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Andakt

Tro
Fra tid til annen gjennomføres 
spørreundersøkelser om tro: Tror du på Gud? 
Tror du på Jesus? Og vi får vite hvor mange 
prosent av befolkningen som tror. Men hva 
legger de som svarer egentlig i det å tro?

Å tro kan bety flere ting:

 � Å tro at noe / noen finnes
 � Å tro at noe er sant
 � Å ha tillit til noen
 � Å ha tro på noen 
 � Å holde noe for sannsynlig, selv om 

 vi ikke har bevis

At Jesus har eksistert er det mange som tror. 
Det finnes tekster også utenfor bibelen som 
forteller om personen Jesus, og tekstene i Det 
nye testamentet er godt dokumentert. Men 
i vår sammenheng handler det ikke bare om 
å tro at Jesus har eksistert; det handler om å 
tro at Jesus var den som bibelen forteller oss 
om.  Han som døde, sto opp igjen og som 
fortsatt lever i dag. De som tror kalles ofte 
kristne.

I motsetning til hva en del antar, handler ikke 
det å være en kristen om ytre ting. Det har 
ikke med livsstil eller gode gjerninger å gjøre, 
eller hvor ofte du går i kirken. Det handler 
om ditt forhold til Jesus. Det finnes mange 
bilder på det å være kristen. Et jeg ofte 
bruker selv er dette med vennskap: Jesus er 
min venn. Det er ingen fasitsvar på hvordan 
man blir venn med noen, men det er lurt å bli 
kjent med hverandre og det er lurt å tilbringe 
noe tid sammen. Hvis vi spør folk hvordan de 
kom til tro, eller hvordan de ble venn med 
Jesus, ville vi trolig få like mange svar som 
antallet vi spør. 

Men hvordan bli kjent med Jesus? 
Fundamentet for troen er bibelens budskap 
om han. Noen syntes det vanskelig å tro på 
Jesus fordi det er vanskelig å tro at alt som 
står i bibelen er sant, men bibelen er ikke 
skrevet som en historiebok. Den er skrevet 
for å at vi skal forstå og bli kjent med Gud. 
For at vi skal komme til tro på Jesus. Mange 
syntes det er vanskelig å tro at jorda ble skapt 
på seks dager, og det vil de aller fleste kristne 
være helt enig i! Hovedpoenget er at Gud 
skapte, ikke hvor lang tid det tok.

Som med andre vennskap er det viktig å 
holde kontakten, og det kan være til stor 
hjelp å være sammen med andre som også 
er venn med Jesus. I Det nye testamentet står 
det mye om fellesskapet mellom de kristne, 
og hvor viktig hver enkelt er i dette. 

Troen er en gave vi kan velge å ta imot. Jesus 
tvinger nemlig ingen til å være venn med 
seg. For å få hjelp til å åpne gaven kan man 
for eksempel be, lese i bibelen, eller man 
kan oppsøke fellesskap med andre som tror. 
Uansett; Jesus vil ikke vende seg bort fra den 
som ønsker å være sammen med han. Jesus 
vil være venn med alle, og han er klar til å 
innlede et nytt vennskap når som helst.

Anne Marit Ådland
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Livets gang- i Tjølling og Østre Halsen menigheter 
Listen gjelder fra forrige utgivelse nr. 1.2017 - Oppdatert 26.Juli 2017

De flotte lysglobene i Østre Halsen og Tjølling kirker er skjenket til begge kirkene våre i 1992 av 
søster Helene ett år før hun døde. De er laget av kunstneren Trygve Heimdal fra Nøtterøy.

Døde 
• Steinar Haraldsen
• Anton Emil Sæthre
• Thorleif Lund
• Karin Fjeldvik
• Arne Magnar Glittum
• Finn Sten Bjørnø
• Inger Gundersen
• Grete Vestli Andersen
• Borghild Frenvik
• Solveig Eikenes
• Margit Louise Jansen
• Gunnar Arthur Larsen
• Nils Magnus Klaastad
• Aslaug Langeby
• Ebba Myrvold
• Stine Strøm
• Finn Harald Reiersen
• Finn Ingvald Olsen
• Bernhard Kaupang
• Inga Marit Overaa
• Ingrid Kaupang
• Øivind Fossumstuen
• Trygve Hansen
• Arnkjell Larsen Vik
• Inge Hansen
• Inger Anette Christiansen
• Åse Bjørnø
• Arnhild F. Bekken

Vigde
• Birgitte Lindhjem Hansen og Bjørn Joar Hansen
• Iren Kristine Øien Meland og Ulrik Aleksander Kruse 
• Karoline Agathe Vittersø og Andreas Eidspjeld Eriksen
• Madelen Lindhjem og Ole Petter Olsen
• Tone-Beate Eikeland og Stian Skjerven

Døpte
• Jonas Jacoby-Bjerke
• Lucas Andrè Ravler Mikkelsen
• Tuva Bøe Hansen
• Ulrik Syrrist Klepaker
• Ellie Sofie Högman Ophus
• Maren Andrea Lysnes
• Bertine Marie Amundsen Anthonsen
• Jacob Skjønhaug-Stalsberg
• Johanna Ludvigsen
• Ruth Klokkerhaug
• Matheus Christiansen
• Hans Kristian Vang Rødbøl
• Nicolai Ailo Eng-Jørgensen
• Elli Forsmann Johansen
• Lise Viker Svendsen
• Thea Johanne Rakke
• Sander Stulen
• Kristoffer Sundet Langsem
• Fredrik Stener Vestby Evensen
• Antoni Trollsås
• Miranda Risan
• Asta Skjelbred Birkeland
• Albert Johansen Bogerud
• Jesper Stensønes Hansen
• Marthe Linnea Hørta-Taalesen 



"Denne sangen lærte jeg som liten på Kaupang søndagsskole (se side 6). 
Søster Helene var en av de voksne klippene i mitt 
og veldig mange barns liv."

 Av: Annette Berge Moen
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Som relativt ny bestemor hender det nå at jeg igjen får ta del 
i kveldsstell og godnatt-ritualet. Det gir meg stor glede å sitte med 
en nybada og trøtt liten pjokk som får dagens siste kosestund i 
armkroken min. Vannflaska og Lillebamsen er også med, 
og det er tid for nattasanger. 

