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Sommertanker
Hver gang vi nærmer oss sommeren og 
naturen igjen myldrer av liv, blir jeg minnet på 
det som for så vidt er like sant resten av året; 
at verden er skapt av en livsbekreftende
makt. En som stadig skaper, som stadig gir 
liv til alt som lever og som lar alt som er bli 
til. Verden ble ikke skapt en gang for lenge, 
lenge siden av en kosmisk designer som 
siden så det for godt å trekke seg tilbake i 
stillhet; den blir skapt, fra dag til dag, av en 
høyst involvert Gud. Skaperverksprosjektet 
er langt fra ferdig – Guds kreativitet og 
utforsking av eksistensens utømmelige 
mangfold tar aldri slutt. Men skaperverket 
er tvetydig; den høyst involverte Gud er 
også involverende; skaperen inkluderer sine 
skapninger i skapelsesprosjektet, på godt og 
vondt. Gud har fra begynnelsen gitt naturen 
og menneskeslekten rom til å være seg selv i 
relativ frihet.

Selv i sin ufullkommenhet finner vi overalt i 
naturen guddommelige kjærtegn som skinner 
gjennom – solens kyss på bar hud; smaken 
av ville markjordbær langs veien; en hund 
som løper deg i møte og logrer med hele seg 
når du kommer; ville fjell som møter frodige 
grønne daler; blomster, fugler, solnedganger 
kledd i en fargeprakt hvis skjønnhet langt 
overgår det man skulle forvente hvis vi kun 
hadde levd i et likevektig, kaldt univers – de 
forteller oss noe vi alle trenger å høre i ny og 
ne: vi er ikke forlatt!

Noen blir minnet på dette også om vinteren, 
når det hviler en særlig fred over naturen, 
kanskje spesielt rundt juletider når sola snur 
og vi feirer fødselen til ham som forteller oss 
hvor langt Guds involvering i skaperverket 
faktisk går. Andre blir spesielt minnet om det 
på høsten, når fargene i løvet vitner om at 
det til og med er gjemt en form for skjønnhet 
i naturens død og forgjengelighet. Jeg blir 
spesielt minnet om Guds tilstedeværelse i 

naturen på våren og tidlig sommer, før jeg 
nok en gang kommer dithen at jeg tar alt 
livet for gitt. Jeg takker derfor Gud for de 
stadig skiftende årstidene som minner oss om 
det særegne gode ved hver og en av dem. 
Jeg takker for sommeren og ber om visdom 
til ikke å ta den for gitt, men glede meg over 
å dele dens velsignede gaver til det fulle. 
God sommer!

Øystein Evensen

Forsidebilde fra Viksfjord en deilig feriedag i juli.  3
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Døpte
 • Frida Louise Stokke
 • Leon Tobias Kvaal
 • Margit Eliassen
 • Even Leebeek
 • Nikoline Nakken Kristiansen
 • Johanne Furustad Gladhaug
 • Sondre Tenfjord-Samnøy
 • Håkon Lund Svendsen
 • Erlend Dahl Nyseth
 • Nathanael Joon Lunde
 • Frida Valderhaug
 • Alfred  Christiansen  Kaupang
 • Sofie Fristad-Lauritsen
 • Iver Fagerheim Jensen 
 • Kasper Guren Nakjem 
 • Vilma Evensen Bergman
 • Ailo Emilian Aanstad
 • Leo Andre Johannessen
 • Henrik Køhler

Døde 
 • Petter Valdemar Thorenfeldt
 • Kari Buran
 • Karin Stensås
 • Magnhild Pernille Hegdal
 • Aase Marie Borge
 • Stein Staer
 • Jan Arvid Iversen
 • Gerd Johnsen
 • Sigmund Langerud
 • Odd Wold
 • Berit Ingebretsen
 • John Arvold Gundersen
 • Joran Helene Nilsen
 • Annie Elisabeth Johnsen
 • Pål Karsten Fevang
 • Bjørg Østby
 • Anne Merete Larsen
 • Ellinor Karin Aarsten
 • Anne Brit Barstad
 • Bengt Erik Hov Rasmussen
 • Berit Fredin
 • Malmfrid  Kristiansen
 • Aase Reidun Guren
 • Liv Johanna Lindheim

Vigde

 • Maria Elise Bjerke og Olsen Kristoffer Lohne
 • Maria Nordrum og Dag Erik Nilsen
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Min salme 

Ja, engang mine øyne skal
se Kongen i hans prakt;
få tilbe i hans tempelhall
hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys
forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver gåte her
til lovsangsjubel der.

Vi er utstyrt med fem sanser. Det lærte vi på 
skolen, og det er noe de fleste av oss erfarer 
daglig. Men er det slik at en av disse sansene 
er spesialutviklet til kirkebruk? Vi er en Ordets 
kirke, og hørselen er god å ha. Mesteren sjøl 
forkynte, og hans siste befaling var: Gå ut og 
forkynn ... Men det må ikke bety at de andre 
sansene er lagt døde i Guds hus.
Karl Marthinussen har skrevet ei salme som 
engasjerer både syn, hørsel, kanskje lukt 
og smak også. Han var i lang tid biskop i 
Stavanger, og som så mange andre kjente 

han nok godt til Arne Garborg. 
Og nettopp Garborg har skrevet 
et dikt som appellerer til
hele oss. Diktet Mot solegla er 
et ordmaleri uten sidestykke i 
verdenslitteraturen: Det brenn i Bræ og Lufti 
glør i Sylv og Smaragd.

Jeg har av og til tenk at Stavangerbiskopen 
har hatt dette diktet i bakhodet da han 
skrev salmen: Ja, engang mine øyne skal se 
Kongen i hans prakt. For noe i Garborgs dikt 
møter vi i Marthinussens salme. For denne er 
også et ordmaleri der vi både ser, hører og 
lukter.

Hør bare her: Han vil se Kongen i hans prakt, 
han vil høre salighetens tonevell bruse som 
et hav. Han maler himmelen med farger som 
rav. Og alt vil få ny glans og glød.
Når så organisten og komponisten Alfred 
Lunde har fargelagt teksten med en melodi 
som passer som fot i hose, da blir resultatet 
en mektig preken.

Et ukeblad heter Se og Hør. Det anbefales 
ikke HER og NÅ. Men i kirken skal vi både se, 
høre, lukte og smake Herrens velsignelser og 
velgjerninger. Da Jesus gjorde vann til vin, var 
det også for at folket skulle se hans herlighet.

