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Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen
Andakt

EN GLEDE FOR HELE FOLKET! 

Nå er vi straks inne i advent. Nedtellinga 
er i gang. Spenningen og forventningene 
stiger. Vi ser hvordan lysene popper opp 
i vintermørket. Lysende trær, blinkende 
verandaer, adventsstjerner og lysestaker. 
Alt endrer seg nå når det nærmer seg jul. 

Men hvorfor alt oppstyret? Hva er det vi 
venter på? 
Advent betyr ankomst eller komme. 
Advent er tiden før Jesu komme til jorda. 
Det er Guds egen sønn som fødes i en 
stall. 

Guds kjærlighet overgår alt. Gud så at 
menneskene trengte hjelp. Derfor kom han 
helt ned til oss. Frykt ikke, sa engelen: Se, 
jeg forkynner dere en stor glede, en glede 
for hele folket: I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er Messias 
(Luk. 2,10-11). 
I krybben får vi se Jesus som er full av nåde 
og sannhet (Joh. 1,14). 

Den første julen gav Gud alle mennesker 
en ny mulighet til fellesskap med seg. Det 
kom et lys inn i mørket. Johannes skriver 
det så fint: Lyset skinner i mørket, og 
mørket har ikke overvunnet det (Joh. 1,5). 
I en verden med mørke og kulde, er vi 
lovet nytt håp og nye muligheter. Vi har 
fått et lys som mørket aldri vil klare å 
overvinne.

Maria gjemte dette i sitt hjerte (Luk. 2,19). 
Det kan også vi gjøre - og så ta det frem 
når vi trenger det.

Gledelig adventstid! 
Bønn:  
Jesus! Du som er verdens lys. Vis oss veien.

Lars A. Løwe, Østre Halsen
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Livets gang- i Tjølling og Østre Halsen menigheter 
Per 1. november 17

Døde 
• Jorund Olea Espeseth
• Erland Larsen
• Per Arne Grøtterød
• Hans Arne Hansen
• Elise Eftang Svendsen
• Ingrid Gothardsen
• Hans Petter Mølstad
• Erling Gunvald Antonsen
• Gerd Johansen
• Asbjørn Hansen Heum
• Målfrid Henriette Rognstad
• Wenche Skintvedt Johanssen
• Kari Grønberg
• Leif Borge
• Thor Ragnar Ekeberg
• Aud Alviniussen
• Karin Jernstrøm
• Thorleif Skaara
• Else Marie Karlsen
• Randi Opperud
• Arne Jacobsen
• Gerd Alunda Møgster
• Morten Sagli
• Oskar Spetalen
• Berith Edna Høiberg Eriksen
• Elly Bjønnes
• Astrid Bjerke
• Aase Hem

Vigde
• Carina Berggren Hansen og Øyvind Waallann Johansen 
• Therese Sandnes Wahlund og Steffen Wahlund 

Døpte
• Silja Nyrud
• Mathias Tøgersen Marum
• Lilli Nyrud
• Jenny Horntvedt Bomstad
• Helene Granerud Aass
• Trym Helland
• Clara Vidum Kaupang
• Kristian Vidum Kaupang
• Mari Fosstveit Hansen
• Elida Alexandra Winsnes
• Hannah Kjøndal
• Ellinor Luu Tangen
• May Helene Møller Hellingsrud
• Lucas Zlati Klaastad
• Ingrid Helgesen Bjørntvedt
• Jakob Lysebo
• Tobias Rogn Kongelf
• Tuva Bergman Elshaug
• Kaja Johansen Nyquist
• Mille Høiberget Kvelle
• Frøya Viker-Utklev
• Nova Viker-Utklev
• Philip Leander Groland Holm
• Oscar André Jensen
• Chrisander Kragh Håheim
• Kristoffer Tankred Nilsen
• Elmer Giller Dreng
• Rebekka Abrahamsen 
• Ellie Helgerud Dynna
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Min salme 

Denne skandinaviske julesalmen liker jeg 
veldig godt. Den er alltid levende med vår 
familie inn i julen, her ute på Eftang, enten 
vi spiller og synger den selv, eller lytter til 
ulike innspillinger av den snart 300 år gamle 
salmen.

Den enkle, vemodige svenske folketonen 
passer som hånd i hanske til budskapet i 
julemysteriet, synes jeg. Tonen smyger seg 
stillfarende fram og bygger seg opp mot 
et høydepunkt midtveis i versene, for så å 
vende tilbake til den ydmyke, velsignende 
avslutningen av hver strofe, nesten som et 
bilde på Jesu eget liv.

Allerede i første vers forteller den danske 
biskopen og salmedikteren Hans Adolph 
Brorson hemmeligheten ved det å tro. Bror-
son betrakter med inderlighet   dette Guds 
under med barnet Jesus i krybben – barnet 
som både er Gud og menneske. Han tar oss 
med helt inn i stallen, lar oss se, samtidig 
som han stiller spørsmålet «hvorfor» til alle 
motsetningene som vi ser; -  herlighet og 
armod, himmelsal og krybbe, stall og fry-
deslott.  Der Josef og Maria møtte stengte 
dører i Betlehem, åpner Brorson sin egen 
hjertedør for Jesusbarnet og slipper han 
inn. Med andre ord åpner han også min og 
andres hjertedør for mysteriet, og bringer 
oss rett i kjernen av det å tro.

 «Adventus Domini» eller «Herrens kom-
me» er jo for oss en forberedelse og vente-
tid på at Himmeldronningen også i år føder 
sin Kongesønn i en stall, i fattigdom, med 
Hyrder som sitt hoff, Kjærlighet som konge-
krone og Fredssymbol som septer. Kanskje vi 
skulle forsøke å nærme oss julens mysterium 
med barneøyne og la oss berøre - og åpne 
vår egen hjertedør i en velsignet julenatt?
La de ulike kunstartene hjelpe oss til å gle-
des over dette budskapet og la Fredsfyrstens 
budskap slippe inn. 

God Jul!
Harald Stickler 

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, 
der samles mine tanker som i en hovedsum. 
Der er min lengsel hjemme,     
der har min tro sin skatt; 
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt! 

Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott, 
der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. 
Der kan med takk jeg finne hvori min ros består, 
når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går. 

Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå 
at Gud av himmerike i stallen ligge må! 
At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, 
skal så foraktet være på denne arme jord! 

Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå? 
Du hadde å befale alt hva du pekte på. 
Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd, 
og jordens konger løpe å kysse på din hånd 

Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt 
og stjernefakler brenne, å store himmelhelt? 
Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, 
som deg i silkedyne så prektig burde lagt? 