Vi har flere sanger på repertoaret, men “Kjære Gud jeg har det godt” 
er spesielt god å slumre til.

Kjære Gud jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått
Du er god, du holder av meg
Kjære Gud gå aldri fra meg
Pass på liten og på stor
Gud bevare far og mor
Og alle barn på jord

Min salme
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Helene Kaupang ble født 26.04.1921 på 
Kaupang. I ung alder dro hun til Oslo for å 
utdanne seg til menighetssøster. Hun ble ut-
eksaminert i de jublende maidagene i 1945.

Hun flyttet hjem igjen, og Kaupang søn-
dagsskole ble etter hvert til. Søster Helene 
ønsket alle oss barn, som bodde fra Gloppe 
til Lamøya og som vokste opp på slutten av 
1940- begynnelsen av 1980 tallet, varmt 
velkommen til søndagsskole hjemme hos seg 
selv hver søndag formiddag. Da fikk vi høre 
fortellinger fra Bibelen, som regel illustrert 
med tilhørende figurer på flanellografen, slik 
at det ble lettere forståelig for oss barn og 
unge. Det var stor stas de gangene en kunne 
få være assistent og få dandere de forskjellige 
figurene opp på tavla. Det var Josef og Maria 
på vei til Betlehem, stallen med det nyfødte 
Jesusbarnet i krybba med sauer, gjetere og de 
tre vise menn rundt. Og for ikke å glemme: 
Betlehemsstjerna! Vi fikk høre om Jesus som 
gutt, om disipler og Sakkeus, om helbre-
delse av blinde og syke og mye, mye mer. 
Påskefortellingene gjorde sterkt inntrykk med 
nattverd, fornektelse, korsfesting og gravleg-
ging i hulen med den STORE steinen foran. 
1. Påskedag var det stor glede da steinen var 
rullet til side og Jesus hadde stått opp igjen, 
og vi sang “Påskemorgen slukker sorgen…” 
av full hals. 

Søster Helene sa som Jesus: “ La de små barn 
komme til meg ….” Og de store ungene tok 
med seg de yngre. Det sies at den yngste 
jenta bare var noen måneder gammel da 
storesøster tok henne med i dypvogna. Hun 
ble plassert bak peisen, mens søndagsskolen 
gikk sin gang.

Personlig frammøtekort måtte alltid være 
med. På forsida var det bilde av Jesus og 
på innsida var det plass til gullstjerner eller 
gullfisk, og det var viktig å møte opp hver 
eneste gang. Søndagsskolen var noe vi gikk 
til med glede. Søster Helene var en fantastisk 
dyktig formidler. Bibelhistoriene ble fortalt så 
levende og spennende at vi satt bom stille og 

En hyllest og takk til Søster Helene
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fulgte med. Etter hvert som vi ble blant de 
eldste viste hun oss tillit. Hun ga oss diverse 
oppgaver, noe vi vokste på og likte å utføre. 

Søster Helene nøyde seg ikke “bare” med 
å drive søndagsskole. Det var så mye hun 
gjorde for å skape et trygt og samlende miljø 
for oss unger i området. “Alle” gikk jo på 
søndagsskolen, noen helt til ungdomstiden. 
En fortalte sågar at han gikk rett fra søn-
dagsskolen og ut på hvalfangst – litt av en 
overgang!

En lørdag ettermiddag hver måned arran-
gerte hun Barnemøte. Da fyltes peisestua 
opp med glade unger og en del mødre som 
også gjerne ville treffes. Først var det en kort 
andakt før vi unger slapp til med diverse un-
derholdning som skuespill, sang eller musikk. 
Vi spiste sammen før høydepunktet ble nådd; 
loddsalg og trekning av gevinster. Om høsten 
gikk vi med loddlister som skulle trekkes på 
Barnemøtet i november. Mange var vi som 
håpet å kunne ta med oss hjem en av de to 
flotte adventskransene, laget av granbar og 
pyntet med lilla eller røde lys og bånd. Vare-
kurv fra Agathe sto også høyt på ønskelista!

Juletrefesten på Bedehuset på Østre Halsen 
var et av årets høydepunkter for oss unger. 
Det var høytid å kunne være med å danne 
mange ringer rundt det store juletreet som 
gikk helt til taket. Og jammen kom nissen 
også på besøk med godteposer (som liknet 
de posene Agathe og Thorleif hadde på 
butikken) til hver og en av oss.

Hver vinter var det tid for skirenn. Det var 
tre forskjellige lengder på løyper tilpasset 
forskjellige alderstrinn. Alle fikk ordentlige 
startnummer. Det var start- og målflagg, for-
eldre sto og heia og alle fikk premie ved den 
høytidelige premieutdelingen etterpå. 

St. Hans aften ble det trommet sammen til 
feiring på Huestranda. Søster Helene var også 
her primus motor og fikk hjelp av foreldre og 
de større ungene. Det var leker som tautrek-
king, fotballkamp, potetløp og enda flere. 

Men, best huskes kanskje “Reisen til Ame-
rika”, der lagene fikk utdelt hver sin koffert 
med gamle klær. Det var om å gjøre å ta på 
seg alt, løpe en runde og så ta av de mange 
morsomme kreasjonene før den neste på 
laget ble sendt ut på samme runden. Dette 
ble det alltid mye moro og latter av. Kvelden 
ble avsluttet med samling rundt det store St. 
Hans-bålet, gjerne akkompagnert av sang og 
noen ganger også med toner fra trekkspill og 
gitar.

Det er ikke få 
bilder med “Fader 
vår” som i årenes 
løp ble med oss 
hjem enten som 
premie eller som 
gevinst. Disse 
hang ved senga 
til mange av oss 
unger i oppvek-
sten, ja, kanskje 
har flere av oss 
også tatt dem med 
videre til egne hjem etter hvert.
Vi er en stor flokk som med glede og takk-
nemlighet tenker tilbake på søster Helene, 
på alt hun gjorde for alle oss som fikk lære 
henne å kjenne.  TUSEN TAKK!

Av: Annette Berge Moen

"Kaupang søndagsskole 1961".
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Gullkonfirmanter
Mange gullkonfirmanter møtte opp og traff gamle kjente. Noen 
har sett hverandre jevnlig, men andre har ikke sett hverandre siden 
ungdomstiden. 
Det var god stemning, mye latter og en god porsjon mimring på 
markeringen etter gudstjenesten.