Neste gang vi synger denne rike salmen, så
la oss være med med hele oss, til berikelse
for sjel og kropp og alle våre fem sanser! 

Helge Øvretveit
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Sommer og ferietid!
Det er tid for sommerferie snart. Late 
dager med tid til avkobling, fri fra 
hverdagens rutine og tidspress. Mange 
bruker feriedagene til å reise bort, mens 
andre kobler best av hjemme. For de fleste 
handler ferie om å bryte noen av de vanlig 
rutinene. I kirkene våre ser vi at en del av 
de faste kirkegjengerne ikke kommer til 
gudstjenestene i ferieukene. Noen kanskje 
fordi de er bortreist, andre fordi de kanskje 
har behov for å ikke leve etter klokka og 
ukedagene. Men noen mennesker kommer til 
gudstjenestene våre i disse ferieukene. I Østre 
Halsen og Tjølling er vi vant med mange 
hyttegjester som i mange år har hatt sine 
gode ferieuker i nærområdene våre. Noen 
av dem kommer også i kirkene våre. Det er 
hyggelig. 

En av dem er Anita Reitan som jobber og 
bor i Oslo-området. Hun er gift med Per 
Øyvind og sammen har de to barn på 19 
og 17 år. De har hytte i gangavstand fra 
Seilerhytta i Viksfjord. Per Øyvinds familie 
har hatt den siden 1948, og den ble bygget 
av besteforeldrene hans. Hytta ligger idyllisk 
til ved sjøen med utsikt utover Viksfjord, 
forteller Anita meg i en prat etter en 
gudstjeneste.

Hva gjør at du kommer til gudstjeneste i 
ferieukene, Anita?

-Å gå til gudstjeneste i kirken i sommerferien, 
gir ferien en ekstra dimensjon. Da får jeg 
kjent på en ro jeg bare finner i kirken, og 
det blir tid til ettertanke. Det er mye å være 
takknemlig for og dette føler jeg ekstra mye 
på i ferien når dagene roer seg ned. Da er det 
godt å gå i gudstjeneste og verdsette dette.  

Det er jo flott å høre at det kan oppleves slik 
å komme til kirken. Jeg antar at du går i en 
kirke der du bor. Hvordan opplever du da å 
komme til feriekirken her i Tjølling?

-Å gå i kirken her er en annerledes opplevelse 
enn i egen menighet, siden musikk og liturgi 
er forskjellig fra det jeg er vant til. I starten 
syntes jeg det var litt fremmed, men nå 
trives jeg med det. Jeg tenker det er fint å 
få erfaring med forskjellige kirker. Her er det 
fine gudstjenester, dyktig ansatte og frivillige, 
hyggelige kirkegjengere og jeg føler meg 
velkommen. Jeg er heldig som har en slik 
«feriemenighet» å gå til.

Anita forteller videre at det ikke bare er 
soknepresten som er relativt ny i Tjølling 
kirke. Hun startet først i fjor sommer med 
å gå i Tjølling kirke i ferien. Og det har sin 
naturlige forklaring med at hun ikke gikk 
i kirken før det. For to år siden ble det 
vekket en tro hos Anita, en følelse hun 
aldri tidligere hadde kjent på. Hun trodde 
ikke på Gud og hadde heller ikke behov for 
noe åndelig i livet, så dette kom brått og 
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uventet. Noe motvillig valgte hun allikevel 
å følge denne nye følelsen som dro henne 
mot kirken, og hun startet da forsiktig med 
å gå i gudstjenester. Hun forteller at hun 
nok ikke fullt ut forsto at denne følelsen 
eller lengselen var tro, og det til tross for at 
den ble forsterket ved å gå i gudstjenester. 
Den nye følelsen opplevdes for så vidt som 
god, men Anita klarte allikevel ikke helt å 
bestemme seg for om hun likte den eller 
ikke. Og etter hvert da hun ble mer bevisst 
på at det måtte være en følelse av tro, hadde 
hun vanskeligheter med å akseptere det. Det 
ble utfordrende å få det til passe inn i livet, 
og hun forsøkte derfor lenge å stå imot. Men 
det skulle vise seg å bli umulig, for lengselen 
ble for sterk. Og sakte, men sikkert begynte 
hun å innse at dette var kommet for å bli.

Det er spennende å høre Anita fortelle om 
sin vei til tro. Mange mennesker har en tro, 
uten at de har behov for å gå til gudstjeneste 
i kirken. Hvordan er livet ditt i dag, Anita, og 
hva er grunnen til at kirke har blitt en del av 
ditt liv?

- For et år siden erkjente jeg troen og jeg er 
i dag fortrolig med at den har blitt en del av 
livet og meg. Den gir meg en ekstra trygghet 
i livet og jeg står på en måte mer stødig på 
egne ben. Det at troen dukket opp midt i 
livet, har bidratt til at jeg har blitt mer trygg 
og sikker på hvem jeg er og hva jeg står for. 
Jeg ville ikke vært det foruten, til tross for at 
det har vært utfordrende og strevsomt å bli 
fortrolig med det. Etter å ha gått gjennom 
denne prosessen har det blitt viktig for meg 
å gå i kirken. Derfor går jeg også i kirken i 
feriene, og Tjølling kirke har blitt en naturlig 
del av min sommerferie.

Anita gjør også andre ting på hytta enn å gå i 
kirken. Hva er favorittaktivitetene i ferien?

- Viksfjord er et viktig fristed hvor jeg senker 
skuldrene og glemmer tid og sted. Det 
er her jeg henter krefter og virkelig kan 
slappe av. Det går i late dager på sjøen og 

på terrassen, og jeg tilbringer mye tid med 
familie. I tillegg er det et sted hvor jeg får tid 
til å trene og drive med vannaktiviteter, slik 
som SUP, så selv om det er mye avslapning, 
har det allikevel lett for å bli aktive ferier. 
Favorittaktiviteten er å være på sjøen med 
båt, og favorittmålet er Svenner Fyr, det mest 
idylliske stedet jeg vet om. Og så har jeg blitt 
veldig glad i å gå pilegrimsled.

Pilegrimsled? responderer jeg.

