke for tidlig at ta dem med i 5-6 aars 
alderen. Ved at vente vil kanskje mange 
forældre gjøre den erfaring: Vi forsømte 
den bedste tid. 
      Og om det er lidt mere bryderi at ta 
dem med end at la dem bli hjemme, saa 
vil du gjerne ha dette bryderi for dit barns 
skyld. 
      La ikke sommeren i denne henseende 
gaa unyttet forbi, men ta dit barn ved 
haanden eller gi det plads ved siden av dig 
i vognen nu i denne skjønneste aarstid. At 
sitte under kirkens høie hvælv og motta 
hellige indtryk for hele livet er bedre end 
alle herlige sommerminder forøvrig.

Menighetsbladet juli 1913, skrevet av redaktør
Wilhelm Madsen.

Levende kraft
Aldrig har der været talt saa meget om 
kraft som netop i vore dage, kraft til lys 
og kraft til at drive de forskjellige maski-
ner. Men trods al opfindsomhet maa der 
levede kraft til for at sætte alt, selv de mest 
fine og fuldendte maskiner i bevægelse. 
Og mennesket, som ræpresenterer den 
levende kraft, bli igjen sat i bevægelse av 
de evig levende kræfter, av Gud selv.
 Gid derfor vort folk i det aar, som 
kommer, mer end før maa huske paa at «i 
ham er det vi lever og rører os og er til,» at 
vort folk det norske folk, maa bli fyldt med 

kraft fra det høie, saa at, om det var mulig, 
alt kunde sættes i bevægelse til fædrelan-
dets gavn og til folkets fremgang i timelig 
velvære og aandelig vekt, Gud til ære og 
lov, fra hvem al levende kraft kommer. 

Menighetsbladet januar 1914, skrevet av H. V. 

De første årene var menighets-
bladet tydeligvis ikke levert alle gratis. 
I menighetsbladet for februar 1914 
står følgende notis på siste side:

Menighetsbladet.
Januarnummeret blev kun sendt til dem, 
som hadde avgjort kontingent for helaaret 
eller 1ste halvaar 1914. Dette nummer 
sendes til alle vore abonnenter. Vi gaar ut 
fra at der er nogle, som ikke er kommet 
til at betale kontingenten, men som har 
tænkt at holde bladet ogsaa i 1914. Avgjør 
altsaa kontingenten, saa vil januarnumme-
ret med det lille skrift av fru Michelet «Det 
kristne hjem» bli eftersendt. Senere sendes 
bladet blot til dem, som har betalt kontin-
genten.

(Kontingenten var for øvrig på 1 kroner pr år, og 
50 øre for et halvårs abonnement. 

Bladet utkom hver måned.)

 Tilbakeblikk til de aller første år med menighetsblad.
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Foto: Anna Kristine Kaupang

Foto: Anna Kristine Kaupang

Gullkonfirmantfest 2016

Tolvte juni var det felles gullkonfirmantfest for Tjølling og Østre Halsen i det nåværende 
Menighetssenteret i Tjølling. Atten konfirmanter fra Tjølling og fjorten fra Østre Halsen 
stilte opp. Tilstede var også gullkonfirmantenes egen konfirmasjonsprest Knut Mølbach 
som kunne fortelle mange gode historier og anekdoter. 

Tjølling: (Pikenavn i parentes)
1.rad fra venstre: Ragnar Karlsen, Mary Lauritsen, Knut Mølbach, Elise Marie Skaara, Anne Grete 
Corneliussen (Andersen) og Unni Skauen (Henriksen) 2.rad fra venstre: Toril Johanne Nilsen (Tobru), 
Anne Lise Olsen (Engvoldsen), Karin Rosenblad (Olafsen), Gro Beate Skalleberg, Ingebjørg Vindal 
(Kjær), Elin Gjerken (Johnsen) delvis skjult og Mona Haraldsen (Johansen) Bakerst: Kjell Huseby, Knut 
Klepaker, Johnny André Bjerke, Kjell Eikenes, Ingar Kjærland og Torhild Berggren Wiig

