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En påskefeiring for alle
I Norge er jula virkelig den store, kristne 
høystidsfesten. Ja, ikke bare en kristen 
julehøytid men nær sagt «alle» markerer 
jul på en eller annen måte. Nå står 
påskehøytiden for døren, men med 
langt mindre oppslutning i våre kirker. 
Avslappende dager med tid til familie og 
venner, påskegodt, god mat, kanskje en 
tur til fjells eller sesongåpning av hytta 
ved sjøen er det mange forbinder med 
påskeuka. I kirken er det mer glissent 
enn i julehøytiden. Påsken er en større 
og viktigere høytid enn julen i den kristne 
tro, men det har vi kanskje  ikke klart å 
kommunisere godt nok ut. Eller er det 
rett og slett heller det at langfredagens 
korsfestelse og død, påskedagens 
mirakuløse og for noen usannsynlige 
oppstandelse blir for mye?  Jeg kan i såfall 
forstå det. Men likevel vil jeg hevde at 
påsken er virkelig relevant for oss, uansett 
hva slags forhold vi har til tro. For meg var 
Lukas evangeliet kapittel 22, vers 39-43 en 
øyeåpner som skapte en forandring i meg 
for over 20 år siden. 

Jesus ble korsfestet sammen med to 
røvere. En av forbryterne som hang der, 
spottet han og sa: «Er ikke du Messias? 
Frels da deg selv og oss!»  Men den andre 
irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke 
Gud, enda du har samme dom over deg? 
For oss er dommen rettferdig, vi får bare 
igjen for det vi har gjort. Men han har ikke 
gjort noe galt.»  Så sa han: «Jesus, husk 
på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus 
svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal 
du være med meg i paradis.»   

Jesus invitere røveren med seg til 
himmelen. Han hadde neppe levd et godt 
liv. Han hadde gjort noe så alvorlig at han 
fortjeneste dødsstraff. Han lovet ikke Jesus 
å skjerpe seg eller å ta seg sammen. Han 
ønsket bare at Jesus skulle tenke på han, 

i sitt rike. Den lille erkjennelsen av tro fra 
røveren var nok til at Jesus sa at han skulle 
bli med til paradis.

Har du og jeg gjort oss fortjent til et evig 
liv i paradis? De fleste av oss har gjort 
en del ting som vi angrer på i livet. Vi er 
vant med å gjøre oss fortjent til et gode, 
men i møte med Jesus, kan vi ikke gjøre 
oss fortjent. Likevel tar han imot alle som 
kommer til han, uansett liv og uansett tro. 

Det er dette vi markerer og feirer i kirkene 
våre når vi samles til gudstjenester i 
påskeuka. Bli med på feiringen der du er, 
eller kom innom en av våre kirker og ta 
enda større del i påskehøytiden.

God påske! 
Ruben Heitmann
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Døpte
 • Ola Farmen-Gjerstad
 • Helle Bekeng Skallist
 • Marielle Rønning
 • Maja Emilie Halle
 • Herman Kvarme Vittersø
 • Iben Fresjarå Holm
 • Ludvik Sjølyst Sand
 • Synnøve Carm
 • Sigurd Hukkelås Andersen
 • Milla Lindboe Tanum
 • Selda Oline Harring
 • Kristian Guren
 • Dina Bjørvik Strømsvik
 • Marabell Fevang
 • Leon Tobias Kvaal
 • Margit Eliassen
 • Even Leebeek
 • Frida Louise Stokke

Døde 

 • Odd Henry Anundsen
 • Thor Olaf Holm
 • Svein Jahnsen
 • Bjørg Kvalheim
 • Berit Aslaug Hansen
 • Inger Margrete Bjønnes
 • Petra Anette Olsen
 • Yngve Dahl Hansen
 • Knut Bøvre
 • Anne-Margrethe Hovland
 • Raymond Thomas Rowe
 • Solveig Østby
 • Olaf Johan Tørseth
 • Unni Haraldsen
 • Helge Wike
 • Synnøve Johannessen
 • Kjerlaug Gaarde
 • Eigil Klaastad
 • Karna Lif Friis Johansen
 • Harald Lie Brynildsen
 • Mathias Hasle
 • Solveig Nilsen
 • Kaare Fredrik Hov
 • Petter V.Thorenfeld
 • Kari Buran
 • Magnhild P.Hegdal
 • Karin Stensås
 • Aase Marie Borge
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Min salme 

Overfor oppgaven å velge en favoritt blant 
salmer jeg kjenner, forstår jeg hvordan Einar 
Skjæraasen må ha hatt det da han skulle 
peke ut sin favorittdatter. Kirsti og Kari var 
like skjønne, men veldig ulike av vesen. Hans 
hjertesukk lyder slik: ”og je, je er glad i dom 
båe. Men hokken ska’n godblonke tel?” For 
min del er det hyggelig å kunne fortelle at jeg 
har et meget godt øye til salmer av distriktets 
egne Svein og Ragnhild Bakke Waale og den 
allsidig begavede trubadur Louis Jacoby. 

På veien til den salmen jeg har latt valget falle 
ned på, vil jeg stanse ved det enkeltvers som 
tar prisen, det tredje vers i julesalmen på nr. 
31 i den nye salmeboken. I utgaven fra 1985 
lyder det slik: ”Han som all verden er for 
trang, ligger på sin moders fang som en av 
våre kjære små, den Gud som lar oss opphold 
få. Halleluja!” For en umåtelig spennvidde 
og sprengkraft som rommes i denne ene 
setningen!

Så til vinneren. Petter Dass var en frodig 
og fargerik personlighet, prest, vise- 
og salmedikter. I 1698 utga han en 
katekismesalme på 16 vers, med oppfordring 
til alt som lever å prise Gud, hans navn 
og ære. Han tar for seg hvordan hele 
skaperverket priser Gud, og at hvis mennesker 
glemmer det, vil øvrige deler av skaperverket 
ta over. Salmen ble i 1909 bearbeidet og 
forkortet av prest og salmedikter Gustav 
Jensen, slik vi kjenner den fra salmebøkene 
fram til 1985-utgaven. Dessverre ribbet for 
frodig språkføring og billedbruk, og med 
”feil” folkemelodi ofte sunget i et for tregt 
tempo. 

Den nye salmeboken har tatt med de åtte 
første versene, i tilnærmet original drakt, dog 
med moderne rettskrivning. Jeg ønsker meg 
denne salmen på nr. 278, men helst slik den 
ble til med Petters egen fjærpenn.