Østre Halsen 21. mai 1967
Foran fra venstre:
1. Rose Margareth Zavodny (Hansen)
2. Kari-Anne Sørensen
3. Liv Berntsen Lund
4. Anne Berit Tveten (Jacobsen)
5. Astrid Louise Kristiansen (Dahl-Jensen) 

markert i Tjølling kirke 11. juni. 

6. Marit Helene Jacobsen
7. Einar Hansen
8. Knut Mølbach – konfirmantprest
9. Fred Ragnar Olsen
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Tjølling 28. mai 1967 Foran fra venstre:
1. Gunnar Brekke
2. Lars Åge Hovland
3. Karna Stensrød (Gislerød)
4. Harald Bergan
5. Terje Ludvigsen
6. Synnøve Pedersen (Hem)
7. Ole Lindhjem
8. Wenche Gulbrandsen (Kristiansen)
9. Kari Grethe Nordkvelle (Markgren)
10. Thorild Hvatum Saga
11. Inger Erås (Østby)

12. Asbjørn Hovset
13. Solfrid H. Kjærland
14. Ellen M. Martinsen (Andersen)
15. Gerd Løwe Vedvik
16. Rigmor Strand (Wike)
17. Inger Helen Aronsen
18. Jan Olav Engdahl
19. Martin Sande
20. Bernt Einar Skaara
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Sølvi Lewin 
blir vår nye prost

16. juni ble Sølvi Lewin tilsatt som ny 
prost i Larvik prosti av bispedømmerådet 
i Tunsberg bispedømme. Da tilbudet ble 
overbrakt henne takket hun umiddelbart 
ja til stillingen. Menighetsbladet har møtt 
Sølvi for en liten prat om hennes tanker 
om den nye jobbsituasjonen. - Sølvi, hva 
gjorde at du ville bli prost i Larvik? 
Etter 12 år som sokneprest i Re kjenner 
jeg at jeg er klar for andre utfordringer, 
svarer hun. Jeg ble gjort oppmerksom 
på at prostestillingen i Larvik var ledig og 
noen jeg stoler på anbefalte meg å søke. 
Dette tenkte jeg grundig over og fant ut at 
det var noe jeg veldig gjerne kunne tenke 
meg. Jeg har også tenkt at jeg stiller meg 
til disposisjon og så legger jeg prosessen 
i Guds hender. - Hva slags forhold har 
du til Larvik fra før av da? - Jeg kjenner 
ikke så godt til Larvik fra før, bortsett fra 
Farris bad, bra håndballag, flott skjærgård 
og veiutbygging. Men jeg ser fram til å 
bli bedre kjent her og jeg har inntrykk 
av at det er mange hyggelige folk her, 
både ansatte og andre. Menighetsbladets 
utsending nikket et bekreftende ja. – Men 
hvordan vil du karakterisere deg selv som 
prest Sølvi, eller kanskje som prost når du 
nå skal bli det? - Jeg er en trygg og glad 
prest som setter pris på å møte mennesker 
og har et sterkt ønske om å «servere» det 
gode budskapet slik at mennesker tar imot 
og styrkes i troen. Jeg har bakgrunn som 
misjonær og tenker nok fortsatt at jeg er 
en form for misjonær. Jeg er utsendt og 
satt til å forvalte nådemidlene (dåp og 
nattverd) inn i vår tid, inn i vår hverdag. 
– Det høres fint ut. Hva tenker du er 
prostens viktigeste oppgaver?  - Prosten er 
mellomleder og den viktigste oppgaven er 
å se til prester og menigheter. Oppmuntre 
og støtte til frimodig tjeneste. – Man får 
jo ofte et inntrykk gjennom medier og 

uformelle samtaler med folk at kirken ikke 
oppleves aktuell. Hvordan tenker du at 
kirken skal klare å oppfattes som aktuell 
for mennesker i våre menigheter også i 
tiden fremover? - Kirken har klart seg i 
snart 2000 år. Den vil fortsatt være aktuell 
fordi vi leverer ekte vare. Fordi Gud går 
med og skaper stadig noe nytt. Vi vil være 
aktuelle og er best når vi framstår som 
ekte og troverdige. - I løpet av september/
oktober er du på plass i Larvik. Det blir 
flott å få deg til byen. Men har du noe 
mer du ønsker å si før vi avslutter? - 
Jeg er takknemlig og ydmyk over å bli 
tilbudt prostestillingen. Jeg ser fram til 
å begynne og håper på gode møter og 
godt samarbeid. Vær gjerne med og be 
for menighetene, den nye storkommunen, 
ansatte og frivillige! Ta gjerne med den nye 
prosten også i deres bønner! 

Av:Ruben Heitmann
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus lærte folket om Gud. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Ziyue Chen

Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. 
Navnene står bortover og nedover.

– Pappa, er det sant 
at tante Magda synger 

for de innsatte i fengselet 
hver søndag?

– Ja, gutten min. Det er 
en del av straffen.

Det lille tusenbeinet 
hadde falt og slått hull på 
alle bukseknærne sine.

Men moren satte bare på 
en tusenlapp.

Vær ikke bekymret! 
sier Jesus.

Finn navn på 8 ting med hjul!Fargelegg!

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 
søsken, har 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 flyndre?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

K V I T T I B O B B

O M R U L L A T O R

S K Y B O A R D R M

K A L L I F N U G O

O M P A P A E L G P

M O S K I K V A L E

S K A T E B O A R D

I S K D A I G O M P

S Y K K E L N U B I

O R U L L E S T O L

T A T A T R U D E L
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katolske kirken. Det er denne bevegelsen 
vi har gitt navnet reformasjonen og som er 
opphavet til vår Evangelisk Lutherske kirke.