Østre Halsen: (Pikenavn i parentes)
1.rad fra venstre: Sølvi Andersen(Johnsen), Anne Grethe Bugge, Knut Mølbach, Eidi Utne og 
Brith Helene Westrum (Nilsen)
2. rad fra venstre:Inger Strøm (Mathisen), Elisabeth Hetty og Svanhild Aske (Ludvigsen)
Gutter bakerst fra venstre: Svein Andresen, Terje Wendel, Hugo Sandholmen, Dagfinn Walin, 
Tore Johanson, Leif Abrahamsen og Tor Olav Karlsen

Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad
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Østre Halsen menighet

Gudstjenester Østre Halsen kirke

Søndag 27. november 1. s. i advent kl. 17.00
Speidergudstjeneste

Søndag 27. november 
Julegrantenning med skolekorpset ute kl 18.00
speiderne sørger for servering

Søndag 4. desember 2. s. i advent kl. 18.00
Lysmesse. Konfirmantene deltar

Søndag 18. desember 4. s. i advent kl. 11.00 
Gudstjeneste
Kl. 18.00 Konsert med Kor uten grenser

Søndag 24. desember Julaften
Kl. 14.30  - Gudstjeneste
Kl. 16.00  - Gudstjeneste

Søndag 25. desember Juledag
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste

Søndag 26. desember 2. juledag kl. 11.00
Andakt på Rekkevik sykehjem 

Søndag 31. desember Nyttårsaften kl. 16.00 
Minnegudstjeneste

Søndag 15. januar 2. s. i åpenbaringstiden kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 22. januar3. s. i åpenbaringstiden kl. 11.00 
Gudstjeneste

Søndag 29. januar4. s. i åpenbaringstiden kl. 18.00 
Ung messe

Søndag 12. februar Såmannssøndagen kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 19. februar Kristi forklarelsesdag kl. 11.00 
Gudstjeneste

Søndag 26. februar Søndag før faste kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste

Søndag 12. mars 2. s. i faste kl. 11.00 
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Velkommen til spennende 
aktiviteter for både store og 
små i Østre Halsen menighet!

Barnetrim 1-5 år 
Mandager kl. 17-18.00. I ØH barneskole 
gymsal. Oppstart 9. januar
Kontaktperson: Lars A. Løwe tlf. 98253326 
  
Halsing (barnekor) fra 4 år
Tirsdager kl.17.15 i kirkerommet.
Oppstart 10. januar
Kontaktperson: Pieter Leebeek 
tlf. 99315073
Leder: Sølvi Helleren Larsen

Speider`n
Annenhver mandag kl. 18-19.30
Kontaktperson: 
Kristian Fredrik Aalbu tlf. 99463592

Juniors for 5.-10. klassinger 
Annenhver torsdag (partallsuker) 
kl. 18.00 - 20.00. oppstart 12. januar
Leder: Lars A. Løwe tlf. 98253326
  
Konfirmanter
Annenhver tirsdag etter skoletid 

Friik ungdomsklubb for 8.–10. klasse
Tirsdager kl 17.30 – 19.30, i partallsuker 
(motsatte uker av konfirmant-
undervisningen).
Første gang: 10. januar. Siste gang: 
16. mai. Vinterferien fri.
Kontaktpersoner: Øystein Evensen 
tlf. 92206150
   
Fredriksons Fabrikk 
Annenhver torsdag i partallsuker kl. 10.00. 
Sted: Nede i kirken. 
Kontaktperson: 
Berit F. Anvik tlf. 94897986 
 
Lørdagstreff
Nærmere info kommer

Kor uten grenser 
(damekor for alle aldersgrupper)
Onsdager fra kl.12.00 til 13.55
i menighetssalen. Kaffekos etterpå.  
Leder: Pieter Leebeek tlf. 99315073 
 
Stillhetens time med Bibelen 
En tirsdag i måneden.
Ta med Bibel og skrivesaker. Tekstene er 
fra evangeliene og handler om hva Jesus 
gjorde og sa da han levde på jorda. 
Te/kaffe blir servert. Kontaktperson:
Bodil Hognestad, tlf. 90786460 
 