Kom, la oss prise Herren om kapp med treller 
og geseller, steiner og tørre bein, tanteien, 
steinbit og seien, torsk og skreien og nise!

Salmetekst: 

Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære
Over Verden høyt i Savn Maa være,
Og alle Siæle, Og alle Trælle
Og hver Geselle De skal fortælle Din Ære.

Det er smukt og kosteligt At høre,
At man Gud sin’ Læbers pligt Mon giøre;
De dyb’ Afgrunder, De grønne Lunder
Skal HErrens Vunder Hver Tid og Stunder Udføre.

Om sig Folk anstille vil Saa slemme,
Guds Navn at tie stil Og glemme,
Saa skal dog Steene og tørre Beene
Ey være seene Hans Navn, det reene, at fremme.

Ja, før Gud sin Ære skal Forlise,
Før skal Hav og grummen Hval Ham prise,
Samt og Tanteyen, Som løber Leyen,
Steenbid og Seyen Og Torsk og Skreyen og Nise.

Gud er Gud om alle Land Laa øde,
Gud er Gud om alle Mand Var døde,
Om Folk forsvimler, I Herrens Himler
Utallig vrimler, Som slaar paa Cimler Hin søde.

Skuld’ Herren fattes Bram Og Svenne,
See, ti’Tusind staar for Ham Og tienne;
Ja tusind Gange Ti Tusind mange,
Hvis smukke Sange Med Klang kand prange Der 
henne.

Ti for Gud skal alle Knæ Sig bøie,
De som boer i Himlene Hin høie,
Og de paa Jorden, I Sør og Norden,
Samt Diævlers Orden, Som dømt er vorden Til 
Møie.

Høyen Hal og dyben Dal Skal vige,
Jord og Himmel falde skal Tillige,
Hver Bierg og Tinde Skal slet forsvinde,
Men Herrens Minde Til tusind Sinde Skal stige.

- Dette er altså slik Petter formet de åtte 
første av sine seksten vers. Som en kuriositet 
føyer jeg til det niende, som er særskilt 
myntet på oss tilårskomne:

Vil de gamle være stiv’ Og sove,
Da skal Børn i Moders Liv Gud love;
De halte, lamme, Maalløse, stamme
Giør og det samme, De grumme, gramme Og 
grove….

Av Knut Mølbach
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Ta vare på tradisjonene

«The Age of discontinuity»
Peter Drucker ga i 1968 ut ei bok med 
tittelen: «The Age of discontinuity» som 
kan oversettes med «En tidsalder uten 
kontinuitet». Drucker var økonom og 
prøvde å ta pulsen på samtiden. Han  
registrerte  en verden i stadig forandring. 
Tidligere tiders erfaringer og tradisjoner 
betyr mindre og mindre. Det meste 
forandres i et tempo som få generasjoner 
før oss har opplevd. Noen synes det er 
helt greit at ting forandrer seg; «Bare 
gamle tradisjoner og fordommer..» kan vi 
noen ganger bli møtt med, eller; «vi lever 
da i 2018!» dersom vi hevder noe som 
oppfattes som gammeldags. Enkelt ganger 
kan det være godt å legge av seg gamle 
tradisjoner, men noen ganger går det så 
fort at vi nesten ikke rekker å følge med; 
«Stopp verden! Jeg vil av!» Ja, hvem har 
ikke tenkt slik innimellom? 

Ikke alt forandres.
Ikke alt er underlagt forandringens lov. 
Det er noe som etter vår kristne tro står 
fast;  Det som har med Gud og Guds rike 
å gjøre.
«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, 
ja, til evig tid» står det i Skriften, og i 
salmenes bok leser vi at «Guds rike står 
gjennom alle tider og hans herrevelde 
gjennom alle slekter...»  
For meg personlig kjennes dette trygt, og 
jeg er overbevist om at kristen tro, både 
som kultur og personlig engasjement, 
har vært til gagn for landet vårt. Derfor 
tenker jeg; det er viktig å ta vare på troen 
og gi den videre til kommende slekter. 
Gudløshet og sekularisering må ikke få slå 
pusten ut av troen.

Overlevere for å overleve.
Skal troen overleve må den overleveres.
Det er her fenomenet  tradisjon kommer 
inn i bildet. Tradisjon kommer fra latin 
«tradere» som betyr å «overføre» noe 
fra ledd til ledd. I vår sammenheng; 
fra generasjon til generasjon. Tradisjon 
i trossammenheng blir ofte sett på 
som noe negativt, noe utvendig og 
upersonlig.  «Barnedåp er for mange 
bare en tradisjon», kan vi høre. Tradisjon 
stilles opp som en motsetning til det 
ekte og det ærlige. Fullt så enkelt er 
det ikke. Det er også noe verdifullt med 
tradisjoner. Den indre tro og opplevelse 
kan skifte fra tid til tid og fra periode til 
periode i et menneskes liv. Tradisjon er 
noe utenfor oss selv som vi kan gå inn i 
og stå i, selv om vi ikke «føler» så mye. 
Tradisjon er med på å bevare troen i et 
folk, en familie og en gruppe selv om det 
«personlige engasjement» noen gang 
går på sparebluss. Tradisjoner bidrar til  å 
gi troen videre også gjennom kneiker og 
motbakker.

Den som vil fjerne troen fra et folk 
har oppdaget at det er klokt å hakke 
løs på tradisjoner som spedbarnsdåp, 
konfirmasjon og skolegudstjenester for å 
nevne noe. 

Tradisjonene tar vare på troen.
Jeg lærte noe om tradisjonenes betydning 
på en busstur gjennom Tyskland. Tyskland 
har som kjent vært delt i et protestantisk 
nord og et katolsk sør. Vi protestanter har 
ikke lagt så mye vekt på tradisjoner og ytre 
synlige trostegn. Katolikkene derimot har 
tatt var på tradisjoner og det synlige på en 
helt annen måte enn oss. Det la jeg fort 
merke til.
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Nord i Tyskland var det få ytre tegn på 
troen, bortsett fra kirketårnene. I det 
sydlige Tyskland var det annerledes. Der var 
det satt opp krusifikser eller kors i enkelte 
veikryss eller på fjelltopper. Og det fortelles 
at i klasserom i den katolske delen av 
landet henger det små krusifiks. Det sies 
at sekularisering og avkristningen har gått 
mye lengre og fortere i de protestantiske 
land enn i de katolske. Våre nordiske land 
med sine statskirker er kanskje de mest 
sekulariserte land i verden. Vi har lagt så 
lite vekt på tradisjonene og det synlige. 