- Jeg startet å gå pilegrimsleden høsten 
2016 og det var en følelse av lengsel etter 
ro som fikk meg til å starte å vandre. Litt det 
samme som med lengselen mot kirken. Jeg 
husker godt den første etappen av leden 
hvor jeg gikk fra Oslo til Hellerudsletta. Jeg 
ble så overrasket over hvor rolig jeg ble og 
det til tross for at jeg gikk på gangveier 
gjennom Oslo og Haugenstua. Men det å 
følge pilegrimsmerkene og gå fra kirke til 
kirke, gir meg en egen følelse som ikke kan 
sammenliknes med andre turer. I tillegg 
er det spesielt å tenke på at det har gått 
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pilegrimer på de samme veiene i flere hundre 
år, og dette gjør vandringen mer spesiell. 
Målet for min vandring er å komme frem 
til Nidarosdomen. I dag har jeg kommet til 
Lillehammer og neste planlagte etappe går 
fra Lillehammer til Ringebu. Den etappen 
skal jeg vandre i St.Hans-helgen.

Hva er det fineste med å være en pilegrim?

- Det aller fineste med å være pilegrim, er 
å kjenne på roen og egen tilstedeværelse 
ved å gå. Å bare være til og glemme tid 
og sted. Det oppleves veldig trygt å vandre 
langs leden, og dette oppfatter jeg som en 
åndelig tilstedeværelse. I tillegg er det viktig 
med alle møtene med menneskene langs 
leden. Jeg har hatt mange sterke opplevelser 
i møte med andre mennesker når jeg har gått 
pilegrim, og dette gjør pilegrimsvandringen 
dypere og mer meningsfull. Samtidig 
kommer jeg på stier og veier langt fra 
allfarvei som jeg ikke ville ha gått på dersom 
jeg ikke gikk på leden. Jeg har hatt mange 
fine naturopplevelser langs leden og jeg har 
både besøkt og vandret forbi flotte kirker og 
historiske bygninger. Å oppleve dette til fots 
er spesielt fint, og det oppleves som om alle 
sanseinntrykkene på en måte blir forsterket.

Tjølling kirke er jo en kirke fra middelalderen. 
Gjennom århundrer har mennesker kommet 
sjøveien og vandret forbi kirken vår på vei 
mot Tunsberg, Oslo eller Nidaros. Også forbi 
Tjølling kirke går det en pilegrimsled som du 
er litt engasjert i?

- Pilegrimsleden fra Larvik til Sandefjord går 
både i nærheten av vår hytte og forbi Tjølling 
kirke. For meg som er glad i å gå pilegrim 
er det ekstra stas når leden går på kjente 
veier og områder. Men igjen opplevde jeg 
det samme på denne leden som tidligere. 
Den går utenfor allfarvei og du blir tatt 
med på ukjente stier og møter på ukjente 
kulturminner. I fremtiden håper jeg Tjølling 
kirke kan bli en pilegrimskirke som kan være 
åpen for pilegrimer som vandrer forbi.

Av Ruben Heitmann

Sokneprest Ruben Heitmann 
har fått ny jobb
I slutten av mai sa sokneprest 
Ruben Heitmann opp sin stilling i Tjølling. 

Han har fått ny jobb som daglig leder på 
Strand leirsted i Sandefjord. Ruben har sin 
siste gudstjeneste 2. september, bare to år 
etter at han begynte i Tjølling. 

Stilling vil bli utlyst så raskt som mulig og vi 
håper å ha på plass ny prest i løpet av høsten. 
Frem til det vil prosten sette inn en vikar i 
menigheten. 

Fo
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Velkommen som 
konfirmant i kirken din!  

På menighetene sine nettsider :
www.larvik.kirken.no 
finner du konfirmantbrosjyren for 
konfirmasjon 2019 og link til påmelding. 

Østre Halsen har påmeldingsfrist 11. juni. 
Tjølling har påmeldingsfrist 10. august. 

Konfirmantansvarlig i Østre Halsen:
- Lars A. Løwe. 

Konfirmantansvarlig i Tjølling:
- Anne Marit Ådland. 

Se kontaktinformasjon foran i bladet. 
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Pasientvennene på Tjølling 
sykehjem
Det hører med til kirkens tjeneste å ha andakt 
omkring på sykehjem og andre institusjoner. 

Som et minimum pleier prestene og 
organisten og reise rundt, men de er langt 
fra de eneste som har del i denne viktige 
tjenesten. 

På Tjølling sykehjem har vi stor hjelp fra 
pasientvennene som henter pasientene, 
sørger for kaffe og noe å bite i og som 
hjelper til med sangbøkene. 

Thor Andreas Rauan (95) og Astrid Smedstad 
(92) har vært med fra begynnelsen. 

Jeg møtte dem for en samtale rundt 
kaffebordet etter andakten.

Øystein: Hvor lenge har dere vært pasient-
venner?

Thor: Astrid har vært leder i mange år. 

Astrid: Det startet som et menighetsrådsved-
tak. Vi ville ha en gruppe som hadde andakt 
på eldresenteret. Jeg var med, og Thor, Inga 
Østgård og Åse Tvedten. Til å begynne med 
serverte de kjeks fra kjøkkenet. 

Thor: Det var den tid jeg vikarierte som kir-
ketjener. Da var det bare meg og presten. 
Jeg tror ikke det var mer enn en gang i må-
neden. Det var nattverd hver gang. 

Astrid: Inga startet med å steke vafler, så ble 
det til at vi hadde det på deling. Vi slurva ikke 
unna. Det var hele året, det. Det er slutt nå. 
Når jeg blir fem og nitti skal jeg begynne å 
steke vafler igjen. 

Øystein: Dere får også besøk til 
andaktene.

Astrid: De kommer fra Gjerdalstunet ganske 
trofast. Det ser ut som de har satt pris på å 
komme hit.

Thor: Det blir en forandring for dem.

Øystein: Hva har dere fått ut av tjenesten? 

Thor: Det gir meg veldig mye. Nå har jeg 
vært dårlig; da merker man at man savner 
det. 

Astrid: Vi som har denne tjenesten regner 
det som en stor glede. Du må få med at det 
er bra at prestene prioriterer både Rekkevik 
og her. Det er en egen forsamling dere har 
på sykehjemmet. 

Øystein: Dere vil anbefale andre å begynne 
som pasientvenn?

Thor: Å, ja. Det trengs det når vi ikke orker 
mer.

Astrid: Men vi er med så lenge vi kan. Det 
har 
kommet med nye: Ellen Talset, Liv Hellenes, 
Gerd T. Øvretveit og Anne G. Løwe.
 Det setter vi stor pris på.