Åpen kirke 
Torsdag 26. januar, 23. februar, 30. mars, 
27. april, kl. 19.00 - 20.00.  
Salmetoner fra flygelet, vers fra Bibelen 
og mulighet for forbønn, velsignelse og 
lystenning. Bli med hele timen eller en 
kortere stund. Kontaktperson Øystein 
Evensen tlf. 92206150 
Velkommen! 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og 
frivillige medarbeidere 

Julekonsert med kor uten grenser
I år er julekonserten med Kor uten grenser 
søndag 18.desember kl.18:00. Det vil bli 
tradisjonelle, stemningsfulle julesanger 
igjen med noe allsang også.
Medvirkende, ved siden av Kor uten gren-
ser med sin dirigent/pianist Pieter Leebeek, 
er bl.a. Thor Andreas Anvik på trompet fra 
det lokale miljøet på Halsen. Sangsolist i år 
er Christer Nordheim, som har vokst opp 
på Halsen og som per i dag bor i Oslo.
Kor uten grenser er et damekor i Østre 
Halsen menighet. Det er ingen alders-
grense. Koret har øvelsene sine på dagtid, 
nemlig onsdager fra kl. 12:00 til 13:55 i 
menighetssalen, med pause i midten og 
kaffekos etterpå.

Lørdag 19.november skal koret også synge 
på Østre Halsen sin årlige julemesse.

Østre Halsen menighet
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Halsing barnekor
Av: Sølvi Helleren Larsen

HALSING er et kor for barn fra 4 år som 
har korøvelse i Østre Halsen kirke hver 
tirsdag fra kl. 17.15-18.15. Vi har også litt 
småsøsken med i koret. Totalt har vi 14 
jenter og gutter i koret.  Ved oppmøte får 
barna klistremerke -før vi synger sammen i 
25 minutter. Så er det tid for felles kvelds-
mat. Foreldre/besteforeldre/oldeforeldre er 
hjertelig velkomne til å sitte og ta en kaffe 
i rommet ved siden av i løpet av korøvelsen 
-og til å være med på kveldsmaten.  Etter 
kveldsmaten har vi en liten avslutnings-
sang. Barna oppmuntres til å synge både 
sammen med koret, og til å synge solo i 
mikrofonen. Vi har egen Facebookgruppe 
hvor vi legger ut bilder og filmer av koret. 
Tilbudet er gratis! 
Koret ledes av Sølvi Helleren Larsen og 
Pieter Leebeek er pianist. Vi ønsker flere 

barn velkommen til å synge sammen med 
oss! Møt opp i kirken, eller ta kontakt 
med: Pieter Leebeek på mobil  993 15 073 

Koret har konsert på julemessa 
19. november

Østre Halsen menighet
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Østre Halsen menighet

Bildet viser barn på ”bønnevandring” 
i gudstjenesten der 4, 5 og 6-åringene 
fikk bok. 

Hver mandag er det Barnetrim i skolens 
gymsal fra kl. 17-18.00. 
Bildet er tatt da vi hadde karneval.

Noen av siste års begivenheter!

Dette bildet er fra den samme 

gudstjenesten. Sigrid og Elvira Sofie velger 

seg en papirblomst som åpner seg når den 

kommer i vann.

I kirken er det plass til alle. Her ser vi 

brannmannen ”Flambert” som får være 

med Sigrid på korøvelse.
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Østre Halsen menighet

Vi er stolte av damekoret som heter: Kor uten grenser. Bildet er fra korets årlige sommerkonsert.

Konfirmanttiden utgjør en viktig del av trosopplæringen vår. 
Bildet er fra konfirmantleiren på Solåsen.

Hver mandag er det Barnetrim i skolens 
gymsal fra kl. 17-18.00. 
Bildet er tatt da vi hadde karneval.