Troen har blitt for privat og  innvortes, og 
da hviler troen bare på ett bein.  Selv lærte 
jeg å be aftenbønn av min onkel. På den 
tiden kan jeg ikke minnes at han var noen 
kirkegjenger, men han hadde tatt vare 
på den gode tradisjonen å be aftenbønn 
med kusinene mine. Det gjorde et sterkt 
inntrykk at onkel, som var kaptein på en 
stor tankbåt, satte seg ved sengekanten og 
sa: «Nå Thor Egil, nå skal vi be aftenbønn 
sammen...» Selv om du ikke kan stå inne 
for alt, så ta vare på de kristne tradisjonene 
for tradisjonene tar vare på innholdet. 
    

Av Thor Egil Abrahamsen
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Fasteaksjonen tirsdag 20. mars

For over 50 år siden bestemte 
menighetene i Norge seg for å ha en årlig 
innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt 
internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i 
dag den nest største innsamlingsaksjonen i 
Norge, - etter TV-aksjonen. 

Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret 
som heter fastetiden. Fasten varer i 
40 dager helt fra askeonsdag, men 
selve Fasteaksjonen arrangeres over 
hele landet søndag til tirsdag før 
palmesøndag. Tema for Fasteaksjonen 
2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med 
vann og sanitær i utsatte områder omkring 
i verden. Aksjonspengene som ble samlet 
inn i fjor har blant annet gått til å gi 
kongolesiske flyktninger vann og latriner i 
flyktningleirene i Angola. 

I år kan du bidra på flere måter. Du kan gå 
med bøsse på aksjonsdagen. Ta kontakt 
med menighet din. Du kan signere en 
politisk underskriftskampanjen som 
Kirkens Nødhjelp har på sine nettsider nå 
i fastetiden. Du kan gi et bidrag i bøssene 
når bøssebærerne kommer på døren,  eller 
ved å bruke Vipps nr. 2426, eller send 
en SMS med kodeordet GAVE til 2426 
(200 kr).

Aksjonsdagene Tjølling og Østre Halsen er i 
år tirsdag 20. mars. 

I Østre Halsen begynner man å gå ut rundt 
kl 17.00. 

I Tjølling begynner man å gå ut rundt kl 
17.30. Vi trenger flere voksne til å kjøre 
eller gå med bøsse i Tjølling. Meld deg til 
Ruben Heitmann, om du vil bruke litt tid 
denne ettermiddagen for dette formålet.  
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Kirkens SOS i Tunsberg
Det er mange som trenger noen å snakke 
med når livet er vanskelig.
Hvert eneste døgn griper hundrevis av 
mennesker i dette landet telefonen sin, og 
slår nummeret til Kirkens SOS. Og mange 
går inn på nettstedet vårt og skriver SOS-
meldinger.
I sum besvarte Kirkens SOS i Norge ca. 
200.000 telefonhenvendelser i året. Det 
er over 500 telefonsamtaler per døgn. I 
tillegg besvarer vi SOS meldinger og chat – 
fortrinnsvis fra unge mennesker som ikke 
ser noen mening med livet.
I Tunsberg har vi ca. 100 frivillige 
medarbeidere som i fjor besvarte 12.000 
telefoner og over 1000 sos meldinger. Vi 
anser dette som et høyt tall i verdens beste 
land.
Kirkens SOS i Tunsberg vil satse på chat fra 
neste år. Dette fordi vi ser at flere og flere 
unge sliter og de henvender seg oftest på 
meldinger eller chat.
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste 
drevet ene og alene ut i fra ideen om at 
hverdagsmennesker kan hjelpe hverandre 
– også i krisesituasjoner. Vi vet at det å 
bli lyttet til kan bety livsmot og håp til 
mennesker som opplever dyp smerte. 

Over 30 års erfaring som krisetjeneste 
har vist Kirkens SOS at nettopp 
medmenneskelighet og nestekjærlighet 
duger – også i møte med mennesker i 
krise. 
I Kirkens SOS ser vi på de frivilliges 
livserfaring som vår viktigste ressurs. 
Kirkens SOS er opptatt av det kvalifiserte 
medmennesket. Med dette mener vi at 
det å forberedes til å møte vanskelige 
livstemaer er viktig, og det å få bearbeide 
erfaringer gjennom veiledning er 
avgjørende. Som medarbeider i Kirkens 
SOS mottar de frivillige undervisning og 
veiledning i det å møte mennesker i krise.
Det er vårt mål at våre medarbeidere skal 
oppleve medarbeiderskap i Kirkens SOS 
givende. Som frivillig medarbeider gir du 
av din tid, men medarbeiderskap i Kirkens 
SOS gir deg også verdifullt perspektiv 
på livet. Gjennom møter med andre 
menneskers erfaringer, livsbetingelser og 
fortellinger, kan du se ditt eget liv mot en 
annen bakgrunn.

Ta kontakt med Kirkens SOS i Tunsberg for 
nærmere informasjon. Telefon 990 84 320 
eller skriv en e-post: 
tunsberg@kirkens-sos.no

Kikk også innom våre nettsider:
www.kirkens-sos.no

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID2 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 7011 05 20067

kirkens-sos.no
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Vinn gavekort hos 

bokhandler på kr 500,-

”Vil du støtte 
menighetsbladet”?

Bruk kontonummer: 
2540 21 00918
Merk gaven ”Menighetsbladet”

MENIGHETSBLADET
Tjølling og Østre Halsen 

Nr. 1 - 2018 - 72. årgang

 

KONSERT MED KOR UTEN GRENSER

 Thor Andreas Anvik, trompet

Skrivekonkurranse!Ditt beste kirkeminne - 
Skrivekonkurransen fortsetter

I forrige nummer av menighetsbladet 
bad vi leserne skrive noen linjer om 
et opplevelse i kirken som gjorde 
inntrykk. Menighetsbladets redaksjon 
har fått inn noen bidrag, men vi vil 
gjerne høre fra flere av dere. Både 
unge og gamle kan ta pennen eller 
tastatur fatt å skrive ned noen ord om 
en minnerik opplevelse i en av våre 
kirker. Kanskje skjedde det noe artig, 

kanskje var det en opplevelse tynget 
av sorg eller var det en opplevelse som 
skapte fest og høytid? Vi vil gjerne 
høre fra deg. Vi trekker ut en vinner av 
et gavekort fra Nordli på 500 kr!