En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, 
en svale må ei bede om nattely og ro, 
en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - 
skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? 

Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte   
og mitt sinn og full av lengsel sukke:    
Kom, Jesus, dog herinn! 
Det er ei fremmed bolig, du har den selv   
jo kjøpt, så skal du blive trolig her i    
mitt hjerte svøpt. 

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, 
for deg, for deg alene jeg leve vil og dø.                     
Kom, la min sjel dog finne sin    
rette gledes stund, 
at du er født herinne i hjertets dype grunn!

          av H. A. Brorson (1732)

Mitt hjerte alltid vanker
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Urnegraver i rammelfeltet 
ved Tjølling kirke

Rammefeltet ved Tjølling kirke er spesielt, 
kanskje særlig fordi det ligger i en helning 
– som et amfi.
Vi ønsker å bevare dette feltet som et 
aktivt gravfelt, men størrelsen på gravene 
gjør at de ikke kan benyttes til nye 
kistegraver. 
Vilkårene i de eksisterende festeavtalene 
vil ikke bli endret. Så lenge en festeavtale 
opprettholdes, er det mulig å benytte 
rammegravene også til kister.
Men for å beholde rammefeltet som 
et aktivt gravfelt utover eksisterende 
festeavtaler, ønsker vi nå å tilby 
oppgraderte rammegraver som nye 
urnegraver. 
Vi har da gjort følgende tiltak: 

 � Rettet opp rammesteinene
 � Lagt på ny grus
 � Plassert et eldre nedslipt gravminne 

 på graven

Tilsvarende praksis finner vi på Arendal 
kirkegård og på Vår Frelsers gravlund i Oslo 
hvor dette har vært gjort i mange år. 
Når vi tilbyr gravene med eldre gravminner, 
er det for å beholde et tidsriktig uttrykk i 
størst mulig grad. Samtidig er vi opptatt 
av gjenbruk. I første omgang gjør vi dette 
med 10 graver.
Prisene varierer fra 11500 til 14000. Til 
hver grav vil det være 8 urneplasser. Fester 
sørger for bestilling av navnetilføying og 
bærer kostnaden ved det.
Det skrives en skriftlig avtale med 
fester hvor betingelser for gravstedet 
fremkommer. Det betales her kun for 
gravminne og gravramme, ikke for selve 
graven da det er en fri grav.
Det samme er gjort ved kirken i Stavern. 
Der det er solgt 7 steiner/graver siste året. 
Det skal også opp tilsvarende antall i 
Hedrum, på Tanum og på Undersbo.
Nå er altså dette tilbudet på plass i Tjølling 
og den som er interessert kan kontakte 
Kirkekontoret.
(Se info side 2, for prisliste se våre nettsider).

Hans Onarheim - kirkeverge
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Ditt beste kirkeminne?  - 
Skrivekonkurranse 

De fleste av oss har gjerne et minne eller 
flere fra en gudstjeneste i kirken. Kanskje 
var det den gangen det gikk helt i surr 
for presten, og feil navn på dåpsbarnet 
ble sagt. Eller kanskje var det da noen 
sa noe morsomt, og hele menigheten 
slapp latteren løst. Det skjer stadig noe 
uforutsett i gudstjenestene som kan skape 
både glede og til tider kanskje sorg. 

Men heldigvis skjer det også ofte fine og 
gode opplevelser i kirken. Gudstjenester, 
vielser eller begravelser som er både 
godt planlagt og vel regissert. Mange av 
oss har fått både sterke, personlige og 
følelsesladede opplevelser i kirkerommet. 
I Tjølling og Østre Halsen er det mange 
mennesker som har med seg slike 
opplevelser i sine hjerter. Nå utfordrer 
vi dere alle, unge eller eldre, til å skrive 
ned ditt kirkeminne og sende det til 
menighetsbladet. 

For å gjøre dette litt ekstra artig, gjør 
vi dette til en skrivekonkurranse. Vi 
kårer en vinner blant innsenderne og 
vedkommende får selvfølgelig en premie. 

Men først og fremst ønsker vi å kunne trykke 
noen gode kirkeminner fra våre vakre kirker. 
Så har du noe å dele, ikke nøl med å sette 
seg ned å skrive. Vinneren får gavekort hos 
en av byens bokhandlere på 500 kr.

Omfanget bør være innenfor 100-200 ord. 

Bidrag sendes soknepresten i Tjølling 
innen 20. januar 2018 på mail:   
rheitmann@larvik.kirken.no

Skrivekonkurranse

Vinn gavekort hos 

bokhandler på kr 500,-

Ny kirketjener i Tjølling 
«Agness Cauenda bosatt i Tjølling 
er ansatt som ny kirketjener i Tjølling 
fra 1. januar 2018. 
Hun blir presentert i neste nummer.»

Ombæring forrige menighetsblad 

Forrige nummer av menighetsbladet, som 
kom ut i august, har dessverre ikke blitt 
levert ut i alle postkasser. Det beklager vi. 

Det skyldes en kommunikasjonssvikt der en 
del adresser har fått to blad, slik at det ikke 
var nok blader til alle postkassene. 

Feilen skal nå være rettet og vi håper nå 
at alle adressene i menighetene våre får 
blader denne gangen. 
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Minner fra en barndoms jul 
I samtale med en av bygdas godt voksne 
damer fikk jeg innblikk i hennes minner 
om barndommens julefeiring.

Forberedelsene til julehøytiden startet med 
slakting av julegrisen. Alt på grisen ble tatt 
vare på, og det som ikke skulle brukes i 
jula ble saltet ned i store tønner i kjelleren. 

Tarmene ble renset for fett og vasket slik 
at de kunne brukes til å stappe pølser i. 
Av hodet ble det laget sylte og blodet ble 
brukt til blodpudding.

Det måtte selvfølgelig også bakes til jul, 
og jentene fikk være med og hjelpe til. 
Aller mest stas var det da de fikk lov til å 
lage sine egne små “bullær” av rester av 
hvetekakedeigen.

Far henta juletre i egen skog, og julenek 
til fuglene lå ferdig bundet på låven etter 
treskinga på høsten.

Alle måtte i badestampen i bryggerhuset 
før det kunne feires jul. Vannet ble 
varmet opp i ei stor gryte på vedovnen/
bakerovnen.

Da jula ringte inn benket hele familien seg 
rundt middagsbordet. 

Da sto det ribbe og medister på menyen. 
Etterpå ble stearinlysene på juletreet tent. 
Deretter var det gang rundt treet, som var 
pyntet med kuler, flagg og glitter. Under 
treet lå det pakker, ikke like mange som nå 
til dags, men alle fikk noe. Det var gjerne 
nyttige ting som klær eller sko. 