Alle foto: Sølvi Helleren Larsen

I kirken er det plass til alle. Her ser vi 

brannmannen ”Flambert” som får være 

med Sigrid på korøvelse.
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Østre Halsen Juniors på tur

En onsdag i september fikk Juniors besøke 
Ra-sprellen. Ra-sprellen er en barneklubb 
som drives av  Tanum menighet. De leier 
lokaler til klubben sin i den katolske 
kirken i Larvik. 
Der fikk vi også hilse på nonnene og se 
kirkrommet deres. Det var fint å hilse på 
Nonnene. De var så glade og vennlige.

  Lære noe nytt, lek 
og moro! Juniors gi

r gode opplevelser.
 

  Bibelfortelling/ord
 for livet. 

  Vi har samling nede
 i kirken annenhver

 torsdag i like uke
r 

  fra kl. 18-20.00.

  Juniors er for deg 
som går i 5.-7. kla

sse

  Ledere i Juniors er
 Inger Bakken og La

rs A. Løwe

Vil du bli med i Ju
niors?
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Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling kirke

Søndag 27. november 1. søndag i advent kl. 11.00
Barnegudstjeneste med Anne Marit Ådland og barnekoret 
BiTs deltar med sang, lesninger, drama. 

Søndag 4. desember 2. søndag i advent kl. 18.00
Lysmesse med blant andre konfirmantene i et 
stemningsfylt kirkerom (se egen omtale)

Søndag 11. desember 3. søndag i advent kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 18. desember 4. søndag i advent kl. 17.00
Vi synger julen inn. BiTs og flere gjester (se egen omtale)

Søndag 24. desember Julaften i Tjølling kirke
Kl. 13.00 - Julespill med barnekor, Holger Kjærland, waldhorn, 
Elias Skjelfjord Jørgensen, trombone og Silje Skarvang Staer, trompet.
Kl. 14.30 - Tjodalyng skolekorps deltar
Kl. 16.00 - Solist Thomas Bredvei

Mandag 25. desember 1. Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste  med Tjølling Sangforening og 
Svend Erik Andersen, trompet

Søndag 31. desember Nyttårsaften kl. 23.15
Med prest Øystein Evensen

Søndag 8. januar Kristi åpenbaringsdag kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd

Søndag 15. januar 2. søn. i åpenbaringstiden kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp. Søndagskole for barn over 3 år

Søndag 22. januar 3. søn. i åpenbaringstiden kl. 11.00
“Helt førsteklasses” Familiegudstjeneste med utdeling av 6 år bok. BITS deltar med sang.

Søndag 5. februar 5. søn. i åpenbaringstiden kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagskole for barn over 3 år

Søndag 12. februar Såmannssøndag kl. 11.00
Gospelmesse med koret In Service (fra Sandefjord Normisjon)

Søndag 19. februar Kristi forklarelsesdag kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp. Søndagskole for barn over 3 år

Søndag 5. mars 1. søndag i fasten kl. 11.00
Søndagskole for barn over 3 år. Leirkor fra Solåsen leirsted deltar.

Søndag 12. mars 2. søndag i fasten kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp 

Søndag 19. mars 3. søndag i fasten kl. 11.00
Familiegudstjeneste med Tårnagent for 3. klassinger og BiTs synger
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Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

Fotterapeut
Elisabeth Lunde

Skolerønningen 1
Tlf: 996 98 178

Døgnvakt 33 12 57 00

KONTAKT PERSON 
Birger Johansen

Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng

B E G R A V E L S E S B Y R Å E T
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Tjølling menighet

Barnegudstjeneste med 
utdeling av 4 års bok
Søndag 23. oktober feiret vi barneguds-
tjeneste og kirken var fylt av mennesker i 
alle aldre, hvorav en god andel var 4 år. 

Det var nemlig utdeling av kirkebok til alle 
i menigheten som ble født i 2012. 

Fem flotte og dyktige jenter fra Tjølling var 
med både i planleggingen og gjennomfø-
ringen av gudstjenesten. Disse ledet en del 
av gudstjenesten, leste tekster, dramatiser-
te historien om «Sønnen som kom hjem», 
og var forsangere på sangene. Uten dem 
ville det ikke blitt det samme! 