Et av slagordene for Luthers reformasjon 
var sola gratia, nåden alene. Vi blir frelst av 
nåde alene, ved tro alene, uten avlatsbrev 
eller fromhetshandlinger. Frelsen er gratis, 
uavhengig av fortjeneste, for vi har en nådig 
Gud. I anledning av 500-års-markeringen 
skal det holdes fire gudstjenester over hele 
landet med nåde som hovedtema og tre 
undertemaer: Skaperverket er ikke til salgs, 
Frelsen er ikke til salgs og Mennesker er ikke 
til salgs. Skaperverket, vårt menneskeverd og 
våre liv i Kristus har en umålbar og ukrenkelig 
verdi, for de er gitt oss av Gud og hører Gud 
til. Fremdeles blir jorden, menneskeliv og 
frelse behandlet som salgsvare. Budskapet 
om at alt er av Gud, at det er ham vi skylder 
å takke og at vi har et ansvar med å forvalte 
det han har gitt oss rett i kjærlighetens 
tjeneste er noe vi stadig trenger å bli 
minnet på. Gudstjenestene vil bære preg 
av disse temaene gjennom salmer, utvalgte 
bibeltekster, bønner og prekener. 

Gudstjenestene vil holdes både i 
Tjølling og Østre Halsen kirke:

u27. august
Tema: Nåden alene

u17. september
Tema: Skaperverket er ikke til salgs

u15. oktober
Tema: Frelsen er ikke til salgs

u19. november
Tema: Mennesket er ikke til salgs

Av: Øystein Evensen

På reformasjonsdagen i år, 31. oktober, 
er det 500 år siden Martin Luther hengte 
opp sine 95 teser mot avlatshandelen på 
kirkedøren i Wittenberg. På Luthers tid 
var det mange i kirken som hadde gjort 
stor industri av å selge tilgivelse for synder 
gjennom såkalte avlatsbrev, enten for den 
enkelte kjøper eller for deres slektninger, slik 
at tiden i skjærsilden kunne bli forkortet. 
Luthers opprinnelig hensikt med disse 
tesene var kun å drøfte det han oppfattet 
som et misbruk i kirken drevet av grådighet 
og en forvrenging av evangeliets lære om 
syndsforlatelsen, og han var sikker på at 
paven ville si seg enig med ham. Slik gikk 
det altså ikke, tvert imot skapte tesene en 
bevegelse av kirkelig og teologiske fornyelse 
innad i kirken som førte Luther og hans 
voksende tilhengerskare mer og mer på 
kollisjonskurs med paven og den romersk-

Temagudstjenester reformasjonsåret 2017
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Søndag 20. august kl. 11.00 
Østre Halsen kirke
11. s. i treenighetstiden - 
Gudstjeneste.

Søndag 22. oktober kl. 11.00 
Østre Halsen kirke
20. s. i treenighetstiden - 
Gudstjeneste.

Søndag 27. august kl. 11.00
Østre Halsen kirke
12. s. i treenighetstiden
Temagudstjenste : Nåden alene.

Søndag 29. oktober kl. 11.00
Østre Halsen kirke
Bots- og bønnedag - 
Gudstjeneste.

Søndag 3. september kl. 11.00 
Østre Halsen kirke
13. s. i treenighetstiden - 
Presentasjonsgudstjeneste.

Tirsdag 31. oktober kl. 19.00
Østre Halsen kirke
Reformasjonsdagen - 
Jubileumsgudstjeneste.

Søndag 17. september kl. 11.00
Østre Halsen kirke
15. s. i treenighetstiden - 
Temagudstjeneste: Skaperverket er ikke til 
salgs.

Søndag 5. november kl. 11.00
Østre Halsen kirke
22. s. i treenighetstiden - 
Tårnagent-gudstjeneste. Halsing synger.

Søndag 24. september kl. 11.00
Østre Halsen kirke
16. s. i treenighetstiden - 
Familiegudstjeneste: Halsing synger. 4, 5 og 
6 årsbok.

Søndag 19. november kl. 11.00
Østre Halsen kirke
24. s. i treenighetstiden - 
Temagudstjeneste: 
Mennesker er ikke til salgs.

Søndag 15. oktober kl. 11.00
19. s. i treenighetstiden - 
Temagudstjeneste: Frelsen er ikke til salgs.

Søndag 26. november kl. 17.00
Østre Halsen kirke
Kristi kongedag - 
Speidergudstjeneste. Tenning av julegranen 
etter gudstjenesten.

Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke
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Velkommen til spennende 
aktiviteter for både store og små 
i Østre Halsen menighet!

►Barnetrim 1-5 år 
Mandager kl. 17.00 -18.00. 
I ØH barneskolens gymsal. 

Høstens første samling 28. august.

Kontaktperson: 
Lars A. Løwe tlf. 982 53 326

►Speider`n
Annenhver mandag i partallsuker
kl. 18.00 -19.30 / 20.00 
Oppstart 21. august

Kontaktperson: 
Inger Bakken tlf: 950 74 307

Østre Halsen menighet

►Konfirmanter
Presentasjonsgudstjeneste 
søndag 3. sept. kl.11.00 
Første konfirmantsamling 
tirsdag 5. sept. rett etter skolen.

Kontaktperson: 
Lars A. Løwe, tlf. 982 53 326

►Juniors 
for 5.-7. trinn
Annenhver tirsdag i oddetallsuker
etter skoletid!
oppstart 29. august
Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150  og
Inger Bakken tlf: 950 74 307

►Babysang 
i Østre Halsen kirke
Vi starter opp babysang fra onsdag 
30. august. Hver onsdag kl. 11.00 i 
underetasjen i Østre Halsen Kirke. Det 
koster kr. 100,-  pr halvår. Etter sangen 
serveres en god lunsj før vi går hvert til 
vårt eller tar en trilletur med nye venner. 
Vel møtt!
Kontaktperson: Inger Bakken 
mobil 950 74 307 
(ta kontakt hvis du lurer på noe)

►Halsing Barnekor fra 4 år
Halsing barnekor starter opp etter som-
merferien tirsdag 22.august, kl.17:15. 
Det er kveldsmat fra rundt kl.17:45, før vi 
avslutter kl.18:15 med en sang.
Alle barn fra 4 år og oppover 
er velkommen!

Kontakt: 

Sølvi Helleren Larsen (dirigent)
tlf. 988 86 143
Pieter Leebeek (pianist)
tlf. 993 15 073

Sjekk også korets facebook-gruppe! 

►Juniors+ for 8.–10. trinn
Annenhver tirsdag i oddetalsuker
etter skoletid!
oppstart 29. august

Kontaktpersoner: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150 
Inger Bakken tlf. 950 74 307
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►Syklubben 
(tidligere Fredriksons Fabrikk) 
Annenhver torsdag i oddetallsuker 
kl. 11.00 - 14.00
Sted: Nede i kirkestua. Her er skaperglede og 
godt fellesskap  -Bli med!