Send inn ditt bidrag gjerne på epost til 
soknepresten i Tjølling:
 
rheitmann@larvik.kirken.no
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Da kvinnene kom til graven, fortalte engelen dem at Jesus 
var stått opp. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Charlotte Sandmæl

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, små tall er vers. Markus 2,11 
betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet etter Markus. 
Løsningen på kryssordet står i de fargede rutene.

Line var hos frisøren. 
Frisøren holdt på med håret 

i nakken og spurte:
– Vil du beholde den fine 

hestehalen?
– Ja, det vil jeg.

– Ok, da legger jeg den 
i en pose.

– Hva vil du helst 
ha av en vakker eller en 

smart kvinne? spurte kona.
– Ingen av delene, svarte 

mannen. – Jeg vil jo 
bare ha deg!

Jesus ga livet sitt for at 
vi skulle få evig liv.

KryssordFargelegg!

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

1.

Fugl i Matteus 3,16 

Mann i Lukas 19,8 

Dyr i Johannes 12,14 

Konge i Matteus 6,29 

By i Lukas 19,1 

2.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

9.

10.

3.

Smykkestein i Matteus 13,46 

Mann i Matteus 9,9 

Årstid i Johannes 10,22 

Hage i Markus 14,32 

Insekt i Markus 1,6 
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Gudstjenester i Tjølling kirke

Søndag 11. mars kl. 11.00 4. søndag i faste 
Gudstjeneste der menighetens konfirmanter 
bidrar. Nattverd. 

29. april kl. 11.00 5. søndag i påsketiden
Barnegudstjeneste der barn og unge fra Tjølling 
deltar sammen med Anne Marit Ådland. 
Mini-BiTs synger.

Søndag 18. mars kl. 11.00 5. søndag i faste/ 
Maria budskapsdag 
Familiegudstjeneste der BiTS og barn fra 
Tårnagenthelg deltar. Kirkekaffe på 
menighetssenteret etter gudstjenesten. 

Søndag 18. mars kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste 
i Tjølling kirke. 
Therese Lindhjem Martinsen, sang.

6. mai kl. 11.00 6. søndag i påsketiden
Misjonsgudstjeneste med besøk av misjonær 
Margrethe Reve Brandsæter.
Tone Stokland, fiolin og elever fra kulturskolen.

10. mai kl. 11.00 Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste med nattverd. Vikarprest 

Søndag 25. mars  kl. 11.00 Palmesøndag 
Barnegudstjeneste der barn og unge fra Tjølling 
deltar sammen med Anne Marit Ådland. 

Søndag 13. mai – Ingen gudstjeneste 
i Tjølling. 
Se Østre Halsens gudstjenesteliste. 

Torsdag 29. mars  kl. 18.00 Skjærtorsdag  
Kveldsgudstjeneste med nattverd og avdekking 
av alteret. Karoline Klepaker, fløyte

Onsdag 17. mai kl. 09.15
Festgudstjeneste  på Nasjonaldagen

Fredag 30. mars  kl. 11.00 Langfredag 
Lesning av pasjonshistorien og musikk i 
kirkerommet. Tone Stokland, fiolin

Søndag 20. mai kl. 11. 00 Pinsedag
Gudstjeneste med mulighet for dåp og nattverd. 
Søndagsskole for barn over 3 år.

Søndag 1. april kl. 11.00  Påskedag 
Høytidsgudstjeneste med mulighet for dåp og 
nattverd. Alle barn som vil være med å gå i 
blomsterprosesjon kan møte 10.55 Sang ved 
søstrene Skilbred, Trompet, Anders Johansen

Lørdag 26. mai kl. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Mandag 2. påskedag kl. 11.00
Gudstjeneste i Kjerringvik bedehus

Søndag 27. mail kl. 11.00 Treenighetssøndag
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 8. april kl. 11.00 2. søndag i 
påsketiden Gudstjeneste med mulighet for 
dåp. Organist Arthur Nygaard.
Søndagsskole for barn over 3 år.

Søndag 3. juni kl. 11.00 2. søndag i 
treenighetstiden Gudstjeneste med mulighet 
for dåp. Åpen dag i prestegårdstunet ved 
Historielaget. Søndagsskole for barn over 3 år.

Søndag 15. april kl. 11.00 3. søndag i 
påsketiden
Gudstjeneste med nattverd. 
Saksofon, Svein Børge Haugberg

Søndag 10. juni kl. 11.00 3. søndag i 
treenighetstiden
Gudstjeneste med nattverd. Markering av 
gullkonfirmanter. 

Søndag 22. april kl. 11.00 4. søndag i 
påsketiden Gudstjeneste med nattverd der 
konfirmantene og ungdomsledere bidrar. 
Søndagsskole for barn over 3 år.

Søndag 17. juni kl. 11.00 4. søndag i 
treenighetstiden
Gudstjeneste med mulighet for dåp og 
nattverd.

www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook
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Tjølling kirke fasade 
skal rehabiliteres 
Det har i lengre tid vært behov for å fornye 
kalkpussen på Tjølling kirke. Til tider har 
kirken fremstått med en gulfarge og enkelte 
steder har sopp satt sitt tydelige preg på 
kirken. Nå settes i gang et omfattende 
arbeid de neste årene for at Tjølling kirke 
igjen skal fremstå i all sin hvite prakt. 

Vi treffer Øystein Langerud, byggkordinator 
i Larvik kirkelige fellesråd, ved kirken. Han 
forteller at Fellesrådet i begynnelsen av dette 
året gjennomførte anbudsrunde og nå har 
konkludert med hvilket firma som skal utføre 
jobben. I april vil man begynne å pigge ned 
fasaden, og avdekke steinene som veggen 
er bygget opp av.  Forrige gang fasaden ble 
rehabilitert valgte man å bruke sement. Det 
har vist seg å være et materiale som ikke 
egner seg. All sement skal nå fjernes på alle 
ytterveggene, foruten om langveggen mot 
nord. Den veggen har man allerede utbedret 
for noen år tilbake, med stort hell. 

Langerud forteller videre at for å beskytte 
veggene må vi kle kirken inn i grønn netting, 
så ikke regnet treffer ytterveggen. Når 

fasaden er fri for betong i løpet av sommeren 
2018, må veggene lufte seg og tørke 
gjennom neste vinter. Først våren 2019 kan 
man starte arbeidet med å kalke og  bygge 
opp igjen veggene. Når det arbeidet er ferdig 
vil den nye kalken måtte stå gjennom en 
påfølgende vinter å herde, før man våren 
2020 kan ta bort den grønne nettingen. 
Man vil også skifte ut takrenner, rehabilitere 
og bytte ut vindski og treverk som er ødelagt 
rundt taket, samt drenere langs kirkeveggene 
underveis.  