Barnekoret Mini-BiTs sang fire fengende 
sanger, og alle i kirken forsto nok at «Det 
er gøy, gøy, gøy å synge HØYT, HØYT, 
HØYT sammen med mine venner!».

Mange flotte 4 åringer med boka si.

Sangglade barn i Mini-BiTs var med på å løfte 
gudstjenesten.

Det er godt med noe å bite i etter en gudstjeneste.

A
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I september startet Vigdis Mork Poupart 
(49) og Ruben Heitman (34) sitt arbeid i 
menigheten i Tjølling.

-Vi er blitt svært godt tatt i mot, og har 
allerede møtt mange og flotte mennesker, 
sier Vigdis og Ruben, som er henholdsvis 
kantor og sogneprest.

Det er fire ansatte i Tjølling menighet, og 
nå er altså halve staben fornyet.

Prest Gunstein Sandnes gikk av med 
pensjon for over ett år siden, og Ruben 
gleder seg til å være sogneprest for 3.500 
mennesker, selv om han synes skoene etter 
Sandnes kan være vel store å fylle.

-Samtidig er det slik at menigheten har 
ønsket en ung prest, - jeg var den yngste 
av søkerne. Jeg ønsker å tilstrebe at 
gudstjenestene og kirken skal være et 
møtested mellom liv og tro. Jeg vil ikke 
være en prest som står der framme og 

Ny prest og kantor i Tjølling

prater over hodene på folk. Mitt ønske er 
at kirken skal være relevant og aktuell, sier 
Ruben.

Han er opprinnelig fra Lier, men bor på 
Store Bergan i Sandefjord sammen med sin 
kone og tre barn på 4, 6 og 8 år. Han liker 
friluftsliv og trening, og drømmer om egen 
båt neste år. Ruben har jobbet som prest i 
Sandefjord de siste sju årene, og familien 
kommer til å bli boende der.

-Boplikten for prester er opphørt, og prest-
egården i Tjølling er utleid. Med to barn i 
skolen er det også et for stort skritt for oss 
å flytte.

Kantor Vigdis Mork Poupart kommer 
opprinnelig fra Romsdalen og har en lang 
musikktradisjon.

-Far og bestefar var organister. Ikke som 
hovedjobb, men på søndagene. I tillegg 
var en oldefar korleder, sier hun.

Tjølling menighet
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Vigdis har jobbet de siste årene i Andebu 
menighet. Der hadde hun 60 prosent still-
ing, og hadde kapasitet og lyst til å studere 
interessen sin; hagedesign.

-Jeg har tatt et års utdannelse på Oxford 
College of Garden Design. Det var for-
friskende, men tøft. Nå er jeg glad for å 
ha fått en full stilling i Tjølling, men hage 
kommer jeg til å fortsette med som hobby. 
Kanskje tar jeg noen små oppdrag som 
hagedesigner, sier hun.

Vigdis bor også i Sandefjord. Hun er gift 
med en musiker fra Luxembourg, så det er 
derfra hennes unorske etternavn stammer. 
De har to voksne barn sammen. Musikkut-
dannelsen har hun fra Norges Musikkhøg-
skole i Oslo og fra Sveits. Da hun studerte 
i Sveits ble hun virkelig klar over hvilken 
skatt den norske salmeboka er.

-Sveits har en kjedelig sal-
metradisjon sammen-
lignet med oss. Vår salme-
bok er en skatt og den er 
mitt viktigste arbeidsverktøy. 

Det er viktig å bruke både de nyskrevne og 
de gamle, tradisjonelle, sier hun.

Vigdis er også opptatt av sang og musikk 
i form av kor, musikere og frivillighet. I 
Tjølling er det et barnekor og et husork-
ester, som av og til spiller i kirken eller på 
andre tilstelninger.

-Nå er vi på jakt etter forsangere til gud-
stjenestene. Det er viktig med involvering. 
Det var slik jeg ble glad i salmer; ved at jeg 
fikk lov å spille til sangen i kirken.

De to nyansatte er stolte av og glade for å 
være til tjeneste for folk og kirke i Tjølling.