Kontaktperson: 
Berit F. Anvik tlf. 948 97 986

►Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden fra 
kl.10.00 -12.00
Høstens samlinger:
5. september: gjest: Bjørn Evensen
3. oktober.
7. november: gjest: Helge Øvretveit

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

►Kor uten grenser 
(damekor for alle aldersgrupper)
Kor uten grenser er et kor med 45 entusiastiske sangglade damer, som 
øver i Østre Halsen kirke hver onsdag fra kl.12.00 til kl.14.00.
Repertoaret spenner fra klassisk og salmer til gospel, viser og pop. Hvert 
år holder koret to konserter i Østre Halsen kirke, samt to 
gudstjenester de synger på.

Har du lyst til å prøve deg i kor?
Da er du hjertelig velkommen onsdag 23.august, når koret starter opp 
igjen etter sommerferien!

Kontakt: Pieter Leebeek(dirigent), tlf. 993 15 073

uStillhetens time med Bibelen
Siste tirsdag i måneden kl. 19.00 -20.00 nede 
i kirken.
Høsten samlinger: 
29. august, 26. september, 31. oktober og
28. november. 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: Øystein Evensen, 
tlf. 922 06 150

Østre Halsen menighet

Velkommen! Hilsen menighetsrådet, ansatte og frivillige medarbeidere

Lørdagstreff

Nærmere info 

kommer!
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Østre Halsen menighet

Østre Halsen KFUK-KFUM Speider hadde 
en flott sommeravslutning ute på Gon 
29.mai. Selv om været ikke var helt på 
vår side kom både foreldre, besteforeldre 
og søsken for å være sammen med oss. 
Vi grillet, hadde natursti for barna med 
foreldremøte for de voksne, og delte ut 
gaver og merker speiderne har tatt i løpet 
av året.

Noe av det aller flotteste var da vi høytide-
lig tok opp tre nye speidere i troppen; «I 
tro på Guds hjelp, lover jeg: å tjene Gud, 
hjelpe andre og leve etter speiderloven» sa 

de høyt og tydelig. Deretter hilste 
troppen dem velkommen med hilsenen 
”Alltid beredt!”.

Det å være beredt i de fleste situasjoner 
er noe speidere er opptatt av. Derfor både 
trener og eksponerer vi speiderne for erfa-
ringer ute og inne som skal hjelpe oss på 
livets vei. Alt fra helt praktiske ferdigheter 
som å kunne tenne et bål, sette opp en 
lavo, vite hvordan man skal kle seg etter 
værforhold, bruke en kniv, fiske en fisk…. 

Men også hvordan vi skal behandle vår 
neste, bry oss om skaperverket, hjelpe an-
dre i nød, og kanskje viktigst av alt, hvem 
den treenige Gud er og hvordan vi kan bli 
bedre og bedre kjent med ham.

Hvis dette er noe du kjenner at du har lyst 
til å være med på (vi tar gjerne imot flere 
voksne ledere) eller sende dine egne eller 
andres barn på er vi mer enn beredt og 
ikke minst glade for å ta imot nye. 

Vi møtes annenhver mandag fra kl.18.00 
til 19.30 / 20.00 med oppstart fra høsten 
mandag 21.august.

Speiderhilsen 
fra Rebekka og speiderlederne!

”Alltid beredt!”
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Østre Halsen menighet

”Syklubben” 
”SYKLUBBEN” i Østre Halsen kirke startet 
opp etter nyttår i 2017. Møtetid er annen 
hver torsdag kl. 11.00 – 14.00. Vi samles i 
menighets-salen i underetasjen. Her finnes 
også et godt lager av garn og stoff o.a. vi 
kan lage ting av. Noen liker å strikke, noen 
foretrekker å hekle, noen syr og broderer, 
men alle har glede av å møtes og prate. Vi 
koker kaffe og te, og vi nyter vår medbrakte 
matpakke.
Målet er å lage produkter som vi kan selge 
på årets julemarked i slutten av november. 
Vi ønsker å lage en dag som er til glede 
for store og små! Og vi ønsker å samle inn 
penger til diakoniarbeid i Østre Halsen kirke 
og til kirkens misjonsprosjekt på 
Madagaskar : barnehjemmet Akanisoa.

Fra venstre:  Ellen L. Køhn, Ingjerd Abrahamsen,  Henny S. Kaldheim, Kirsti L. Rogn,  
Jenny Martinsen, Anna Lisa Hotvedt, Karin F. Archer, Berit F. Anvik

I svært mange år har damene i ”Fred-
riksons Fabrikk” trofast og iherdig holdt 
på med dette arbeidet under ledelse av 
Magnhild og Gunlaug Hegdal. Man-
ge flotte ting er laget til vårmesser og 
julegavemesser. Det er en imponerende 
innsats! Og den eldste generasjonen 
fortjener en stor takk!! 

Skal arbeidet gå videre, må nye og yngre 
krefter bli med! ”Syklubben” er en videre-
føring av ”Fabrikken” – og på sett og vis et 
generasjonsskifte. Med ”nye” og ”gamle” 
er vi nå ca. 15 damer. 

- Og vi har plass til flere, 
Velkommen du også!
 

Av leder: Berit Falck Anvik
Tlf. 948 97 986
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Østre Halsen menighet

Allid gøy på korøvelse. Noen ganger får vi 

til og med lov til å prøve orgelet. 

Foto: Sølvi Helleren Larsen

Bøy og tøy - 

gym er gøy. 

Bilder fra 

Barnetrimmens 

sommeravslutning. 

Foto: Sølvi Helleren Larsen
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Østre Halsen menighet

Bøy og tøy - 

gym er gøy. 

Bilder fra 

Barnetrimmens 

sommeravslutning. 

Foto: Sølvi Helleren Larsen

Konfirmantleir på Solåsen.

Menighetsrådets sommeravslutning.

Grilling må til når Speidern er ute på tur. 