Å se kirken pakket inn i grønn netting i 
såpass lang tid, blir helt sikkert krevende for 
bygda, sier Langerud. Men dette er dessverre 
helt nødvendig for å få tilbake en flott 
hvitkalket kirken som vil være hvit i svært 
mange år fremover. 

Kirkelig fellesråd jobber også videre med 
å få etablert ny flombelysning av kirken. 
Men for å få på plass det må det gjøres et 
omfattende og kostnadskrevende arbeid med 
strømanlegget i kirken, sier Langerud til slutt. 

Ruben Heitmann

Kirkens østvegg mot RV 303 Tjøllingveien er sterkt preget av sopp og skal nå rehabiliteres. 
Den lange nordveggen er allerede rehabilitert og er hvit og fin. 
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Etter skoletid

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. Under øvelsen er det kaffe/te til de 
voksne, og hver øvelse avsluttes med å 
framføre et par sanger for dem.

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 og lek.

Etter skoletid/Mega-BiTs
Torsdager i oddetallsuker fra kl. 13.30 til 
15.30. Vi serverer et enkelt måltid, og det blir 
mulighet for lekselesing eller brettspill fram til 
vi har korøvelse ca. kl. 14.30. 
Ledere er Vigdis M. Poupart og 
Anne Marit Ådland. 
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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.

 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 videre våren 2018 er:
 4. april, 2. mai og 30. mai. 

Hemli’heten søndagsskole 
Er for barn fra 3 år og oppover. Det er 
søndagsskole omtrent annenhver søndag. 
Se i gudstjenestelisten i ØP, på facebook 
eller på nettsiden, for å se når det er 
søndagsskole. 
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. 

Hem og Spetalen søndagsskole
Frilufts-søndagsskole som samles i gården 
hos Anne og Arve Stranden i Kjerringvikveien 
73 en søndag i måneden. 
Alle tar med egen grillmat og drikke og går 
sammen på tur. 
Ta kontakt med Anne Hem Stranden på 
telefon 468 52 103 for mer informasjon. 
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På www.tjollingkirke.no og på Tjølling menighets facebook-side ligger også 

informasjon om tilbud i menigheten. Aktivitetene finner sted på Tjølling 

menighetssenter, i Håkestadveien 1 (gamle «Tjodalyng»). 

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



Søndag 21. januar var det «Helt førsteklasses»-
gudstjeneste i Tjølling kirke. Menighetens 
førsteklassinger var invitert til å komme og få 
boka «Tre i et tre». BiTs deltok med sang og 
lesning av bønner.

Helt førsteklasses

På gudstjenesten deltok Mini-BiTs med sang.

4 års bok
29. oktober delte vi ut 4 års bok til menighetens 
4 åringer. Mange kom og fikk bok, og en del av 
dem deltok også på fire samlinger i etterkant.

16

Barn fra BiTs leste forbønn sammen 

med sokneprest Ruben Heitmann.

I etterkant av gudstjenesten var barna invitert til 4 

samlinger på menighetssenteret. Her er noen av dem 

som viser fram kirken de har laget på første samling.
Helt førsteklasses førsteklassinger som fikk 

bok i kirken denne dagen.

Se den fine boka!Flotte 4 åringer 

som fikk bok.



Juleverksted for 5 åringer
Lørdag 2. desember var det tid for juleverksted for 5 åringer. 
Her ble det laget mye fint! Barna pyntet blant annet lys-lykter 
med steiner i ulike farger og snekret sin egen julekrybbe. 

Tjølling menighet

17

Foto Geir HolmeVi sang jula inn!
Selv om det nå er en stund siden jul, må vi allikevel ha med noe fra «Vi synger jula 
inn» som var i Tjølling kirke 17. desember. Med fullsatt kirke sang menigheten jula 
inn. Prosjekt-gospelkoret for voksne sang, BiTs sang og menigheten sang. Prosjekt-
gospelkoret hadde fem øvelser i forkant, og mange var spente på hvordan dette kom 
til å gå, men det ble en utrolig opplevelse med sangglede og full trøkk. Dette kommer 
vi til å gjenta neste år, så om noen er interessert i å være med i koret når den tid 
kommer, så ta kontakt med: Vigdis Mork Poupart eller Anne Marit Ådland.

Mye lyd når man bruker hammer!

Deltakerne med de flotte julekrybbene sine.
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Fra 1. januar 2018 er Agness Chayenda 
(40 år) ny kirketjener i Tjølling menighet. Hun 
er allerede godt i gang i ny jobb og trives 
godt. Agness er en blid og positiv dame med 
et stort og godt smil. Agness forteller at hun 
opprinnelig kommer fra Zambia. Hun er gift 
og har 6 barn. 3 gutter og 3 jenter. I romjulen 
fikk hun sitt første barnebarn. Hennes mann 
kommer fra Kongo som flyktning, men da 
han ikke fikk oppholdstillatelse i Zambia, 
fikk Agness og familie komme til Norge som 
kvoteflyktninger for 12 år siden.

Før de forlot Zambia måtte de gå på kurs for 
å lære om det norske samfunnet. Det var en 
fin forberedelse for henne og familien. Det 
er stor forskjell på klima, kultur og samfunn 
fra Zambia til Norge. - I Norge oppdrar man 
barna veldig annerledes. I Zambia tar man for 
eksempel aldri med seg ungdomskjæresten 
hjem til foreldrene før man har funnet den 
man vil gifte seg med. I Zambia er det ingen 
som snakker om likestilling, og mennene har 
større makt enn kvinnene. I tillegg er det jo 
veldig kalt i Norge om vinteren. Da Agness 

og familien flyttet til Norge bestemte de seg 
for å tilpasse seg det norske samfunnet og 
kulturen her. Det har vært viktig.

Etter at hun kom til Norge har hun tatt 
utdanning som Helsefagarbeider. Nylig 
tok hun fagprøven. Hun har frem til nyttår 
jobbet i helsevesenet i Larvik. – Dagen før 
søknadsfristen til kirketjenerstillingen gikk ut 
ble jeg gjort klar over den ledige stillingen 
av en i menigheten. Jeg tenke at det hørtes 
ut som en spennende jobb, og ville forsøke 
å søke. Men jeg trodde ikke jeg skulle få 
jobben. I Zambia hadde jeg mange av de 
samme oppgavene som frivillig i menigheten 
vi hørte til i. Det synes jeg var en veldig fin 
jobb. Jeg er veldig glad for at jeg fikk jobben 
og for at jeg nå skal få lov å bli bedre kjent 
med menigheten og flere folk i Tjølling. 