-Kirken er gammel, veldig vakker og har 
fantastisk akustikk. Mottagelsen av oss har 
vært hjertelig og veldig åpen, sier Vigdis 
Mork Poupart og Ruben Heitman.

Tekst og Foto: Inger Lene O. Steen 

Foto: Geir Holme

Tjølling menighet
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Takk til Paul Edvard Vittersø
Paul Edvard har i gjennom 16 år tatt ansva-
ret og vært redaktør for Menighets-
bladet. Han gav seg ved forrige utgivelse. 

Paul Edvard og hans redaksjon har gjort en 
stor innsats gjennom å samle stoff, skrive, 
ta bilder og redigere hver eneste utgivelse. 
Paul Edvard har gitt 
mange timer av sin fritid for at folk flest i 
Østre Halsen og Tjølling skal kunne holde 
seg oppdatert på hva som skjer og har 
skjedd i de to menighetene. 

Menighetsrådene i Østre Halsen og Tjølling 
vil rette en stor takk til Paul Edvard for 
hans innsats som redaktør.
           

 Av: Ruben Heitmann

Takk til Halvard Brattvoll
Den 5. juni 2016 spilte 
kantor Halvard Brattvoll sin siste 
gudstjeneste i Tjølling kirke, og 
menigheten fikk ta avskjed med vår 
faste organist. Halvard har vært 
organist i Tjølling kirke siden 2009, 
med et avbrekk i 2013 hvor han var 
vikar for kantor i Larvik kirke. 

Han har møtt både barn, voksne og eldre 
på en god måte, og gledet mange med 
musikk! 
         Av: Anne Marit Ådland

På Tårnagent-helg utforsker 3. klassinger 
kirkerommet, og orgelet er et naturlig stoppested. 
Halvard har vært fast med på disse helgene, og 
mange barn har hatt glede av å bli kjent med dette 
kjempestore instrumentet!
        Foto: Anne Marit Ådland

Tjølling menighet

Foto: Privat
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Lysmesse i Tjølling kirke
Søndag 4. desember kl 18.00
Adventstiden markeres med Lysmesse i 
Tjølling kirke. Konfirmantene bidrar med 
blant annet lysprosesjon, solosang og 
korsang. De eldgamle profetiene om Jesu 
fødsel blir lest i veksel med salmesang og 
vakker instrumentalmusikk. Kantor Vigdis 
Poupart leder miniorkesteret bestående av 
unge lokale musikere. Sogneprest Ruben 
Heitmann og trosopplærer Anne Marit 
Ådland deltar også. 
   Av: Vigdis Poupart

«Vi synger julen inn» 
i Tjølling kirke
Søndag 18. desember kl 17.00
Julen står for døren og menigheten ønsker 
igjen velkommen til en stemningsfull før-
julskveld i kirken med julesanger, korsang 
og lesninger! Barnekoret BiTs med sin 
dirigent Anne Marit Ådland deltar med 
sang og lystenning. Allsangen blir ledet av 
kantor Vigdis Poupart sammen med 
husorkesteret og lokale gjestemusikere. 
Arrangementet passer både for store og 
små! Kollekt til musikkarbeidet i 
menigheten. 
       Av: Vigdis Poupart

Tjølling menighet

Foto: Ruben Heitman

Foto: Gro Jensen
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Noen av siste års begivenheter!

Tjølling menighet

Avskjed for kantor Halvard Brattvoll. (t.v.) Han 

takkes her av tidligere leder Asbjørn Talset og 

nåværende leder Karen Kjølen Hellenes fra 

menighetsrådet.

Foto: Anna Kristine Kaupang

Høsttakkefest i oktober med pynting i kirken av Bydekvinnelaget.          
Foto: Anders Ådland

Supersamling en onsdag i våres.
Foto: Geir Holme

Søndagskolen er gøy og spennende.

Foto: Geir Holme

Deler av konfirmantkullet 2016.

