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Gud i mitt bilde

Vi hører eller leser ofte om mennesker som 
beskriver Gud i følgende ordlag: ”For meg 
er Gud…”, eller ”Min Gud er…” Kanskje er 
det bare en ubetenksom måte å formulere 
seg på. 

For gjennom disse ordene begrenser man i 
realiteten Gud til sin egen opplevelse av ham. 
Man åpner opp for at min Gud kan være 
annerledes enn din Gud. Èn sann Gud, fra 
evighet til evighet blir erstattet med min Gud, 
her og nå. I dette hører vi gjenklangen av 
postmodernismens relativisering av sann-
heten – det som er sant for meg er ikke 
nødvendigvis sant for deg. Alle må selv finne 
fram til sin sannhet. Og med dette oppheves 
sannheten.

Er vi i vår søken etter min Gud i ferd med å 
oppheve ham? Hva skjer dersom jeg lykkes 
med å finne min Gud, en Gud jeg forstår og 
kan forutsi, en Gud som er logisk og går opp 
– som et regnestykke? Hva skjer da? Har jeg 
funnet Gud? Jeg er redd jeg heller har mistet 
ham. Og det jeg sitter igjen med er en avgud, 
en menneskelaget Gud, en Gud skapt i mitt 
bilde. En slik Gud kan jeg kontrollere, jeg kan 
få plass til ham i min egen bukselomme. Kan-
skje gir han meg trygghet, som en lykkestein.

Hvem er Gud? Jeg vet ikke, ikke helt. Jeg vet 
at han har skapt meg i sitt bilde, derfor kjen-
ner han meg bedre enn jeg kjenner meg selv. 
Derfor tilhører jeg ham. Jeg vet også at Gud 
har gitt seg til kjenne gjennom skaperverket 
og sitt ord, Bibelen. Der kan jeg finne ham, 
men jeg kan ikke gripe ham, ikke helt. For 
Gud er alltid større. Han er større enn skaper-
verket, og han er større enn det som får plass 
i en bok, selv Bibelen. Han er større en min 
fatteevne, han sprenger min forståelseshori-
sont. Han kan ikke fanges i et logisk system, 
han får ikke plass i noens bukselomme.

Er ikke det deilig? Er det ikke trygt? Jo, det 
er uforutsigbart og til tider frustrerende, men 
først og fremst er det trygt. For det gir visshet 

om at det faktisk er Gud vi har med å gjøre, 
den sanne og evige Gud. Dersom Bibelen 
hadde talt om Gud på en måte som gjorde 
meg i stand til å forstå ham fullt ut, hadde 
sjansen vært stor for at de som førte Bibelen 
i pennen bare hadde konstruert en Gud som 
var lett å selge. Men heller ikke Bibelens 
forfattere satt med det fullstendige bildet 
av hvem Gud er, derfor nøyde de seg med å 
skrive ned det de hadde sett og hørt. Det gir 
meg tillitt til at det som står er sant, for det 
er ikke tilpasset menneskelig fornuft, det er 
større.

Kan vi leve i relasjon til en Gud vi ikke for-
står? Forstår vi menneskene vi omgir oss med 
fullt ut? Det er neppe mulig, men etter å bli 
kjent med enkelte og forstå noe av hvem de 
er, kan vi leve i relasjon til dem likevel. Vi kan 
til og med elske, og la oss elske. Gud lar seg 
ikke forstå, men han lar seg kjenne. Han kom 
til jorden i en menneskekropp. Han levde 
sammen med menneskene og lot de bli kjent 
med ham. Da tiden var kommet for å forlate 
jorden og stige opp til himmelen for å gjøre 
i stand et sted for menneskene, sa han: ”dit 
jeg går vet dere veien.” Tomas sier til ham: 
”Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan 
vi da vite veien?” Jesus sier: ”Jeg er veien, 
sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten 
ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også 
kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham 
og har sett ham.”