Agness forteller til slutt at hun og familien 
flyttet til Tjølling i 2013. Da kjøpte de hus i 
Østbyveien. Før det bodde de på Månejordet 
ved Nanset. - Det var nok litt overgang for 
barna å flytte fra sentrum, med nærhet til alt. 
Men nå trives vi godt alle sammen i Tjølling.   

Ruben Heitmann

Ny kirketjener i Tjølling
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Ny trapp til kirken

Til stor glede for mange har vi 
fått ny trapp ved hovedinngangen 
til Tjølling kirke. Vi er glad Larvik 
kirkelig fellesråd hyret inn firmaet 
Helge Klyve AS som har bygget 
en ny og mer praktisk trapp 
inn til kirken. I svært mange 
år har man måtte leve med 
uakseptabel løsning for å få 
bevegelseshemmede inn og ut av 
kirken. Nå har man inntil videre 
fått en trapp som er lettere å 
bevege seg i og en rampe som 
gjør kirken mer tilgjengelig på 
en tryggere måte. Dette er ment 
som et strakstiltak og ikke som en 
varig løsning. Tjølling kirke er en 
middelalderkirke og det medfører 

at menigheten må forholde seg til bestemmelser gitt av 
vernemyndighetene. 

Menighetsråd og fellesråd jobber sammen med 
vernemyndighetene for å finne gode permanente 
løsninger for en tilgjengelig kirke for alle. 

Ruben Heitmann

Temakveldene fortsetter 
Også denne våren er det temakvelder en 
onsdag i måneden i på menighetssenteret 
i Tjølling. Vi møtes kl. 19.30 til kveldsmat, 
undervisning og samtale. 

7. februar hadde vi temaet:«Kan Gud virkelig 
være god når vi opplever så mye vondt?» 
Den 7. mars var temaet: «Hvorfor skal jeg 
bruke tiden min i en menighet?» 

De to siste temakveldene denne 
våren blir: 
4. april da er temaet «Hvorfor og hvordan 
skal jeg lese i Bibelen?
2. mai får vi besøk av Morten Kravik, fra Den 
norske israelsmisjon. Han skal snakke om 
temaet «Kom og se», om å fortelle videre til 
andre. 

Hjertelig velkommen til temakvelder på 
menighetssenteret.
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Åpent Hus med god 
stemning
Hvis du ønsker en hyggelig og 
interessant formiddag sammen 
med andre, så er Åpent Hus 
tingen for deg.Åpent Hus foregår 
hver tredje tirsdag i måneden 
på menighetssenteret i Tjølling. 
Samlingene starter kl. 11.00. Da er 
det klart for et totimers program 
med kort andakt, interessant 
foredrag eller kåseri, deilig 
lunsjbord og musikalske innslag 
ved Husorkesteret. På Åpent Hus 
tirsdag 20. mars blir det besøk 
av sognepresten i Vesterøy kirke, 
John Peder Grimsmo. Han har 
en stor forkjærlighet for Roma, 

Åpent hus orkester Tjølling

Italias hovedstad. Denne formiddagen vil han forteller og viser bilder fra denne flotte byen. 
Tirsdag 17. april kommer forfatteren Bjørn Bergene og 15. mai forteller Ingvar Skarvang om 
romanprosjektet sitt fra 1100-tallet. Velkommen!

Vigdis Mork Poupart

Alphakurs i Tjølling? 
Tidligere har man gjennomført tre kurs om 
kristen tro, kalt Alphakurs, i Tjølling menig-
het. Dette har vært gode kurs, hvor delta-
kerne har uttrykt glede og takknemlighet 
for kurset. Alpha er en anledning til å få en 
praktisk innføring i den kristne tro i et åpent 
og avslappende miljø.  

Kurset forsøker gjennom undervisning 
og samtale i grupper å gi svar på: Hva er 
meningen med livet? Hva skjer etter døden? 
Er tilgivelse mulig? Hvem er Jesus? Kurset 
består av 11 ukentlige og tankevekkende 

samlinger med et måltid, undervisning og 
samtale i grupper. På kurskveldene vil man 
ta deltakerne på alvor med alle sine tanker, 
ideér og spørsmål. Ingen spørsmål er for små, 
for vanskelige eller for dumme! Er vi klare for 
en ny runde med Alphakurs i Tjølling høsten 
2018?

Vi trenger flere som kan tenke seg å være 
med som ledere, hjelpeledere, praktiske lede-
re og selvfølgelig deltakere. Er dette noe som 
treffer deg, ta en uforpliktede kontakt med 
soknepresten.

Ruben Heitmann
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Søndag 18. februar
Østre Halsen kirke

1. s. i fastetiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag 25. februar
Østre Halsen kirke

2. s. i fastetiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag 11. mars
Østre Halsen kirke

4. s. i fastetiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste
Kor uten grenser deltar på 
gudstjenesten.

Søndag 18. mars
Østre Halsen kirke

Maria budskapsdag
Kl. 11.00

Gudstjeneste og 
årsmøte for menigheten

Fredag 30. mars
Østre Halsen kirke

Langfredag
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag 1. april
Østre Halsen kirke

1. påskedag
Kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste

Søndag 15. april
Østre Halsen kirke

3. s. i påsketiden
Kl. 12.00

Samtalegudstjeneste

Søndag 22. april
Østre Halsen kirke

4. s. i påsketiden
Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med 
Halsing barnekor.