Foto: Geir Holme
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Tjølling menighet

Høsttakkefest i oktober med pynting i kirken av Bydekvinnelaget.          
Foto: Anders Ådland

Deler av konfirmantkullet 2016.Foto: Geir Holme

Søndagskolen er gøy og spennende.

Foto: Geir Holme

Tårnagenter i kirken i mars.Foto: Geir Holme
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Aktiviteter for barn i Tjølling menighet

Babysang
Onsdager kl. 11.00 For babyer under ett år 
sammen med en voksen. Selve sangstun-
den varer i omtrent 25 minutter. (Ingen 
krav til sangstemme!) Etterpå spiser vi 
ferdig påsmurt formiddagsmat sammen. 
Veldig hyggelig og sosialt for barn og 
voksne.

Mini-BiTs
Onsdager i oddetallsuker  kl. 17.30 til 
18.30 Kor for gutter og jenter fra fire til 
seks år (til og med 1. klasse). Vi synger, 
hører en andakt, og har pause med frukt. 
Et kor med mye moro!

BiTs 

Tirsdager fra kl. 17.30 til 18.45 Kor for 
gutter og jenter fra 2. til 7. klasse. Vi 
synger, hører en andakt og har pause med 
frukt. Mye sang, og godt fellesskap.

Hemli’heten 

Søndagsskole er for barn fra 3 år og opp-
over. Det er søndagsskole omtrent annen-
hver søndag. Se på nettsidene eller i avisa 
for å se når det er søndagsskole. Søndags-
skolen møtes i kirken kl. 11.00 og er med 
på første del av gudstjenesten før de går 
over på menighetssenteret og har opplegg 
for barna der. 

Supersamling
Hver fjerde onsdag kl. 16.30-18.00 Super-
samling er for barn fra ett år og oppover, i 
følge med voksne. Samlingene starter med 
middag. Deretter er det sangstund med 
andakt for barn under skolealder, og egen 
samling for skolebarn. Av hensyn til bereg-
ning av mat er det viktig å melde seg på på 
forhånd. Ta kontakt om du ønsker plan og 
mer info tilsendt, eller se på nettsiden.

Tårnagenthelg 2017
Lørdag 18. og søndag 19. mars er det Tår-
nagent-helg i Tjølling kirke. Her inviteres 
alle i 3. klasse til å bli Tårnagenter. Tårna-
gentene undersøker ting og løser mysterier 
i kirken. Dette er en mulighet til å utforske 
hele kirkebygget, ikke minst kirketårnet.  
Vi er sammen en del timer på lørdag, og 
møtes igjen til gudstjeneste med Tårna-
gent-preg og nye mysterier på søndag. In-
vitasjon kommer når det nærmer seg, men 
hold gjerne av datoen allerede dersom 
dere har en 3. klassing!

Tjølling menighet
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Du er helt førsteklasses!
Vi ønsker alle 1. klassinger i Tjølling 
velkommen til «Helt førsteklasses»-guds-
tjeneste søndag 24. januar kl.11.00. Da vil 
1. klassingene få utdelt boka «Tre i et tre» 
av Runar Bang. Dette er en morsom bok 
som handler om tre barn som akkurat har 
begynt på skolen.
I etterkant av samlingene inviterer vi til 
fire samlinger på kveldstid. Her synger 
vi sammen, leker, bruker en fin og spen-
nende aktivitetsbok som alle får, og spiser 
kveldsmat sammen. Invitasjon med 
nærmere informasjon kommer i posten.

Spørsmål? 
Kontakt trosopplærer Anne Marit Ådland 
(se kontaktinformasjon foran i bladet) 

På tjollingkirke.no  ligger oppdatert 
informasjon om aktivitetene.

Aktivitetene finner sted på 
Tjølling menighetssenter, Håkestadveien 1 
(gamle «Tjodalyng»). 

Breddetiltak 
Breddetiltak er tidsbegrensede aktiviteter 
for alle i ett (noen ganger to) årskull. 4 års 
bok, Juleverksted for 5 åringer og Tårna-
genthelg for 3. klassinger er eksempler på 
slike tiltak. 