En gave husker hun spesielt; det var ei 
dessertskål med mugge til, som fortsatt er 
i bruk.

I julehøytiden var det også moro å dra i 
selskap til tanter, onkler og søskenbarn. 

Da ble hesten spent for sleden og barna 
tok plass, godt innpakket i varme klær og 
tepper. Ingenting er vel mer stemningsfullt 
enn å ligge i sleden som glir lett bortover 
veien, mens en ser på stjernene til lyden av 
dombjeller! 

Av Annette Berge Moen

Vedkommende ønsket ikke navn og bilde i bladet.
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Kristine Breiland Dalby, Tjølling 

1. Tradisjoner, familietid, god mat, vennskap
2. Bake småkaker, pynte (tidlig), sette opp julenek
3. “Mitt hjerte alltid vanker”
4. Et juleminne som står sterkt hos meg er fra den siste 

jula pappa levde. Han var syk og lå på divanen mens 
mamma og jeg stekte krumkaker akkompagnert av 
pappas yndlingsmusikk. Jeg vet at han elsket det.

Fritz Harald Halvorsen, Tjølling 

1. Feiring, hellig (Jesu fødsel), familiesamvær, forventning
2. Skrive julekort, hente juletre, kjøpe julegaver
3. “Deilig er jorden”
4. Gleden når HELE familien er samlet.

Anita Bergene Andersen, Østre Halsen 

1. Gaver, god mat, juletre, fine klær
2. Pynte juletre, kjøpe gaver, pynte seg
3. “På låven sitter nissen”
4. Da ØP-nissen kom hjem til oss og hadde med 

seg nye ski til meg .

Karin Archer, Østre Halsen 

1. Jesus Kristus, fest, kirke, familie
2. Skrive julebrev, pynte tradisjonelt, gå i kirken
3. “Deilig er jorden”
4. Jeg har ikke ett spesielt minne, men kjenner på 

gleden ved å feire julen på tradisjonelt vis – helst på 
samme måte hvert år. Og gleden ved å glede andre.

4 til 4 i farta 
1. Hvilke 4 ord tenker du på når jeg sier JUL?
2. Hvilke 3 ting MÅ du gjøre for at det skal bli jul?
3. Hvilken julesang liker du aller best?
4. Ditt fineste juleminne?
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Engelen fortalte gjeterne at frelseren var født. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

Åtte personer og steder fra julefortellingen er gjemt 
i rutenettet under. Navnene står bortover og nedover. 

En mann 
søkte jobb på sirkus. 

– Hva er det du kan, da? 
spurte sirkusdirektøren.

– Jeg kan etterligne fugler?
– Det kan jo alle, vi har 

ikke bruk for deg! 
– Nei vel! sa mannen 

og fløy sin vei.

Du vet du er blitt 
voksen når du har 

sluttet å vokse i begge 
ender, og bare vokser 

på midten.

Jesus ble født i en 
stall i Betlehem.

Finn 8 navn fra julefortellingen!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

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 

Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 

ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

SupersetningJohannes 3,16

16 
2016

4.  – 18. desember

Et barn      er født i   Betlehem

Ekstra bibeltegneserie!

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

S N E K G O P E

J E J S A P R I

O M O L B H U V

N A S A R E T I

S R E U I R E N

O I F G E O S K

K A F U L D N E

J U L S I E U L

O L E T Y S T C

J E S U S C E O

A B I S A L R M

B E T L E H E M
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Et barn er født
Vesle Ala (10 uker) startet livet i en 
flyktningleir i Nord-Irak. Heldigvis har 
hun storesøster Jyan (5). Sammen med 
Kirkens Nødhjelp gir våre menighet 
rent vann og psykososial støtte til 
familier som har overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i Kabarto, og 
mamma Nahla hadde en tøff fødsel. Men 
alt gikk bra, og nå ligger den ti uker gamle 
babyjenta og sutter fornøyd på smokken 
i trevogga si. Familien har det bra i leiren, 
men drømmer om en bedre fremtid. 
- Alt jeg ønsker for familien min er at 
vi skal slippe å være på flukt og leve i 
trygghet, sier Nahla. 

Savner sykkelen 
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille 
Ala. Hun var bare to og et halvt år den 
augustdagen for tre år siden da IS kom 
og tok hjemmet hennes. Den dagen da 
familien måtte flykte opp på Sinjar-fjellet 
og ingenting ble det samme igjen. 
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme hadde 
jeg lekene mine. Jeg hadde mange ting. Så 
kom IS, og vi måtte flykte, forteller Jyan. 
Da IS angrep jesidiene 3. august 2014, 
ble rundt 100.000 mennesker drevet på 
desperat flukt i eget land. Jyans familie 
klarte å flykte opp på Sinjar-fjellet. Nå 
er de blant de 28.000 jesidiene som har 
funnet trygghet i flyktningleiren Kabarto i 
Nord-Irak.Her har Kirkens Nødhjelp sikret 
rent vann og gode sanitærforhold for 
flyktningene siden 2014.

Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, men 
igjen ligger jesidienes hjembyer i grus. For 
å gi jesidiene mulighet til å vende tilbake 
og bygge en ny fremtid i ruinene, trengs 
det en stor innsats fra det internasjonale 
samfunnet. 
Det er et stort behov for vann, strøm, 
skoler og sykehus. Kirkens Nødhjelp er i 
gang med å sikre rent drikkevann i flere 

byer, og jobber også med psykososial 
støtte til menneskene som har overlevd IS´ 
brutale herjinger. 

La flere fylle fem! 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en 
stall for 2000 år siden. Våre menigheter 
ønsker også å løfte frem barna som 
fødes i fattigdom eller på flukt fra krig 
og katastrofe i vår verden i dag. De fem 
første leveårene er de aller mest sårbare i 
barns liv, og særlig tilgang til rent vann er 
avgjørende for at barn skal overleve. 

Sammen med Kirkens Nødhjelp bidrar 
våre menigheter til at flere barn får en 
tryggere start på livet. På gudstjenestene 
våre på julaften håper vi du vil gi en gave 
til dette arbeidet. 
Husk å ta med kontanter til kollekten 
eller du kan allerede nå gi en gave til 
Kirkens Nødhjelps arbeid ved å Vipps 
til 2426! 

Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor sammen med 
familien sin i flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.



Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Adventskonserter i 
Tjølling kirke
Mandag 27. november kl 19.00 
Gjallarhorn

Søndag 3. desember  kl 18.00 
Tjodalyng skolekorps

Tirsdag 5. desesember kl 18.30 
Anders Gjønnes og Åsmund Gjønnes 
Tvedten, sang / Petter Sørlie Kragstad på 
tangenter.

Lørdag 9. desember kl 18.00 
Black and Lekker

Adventskonserter i 
Østre Halsen kirke
Søndag 10.desember kl.18.00 
Halsen Ungdomskorps.

Mandag 11.desember kl.18.30
Anders Gjønnes og Åsmund Gjønnes 
Tvedten, sang / Petter Sørlie Kragstad på 
tangenter.

Søndag 17.desember kl.18.00 
Kor uten grenser og solister. Også i år er 
det tradisjonelle, stemningsfulle julesanger 
igjen med noe allsang og instrumentalt 
innslag.

Julaften i Tjølling kirke
13.00 Familiegudstjeneste
ved Ruben Heitmann, Vigdis Mork Poupart 
og Anne Marit Ådland. Julespill og 
prosjektkor med barn og unge. 

14.30 Familiegudstjeneste
ved Ruben Heitmann og Vigdis Mork 
Poupart. Tjodalyng skolekorps spiller.

16.00 Gudstjeneste 
ved Ruben Heitmann og Vigdis Mork 
Poupart. Solosang ved Benedicte Gusland.

Julaften Østre Halsen kirke
kl 14.30 Gudstjeneste 
ved Øystein Evensen og Pieter Leebeek
medvirkende: Østre Halsen juniorkorps og 
Johanne Nordheim, sang.

16.00 Gudstjeneste 
ved Øystein Evensen og Pieter Leebeek
medvirkende: Johanne Nordheim, sang
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Søndag 3. desember
Østre Halsen kirke
1. søndag i advent
Kl. 18.00 - Lysmesse

Søndag 21. januar
Østre Halsen kirke
3. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 17. desember
Østre Halsen kirke
3. søndag i advent
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 28. januar
Østre Halsen kirke
Såmannssøndag 
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 24. desember
Østre Halsen kirke
Julaften Kl. 14.30
Julaften Kl. 16.00

Søndag 11. februar
Østre Halsen kirke
Fastelavnssøndag
Kl. 11.00 - Familiegudstjeneste

Søndag 25. desember
Østre Halsen kirke
Juledag 
Kl. 12.00 - Høytidsgudstjeneste

Søndag 18. februar
Østre Halsen kirke
1. søndag i fastetiden 
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 31. desember
Østre Halsen kirke
Nyttårsaften 
Kl. 16.00 - Minnegudstjeneste

Søndag 25. februar
Østre Halsen kirke
2. s. i fastetiden
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 14. januar
Østre Halsen kirke
2. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 11. mars
Østre Halsen kirke
4. s. i fastetiden
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Søndag 18. mars
Østre Halsen kirke
Maria budskapsdag 
Kl. 11.00 - Gudstjeneste

Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke
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Speider`n
Første samling i 2018 er 
mandag 8. januar
Annen hver mandag fra kl 18-19.30 
i partallsuker (endringer kan forekomme)

• Stifinnere 3 -   4 trinn
• Vandrere  5 - 10 trinn
• Rovere    16 - 25 år

Kontaktperson: 
Inger Bakken tlf. 950 74 307

Gratis deltakelse i koret, kveldsmat og T-skjorte. 
Vi har for tiden barn fra 4-8 år i koret.

 
Halsing Barnekor  
Tirsdager kl 17.15.Alle barn fra 4 år og oppover 
er velkommen! Det er kveldsmat fra rundt 

kl.17.45, før vi avslutter kl.18.15 
med en sang. Første samling i 
januar: tirsdag 9. januar. 
Kontaktpersoner: 
Sølvi Helleren Larsen (dirigent), 
tlf. 988 86 143 
Pieter Leebeek (pianist), 
tlf. 993 15 073

Juniors- for 5-7 trinn
Annen hver tirsdag rett etter 
skoletid til ca kl.15.30
Første samling 2018 
er tirsdag 16. januar (oddetallsuker)
Vi holder til i underetasjen. Vi 
spiser mat, har ord for livet, diverse 
aktiviteter og lek.

Kontakperson: 
Inger Bakken 950 74 307 og 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

�Lyst til å hjelpe til?Aktivitetene våre vokser, og vi ønsker oss flere som kan hjelpe til. Varierte og meningsfulle oppgaver.  Ta kontakt med Inger Bakken tlf. 950 74 307 eller Lars A. Løwe tlf. 982 53 326

Barnetrim- 1-5 år. 
Mandager kl. 17.00 -18.00. 
I gymsalen (ØH skole).
Første samling i januar: 
mandag 8.januar. 
Velkommen! 
Kontaktperson: 
Lars A. Løwe, tlf.: 982 53 326

Hvis du går på ungdomskolen og kan tenke deg å bli leder i Juniors så ta gjerne kontakt!

Østre Halsen menighet
Aktiviteter 

 i Østre Halsen menighet



Østre Halsen 
Speidergruppe 
og familie i 
Fritzøparken 21.8. 
Fotograf og guide 
Tor Bjørvik.

Mandag 4. september 
var Vandrer og Rovere på 
Hauaneåsen og klatret opp 
og rappellerte ned i full 
konsentrasjon og med 
imponerende stil.
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Velkommen! 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og 
frivillige medarbeidere!

Syklubben 
(tidligere Fredriksons Fabrikk) 
Annenhver torsdag i partallsuker 
Sted: Nede i kirkestua. kl. 11.00 til 14.00.

Kontaktperson: 
Berit F. Anvik tlf. 948 97 986 

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden.
Fra kl.10.00 til 12.00.
Samlinger vinter/vår 2018:
6. februar, 6. mars, 3. april, 8. mai, 5. juni

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

Kor uten grenser 
(damekor for alle aldersgrupper)
Onsdager i menighetsalen. 
Øver fra kl.12.00 til 14.00. 
Kaffekos etterpå.  

Leder: Pieter Leebeek tlf. 993 15 073 

Stillhetens time med Bibelen 
Ta med Bibel og skrivesaker. 
Tekstene er fra evangeliene og handler 
om hva Jesus gjorde og sa da han levde 
på jorden. 

Samlinger i vinter/vår: 30. januar, 
27. februar, 27. mars, 24. april, 29. mai
Te/kaffe blir servert. 

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

Lørdagstreff 
Hyggelig samvær, gjester, utlodning og 
bevertning. Alle er velkommen!