God stemning og tre nye speidere inn i troppen!! 
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Misjonsavtalen i Østre Halsen
19. mars fornyet Østre Halsen sin misjons-
avtale for to nye år. I anledningen ble det 
holdt en misjonsgudstjeneste med misjons-
konsulent og tidligere misjonær Bjørn-Eddy 
Andersen som gjest. Han fortalte også 
om prosjektet på menighetens årsmøte 
etter gudstjenesten og viste frem en rekke 
gjenstander fra Madagaskar, deriblant leker 
laget av gamle plastposer og brusbokser. 
Det Bjørn-Eddy holder i hånden er en enkel 
oljekomfyr de bruker til å koke ris med.  

Misjonsprosjektet vårt heter «Sosial innsats 
på Antsirabe» og er drevet av vår Lutherske 
søsterkirke på Madagaskar med støtte fra 
Det Norske Misjonsselskap.  Madagaskar er 
blant de fattigste landene i Afrika og nøden 
er stor. Blant de viktige diakonale tiltakene 
prosjektet bidrar med er et diakonalt opp-
læringssenter som hjelper unge mennesker 
fra 15-35 med å finne arbeid, matutdeling 
i kirken to ganger i uken, enkel opplæring 
i lese- og skriveferdigheter, et barnehjem 
i Akanisoa for tyve barn fra vanskeligstilte 
hjem, og et senter for spedalske.   

Gjennom misjonsavtalen forplikter Østre 
Halsen menighet seg på å bistå prosjektet 
økonomisk med minimum kr. 30 000,- i året 
gjennom kollekt og annen innsamling, at 
prosjektet og kirken på Madagaskar blir tatt 
med jevnlig i menighetens forbønn og at 
misjonsprosjektet blir en integrert del av tro-
sopplæringen og annet arbeid i menigheten. 

Som kirke har vi del i et verdensomspennen-
de kall og oppdrag: å gjøre Kristus kjent, 
trodd og etterfulgt og å være tjenere av 
hans barmhjertighet i alle land. Misjonspro-
sjektet er en viktig del av dette oppdraget. 

Av: Øystein Evensen
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Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling kirke

Søndag 27. august kl. 11.00
12. s. i treenighetstiden -Temagudstjenste 
: Nåden alene. Semesterstart og kickoff for 
menighetens aktiviteter. Nattverd.

Søndag 22. oktober kl. 11.00 
20. s. i treenighetstiden - 
Ingen gudstjeneste i Tjølling

Søndag 3. september kl. 11.00 
13. s. i treenighetstiden - Gudstjeneste 
med dåp. Søndagsskole for barn over 3 år.

Søndag 29. oktober kl. 11.00
Bots- og bønnedag - Familiegudstjeneste 
med utdeling av bøker til 4-åringer. Mi-
ni-BiTs synger. 

Søndag 10. september kl. 11.00
14. s. i treenighetstiden - Gudstjeneste 
med presentasjon av menighetens nye 
konfirmanter. 

Søndag 5. november kl. 11.00
Allehelgenssøndag - Gudstjeneste med 
nattverd og minning av de som har gått 
bort siste året. 
Søndagsskole for barn over 3 år. 
Liv Neslowe synger.

Søndag 17. september kl. 11.00
15. s. i treenighetstiden - Temaguds-
tjeneste: Skaperverket er ikke til salgs. 
Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole 
for barn over 3 år.

Søndag 12. november kl. 11.00
23. s. i treenighetstiden - Gudstjeneste 
med dåp.

Søndag 24. september kl. 11.00
16. s. i treenighetstiden - Barneguds-
tjeneste med barn og unge fra Tjølling 
sammen med Anne Marit Ådland.

Søndag 19. november kl. 11.00
24. s. i treenighetstiden - Temaguds-
tjeneste: Mennesker er ikke til salgs. Guds-
tjeneste med nattverd. Søndagsskole for 
barn over 3 år. 

Søndag 1. oktober kl. 11.00 
17. s. i treenighetstiden - Gudstjeneste 
med dåp.

Søndag 26. november kl. 11.00
Kristi kongedag - Barnegudstjeneste med 
barn og unge fra Tjølling sammen med 
Anne Marit Ådland. BiTs synger. 

Søndag 8. oktober kl. 11.00
18. s. i treenighetstiden - Gudstjeneste 
med musikk fra Taizé. 
Øystein Evensen er liturg.

Søndag 3. desember kl. 11.00
1. s. i advent - Gudstjeneste med dåp. 
Søndagsskole for barn over 3 år.

Søndag 15. oktober kl. 11.00
19. s. i treenighetstiden - Temagudstjeneste: Frelsen er ikke til salgs. Høsttakkeguds-
tjeneste med bygdekvinnelaget og barn fra bo-hjemmeleir. BiTs synger. Kirkekaffe og 
misjonstivoli på menighetssenteret etter gudstjenesten.

www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook



   

Velkommen til spennende 
aktiviteter for barn i Tjølling menighet!
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uBabysang
Onsdager kl. 11.00 For babyer 
under ett år sammen med en voksen. 
Selve sangstunden varer i omtrent 25 
minutter. (Ingen krav til sangstemme!) 
Etterpå spiser vi ferdig påsmurt 
formiddagsmat sammen. 
Veldig hyggelig og sosialt for barn 
og voksne. Oppstart 16. august.

uMini-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! 

Oppstart er 30. august.

uBiTs
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. 

Oppstart 22. august.

uHemli’heten 
Søndagsskole er for barn fra 3 år og oppover. 
Det er søndagsskole omtrent annenhver søndag. 
Søndagsskolen 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. 

Se i gudstjenestelista side 21, nettsidene, avisen eller 
Facebook for datoer!

Tjølling menighet



   

23

uSupersamling
Hver fjerde onsdag kl. 16.30-18.00. 
Supersamling 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 beregning av mat er det viktig å mel-
de seg på på forhånd. 

Ta kontakt om du ønsker plan og mer info tilsendt. 

Datoer høsten 2017 er: 23.8, 20.9, 18.10, 15.11, 13.12.

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

Aktivitetene finner sted på Tjølling menighetssenter: Håkestadveien 1 ( gamle «Tjodalyng»). 
innformasjon om tilbud i menigheten ligger også på: 
www.tjollingkirke.no / Tjølling Menighet

uBo-hjemme-leir for 2. og 3. klassinger 
14. og 15. oktober

Denne helgen blir det fokus på barn som lever i 
slummen i Thailand. 