Øystein Evensen
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Chiara Bertelli 

Tegning: Chiara Bertelli 

– Naboen var innom 
og lånte gressklipperen 

i morges.
– Da ser vi den nok 

aldri igjen.
– Å? Hvorfor ikke?

– Den var hans.

– Søsteren min 
synes jeg er altfor nysgjerrig.

– Hvordan vet du det?
– Det stod i dagboken 

hennes.

«Jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende», sier Jesus.

Tårnagent-kryssordFargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

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.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

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

1.

Rystelse i Apostlenes 
gjerninger 16,26 

Kvinne i Apostlenes 
gjerninger 16,14 

Yrke i Romerne 12,7 

Sko i Markus 6,9 

Landområde i Markus 16,7 

Disippel i Matteus 26,75 

Navn på Jesus i Matteus 16,16 

Land i Romerne 15,28 

2.

4.

5.

7.

9.

8.

6.

3.

Kvinne i Markus 15,40 
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Mitt kirkeminne

I de to siste utgavene av menighetsbladet har 
redaksjonen bedt om bidrag fra leserne om 
deres beste kirkeminne. 

Takk til dere som har sendt inn.  En vinner er 
trukket og gavekort fra en bokhandel er på 
vei i posten til vedkommende.     
  
Her er det innsendte vinnerbidraget:

Å 
gå ut av kirken og føle meg fri, var 
en ubeskrivelig følelse. Fri fra den 
lammende frykten for kirkerom. 

En sterk frykt som lenge hadde forsøkt å 
forhindre meg fra å gjøre det jeg kanskje 
hadde mest lyst til, å gå i kirken. Å kjenne 
frykt mot det stedet som samtidig ga meg 
ro, var vondt og vanskelig. Og det gjorde 
meg usikker på om ting noen gang kunne 
bli normalt igjen. Men jeg nektet å la frykten 
vinne. Det var også grunnen til at jeg igjen 
hadde vært i kirken. Men denne gangen 
ble det annerledes. Da jeg kom inn i kirken, 
kjente jeg en forsiktig følelse av trygghet. 
En trygghet som skulle bli forsterket av en 
omsorgsfull og mild prest. Jeg trengte ikke 
lenger sitte på hendene mine, for å holde 
dem i ro, og hodet var fritt for vonde minner. 
Jeg gikk på stødige ben til nattverd og jeg 
kunne synge salmer uten bristende stemme. 
Jeg kunne heve blikket og la inntrykk fra 
kirken synke inn, og jeg kunne kjenne at 
dette var et godt sted å være. Følelsen av 
takknemlighet for å få oppleve denne timen 
uten frykt, var og er fortsatt sterk. 

Gavekort er sendt til 

vinneren!

MENIGHETSBLADET
Tjølling og Østre Halsen 

Nr. 2 - 2018 - 72. årgang

Vil du støtte 
Menighetsbladet?
Bruk kontonummer:
2540 21 00918 
eller 
VIPS nr. 77801 
Tjølling menighet

Skrive-

konku
rrans

en

er avs
luttet!
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Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke

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

Søndag 24. juni
Østre Halsen kirke

Jonsok
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 1. juli
Tjølling kirke

6. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 8. juli
Østre Halsen kirke

7. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 15. juli
Tjølling kirke

8. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 22. juli
Østre Halsen kirke

9. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 29. juli
Tjølling kirke

Olsok
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 5. august
Østre Halsen kirke

11. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 12. august
Tjølling kirke

12. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 19. august
Østre Halsen kirke

13. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 26. august
Østre Halsen kirke

Vingårdssøndagen
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 2. september
Østre Halsen kirke

15. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste



Speider`n
Annenhver mandag i partallsuker 
kl. 18.00 - kl.19.30  
(endringer kan forekomme)

�Stifinnere 3-4 trinn
�Vandrere 5-10 trinn
�Rovere 16 - 25 år
Kontaktperson: 
Anita S. Gregersen tlf. 476 79 051

 
Halsing Barnekor fra 4 år 
Tirsdager kl 17.15 - kl 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:
Øystein Evensen tlf. 922 06 150 

Se gjerne kirkens hjemmeside: www.larvik.kirken.no 

(velg menighet i menyen til venstre)

Barnetrim- 1-5 år. 
Starter opp igjen mandag 
27. august kl. 17.00 - kl.18.00.

Bli gjerne medlem i Facebookgruppa: 
"Barnetrimmen Østre Halsen"
Mandager kl. 17.00 - kl.18.00 
Velkommen! 
Kontaktperson: 
Lars A. Løwe, tlf.: 982 53 326 Konfirmanter 

�Presentasjonsgudstjeneste 
søndag 2. september kl. 11.00.
�Første konfirmantsamling 
tirsdag 4. september rett etter skolen.
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!

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 - kl.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 - kl. 12.00
� 4. september
� 2. oktober
� 6. november
� 4. desember
Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 92206150

Kor uten grenser 
(damekor for alle aldersgrupper)
Onsdager fra kl.12:00 til 14:00 i 
menighetsalen. Kaffekos etterpå.  
Leder: 
Pieter Leebeek tlf. 993 15 073 

Stillhetens time med Bibelen 
Siste tirsdag i måneden 
kl. 19.00 - kl. 20.00 nede i kirken
Samlinger i høst: 
� 28. august
� 25. september
� 30. oktober
� 27. november
Ta med Bibel og skrivesaker. Tekstene er fra 
evangeliene og handler om hva Jesus gjorde 
og sa da han levde på jorda.
Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

Lørdagstreff
Lørdagstreffene er i menighetsalen 
fra kl.11.00 - kl.13.00

Lyst til å hjelpe til? 

Aktivitetene våre vokser, og vi ønsker oss flere som kan hjelpe til. 

Varierte og meningsfulle oppgaver. 

Ta kontakt med: 

Lars A. Løwe tlf. 982 53 326

Østre Halsen menighet



16

KONFIRMANTER I ØSTRE HALSEN MAI 2018






Konfirmantleir
Fredag 13.- lørdag 14. april var vi på konfirmantleir på Solåsen leirsted 

i Tjølling. 

Solåsen er alltid flinke til å lage hyggelige dager for oss. Det ble en flott 

opplevelse. 

Det var tid til både undervisning, forberedelse til samtalegudstjeneste 

og til å "henge og slenge" og ha det gøy. 

Østre Halsen menighet





 Dypt konsentrert. Øver på tekster 
som skal leses på gudstjenesten. 

Leir er gøy!