Samlinger i vinter / vår:
27. januar, 24, februar, 7. april, 12. mai 
og 9. juni. kl. 11.00 - 13.00

�Se gjerne kirkens hjemmeside: www.larvik.kirken.no (Velg menighet i menyen til venstre)

�Lyst til å hjelpe til?Aktivitetene våre vokser, og vi ønsker oss flere som kan hjelpe til. Varierte og meningsfulle oppgaver.  Ta kontakt med Inger Bakken tlf. 950 74 307 eller Lars A. Løwe tlf. 982 53 326

Østre Halsen menighet



Medarbeiderfest i 
Østre Halsen
Fredag 20. oktober var det 
medarbeiderfest i Østre 
Halsen kirke. Det var 39 
frivillige fra menighetens 
mange ulike aktiviteter
som deltok. 

Menighetsrådet sto for 
program og bevertning og 
det ble servert tapas fra den 
lokale John Hansen.  

Even Sundby var kåsør og 
talte med humor, visdom 
og oppbyggelse til både 
tro og tjeneste. 

Fredrik Emil Lange-Nielsen og Brit Lehne skapte trivsel med god musikk.  

        Sokneprest Øystein Evensen
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�Konfirmantene møtes tirsdag i 
partallsuker, rett etter skoletid. 
Første samling i januar: tirsdag 9. januar. 

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

Nye konfirmanter i 
Østre Halsen
Konfirmanter fyller kirken med liv og 
glede. Konfirmasjonstiden består av 
mange trivelige treffpunkt; undervisning, 
grupper, trospraksis, gudstjenester, 
volleyballturnering, leir, innsamlingsaksjon 
m.m.
I år har vi 49 konfirmanter. Konfirmantene 
samles i kirken annenhver tirsdag. 
Samlingene starter alltid med 
måltidsfellesskap. Deretter jobber vi med 
ulike temaer, og avslutter med ”mini-
gudstjeneste” eller trospraksis som vi 
kaller det.  

Å være konfirmant handler om å bli mer 
kjent med den kirken man tilhører 
(og kanskje er døpt i). I konfirmanttiden 
får konfirmantene lære bibelkunnskap, å 
be, etisk refleksjon og de får møte Jesus 
gjennom bl.a. bibeltekster, gudstjenester 
og trospraksis. Konfirmantene deltar med 
ulike oppgaver i de vanlige gudstjenestene, 
og de lager to store gudstjenster underveis.
Musikk-interesserte konfirmanter får eget 
tilbud, og jobber frem mot lysmessa 
3. desember kl. 18.00 og samtale-
gudstjenesten. Disse gudstjenestene 
anbefales!
Vi ser frem til et spennende år sammen 
med de nye konfirmantene våre!

Østre Halsen menighet



FAMILIEGUDSTJENESTE 
MED UTDELING AV 4, 5 OG 6 ÅRS 
BØKER
Søndag 24. september var det familie-
gudstjensten i Østre Halsen Kirke. Da 
kirkeklokkene ringte inn kl. 11 var det fullt i 
kirken.  Hele 31 barn med familier kom. Da 
var 4, 5 og 6 åringer i sognet invitert til å få 
bok fra menigheten.

Dette ble også menighetens første møte 
med Inger Bakken, den nye trosopplæreren i 
kirken. Inger er født og oppvokst på Halsen 
og har i mange år vært frivillig i forskjellige 
aktiviteter for barn i kirken.

"Nytt" orgel i Østre Halsen kirke
Fra 9. til 16.september fikk orgelet i Østre 
Halsen kirke en overhaling. Så vidt jeg vet 
hadde det ikke vært vedlikehold i det hele 
tatt (bortsett fra stemming) siden orgelet ble 
bygd i 1984.  

Arbeidet er utført av Nederlandske firma 
Steendam, som for øvrig også har ansvar for 
vedlikehold og stemming av de fleste andre 
orglene i Larvik kommune.

Orgelet ble bl.a. renset, småfeil ble rettet, 
ujevn lydstyrke inne i enkelte registre ble 
gjort lik, samtidig som hele intonasjonen av 
orgelet ble forbedret. 

Dermed har vi fått et "nyfødt" flott orgel 
med vakre toner!

Pieter Leebeek,
kantor i Østre Halsen kirke

Halsing fikk rungende applaus etter sangene,
Inger Bakken med bøkene som barna fikk.

Kirkens barnekor HALSING deltok med 3 
flotte sangøkter under ledelse av 
Sølvi Helleren Larsen. 

Etterpå hadde 2 driftige damer sørget 
for deilige kaker, saft og kaffe i 
menighetssalen til alle.

Av Inger Bakken 

Medarbeiderfest i 
Østre Halsen
Fredag 20. oktober var det 
medarbeiderfest i Østre 
Halsen kirke. Det var 39 
frivillige fra menighetens 
mange ulike aktiviteter
som deltok. 

Menighetsrådet sto for 
program og bevertning og 
det ble servert tapas fra den 
lokale John Hansen.  

Even Sundby var kåsør og 
talte med humor, visdom 
og oppbyggelse til både 
tro og tjeneste. 

Fredrik Emil Lange-Nielsen og Brit Lehne skapte trivsel med god musikk.  

        Sokneprest Øystein Evensen
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Østre Halsen menighet
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Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling kirke

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

Søndag 21. januar kl. 11.00 
3. s. i åpenbaringstiden 
Familiegudstjeneste med utdeling av bok til 1. 
klassinger. BiTs synger. 

Søndag 10. desember. 2. s. i advent
kl. 17.00 - 
Lysmesse der konfirmantene bidrar. 
Silje Staer: trompet, 
Elias Skjelfjord Jørgensen: trombone.

Søndag 28. januar kl. 11.00 
4. s. i åpenbaringstiden 
Barnegudstjeneste med Mini-BiTs. Barn og 
unge deltar sammen med trosopplærer 
Anne Marit Ådland.

Søndag 17. desember 3. s. i advent 
kl. 11.00  - Vi synger jula inn. 
Medvirkende: BiTs, Prosjekt-gospelkor, band 
og menighetens ansatte. 

Søndag 4.  februar 
kl. 11.00 Kristi forklarelsesdag 
Gudstjeneste med dåp.

Onsdag 20. desember kl. 11.00 
Førjulsgudstjeneste på Tjølling sykehjem.
Menighetens ansatte og barn fra menigheten 
bidrar. 

Søndag 11. februar 
kl. 11.00 Fastelavnssøndag
Gudstjeneste med nattverd. Solosang ved 
Eline Trollsås. Søndagsskole for barn over 3 år. 