Tjølling menighet er med og støtter arbeid for å hjelpe 
disse barna. Det handler om å gi dem mat, skolegang og 
trygghet i hverdagen, og hvordan vi kan hjelpe. 

Det blir en variert helg med forskjellige aktiviteter. 
Invitasjon sendes til kirkens medlemmer født i 2009 og 
2010. 
Andre 2. og 3. klassinger som vil være med 
oppfordres til å ta kontakt! Alle er hjertelig velkomne!

Tjølling menighet
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Markeringen startet med kirkekaffe og 
bløtkake. Thor Rikard Odberg fortalte litt 
om det arbeidet han har gjort for å bringe 
skipet tilbake til fordums prakt. Han har 
blandt annet byttet ut alt tauverket, dette 
har han laget på sin egen reperbane. Han 
har skjøtt master som var brukket og laget 
nye rær, og han har rengjort hele skipet. Vi 
er meget godt fornøyd med det arbeidet 
han har gjort.

Så fikk Anders Henrik Sandberg ordet og 
han kunne fortelle en spennende historie 
om sin tippoldefar som laget dette skipet, 
han sa blant annet:

«Som skipper ble Didrik Andersen ofte kalt 
”Didrik Kjerringvik”. Det fortelles at han 
som takk for at han berget livet under Na-

poleonskrigen og fangenskapet i England, 
laget et skip som skulle henge som kirke-
skip i Tjølling kirke. Som tidligere nevnt 
ble kirkeskipet oppkalt etter sogneprest 
Thomas Beck. I akterstavnen står initialene 
IC ? og årstallet 1852….»

-Det er nok mange etterkommere etter 
Didrik Andersen i Tjølling, Larvik og San-
defjord. (Kan hende flere steder). Derfor 
setter vi stor pris på at kirkeskipet er satt 
i stand og igjen har fått tilbake sin plass i 
taket i Tjølling kirke».

Vi har tidligere hatt lite kunnskap om 
dette skipet. Takket være Anders Henrik 
Sandberg har vi nå fått vite mye mer om 
historien bak skipet. 

Av: Ingvar Skarvang

F.v. Edgar Skow, Thor Rikard Odberg, Anders Henrik Sandberg og Ingvar Skarvang

Kirkeskip 
Etter gudstjenesten søndag 21. mai ble det holdt en markering av at kirkeskipet 
Thomas Beck er restaurert og hengt opp igjen. Dette har vært et samarbeids-
prosjekt mellom Tjølling historielag og Tjølling menighet.
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Slik starter kirkespillet Katharinas stemmer. 
Gjennom sang og bønn, gjennom dialog 
med publikum og intense diskusjoner med 
buktalerdukkene Martin Luther og Pave 
Leo X klarer Katharina til slutt å ta sitt valg.
Hun rømmer.

Hva som senere skjedde med Katharina 
von Bora er historie. Hun giftet seg med 
Martin Luther og ble en av reformasjonens 
viktigste kvinner, men så langt følger ikke 
forestillingen henne.

Katharina spilles av sangeren, skuespilleren 

Katharinas Stemmer 16. oktober 18.30 i Tjølling kirke

og buktaleren Cecilie Schilling. Organist og 
professor i musikk, Bjørn Andor Drage har 
komponert musikken. 

Teksten er skrevet av Anne Helgesen og 
Lyder Johannes Verne. Helgesen har også 
regien. Kirkespillet er produsert av Kattas 
Figurteater Ensemble fra Tønsberg. 

Den 16. oktober har du mulighet til å se 
dette flotte stykket fremført i Tjølling kirke. 
Dette passer for alle aldersgrupper og 
spesielt for ungdom og oppover. 

Gratis inngang. Kollekt.

En Påskenatt i 1523 gjør tolv nonner seg klare til å rømme fra klostret 
Marienthron. Planen er å reise nordover til Wittenberg til trygghet og frihet hos 
reformasjonens ledere. Katharina von Bora (1499-1552) er en av de tolv. Men hun 
tviler på sitt eget valg, derfor sniker hun seg inn i klosterkirken for å ta en 
avgjørende samtale med Gud. Til hennes overraskelse er kirken full av mennesker. 
Eller kanskje er det bare et uvirkelig vrengebilde frambrakt av den onde?

Tjølling menighet
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Tjølling menighetKirkekaffe-tur etter 
barnegudstjeneste
Som en avveksling til den «vanlige» innendørs kirkekaffen har vi denne våren tatt turen 
ut i nærområdet etter to av barnegudstjenestene. Vi var heldige med været og det ble 
hyggelige turer for både små og store. Bildene er tatt med en drone som Geir Holme 
hadde med; noe som slo veldig an! 

27. og 28. mai stod 39 konfirmanter til 

konfirmasjon i Tjølling kirke. 

I gudstjenesten 7. mai deltok elever fra Kulturskolen med vakker fiolinmusikk 
sammen med lærer Tone Stokland

Noen leker i skogen, noen har det gøy 

med drone, og noen slapper 

av rundt bål-panna.

Fantastisk felleskor som avsluttet konserten på en flott måte!

Konsert med 

BiTs og Mini-BiTs
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Utdeling av oppdrag til gruppe

Sjefsagenten 
stod for utdeling av 

agentbevis, 
noe alle agenter trenger. 

Tårnagentene ble delt inn i 

grupper som løste oppdrag rundt 

omkring i kirken. Oppdragene ble 

selvfølgelig delt ut av sjefsagenten 

som hadde oversikten.

Noen oppdrag måtte løses inne i alterringen

Tårnagentene hadde hver sin perm til å notere i 

Tårnagent-helg
Tjølling menighets Tårnagenter 2017



«Åpent Hus»  høsten 2017 
Når du leser Menighetsbladet nå i august, 
har Tjølling Menighets Diakoniutvalg akkurat 
gjennomført menighetstur med buss til 
Tvedestrand og Tromøy ved Arendal. 
Nærmere bestemt den 17. august. 
Turen gikk til Næs Jernverk og Bjellandstrand 
Gård. Det ble en fin tur og bussen ble full av 
hyggelige turdeltakere. 