Dramagruppa øver til gudstjenesten.
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Samtalegudstjeneste søndag 15 april:
Gudstjenesten var godt forberedt, og konfirmantene deltok i alle ledd. 
På slutten av gudstjenesten deltok konfirmantene med sangen 
"Through the storms of life." 
På bildet ser vi det store konfirmantkoret.

Østre Halsen menighet
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Konfirmanter søndag kl. 11.00

Konfirmanter lørdag kl. 11.00

Konfirmanter lørdag kl. 13.00

Østre Halsen menighet

I år ble 50 ungdommer 
konfirmert i Østre Halsen kirke. 
Det har vært en flott gjeng å 
samarbeide med. Konfirmantene 
har alltid stilt opp, og de har fylt 
kirken med liv og glede gjennom 
konfirmasjonstiden.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 
LØRDAG 5.MAI OG SØNDAG 6. MAI 
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SPEIDERENE RYDDER MARIN SØPPEL

Østre Halsen menighet

Østre Halsen KFUK-KFUM speidere deltok 
på Kystlotteriet og ryddet på Oterøya og 
Rekkeviksbukta mandag 16. april.

Vestfold krets av Norges KFUK/KFUM-
speidere har gjort avtale med Kystlotteriet 
om å rydde marin søppel. En fin oppgave for 
speidere da punkt 3 i speiderloven heter: " 
En speider kjenner og tar vare på naturen". 

Derfor var det fint for Østre Halsen KM-
speidere å gjøre en innsats mandag 16. april. 

Vi delte oss  i 2 grupper og ryddet marin 

søppel på Oterøya og Rekkeviksbukta. På en 
god time fant vi mye plast, isopor o.l. og fylte 
5 sekker + en stor isoporbit som ikke fikk 
plass i sekkene. Vi ble overrasket over hvor 
mye som ble funnet og når vi rotet litt i tanga 
dukket det alltid opp små plastbiter av ymse 
slag. 

Selv om vi ikke fikk plukket alt på disse 
stedene så vet vi at det vi plukket er fjernet 
fra naturen og kan ha reddet fugler og 
marint liv. Hver dag fremover er det viktig at 
alle gjør sitt beste for å forhindre forsøpling.

Speiderleder Anita S. Gregersen
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Sommeravslutning for 
Halsing Barnekor
Tirsdag 29 mai hadde vi sommeravslutning 
for barnekoret vårt. Det siste året har vi hatt 
inntil 27 barn fra 3-8 år. 

Vi har hatt korøvelser på tirsdager, i tillegg til 
at vi har sunget på familiegudstjenester og på 
julemessa. Vi hadde også en "hjemme-
alene fest" hvor vi laget fest i kjelleren. Barna 
kunne da velge om de ville spille airhockey, 
fotballspill eller bordtennis. I tillegg hadde vi 
diskotek i peisestua. For mange av barna ble 

det livets første diskotek. Tilbakemeldingene 
var positive, og slike fester ville både små og 
store ha flere av. 

På sommeravslutninga inviterte vi foreldre, 
søsken, besteforeldre og oldeforeldre til 
konsert. Spente og stolte barn sang så det 
ljomet i kirkerommet vårt, til de pårørendes 
store glede. 

Vi starter opp igjen tirsdag 22. august og 
ønsker både nye og "gamle" barn velkomne! 
Møt opp, eller ta kontakt med:
Sølvi på tlf: 988 86 143. 

HALSING BARNEKOR
Halsing barnekor er et kor for barn fra 4 år og oppover
Våren 2018 hadde vi 27 barn fra 3 til 8 år. 
Koret ledes av Pieter Leebeek og Sølvi Helleren Larsen.
Koret har korøvelse hver tirsdag fra 17.15 til 18.30, inkludert kveldsmat og lek. 
Alle barna får kor t-skjorter. 

Koret tar sommerferie frem til 22. august. 
Nye barn ønskes velkommen til høsten! 
Tilbudet er gratis. Sølvi kan nås på telefon 988 86 143
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INTERVJU MED NOEN AV BARNA 
I HALSING BARNEKOR
Dette er spørsmålene barna fikk:

1. Hva heter du?
2. Hvor mange år er du?

3. Hvorfor er det gøy å synge i kor?
4. Er det noe som er kjedelig her i koret?

1. Kevin
2. 6 år
3. Fordi jeg liker å synge
4. Det er kjedelig at vi må dra hjem 

med en gang vi er ferdige med 
å spise!

1. Jeg heter Sigrid
2. Nesten 7 år
3. På grunn av at man må synge, og 

jeg elsker å synge!
4. Nei, jeg tror ikke det

1. Rose
2. 5 år
3. Jeg syns ikke det er gøy å synge!
4. Å synge

1. Silje
2. 5 år
3. Fordi man kan synge
4. Nei

1. Elvira
2. Fem og et halvt år, og noen 

måneder!
3. Det bare er sånn!
4. Ja, at jeg må stå lenge

1. Evelina
2. 3 år
3. Fordi det er så gøy!
4. Nei, bra!

1. Frida
2. svarer 4 år (og viser frem fire 

fingre)
3. Fordi atte… hmmm… det er så 

gøy å leke gjemsel!
4. Det at man må sitte stille dagen 

lang!

1. Adelen
2. 3 år
3. Å leke 
4. Nei!

1. Hanna
2. 5 år
3. Fordi det er gøy
4. Jeg vet ikke 

Kevin Sigrid Silje Elvira Sofie

Evelina Frida Adelen Hanna

Rose

Østre Halsen menighet
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Vi så dem nesten alltid sammen, de tre 
søsknene Hegdal; Magnhild, Håkon og Gunlaug 
– som et trekløver. De bodde som naboer på 
Kaupang. Senere flyttet de til hver sin leilighet 
her på Østre Halsen, også tett ved hverandre. 
De samles ved måltidene, de gikk turer 
sammen, og de trivdes i hverandres nærvær.

Nå mangler et blad i trekløveret. Magnhild, den 
eldste, er gått bort.
En kjær venninne, og et varmt og hjertegodt 
menneske skal vi ikke se mer.
Det betydde meget for Magnhild å bo i 
nærheten av kirken på Østre Halsen, som hadde 
vært etterlengtet i over 100 år, før noen tok 
tanken opp igjen i 1960- årene. ”Tenk om de 
kunne få bygget denne kirken!” ”Men, hvordan 
skaffe midler?” En liten gruppe arbeidet med 
dette, og Magnhild var en av de ivrigste til å få 
dette til.