Julaften 24. desember
kl. 13.00 , 14.30, og 16.00 
Se side 12 for mer info.

Søndag 18. februar 
kl. 11.00 - 1. s. i fastetiden 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

Søndag 25. desember Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste med nattverd og dåp. 
Sang ved Tjølling sangforening. 

Søndag 4. mars kl. 11.00 
2. s. i fastetiden Gudstjeneste med nattverd. 
Leirkor fra Solåsen deltar. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten. 
Søndagsskole for barn over 3 år. 

Søndag 31. desember Nyttårsaften 
kl. 23.15 - Midnattsmesse med Øystein 
Evensen og Arthur Nygaard.

Søndag 11. mars kl. 11.00 
3. s. i faste
Gudstjeneste med nattverd.
Menighetens konfirmanter bidrar.

Søndag 7. januar kl. 11.00 1. s. 
i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Søndagsskole for barn over 3 år. 

Søndag 18. mars kl. 11.00 4. s. i faste 
Familiegudstjeneste der BiTS og barn 
fra Tårnagenthelg deltar. Kirkekaffe på 
menighetssenteret etter gudstjenesten. 
Søndag 18. mars kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste 
i Tjølling kirke.Søndag 14. januar kl. 11.00 2. s. 

i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste med dåp, husorkester og 
solosang ved Ove-Jørgen Moen.

www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook
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På vei sørover mot Tromøy 
stoppet vi på Nes Jernverk 
til en spennende og lærerik 
omvisning på det gamle 
jernverket.

På Tromøya besøkte vi Bjellandstrand går. Her forteller Jon Ramsvatn litt 
om gårdens historie og bruk i dag.

Tidligere leder i Tjølling 
diakoniutvalg Ole Christian 
Backe (t.v.) og nåværende 
leder Asbjørn Talset.

Årets menighetstur i regi av Tjølling diakoniutvalg

Tjølling menighet

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

Søndag 21. januar kl. 11.00 
3. s. i åpenbaringstiden 
Familiegudstjeneste med utdeling av bok til 1. 
klassinger. BiTs synger. 

Søndag 10. desember. 2. s. i advent
kl. 17.00 - 
Lysmesse der konfirmantene bidrar. 
Silje Staer: trompet, 
Elias Skjelfjord Jørgensen: trombone.

Søndag 28. januar kl. 11.00 
4. s. i åpenbaringstiden 
Barnegudstjeneste med Mini-BiTs. Barn og 
unge deltar sammen med trosopplærer 
Anne Marit Ådland.

Søndag 17. desember 3. s. i advent 
kl. 11.00  - Vi synger jula inn. 
Medvirkende: BiTs, Prosjekt-gospelkor, band 
og menighetens ansatte. 

Søndag 4.  februar 
kl. 11.00 Kristi forklarelsesdag 
Gudstjeneste med dåp.

Onsdag 20. desember kl. 11.00 
Førjulsgudstjeneste på Tjølling sykehjem.
Menighetens ansatte og barn fra menigheten 
bidrar. 

Søndag 11. februar 
kl. 11.00 Fastelavnssøndag
Gudstjeneste med nattverd. Solosang ved 
Eline Trollsås. Søndagsskole for barn over 3 år. 

Julaften 24. desember
kl. 13.00 , 14.30, og 16.00 
Se side 12 for mer info.

Søndag 18. februar 
kl. 11.00 - 1. s. i fastetiden 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

Søndag 25. desember Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste med nattverd og dåp. 
Sang ved Tjølling sangforening. 

Søndag 4. mars kl. 11.00 
2. s. i fastetiden Gudstjeneste med nattverd. 
Leirkor fra Solåsen deltar. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten. 
Søndagsskole for barn over 3 år. 

Søndag 31. desember Nyttårsaften 
kl. 23.15 - Midnattsmesse med Øystein 
Evensen og Arthur Nygaard.

Søndag 11. mars kl. 11.00 
3. s. i faste
Gudstjeneste med nattverd.
Menighetens konfirmanter bidrar.

Søndag 7. januar kl. 11.00 1. s. 
i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Søndagsskole for barn over 3 år. 

Søndag 18. mars kl. 11.00 4. s. i faste 
Familiegudstjeneste der BiTS og barn 
fra Tårnagenthelg deltar. Kirkekaffe på 
menighetssenteret etter gudstjenesten. 
Søndag 18. mars kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste 
i Tjølling kirke.Søndag 14. januar kl. 11.00 2. s. 

i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste med dåp, husorkester og 
solosang ved Ove-Jørgen Moen.

www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook
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Babysang
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. 
Første samling:10. januar 2018.

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! 
Første øvelse: 17. januar 2018. 

BiTs
Tirsdager fra kl. 17.30 til 18.30. 
Kor for gutter og jenter fra 2. til 5. klasse. 
Vi synger, hører en andakt og har pause 
med frukt. Mye sang, og godt fellesskap. 
Første øvelse: 9. januar 2018.

Hemli’heten søndagsskole 
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 15, nettsidene, avisen eller Facebook for datoer!

Etter skoletid-kor
Torsdager i oddetallsuker fra 
kl. 13.30 til 15.30. 
Vi starter opp kor for gutter og 
jenter fra 5. til 7. klasse. 
Vi serverer en matbit, og det blir 
mulighet for litt lekselesing eller 
brettspill fram til øvelsen starter
ca. kl. 14.15. 
Ledere er Vigdis M. Poupart og 
Anne Marit Ådland. 
På sikt ønsker vi også tilbud om 
andre aktiviteter i samme tidsrom, 
ta kontakt dersom noen kan tenke 
seg å være med å drive et slikt 
opplegg! 
Første øvelse:18. januar 2018.

Tjølling menighet

 Aktiviteter for barn 

i Tjølling 
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Supersamling
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 
melde seg på til trosopplærer Anne Marit 
Ådland på forhånd. 

Datoer våren 2018: 
10. januar, 7. februar, 7. mars, 
4. april, 2. mai og 30. mai. 

�Spørsmål? Kontakt trosopplærer Anne Marit Ådland 

(se kontaktinformasjon foran i bladet)

�Aktivitetene finner sted på Tjølling menighetssenter: 

Håkestadveien 1 ( gamle «Tjodalyng»). 

informasjon om tilbud i menigheten ligger også på: 

www.tjollingkirke.no / Tjølling Menighet

Tårnagenthelg
Lørdag 17. og søndag 18. mars er det Tårnagenthelg i 
Tjølling kirke. 