Veien til Gud går gjennom Jesus, gjennom 
det Jesus gjorde på korset. Men historien om 
Jesus er ikke først og fremst en historie om 
menneskets søken etter Gud, men om Guds 
søken etter mennesket. I Jesu seier på korset 
vant Gud menneskene tilbake til seg. Derfor 
er kanskje ikke det viktigste at vi har funnet 
Gud, men at Gud har funnet oss.

Av: Hilde Heitmann
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Døpte
 • Mia Evensen Walin
 • Sindre  Adelsten Herland
 • Viktor Krasniqi Knai
 • Sebastian August Antonov Strandlie
 • Joakim Løberg Horgen
 • Olav Ingebretsen Lindtvedt
 • Anders Heimestøl Solberg
 • Jesper Høeg Krognes

Døde 
 • Johanne Sofie Syrrist
 • Kari Johanna Bjønnes Kristiansen
 • Arne Kristen Håkestad
 • Janne Wiig
 • Erik Lindgren
 • Kari Hødal Halvorsen
 • Jan Erik Sannes
 • Reidun Wicksten
 • Inger Elisabeth Bakke
 • Lise Bjønnes

Vigde
 • Tone-Heidi Øvrum og Øystein Herdelund Smith
 • Katrine Nikolaisen og Ken Skjeggerud
 • Kristine Berdal og Roger André Borgen Solen
 • Cecilie Louise Charlesen og Geir Lindgren
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Min salme 

Deg å få skode er sæla å nå

Deg å få skode er sæla å nå, 
Gud ver det syn som mitt hjarta vil sjå; 
ver du for tanken min dyraste skatt, 
ljoset som strålar ved dag og ved natt! 

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 
tal du det levande ord med di røyst! 
Far, lat meg vera barn her hjå deg. 
Kom til meg, Herre, ja bu du i meg! 

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; 
ver du det merket som syner mitt verd, 
livd for mi sjel, den tryggaste vakt; 
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! 

Rikdom og ære som menneske gjev, 
er ikkje meir enn den morknande vev. 
Du er min arv som varer til sist,
 himmelske konge, det veit eg for visst. 

Konge i æva, å lat du meg då 
sigrande inn i ditt rike få gå! 
Ver du mi tru, den vona eg ber 
til eg får skode din herlegdom der. 

Hjemme i bokhylla har jeg ei tynn lita bok 
som jeg fikk som gave til 50-årsdagen. Det 
var sikkert en av de billigste gavene jeg fikk 
den dagen, men den ble samtidig en av de 
mest verdifulle. Bokens tittel er «Flame in my 
heart» (Flammen i mitt hjerte) og er skrevet 
av David Adam som har vært prest på Holy 
Island like nord for Newcastle. 

Øya het i gammel tid Lindisfarne. Her lå 
det et gammelt kloster, og vikingetiden ble 
innledet ved at klosteret på Lindisfarne ble 
plyndret  år 793.

Men tilbake til boken «Flame in my heart». 
Den er beretningen om Aden som grunnla 
klosteret på Lindisfarne på 600-tallet. Adan 
var av irsk eller keltisk hærkomst. Han ble 
sendt ut fra klosteret Iona på vestkysten av 
Skottland. Det var et farefullt oppdrag, men 
han stolte på Gud: «Jeg vet ikke hva som skal 
møte meg, men jeg vet hvem som skal møte 
meg.»

Aden var trygg på at Gud ville møte ham i alt 
som kom til å møte ham.

Boken ga meg en åndelig fornyelse og ble 
en øyeåpner for de gode impulsene vi har 
fra irsk eller keltisk trosliv. Kelterne sendte 
misjonærer til store deler av Europa etter 
at Romerriket falt sammen. Kelterne hadde 
en livsnær og jordnær kristentro. De bærer 
samtidig på en grunnleggende glede og 
tillit til Gud. Dette  gjenspeiles  i mange av 
diktene og salmene deres. En av de fineste 
jeg kjenner kom med i salmeboka i 1985 
og ble på mange måter en døråpner for det 
keltiske. Salme står på nr. 482 og har tittelen: 
«Deg å få skode.»