Søndag 29. april
Østre Halsen kirke

5. s. i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Lørdag 5. mai
Østre Halsen kirke

Kl. 11.00
Kl. 13.00

Konfirmasjonsgudstjeneste 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 6. mai
Østre Halsen kirke

6. s. i påsketiden
Kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Tirsdag 17. mai
Østre Halsen kirke

Grunnlovsdag
Kl. 8.30

Morgengudstjeneste

Søndag 20. mai
Østre Halsen kirke

Pinsedag 
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Torsdag 27. mai
Østre Halsen kirke

Treenighetssøndag
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag 10. juni
Østre Halsen kirke

3. s. i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag 17. juni
Østre Halsen kirke

4. s. i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke



Speider`n
Annenhver mandag i partallsuker 
kl. 18.00 -19.30  
(endringer kan forekomme)
 • Stifinnere 3-4 trinn
 • Vandrere 5-10 trinn
 • Rovere 16 - 25 år

Kontaktperson: 
Inger Bakken tlf: 950 74 307

 
Halsing Barnekor fra 4 år 
Tirsdager kl 17.15 - 18.15 
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.  
Kontaktpersoner: 
Sølvi Helleren Larsen (dirigent), tlf. 988 86 143 
Pieter Leebeek (pianist), tlf. 993 15 073

Juniors- 
for 5-7 trinn
Annenhver tirsdag i oddetallsuker
Rett etter skoletid!
Vi holder til i underetasjen. 
Vi spiser mat, har ord for livet, 
diverse aktiviteter og lek.
Hvis du går på ungdomskolen og 
kan tenke deg å bli leder i Juniors 
så ta gjerne kontakt. 
Kontaktperson:
Inger Bakken tlf: 950 74 307 og
Øystein Evensen tlf. 922 06 150 

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

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

Konfirmanter 
Tirsdager i partallsuker kl. 14.00 -16.00.
PS! Husk leir 13.-14. april 
og samtalegudstjenesten 15. april. 
Kontaktperson: 
Lars A. Løwe, tlf.982 53 326
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Velkommen til spennende 

aktiviteter for både store og små 

i Østre Halsen menighet!
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Velkommen! 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og frivillige medarbeidere!

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
 • 6. mars
 • 3. april
 • 8. mai 
 • 5. juni

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

Kor uten grenser 
(damekor for alle aldersgrupper)

Onsdager fra kl.12.00 -14.00 
i menighetsalen. Kaffekos etterpå.  
Leder: 
Pieter Leebeek tlf. 993 15 073 

Stillhetens time med Bibelen 
Siste tirsdag i måneden 
kl. 19.00 -20.00 nede i kirken
Samlinger i vår: 
 • 27. februar
 • 27. mars
 • 24. april
 • 29. mai

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

Lørdagstreff
I menighetsalen fra kl.11.00 - 13.00
 • 24. februar
 • 7. april

 Sang og musikk 
 med Berit og Thor Andreas Anvik
 • 12. mai

 Marianne Krog om Ronald Fangen
 • 9. juni

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 
Lars A. Løwe tlf. 982 53 326

Østre Halsen menighet



Kor uten grenser hadde 
Julekonserten 

Søndag 17 desember var det julekonsert med 
Kor uten grenser, dirigent/pianist/organist 
Pieter Leebeek og solister i Østre Halsen 
kirke. For et godt fylt kirkerom sang koret 
flere kjente og tradisjonelle julesanger.Kristin 
Andresen, som synger i koret, sang litt solo 
sammen med koret. Ellers sang Johanne 
Nordheim noen solosanger, bl.a. "Nordnorsk 
julesalme" og mot slutten "Santa Claus 
is coming to town".    

Kor uten grenser med Eivor Engeset, fløyte.

Eivor Engeset spilte på fløyte til koret og Thor 
Andreas Anvik spilte på trompet. 
Pieter Leebeek spilte to pianoimprovisasjoner 
på strak arm etter at publikum ropte en 
julesang! Konserten ble bundet sammen 
på en utsøkt måte av konferansier 
Trond Aarstad jr.

Pieter Leebeek

Johanne Nordheim var 
solist på konserten.

Overrekking av blomster 
etter konserten.
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Trond Aarstad jr. var konferansier 
og ble takket til slutt.
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Ungdomskonsert i 
Østre Halsen kirke

"Søndag 18 mars kl.18:00 er det en 
ungdomskonsert i Østre Halsen kirke.

7 talentfulle ungdommer fra lokalmiljøet 
i Larvik, som skal synge og spille på 
gitar,fløyte og trompet.

De fleste som deltar går på musikklinjen ved 
Thor Heyerdahl videregående skole.

Konserten er gratis, med kollekt ved 
utgangen. Alle som er interessert og glad i 
musikk er hjertelig velkommen!"

Østre halsen kirke har fått 
Ny infotavle
Vi lever i en digital tid hvor informasjon i 
større og større grad er å finne på nettet, 
men for mange av oss er det betryggende, 
og enklere, å ha noe fysisk å forholde seg 
til. Med den nye infotavlen er det mulig for 
kirkegjengere og søkende forbipasserende 
å få oversikt over gudstjenestene og 
aktivitetene i Østre Halsen menighet når som 
helst man er i området. Infotavlen er å finne 
på hjørnet av plenen foran kirken, ut mot 
parkeringsplassen. 

Sokneprest Øystein Evensen
Fotograf Øystein Evensen

Årsmøte i Østre Halsen kirke
Østre Halsen menighetsråd innkaller til årsmøte for menigheten.  
Møtes avholdes etter gudstjenesten 18. mars kl. 11.00 
Her vil vi legge frem det arbeidet som er gjort i menigheten i løpet av 2017. Vel møtt!
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Globalaksjonen 
Mandag 22. januar kl. 18.00 gikk 22 KFUK-
KFUM speidere/ledere på Østre Halsen 
innsamling i nærområdet rundt kirken. Årets 
aksjon samler penger til KFUK Sri Lanka og 
hadde fokus på økonomisk rettferdighet og 
etisk handel. Økonomisk rettferdighet handler 
om at ingen mennesker skal leve i fattigdom. 

Alle ble godt mottatt og fikk samlet kr 3000,- 
i bøssene sine. Noen ønsket å sende VIPPS 
#12725 merket: KM SPEIDERN ØSTRE HALSEN 
- det beløpet har vi ikke fått vite av kretsen i 
skrivende stund. 

Etterpå koste vi oss med boller og kakao som 
smakte godt etter tiden ute i snø og kulde. Vi 
takker for alle bidrag vi fikk. Det her utgjør en 
stor forskjell for KFUKs arbeid i Sri Lanka. 

     Inger Bakken

Speidergudstjeneste
Den 26.11.17 var det speidergudstjeneste med 
opptagelse i kirken. 

På forhånd hadde speiderne øvd på Speiderløftet: 
«I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud, hjelpe 
andre og leve etter Speiderloven». De hadde også 
– under dyktig ledelse – av prest Øystein Evensen 
øvd på å spille de forskjellige medvirkende i «Den 
gamle skomakeren « av Leo Tolstoj.
Gudstjenesten begynte med at speiderne marsjerte 
inn i kirkerommet. Først gikk en speider med 
korset, den neste bar det norske flagget og 
deretter kom en speider med troppens banner 
og de andre speiderne fulgte etter med hvert sitt 
tente lys.
Vi stilte opp foran alteret og vendt mot det flotte 
og talende korset i kirken. Det var høytidelig da 
speiderne sang Speiderbønnen!
Deretter setter speiderne seg foran i kirken og 
gudstjenesten fortsetter. Speiderne gjorde en god 
innsats når de spilte de forskjellige personene i 
«Den gamle skomakeren». Det var en god og 
tankevekkende andakt ved Øystein prest.  