Her inviteres alle i 3. klasse til å bli Tårnagenter. Tårnagen-
tene 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. Invitasjon kommer i posten til kirkens 
medlemmer når det nærmer seg, andre 3. klassinger som vil være med 
oppfordres til å ta kontakt!

Helt førsteklasses 
Søndag 21. januar deler vi ut 6 års bok til 
førsteklasses førsteklassinger. 
Vi inviterer også til Helt førsteklasses samlinger 
fire mandager i etterkant av utdelingen. 
Invitasjon sendes i posten til kirkens 
medlemmer født i 2011. 
Andre 1. klassinger som vil være med 
oppfordres til å ta kontakt.
Alle er hjertelig velkomne!

Tjølling menighet
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Lørdag 14. og 
søndag 15. oktober 
var det Bo-hjemme-
leir for 2. og 3. 
klassinger i Tjølling 
menighet. Det 
ble en flott helg 
med fokus på å 
bli bedre kjent 
med et daghjem 
(barnehage) som 

er en del av menighetens misjonsprosjekt 
i Bangkok i Thailand. Vi hadde besøk 
av Margrethe Reve Brandsæther som 
hadde jobbet fire år på daghjemmet. 
Det er vanskelig å ikke bli berørt når 
man hører om hvordan mange barn i 
Thailand har det. Barn, og særlig jenter, 
har ingen høy status. Barn langt under 
skolealder er hjemme alene på dagen, 
og mange opplever å bli slått av voksne 
(dette er lovlig, og det skjer både i 
hjem og på skole). Hverdagen barna 
opplever på daghjemmet som Det norske 
misjonsselskap driver, og som Tjølling 
menighet støtter, står i stor kontrast til 
livet ellers. Barna får mat, de får omsorg, 
de får leke og lære, og man viser respekt 
for barna, både gutter og jenter. På 
daghjemmet har de også fokus på å 
undervise barna, dette fordi barn av 
fattige ofte faller ut av skolen i tidlig 
alder fordi ingen hjemme hjelper dem 
med skolearbeidet. I Thailand må man 
bestå avsluttende eksamen allerede fra 

første klasse for å kunne fortsette med 
neste skoleår. Ved å lære dem en del 
grunnleggende på daghjemmet ser de 
at flere klarer å fullføre skole, og på den 
måten får mulighet til å skape et bedre liv 
for seg selv.  
På søndagen deltok barna på høsttakke-
gudstjeneste i kirken. Når man vet hvordan 
andre i verden har det, er det desto større 
grunn til å takke! Etter gudstjenesten var 
det kirke-lunsj med salg av grønnsaker 
på menighetssenteret. Her hadde barna 
dagen i forveien, rigget til et misjonstivoli 
til inntekt for misjonsprosjektet. Til 
sammen ble det samlet inn nesten 10.000 
kroner til misjonsprosjektet denne dagen, 
og det takker vi for!

Bo-hjemme-leir 

Følg misjonsprosjektet og daghjemmet på:

http://drommenomenfremtid.blogspot.no/ 
eller følg Drømmen om en fremtid på facebook. 



23

«Vi synger jula inn» i 
Tjølling kirke
Søndag 17. desember kl 11.00
Julen står for døren og menigheten ønsker 
igjen velkommen til en stemningsfull 
konsert-gudstjeneste i kirken med 
julesanger, korsang og lesninger! Merk 
tidspunktet: kl 11.00. I tillegg til mye allsang 
blir det sang ved Barnekoret BiTs og det 
nystartede prosjekt-gospelkoret.  Dagens 
band består av Torbjørn Aune: gitar, Vigdis 
M. Poupart: piano, Øivind Eismann: bass 
og Hans Krogh: trommer. Sogneprest 

Ruben Heitmann er liturg. 
Arrangementet passer både  
for store og små! 

Kollekt.

Av Vigdis Mork 
Poupart

Salmekveld i Tjølling kirke
Søndag 4. februar kl 18.00
På denne salmekvelden setter vi fokus 
på salmer av Eyvind Skeie. Forfatteren, 
salmedikteren og presten Eyvind Skeie er 
en mann med mange jern i ilden. Han har 
skrevet flere barneprogrammer for NRK, 
blant annet Portveien 2 og Sesam Stasjon, 
skrevet teksten til ‘Visst skal våren komme’ 
og flere andre kjente korverk, utgitt boken 
‘316 salmer og sanger’ samt mye, mye 
mer. I salmeboken finner vi hele 38 salmer 
av Eyvind Skeie pluss hans oversettelser av 
17 salmer! Hans mest kjente salme er ‘En 
stjerne skinner i natt’. Fra dette rikholdige 
repertoaret plukker vi ut en rekke godbiter. 
Tekstene til Eyvind Skeie har både dybde 
og mening samtidig som de kommuniserer 
godt med mange aldersgrupper. Solistene 
på salmekvelden er Åge Kjær, Anne Marit 
Ådland og Maria Sundby Haugen. Ved 
piano og orgel sitter Vigdis M. Poupart. 
Ruben Heitmann geleider oss gjennom 
kvelden. Kollekt. 

Av Vigdis Mork Poupart

Prosjekt-gospelkoret er i gang! 
Prosjekt-gospelkoret i Tjølling har hatt sin første øvelse! Det var 

en entusiastisk og glad gjeng som kastet seg ut i gospelsang.  Mange har sunget i kor 
tidligere, men for noen var det første gang. Anne Marit Ådland leder øvelsene og Vigdis 

Poupart spiller piano. 
Dette er gøy, sier 
de begge to! Etter 
fem øvelser er det 
klart for korets første 
opptreden. Da synger 
de med ‘proft’ band 
på ‘Vi synger julen 
inn’ i Tjølling kirke 
søndag 17.desember 
kl 11.00. 

Av Vigdis Mork Poupart

Tjølling menighet

En glad gjeng 
på øvelse tirsdag 
7.november
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Kirketjener Liv 
Hellenes 
er blitt pensjonist
Tjølling menighet takker 
Liv Hellenes for trofast utført 
arbeid i Tjølling kirke gjen-
nom 15 år. Liv var glad i 
jobben sin og utførte 
oppgavene på en flott måte. Hun møtte 
mennesker med vennlighet og hjelpsomhet.

Å være kirketjener innebærer mye jobbing når 
andre har fri. Tjølling kirke er ingen moderne 
lettvint arbeidsplass. Den er gammel, delvis 
upraktisk, men dog veldig vakker. Liv klaget 
aldri, men sørget for at kirken alltid fremstod i 

sin prakt. Likevel har det vært enkelte frem-
skritt i løpet av Livs tid i kirken. Hun gledet seg 
over automatisk klokkeringing og lukking av 
gluggene i tårnet.