Fornyet avtale om 
menighetens misjonsprosjekt

Tjølling menighet har i mange år hatt 
misjonsprosjekt i samarbeid med Det norske 
misjonsselskap (NMS). I gudstjenesten den 
13. august signerte menighetsrådsleder Ka-
ren Hellenes ny samarbeidsavtale med NMS. 
NMS sin representant Bjørn Eddy Andersen 
talte og fortalte om menighetens misjonspro-
sjekt.  Stab og menighetsråd håper at vi kan 
skape et fornyet engasjement dette viktige 
arbeidet i tiden fremover. 
Menighetens misjonsprosjekt innebærer å gi 
økonomisk støtte til arbeid blant barn som 
lever i slummen i Bangkok. NMS driver dag-
hjem i Lovsangshjemmet og Immanuelkirken 
i Bangkok.               

Av:Ruben Heitmann

«Åpent Hus» samlingene denne høsten 
blir på TIRSDAGER kl 11.00 på 
menighetssenteret! (tidligere torsdager) 

Utbedring av to felt på 
Tjølling kirkegård

Alle som har graver på de nyeste feltene 
på Tjølling kirkegård vil være kjent med at 
det har vært store utfordringer knyttet til 

u19. september 
Besøk av prostiprest Jan Petter Terkelsen 
Tema: kommer senere 

u17. oktober 
Besøk av tidligere sogneprests 
Sølve Næss-Holm 
Tema: Stykkevis og helt - ord og bilder 

u21. november 
Besøk av sogneprest John Peder Grimsmo 
Tema: Roma - Den evige stad 

u19. desember 
JULEMØTE - JULEGRØT 
Gjest: Åpent
Sang og musikk på alle samlingene ved Vig-
dis Mork Poupart, Ingvar Skarvang og Fritz 
Harald Halvorsen. Ord for dagen. Vi spiser en 
god lunsj sammen. Kom og bli med oss på 
samlingene, nå tirsdager på menighetssen-
teret. 

Av: leder Asbjørn Talset

overflatevann og dårlig drenering. Vi har nå 
fått øremerkede midler fra Larvik kommune 
til å utbedre dette. Det er to felt dette gjelder 
- felt K som ligger nærmest driftsplassen og 
felt H som ligger i hellinga langs Tjøllingveien.
Begge disse feltene er tatt i bruk. Dette 
medfører at entreprenøren som skal gjøre 
arbeidet må være forsiktig mot de gravene 
som er tatt i bruk. Men altså – der graver 
enda ikke er tatt i bruk vil massen bli skiftet 
og dreneringen utbedret. I tillegg vil det bli 
lagt ut strøm til tineapparater som benyttes 
vinterstid.
Oppstart finner sted midt i august. Arbeidene 
skal ferdigstilles i slutten av oktober. På felt 
K vil vi legge ferdigplen da dette feltet vil bli 
tatt først. På felt H kan det hende vi venter 
med tilsåing til våren.
Arbeidet vil nok gjøre at de som besøker 
gravene i nærheten vil oppleve uro og noen 
utfordringer knyttet til tilgjengelighet. Vi ber 
dere som besøker gravene i denne perioden 
om forståelse for at det blir slik 2-3 måneder 
fra medio august.

Kirkevergen

Tjølling menighet
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Salmekveld med Tone Krohn
Søndag 29. oktober kl 18.00 i Tjølling kirke
Høstens salmekveld handler om kveldssal-
mer og kveldsdikt. Sangeren Tone Krohn, 
pianist og organist Vigdis Mork Poupart, 
kåsør Helge Øvretveit og sogneprest Ruben 
Heitmann geleider oss gjennom denne 
vakre salmeskatten. Kveldssalmene er ofte 
mer poetiske enn andre salmer og har en 
helt spesiell atmosfære. Kveldens ro gjør 
oss mennesker mer åpne for ettertanke. 
Samtidig er vi sårbare i møte med mørke 
og natt, og bekymrer oss gjerne mest når 
søvnen lar vente på seg. Kveldssalmene 

hjelper oss å få ro i sinnet og peker ofte 
mot oppstandelsens strålende morgen. 
Dette vakre verset fra salmen "Se solens 
skjønne lys og prakt" gir en liten forsmak 
på Salmekvelden: 
Vel lukker søvnen denne natt så mangt et 
trettet øye, dog våker en som ei blir matt 
og trettes ei av møye: Du, Jesus, våken er, 
ditt øye har meg kjær. Jeg er hos deg av 
hjertens grunn, skjønt øyet lukker seg til 
blund. 

Velkommen! Kollekt. A
v:

 V
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M
or

k 
Po

up
ar

t

Tjølling menighet
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Temakvelder
I januar dette året startet Tjølling menighet opp med 
«Temakvelder» Denne våren har det vært 4 ulike 
samlinger der ulike gjester har bidratt på ulike måter. 
Det begynte med Sangkveld med Oddvar Myklebust. 
Videre har gjester som Terje Fonk og Einar Nymoen 
bidratt med temaer som «Luther og åndsmaktene» 
og «Når livet blir vanskelig å leve».

Nå i slutten av august er vi i gang igjen. Da kommer 
Harald Kaasa Hammer. Han bor på Nøtterøy og har 
vært prest der i mange år. Når han kommer til Tjølling 
skal han snakke ut ifra temaet: «Frykte og elske Gud» 
Det kan bli spennende å høre om.

Siste onsdagen i måneden utover høsten blir det 
samlinger fra kl. 19.30 til kl. 21.30 på menighets-
senteret. 

Alle er hjertelig velkommen!

u30. august: 
Harald Kaasa Hammer 
"Fryktet og elsket av Gud"

u27. september: 
Stig Magne Heitmann:
"Å skifte tro. Fra Allah til Den treenige Gud"

u25. oktober: 
Even Sundby
"Biblen, Luther og jeg"

u29. november: 
Hilde Heitmann
"Den store fortellingen - Tidslinjen"

Harald Kaasa Hammer

Hilde Heitmann 

Stig Magne Heitmann

Tjølling menighet

Even Sundby
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Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

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

Merk gaven ”Menighetsbladet”
MENIGHETSBLADETTjølling og Østre Halsen Nr. 2 - 2017 - 71. årgang

BLINKEN

Oppmerkede plasser er
reservert Meny Blinken

sine ansatte

Nordlyveien 1, 3260 Larvik
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Åsane
Hystadveien 290,   Sandefjord
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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
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