Det var 4 speidere som ble tatt opp:
Arre og Mathilde ble tatt opp som stifinnere og 
August og Hauk som vandrere. Leon var ikke til 
stede på gudstjenesten og han ble derfor tatt opp 
som stifinner den 8/1-18. Etter opptagelsen har 

stifinnere rett til å bære rødt skjerf og vandrerne 
blått skjerf. De nye speiderne ble ønsket 
velkommen i Østre Halsen KFUK-FUM speidere.

Det var bønnevandring med forskjellige 
poster. Offringen gikk til speiderarbeidet.

Postludiet ble spilt av kirkens organist Pieter 
Leebeek på flygel og speiderleder Inger Sørlie 
Kobro på saksofon. De spilte «Amazing Grace». 
Det var samstemt, vakkert og høytidelig!

Etterpå gikk alle ut. Juletreet skulle tennes. 
Sangene ble flott ledsaget av musikanter fra 
Østre Halsen Skolekorps. Til slutt ble det – av 
speiderne – servert pepperkaker og varm saft.

Anita Storaker Gregersen

Arre og Mathilde (t.v.) ble tatt opp som Stifinnere. 
Hauk og August ble tatt opp som Vandrere.  
Foto: Thor Egil Abrahamsen
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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

DÅPSGAVE TIL GUTT OG JENTE

Babyens eget nøkkelknippe,
med nøkler i ekte sølv!

Vi holder  l i Rekkeviksbukta.
Ring 970 40 405 eller besøk

www.yndlingsknippet.no
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BLINKEN

Oppmerkede plasser er
reservert Meny Blinken

sine ansatte

Nordlyveien 1, 3260 Larvik

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

Ensomheten tar ikke ferie.

GI EN SAMTALE TIL EN 
SOM TRENGER DET.

Send sms ALLTID2 til 2160 (150,-)
Kontonummer: 7011 05 20067

kirkens-sos.no
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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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Påskebetraktning av Tunsberg biskop, Per Arne Dahl

La det bli påske!
Hva kan påskens hendelser bety for våre liv?

Palmesøndag kommer Jesus til Jerusalem 
sammen med 100 000 pilegrimer. Folket 
øyner en sensasjon. Endelig kommer 
Messias som skal befri dem fra de romerske 
okkupantene. Dermed blir det oppstyr. 
Palmegrener blir kappet, jubelen bryter løs. 
Endelig frie, og mengden roper ”Hosianna”, 
som betyr: Gud gi oss frelse! Dette var svært 
truende for det religiøse maktapparatet 
som var redd for å komme i skyggen av 
Jesus. Jesus opplevde det som svært mange 
offentlige personer erfarer i dag. Det er en 
kort vei mellom å bli hyllet og vraket.  Bare 
noen dager senere ropte mennesker i den 
samme byen: Korsfest, korsfest! Det er tynne 
vegger for oss alle mellom å bli satt pris på 
og bli vraket.

Skjærtorsdag er en begivenhetsrik dag i 
påskedramaet. Jesus omgav seg ikke med 
elitesoldater når han skulle innta Jerusalem, 
men helt alminnelige menn. To av dem 
sovnet, en fornektet, en stakk av og mange 
tvilte. Vi skulle nesten forvente at avskjeden 
skjærtorsdag skulle bli preget av skuffelse 
og hard evaluering fra Jesu side. Maken til 
udugelig gjeng med mannfolk! Det skjer 
noe helt annet. Da tiden var inne gikk Jesus 
til bords sammen med dem og sa: ”Jeg 
har lengtet inderlig etter å holde dette 
påskemåltidet med dere før jeg lider”. Jesus 
viser en realisme i forhold til hva vi kan 
forvente av hverandre. Ingen av oss unngår 
å skuffe noen. Ingen av oss unngår å svikte 
idealene. Men vi kan unngå å la skamfølelsen 
vår føre til at vi forlater fellesskapet. Vi kan 
unngå å la selvfordømmelsen og forargelsen 
over andre føre til at vi blir dumme av skade 
og bryter kontakt. Vi kan rett og slett ta 
presten på alvor når landets kirker ønsker 
velkommen til nattverd skjærtorsdag: ”Kom, 
for alt er ferdig!” Også Judas fikk den 
kvelden høre: Drikk alle av denne kalk, slik du 
denne påsken kan få høre: ”Kristi legeme gitt 
for deg! Kristi blod utøst for deg!

Langfredag er den lange fredagen i historien 
da Jesus tok på seg ansvaret for alle våre 
synder, og forsonte oss med Gud, vår Skaper 
og Far. Etter langfredag er det tilbud om 
forsoning og tilgivelse for alle, og vi kan 
si: ”Jeg tror på syndenes forlatelse”. Men 
langfredag viste også Jesus verden at han 
vet hva lidelse er, ja han vet hva det er å bli 
uskyldig dømt og bli gjenstand for ironi, 
arroganse og trakassering av en folkemengde 
som ikke vet sitt eget beste. Jesus gir sitt 
håndtrykk til alle som lider, vrir seg av smerte 
og er fylt av raseri over urettferdighet. Søren 
Kierkegaard gir sin hyllest til Kristus: ”Da 
alt sprakk, ble du et trofast vitne til hele 
den hjerteskjærende elendighet vi kan ha. 
Og du våget i ditt hjertes bitterhet, som vår 
talsmann, å reise en klage og stride med 
Gud.” 

Påskedag ble gravsteinen rullet vekk. 
Livskraften i det mørke gravkammeret var for 
sterk til at den lange fredagen skulle bli vår 
evige skjebne. Døden døde og Jesus seiret. 
Hele graven ble dermed fylt av håp slik at vår 
trosbekjennelse ikke skal stanse ved troen 
på syndenes forlatelse, men fortsette helt 
fram til gravkanten: Jeg tror på legemets 
oppstandelse og det evige liv! Derfor lyder 
det ved alle barnedåp og begravelser som 
en hellig og håpefull innramming av våre liv: 
”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, 
han som i sin rike miskunn har født oss på 
ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde”. 

Velsignet påske!