I NRK-programmet «Salmer fra 
Vest» uttaler Helge Helgheim: 

«Det er noe ved denne 
samklangen mellom nytt og 
gammelt som griper tak i en. 
Kanskje handler det om å ta alle 
livets sider på alvor, sorg og glede..»

Forfatteren er ukjent, men den ble gjendiktet 
av Mary Elisabeth Boyne i 1905 og oversatt til 
norsk av Arve Brunvoll.

Av:Thor Egil Abrahamsen. 
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2. september har du din siste gudstjeneste i 
Tjølling kirke, hvor går veien videre?

I begynnelsen av mai fikk jeg en forespørsel 
om jeg kunne tenke meg å bli daglig leder 
på Strand Leirsted i Sandefjord. Umiddelbart 
tenkte jeg at det var ikke aktuelt fordi jeg 
hadde vært så kort tid i Tjølling. Men så 
klarte jeg ikke legge fra meg forespørselen. 
Etter mye frem og tilbake landet jeg på å 
takke ja til forespørselen.

På Strand vil jeg ha mer administrative 
oppgaver, som utleie, drift, markedsføring, 
utvikling og vedlikehold. Samtidig vil jeg også 
være involvert i en del av det flotte arbeidet 
som drives på leirstedet for barn, ungdom, 
voksne og eldre. På Strand er det også mye 
frivillighet, slik som i kirken. De frivillige vil  
jeg få et særlig ansvar for å følge opp.

Hva har du satt mest pris på i arbeidet i 
Tjølling menighet?

Det er selvfølgelig kontakten med alle 
menneskene, alle hjemmene jeg har kommet 
inn i. Menneskene jeg har truffet i sorg 
gjør et spesielt inntrykk. I løpet av bare noe 
få minutter åpner mennesker seg opp og 
forteller om sorgen over den de har mistet. 
Da kjenner man at presterollen gir en tillitt 
man skal forvalte på en ydmyk måte.

Selv om jeg bare har vært her i to år, har jeg 
kommet nær mange i ulike livssituasjoner. 
Noen av disse møtene vil jeg huske resten  
av livet.

Du har et stort engasjement for at alle skal 
ha mulighet til å delta på gudstjenester og 
menighetens arrangement, både i kirken  
og på menighetssenteret. Kan du fortelle litt 
om det?

Tjølling kirke er en fantastisk kirke med 
en lang og spennende historie. Men det 
er et krevende lokale å drive arbeid i etter 
dagens forventninger. Både ansatte og 
frivillige kjenner på et behov for et kirkebygg 
med tilgjengelighet for alle, uavhengig av 
funksjonsnivå. Toalettfasilitetene er gamle 
og utdaterte og kirkekaffekoking med mer 
fungerer ikke særlig godt i kirken. Bare i mine 
to korte år i Tjølling tror jeg dette har vært 
et tema i neste halvpartene av mine samtaler 
med folk i menigheten i forhold til gravferd 
og dåp i kirken.

Det er uholdbart slik det er i dag. Derfor har 
jeg prøvd å engasjere meg i dette sammen 
med menighetsrådet. Fellesrådets ansatte har 
tatt tak i dette og jobber nå sammen med 

Engasjert sokneprest sier takk for seg
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menighetsrådet for å finne en mulig løsning 
samme med vernemyndighetene. 

Også på menighetssenteret vårt har vi 
utfordringer i forhold til toalettfasiliteter 
og utdaterte kontorforhold for ansatte. 
Menighetssenteret leies av Larvik kommune 
så der er vi i dialog med dem om 
oppgradering av hele huset. Om vi kommer i 
mål med det er uvisst.

Hva har vært utfordrende med å være 
sokneprest?