Liv har sørget for at flaggene ble heist på 
Tjøllingvollen alle offentlige flaggdager og 
firt ved solnedgang. I det hele innebærer 
kirketjenerstillingen mye arbeid som vi 
bare merker om det ikke blir gjort. Liv 
har samvittighetsfullt utført «synlige» og 
«usynlige» oppgaver i alle disse årene, til 
glede for oss alle. Tjølling menighet ønsker 
deg alt godt som pensjonist.

På vegne av Tjølling menighet og Tjølling 
menighetsråd.

Karen Kjølen Hellenes                                                                       

Temakvelder i Tjølling fortsetter
I høst har det vært 4 spennende og 
vidt forskjellige «Temakvelder» på 
menighetssenteret i Tjølling. Vi fortsetter 
med dette til våren, men da blir det færre 
gjester utenfra. Gruppa som står i bresjen 
for temakveldene har utfordret soknepresten 
til å ha hoveddelen av disse kveldene til 

våren. Temaene er enda ikke bestemt når 
Menighetsbladet går i trykken. Følg derfor 
med på facebook, på nettsidene våre og 
annonse i ØP for oppdater informasjon. 
Vi fortsetter med samlinger en gang i måneden 
fra 19.30-21.30 på menighetssenteret. Denne 
våren blir det det første onsdagen i måneden. 
7. februar, 7. mars, 4. april og 2. mai. 

Av Ruben Heitmann, for komiteen. 

Ledertrening
I høst startet Tjølling menighet 
med lederkurs for ungdommer 
over konfirmasjonsalder. En flott 
gjeng med 15 ungdommer har 
vært med på kurskveldene i 
høst. Kurset går over 7 kvelder 
med temaer som relasjoner, 
lederskap, leder i møte med 
deltakere, etikk og moral, 
gruppedynamikk, evner og 
egenskaper og livshistorie.  
Hovedvekten av ungdommene 

var konfirmanter i fjor, mens 5 av dem går på videregående skole. Det er spennende å få lov å 
jobbe med disse flotte ungdommene. De er både nysgjerrige og interesserte i å lære mer om seg 
selv og hvordan de kan bli gode ledere i kirke og arbeidsliv. I løpet av våren skal ungdommene 
være med på to turer. I februar drar vi på helgetur til Øst Europa. I mars blir ungdommene med på 
Tjølling menighets konfirmantleir på Strand leirsted i Sandefjord.     
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Konfirmanter samlet til oppstartssamling. 
Hvem kan lage høyest mulig tårn av spagetti og 
marsmallow på 4 minutter? 

Konfirmanter i Tjølling 2017/2018.

Totalt 18 stykker er det i årets kull 2017/2018
(3 var ikke tilstede da bilde ble tatt)

Fjorårskonfirmanter var samlet til reunion

En god gjeng med fjorårskonfirmanter 
var samlet til reunion med mimring, 
lek og god mat sammen med ansatte i 
september. 

Tjølling menighet
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Bjørn Joar Hansen
Drengsroa 23 A
3260 Larvik
Telefon: 948 26 520

Trefelling, beskjæring, 
hagearbeid, snøfresing m.m.

Aspargesgården
Østbyveien 75
3280 Tjodalyng
kristine@klatrerosen.no
Tlf. +47 90 91 98 12

Selskap
Bryllup
Arrangementer

Dåp
Minnestunder
Seminar
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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. 3 - 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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Det er tider da kirkens folk har sunget 
«Ære være Gud i det høyeste» kraftfullt at 
menneskene på jorden nesten er blitt borte. 
Sånn sett er inkarnasjonens mysterium, at 
Gud ble menneske og tok bolig i blant oss, et 
nødvendig korrektiv til den tro som ikke tar 
menneskenes liv i verden på alvor. 

De siste årenes julebudskap har da også i 
stor grad blitt preget av at Gud i Jesus Kristus 
har fått en landingsstripe i vår virkelighet. 
Og mange av oss har gjerne sitert den 
svenske boktittelen: «Gjør som Gud, bli 
sant menneske» eller gitt vår tilslutning til 
Grundtvigs utfordrende ord: «Menneske først 
og kristen så».  Og «Kristus kaller oss ikke fra 
livet, men til livet». Vi har rett og slett også 
sunget: «Ære være mennesket» fordi vi har 
opplevd at denne delen av julebudskapet har 
vært en mangelvare i forkynnelsen. Troen 
må berøre menneskelivet, og det som skjer i 
kirken må gi livsmot. Evangeliet når ikke sitt 
mål før det berører mennesket.

Men spørsmålet er om ikke inkarnasjonens 
evangelium er blitt vektlagt så ensidig 
i de siste årene at vi nærmest har tømt 
himmelen for Gud og dermed endt opp 
som velmenende humanister? En av mine 
favorittlærere pleide å si: «Hvis vi gjør en 
delsannhet til helsannhet blir resultatet 
usannhet». Han var opptatt av at livets 
dypeste spørsmål er avhengig av at noe 
holdes sammen som ikke må atskilles. 

Himmel uten jord blir overåndelighet slik 
jord uten himmel blir materialisme. Derfor 
er det avgjørende orienteringspunkt i den 
kristne tro både himmel og jord, både Gud 

og menneskene, slik at livet kan hylles og 
Kristus bli æret, som Grundtvig gjør det i sin 
salme «Hill deg frelser og forsoner»:

Du som har deg selv meg givet
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.

Og da er vi ved selve kjernen i vår 
julebetraktning. Kristus som den dype 
sammenheng mellom himmel og jord, slik 
profeten Jesaja skildrer det i sin hyllest til 
den Gud som er så stor at Han både er den 
opphøyde i himmelen og den nådefulle på 
jorden:

«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)

Julens budskap forteller oss det som presist 
uttrykkes i salmestrofen: «Der Jesus er der 
møtes jord og himmel». Julens budskap advarer 
sånn sett like mye mot å tømme himmelen for 
Gud som å neglisjere Guds adresse i verden. 
Derfor lød det på Betlehemsmarken julenatt: 
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på 
jorden blant mennesker som har funnet nåde 
hos Gud». I tilbedelsen av Gud trer vår sanne 
menneskelighet fram og i solidariteten med 
medmennesker bryter det sant guddommelige 
gjennom til et samstemt «Ære være Gud». Når 
denne lovprisning høres, taes imot og kvitteres 
kan det bli virkelig jul. 

Ære  Være  Gud  og  Mennesket!
Julebetraktning 2017 
av Tunsberg biskop, Per Arne Dahl