På denne tid ble det populært med 
loppemarked, og det ble arrangert mange av 
disse gjennom årene. Det var også både jule- og 
påskemesser. I tillegg begynte Magnhild med 
en damegruppe som, i form av håndarbeid 
til basarer, skaffet penger. Damegruppen ble 
oppstarten til ”Fredriksons fabrikk”. Navnet fikk 
den meget senere, etter en populær TV serie.

Etter stor innsats sto kirken ferdig i 1983. 
Flere frivillige sto også på for å få bygget 
menighetssal, peisestue og kjøkken, slik at den 
ble en fullverdig arbeidskirke. Hvor stolte de 
måtte ha vært over å ha klart å gjennomføre 
”100-års tanken”.

Jeg tror jeg med sikkerhet kan si at kirken var 
Magnhilds annet hjem. Her må jeg også ta med 
Gunlaug. De to søstrene var der både sent og 

tidlig. Det var ikke for ingenting at Håkon kalte 
kirken for ”Søsterkirken”. Så det er ikke bare på 
Hadeland de har søsterkirke.

Magnhild fortsatte arbeidet til menighetens gode. 
Derfor vedble Fredriksons fabrikk. Hun ønsket så 
inderlig at kirken skulle få et fast diakonat. Senere 
skulle det bli enda en ting å støtte; Barnehjemmet 
Akanisoa på Madagaskar.

Det var gjennom kirken jeg møtte Magnhild. 
En dag besøkte jeg Fredriksons fabrikk. Der satt 
mange flittige damer rundt et stort bord. De 
strikket, heklet, broderte, sydde og pratet. Det så 
ut som om de hadde det så trivelig, og jeg gledet 
meg til å begynne der når jeg selv ble pensjonist.

Det er mange ting jeg kunne si om Magnhild. 
Hun hadde et behagelig vesen, men frem for 
alt var hun et medmenneske som ville alle vel. I 
kirkesammenheng ville hun at alle skulle føle seg 
hjemme. Hun tok seg ekstra av de nye for at de 
skulle føle at de var velkomne.

Magnhild var målbevisst. Hun hadde mange ideer 
som hun gjennomførte. Som administrator var 
hun dyktig. Hun hadde bestemte meninger om 
mangt og meget, men fikk alltid fremhevet dem 
på en sakelig, mild og lun måte. Som menneske 
var Magnhild en optimist. Ingen oppgaver syntes 
umulig for henne. Jeg hørte aldri Magnhild 
uttrykke seg ufordelaktig om et menneske. Hun 
snudde alle ting til noe positivt.

Magnhild var gjestfri. Alltid sto hennes hjem 
åpent, og når som helst kan jeg se hennes gode 
smil. Det er en ting vi mennesker har så vanskelig 
å forstå; Livet er et lån. Vi lever bare en viss tid 
her på jorden. Nå er Magnhilds liv ute, men hun 
vil alltid være i våre minner. Og vi vil minnes 
henne som det gode menneske hun var.

Vi lyser fred over Magnhilds minne!

Til minne om 
Magnhild Pernille Hegdal
f. 21.12.1923, d. 10.02.2018

Ved Karin F. Archer.

Østre Halsen menighet
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Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling kirke
www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook

Søndag 10. juni
Tjølling kirke

3. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Markering av gullkonfirmanter. 
Silje Skarvang Staer, trompet og 
Elias Jørgensen, trombone

Søndag 17. juni
Tjølling kirke

4. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Torbjørn Aune, gitar

Søndag 24. juni
Østre Halsen kirke

Jonsok
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Østre 

Halsen 

Søndag 1. juli
Tjølling kirke

6. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Felles Gudstjeneste 

Søndag 8. juli
Østre Halsen kirke

7. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Østre 

Halsen 

Søndag 15. juli
Tjølling kirke

8. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Besøk fra TfU-leir på Solåsen. 

Søndag 22. juli
Østre Halsen kirke

9. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Østre 

Halsen 

Søndag 29. juli
Tjølling kirke

Olsok
Kl. 11.00 Felles Gudstjeneste  

Søndag 5. august
Østre Halsen kirke

11. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Østre 

Halsen 

Søndag 12. august
Tjølling kirke

12. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Felles Gudstjeneste 

Søndag 19. august
Østre Halsen kirke

13. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med Østre 

Halsen 

Søndag 26. august
Tjølling kirke

Vingårdssøndagen
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste hvor barn og 
unge deltar.

Søndag 2. september
Tjølling kirke

15. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter. Avskjed med 
sogneprest Ruben Heitman

Søndag 9. september
Tjølling kirke

16. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste 



Hemli’heten søndagsskole 
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. 

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. 
Vi starter opp etter 
sommerferien 22. august.

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). Første øvelse høsten 
2018 er 29. august.

BiTs
Tirsdager fra kl. 17.30 til 18.30. 
Kor for gutter og jenter fra 
2. til 7. klasse. 
Første øvelse høsten 2018 er 21. august.

Tjølling menighet
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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) 

Etter sangstund og lunsj er det tid for lek og 
moro på babysangen. 

 Aktiviteter for barn 

i Tjølling 

Mega-BiTs – «Etter skoletid»-kor
Torsdager i oddetallsuker fra kl. 13.30 til 15.30. 
Første treff på høsten blir 13. september. 
Ledere er: Vigdis M. Poupart og 
Anne Marit Ådland. 



8. mai var det tid for den årlige konserten med korene i kirken. Denne gang fikk vi oppleve 
sang av både BiTs, Mini-BiTs og Mega-BiTs. Alt med tonefølge av et veldig dyktig band, ledet av 
Vigdis M. Poupart. Det ble en flott konsert med mye sangglede, fine tekster og dyktige sangere i 
alderen 4 til 12 år. 

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. Første samling er 22. 

august. Deretter hver 4. uke.

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. 

Tjølling menighet
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Mega-BiTs – «Etter skoletid»-kor
Torsdager i oddetallsuker fra kl. 13.30 til 15.30. 
Første treff på høsten blir 13. september. 
Ledere er: Vigdis M. Poupart og 
Anne Marit Ådland. 



Ny messehagel i Tjølling kirke 
Tjølling kirke har siden 1951 hatt en flott 
hvit messehakel i lysegul silke. Messehagelen 
brukes i gudstjenester når presten forretter 
nattverden. Kirkeåret har fire ulike farger. 
Rødt, grønt, lilla og hvit. Ut i fra kirkeåret 
bruker presten den messehagelen med riktig 
farge. Den hvite messehagelen er festtidens 
farge. Den brukes for eksempel 1. juledag, 
Maria budskapsdag og tiden fra 1. påskedag 
og frem til 2. pinsedag.  