Menigheten er forpliktet til å ha en tros-
opplæringsplan som gir en systematisk og 
helhetlig trosopplæring for våre medlem-
mer. Til disse tiltakene får medlemmer i 
kirken, i det aktuelle årskullet, invitasjon 
hjem i posten. 

Dersom noen som ikke er medlemmer (alt-
så ikke er døpt i Den norske kirke) ønsker å 
være med på slike tiltak så ta kontakt med 
trosopplærer Anne Marit Ådland, så vil vi 
sørge for å sende ut invitasjoner. 

Alle er hjertelig velkomne til å bli med; 
døpt eller ikke! Se kontaktinformasjon 
foran i bladet.

Tjølling menighet
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Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

”Vil du støtte menighetsbladet”?
Bruk kontonummer: 2540 21 00918

Merk gaven ”Menighetsbladet” MENIGHETSBLADETTjølling og Østre Halsen Nr. 1 - 2016 - 70. årgang

God advent!

Velkommen til kirken!

BLINKEN

Oppmerkede plasser er
reservert Meny Blinken

sine ansatte

Nordlyveien 1, 3260 Larvik
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Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

Åsane
Hystadveien 290,   Sandefjord
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Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

Vårt ønske er at gravferden blir 
slik familien ønsker det.
www.boebegravelse.no

Tlf. 33 42 07 20 - Vakt hele døgnet

Sorg
En verdig begravelse
fjerner ikke sorgen, men
gjør den enklere å bære.

Når erfaring teller.
Spør etter en av oss på

døgntelefon 33 18 10 80
 
 Tom Sletsjøe
 Anne-Helene Gulvik
 Anne Kjersti Kolberg
 Ole Johan Løwe
 Peter Grung
 Rune Holm

www.gsb.no
Behjelpelig hele døgnet.

Larvik 33 18 10 80



31

Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad



O HELGA NATT
Det var nesten som et eventyr, det jeg opplevde før jul i 
fjor. Som en del av bispevisitasen i Hallingdal besøkte vi 
kunstnertunet i Leveld, og fikk være med på en kunst-
utstilling av en annen verden. Under ettermiddagens 
blå time ble vi tatt med på en utendørs utstilling der 
tekster av Jens Bjørneboe var malt på slitne låvevegger 
oppover i bygda. Det snødde lett, og vi stanset der det 
var tekster å se. Og så, den siste gråslitte uthusveggen 
mens det snødde tettere. Vi stoppet, gikk ut, og tok av 
oss lua mens vi leste: 

«Natten i natt er hellig/Noe skal skje/Det som kommer 
fra himmelen/er ikke bare sne».

Vi ble beveget, stille, og leste videre mens vi satte oss 
inn i bilen: 

«Natten i natt er hellig/Noen skal fødes i natt./Vår mør-
ke, kjølige klode/er ikke helt forlatt».

Mens eventyrene alltid begynner med setningen «Det 
var en gang», opplevde vi noe helt annerledes. Som 
om det også var malt: «Det skjedde i dag!» Akkurat så 
nært og uvirkelig. Julen ble virkelig.
På vei hjemover, etter endt visitas, var jeg både tankefull 
og takkefull. Med ett lød det fra P2: «O helga natt» 
med Jussi Bjørlings fremføring: «O helga natt! 

O helga stund for världen,/då Gudamänniskan til jorden 
steg ned!/För att försona världens brott og synder,/
för oss han dødens smärta led./Och hoppets stråle går 
igjennom världen,/och ljuset skimrar över land och hav./
Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din frihet./O helga 
natt, du frälsning åt oss gav.»

Tankefull og takkefull kjørte jeg hjemover etter å ha 
fått et møte med julens hemmelighet, Jesus som sann 
Gud og sant menneske. Dette avgjørende orienterings-
punktet i den kristne tro som handler om himmel og 
jord, om Gud og mennesket. Dette som profeten Jesaja 
skildret i sin natt mens han så mot lyset: 

«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust
og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende» (Jes 57, 15)

La Gud komme til deg! Velsignet jul!
Foto: Ulf Aanonsen 
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