Tjølling kirkes hvite messehagel ble i sin tid 
gitt kirken av Tjølling sparebank og produsert 
av Den norske Husflidforening. Den ble tatt i 
bruk 1. påskedag 1951. Etter 67 år i tjeneste 
har messehagelen blitt så slitt at den ikke 
lenger kan repareres. Det må produseres ny. 

Tjølling menighetsråd har nedsatt en 
komite og engasjert grafiker og designer 
Gro Jensen til å utarbeide forslag. Det skal 
også brukes lokal sydame og lokal broderer.
Menighetsrådet har nå vedtatt sitt forslag til 
stoff, symbolbruk og design. Dette sendes 
biskopen for endelig godkjenning. 

Kirkelige tekstiler er dyre å anskaffe fordi vi 
ønsker produkter av høy kvalitet og med lang 
holdbarhet. Ambisjonene er at ny messehagel 
kan brukes i kirke i 60 til 100 år fremover.  
Det har også vært et ønske fra komiteen og 
menighetsrådet å bruke lokale håndverk og 
design. Dette for å få en messehagel som 
passer best mulig til vår kirke. 

Budsjettet for ny messehagel er på 52.000,- 
kr. Menighetsrådet har engasjert Magnhild 
Dolven til å lede innsamlingsarbeidet til ny 
messehagel. Så langt har det kommer inn litt 
over 20.000,- kr. Det er vi veldig takknemlig 
for. 

Ønsker du å være med å gi en gave 
øremerket ny messehagel, er vi takknemlig 
for gaven.

Merk betaling med «ny messehagel» 
til Tjølling menighet kontonummer: 
2540.21.00918  eller vippsnummer: 77801.  

Tjølling menighet

Skisse foran

Nåværende messehagel

Skisse bak
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Skisse foran

Skisse bak

Mot slutten av sommeren inviterer vi til 
Sommerkonsert i Tjølling kirke. Medvirkende 
er Søstrene Skilbred som består av Ellen 
Synnøve Skilbred, Tone Merethe Skilbred, 
Kristin Elise Bredvei-Skilbred og Anne 
Marit Ådland (som til daglig jobber som 
trosopplærer i menigheten). Alle søstrene 
har sin bakgrunn i Sandefjord Jentekor 
og i gospelkoret SingIn (som holder til i 
Sandefjord Normisjon). 

Søstrene har sunget sammen i mange år, 
og de har sunget på en rekke gudstjenester 
og møter, holdt formiddagskonsert i 

Fra venstre ser vi Anne Marit, Kristin Elise, EllenSynnøve og Tone Merethe.

Sandefjord kirke og hatt konsert i Larvik kirke 
(«Sommerkveld i Larvik kirke»). 

De har et variert repertoar og vi får høre bl. 
a Hymn to freedom (Oscar Peterson), Vilken 
värld det ska bli (Per Erik Hallin) og Bæ, bæ 
lille lam (slik du trolig aldri har hørt den før). 

På fløyte får vi høre Karoline Klepaker som 
kommer fra Tjølling og har spilt i kirken ved 
flere anledninger. Ved piano og orgel sitter 
kantor Vigdis Mork Poupart. Velkommen til 
en hyggelig musikalsk kveldstime! 

Kollekt ved utgangen.

 Sommerkonsert 
med Søstrene Skilbred og Karoline Klepaker
Tjølling kirke torsdag 16. august kl. 19.30
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Tårnagent helg 

Tårnagentene ble delt i grupper og løste 
oppdrag i kirkerommet. 

På de ulike postene var ungdom fra 
ledertreningsopplegget og kirkens 
ansatte.

Gode venner på tårnagenthelg. Avisleken er alltid gøy!

Flotte tårnagenter i Tjølling menighet. 
Det ble en super helg!

Under gudstjenesten på søndag var det nye 
oppdrag som måtte løses, og tårnagentene klarte 
det med glans!

17. og 18. mars - for 3. klassinger
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KONFIRMANT LEIR - MARS 2018

Givertjeneste
Tjølling menighetsråd ønsker å puste liv igjen 
i menighetens givertjeneste. Tidligere har 
mange bidratt med faste gaver til menig-
hetens arbeid for barn. Nå ønsker imidlertid 
menighetsrådet igjen å mobilisere folk i 
Tjølling til å være med å bidra tid en aktiv og 
engasjerende menighet i tiden fremover.

Jevnlig leser vi overskrifter om kutt i 
overføringene til drift av kirken. I Larvik prosti 
har vi denne våren måtte nedskjære med en 
halv prestestilling. Det er bare et tidsspørsmål 
før kuttene også rammer vår menighet. Det 
er slutt på den tiden der stat og kommune 
fullfinansierte den lokale menigheten til å drive 
frivillig arbeid for barn, ungdom, voksne og 





 Paintball ble leirens høydepunkt 
for mange av konfirmantene og 
ungdomsledere. 

Ungdommer fra menighetens 
ledertreningskurs bidro med mange 
oppgaver underveis i leiren. 

Konfirmantene skapte glede og latter på 
lørdagens underholdningskveld på leiren. 







eldre. Om vi skal ruste oss for fremtiden er vi 
avhengig av at en del av Tjøllings innbyggere er 
med på å bidra også økonomisk til menighetens 
arbeid. 
Menighetsrådet starter nå er en aksjon for å 
mobilisere flere og nye givere til menighetens 
arbeid. Om du ønsker å støtte Tjølling menighet 
oppretter du et fast trekk i nettbanken din 
til menighetens konto: 2540.21.00918  Om 
du gjerne vil øremerke gaven, gjør det i 
betalingsinformasjonen. 

Man får skattefradrag for gaver fra kr. 500,- 
opptil kr. 30.000,- om man oppgir personnummer.

Tjølling menighetsråd takker alle som ønsker å 
være med å bidra. 

Av: Ruben Heitmann og Karen Kjølen Hellenes
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Konfirmanter lørdag 26. mai

Konfirmanter søndag 27. mai
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"Katedralen på Tjodalyng"

Er det en bok man bør lese denne sommeren 
så er det boka om Tjølling kirke. Det mener 
i hvert fall Ingvar Skarvang. Undertegnede 
er helt enig. - Ingen på skolen hadde nok 
trodd at jeg skulle skrive bok. Det var lite 
som tydet på det, forteller Ingvar. I midten 
av mai presenterte han og medforfatter 
Lillian Wiraker Skow boka på Tjølling 
menighetssenter. 

Ingvar forteller at hans interesse for Tjølling 
kirke virkelig våknet da han på et foredrag i 
1998 hørte Dr. philos Jan Brendalsmo fortelle 
om Tjølling kirke, bl.a Da jubileumsboka for 
Tjølling kirke skulle utgis i år 2000 var Ingvar 
med i bokkomiteen. Da måtte han for alvor 
sette seg inn i mye av den rike historien til 
kirken. I jubileumsåret ble Brendalsmo invitert 
til å holde foredrag om Tjølling kirke. Et av 
hans store spørsmål var hvorfor man i sin tid 
bygde en stor basilika på et jorde i Tjølling. 
Det ble også utgangspunktet da Ingvar satte 
seg ned foran og startet prosessen med det 
som skulle bli et bokmanus. Men manuset 
ble lagt i en skuff. 

I taket i Tjølling kirke henger kirkeskipet etter 
Thomas Beck som ble restaurert i fjor vår.  
Lillian forteller at hun fattet interesse for den 
spennende historien bak tilblivelsen av skipet. 
– Ingvar er jo over snittet interessert i historie, 
og han mye kunnskap om Tjølling kirke, sier 
Lillian. Hun tok kontakt med han i mars i fjor 
med tanke om å få merkunnskap om kirken 
og kirkeskipet. I løpet av samtalen kommer 
de inn på Ingvars bokmanus som har ligget i 
en skuff i 15 år. 

Lillian tok fatt i manuset med stor 
begeistring. Sammen har de bygget ut 
boken, historien og plottet. - Mye av 
rammeverket var der da jeg fikk lese 
manuset. Men jeg har fylt ut med litt flere 
detaljer og historier, forteller Lillian. Ingvar 
forteller at det aller fleste detaljene i boka har 
en sterk inspirasjon fra historiske hendelser. 

Boka er trykket i et opplag på 1500 stykker. 
Jeg har aldri hatt en tanke om å tjene penger 
på dette, forteller Ingvar. For meg er det bare 
veldig gøy å få lov gi ut denne boka sammen 
med Lillian. Men det er kjempegøy om 
folk leser boka og blir begeistret. Boka kan 
kjøpes av de to forfatterne eller i en av byens 
bokhandlere, forteller forfatterne.  

Av Ruben Heitmann
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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



For noen tiår siden ble 
kirkens trang til å for-
arge seg over sanselighet, 
lyst og glede med rette 
ironisert over av Dag-
bladets Hammarlund. Han 
tegnet mesterlig et 
ektepar på et bedehustak 
på Sørlandet som kunne 
skimte nakne kropper i det 
fjerne. Foranledningen var 
kristenfolkets reaksjon på 
at en nudistbadestrand 
kom for nær bedehusets 

eiendom. Replikken på taket var tatt på kornet. 
Kona grep etter mannens kikkert og repliserte: 
«Konrad, nå er det min tur til å forarges!» Ja, 
forarget har man vært, ikke bare på Sørlandet, 
men rett som det er i hele landet. Vi lot synds-
begrepet bli altfor mye preget av menneskelig 
angst og menneskers behov for å fordømme og 
kontrollere andre. Syndelistene var nok velmen-
te, men påførte altfor mange kvinner og menn 
falsk skyldfølelse og et forkrøplet liv. Sorry!

Vi har tatt grundig selvkritikk fordi vi var mer 
opptatt av syndsbekjennelse enn av tilgivelse. Vi 
var mer fiksert på det som kunne ødelegge livet 
enn det som kunne muliggjøre liv. Derfor har det 
i kirken de siste tiårene vært en positiv anerkjen-
nelse av menneskelig livsutfoldelse som tidligere 
ble mistenkeliggjort. Vi har også hatt en stille 
nattverdvekkelse i vår kirke hvor det etter hvert 
begynner å gå opp for folk at presten ikke sier: 
«Kom alle dere som er verdige, men kom, for 
alt er ferdig». Hva er kirken hvis den ikke tilbyr 
tilgivelse for syndere og oppreisning for alle som 
går på en smell? 

Poenget med dette sommerbrevet er at kirkens 
svar på synd ikke er forargelse eller fortielse, 
men oppgjør og tilgivelse. Da kong David hadde 
brutt inn i et annet forhold og hatt sex med 
Batseba var han fristet både til taushet, baga-
tellisering og forargelse. Han skriver selv om 
denne tiden: «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg 

bort, jeg stønnet dagen lang. Min livskraft 
tørket bort som en eng i sommerheten» 
(Salme 32). Endelig forsto han poenget. Våre 
synder blir ikke borte om vi bortforklarer, 
tier eller forarges. Det er vi som blir borte. 
Vår glede, vår fred og vår gode samvittighet 
forsvinner hvis ikke vi går inn i oppgjør og ut 
med tilgivelse. 

I dette sommerbrevet peker jeg på Gud 
som har vist oss tilgivelsens vei og latt oss 
oppdage hvor uendelig verdifullt det er å 
leve med god samvittighet. Fred i sjela med 
en god samvittighet må være en av verdens 
beste bevarte hemmeligheter. Verd å takke 
for og verd å akte høyt. Det er en sammen-
heng mellom vår fortid og vår fremtid. Den 
som opplever fortiden som skyld møter ofte 
fremtiden med angst. Den som erfarer for-
tiden som tilgitt, møter fremtiden som håp. 
Denne dype sammenheng i livet må vi hjelpe 
hverandre å fastholde.

I dette sommerbrevet vil jeg også takke 
dere alle rundt i menighetene i Vestfold og 
Buskerud som jeg har fått møte i disse fire 
årene som biskop i Tunsberg. Avgjørelsen 
om å runde av og gi stafettpinnen videre 
ved fylte 68 kjennes riktig. Og ordet 
pensjonist finnes heldigvis ikke i Bibelen. 
Jeg vil fortsette med å formidle verdens 
beste budskap. Det er mulig å ha fred i sjela 
med en god samvittighet. Jesus døde for 
våre synder og tilbyr sjelefred til alle som tar 
imot. Sånn sett er vi alle syndere i sommersol. 
Og enda bedre: Vi kan bli tilgitte syndere i 
sommersol.

SommerhilsenSommerhilsen fra biskop Per Arne Dahl