Mangfoldigheten i prestetjenesten er både 
utfordrende og spennende. Mitt engasjement 
har også strukket seg utover de såkalt 
lovpålagte oppgavene. Jeg har engasjert meg 
i ledertrening for ungdommer, temakvelder 
for voksne, praktiske ting som bygg og 
anlegg og ikke minst menighetsbladet. Alt 
dette har vært spennende ting, og mer ville 
jeg gjerne gjort. Men som prest kjenner man 
alltid på et dilemma mellom oppgaver man 
må gjøre og oppgaver man vil gjøre. Mye av 
arbeidet man vil gjøre må skje på kveldstid. 
Da blir det igjen mindre tid til familie. Det er 
alltid et dilemma. For min del jobber kona mi 
også i kirken med mange kvelder og helger 
på jobb. Barna våre har etter hvert blir større, 
og har mindre forståelse for at mamma og 
pappa ofte må ut på kveldene. Nå ser de nok 
frem til en mer normal arbeidstid de neste 
årene for meg. 

Vi har akkurat hatt en skrivekonkurranse i 
menighetsbladet om «Ditt beste kirkeminne». 
Hva er ditt beste kirkeminne fra tiden i 
Tjølling?

Det var veldig stas med «Vi synger jula 
inn» og Prosjekt-gospelkoret i fjor. Det var 

veldig flott! Det har også vært noen vielser 
med minneverdige øyeblikk og uforutsette 
hendelser som jeg kommer til å huske. Jeg 
må også nevne samarbeidet med Vigdis 
(kantoren). Hun er utrolig flink, og får ofte 
med seg musikere å samarbeide med. Noe av 
det jeg kommer til å savne mest er musikken 
i gudstjenestene. Det er flott å være i kirken 
når hun øver til gudstjenesten og kunne gå 
å glede seg til søndagen. Selv om jeg ikke 
selv er musiker har jeg stor glede av sang og 
musikk i mitt eget liv.

Vi takker for tiden vi har hatt med Ruben i 
Tjølling, vi vet at mange har satt stor pris på 
hans arbeid og på han som person. Vi ønsker 
alt godt og lykke til videre!

Av: Anne Marit Ådland
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Bjørn Kinserdal vil være 
menighetens vikar frem til ny fast 
prest er på plass. Kinserdal er 
ansatt i bispedømme som prest i 
vikariater. Han har siden mai vært 
i Berg menighet på Brunlanes. 
Stillingen i Tjølling blir lyst ut i høst, 
og tilsetning blir 5. desember. Ny 
fast prest vil trolig være på plass 
3-4 måneder etter det. Vi håper 
og tror Kinserdal får en fin stund, 
mens han er i Tjølling. 

Av: Ruben Heitmann 

Bjørn Kinserdal, vikar i Tjølling menighet

Ord og utrykk i Bibelen: 

-Nåde
Nåde er et sentralt begrep i Bibelen, og særlig i 
Det nye testamentet, med litt ulike betydninger i 
sine greske og hebraiske grunnformer. På gresk 
kommer det av ordet for å glede seg og hilse, på 

hebraisk kommer det av ordet for å bøye seg ned for å vise omsorg. 
Generelt henviser det til gunst og velsignelse gitt av ren godhet og velvilje, i 
motsetning til det som er gitt som en rettferdig lønn. 

En kjernetekst for reformatorene, Efeserne 2,8, gir oss en god pekepinn på 
hva nåden innebærer og hvor sentral den er: «For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Nåde er ren og pur gave, 
utstrømningen av Guds godhet og kjærlighet for oss, fundamentet for både vår 
eksistens her på jorden og vårt liv i Jesus Kristus. 

Av: Øystein Evensen
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde 
mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene 
er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Trevor Keen 

Tegning: Trevor Keen 

Bestemor syntes 
lille Jenny hadde så vakkert smil:

– Tennene dine er som et perlekjede: 
Hvite perler tett i tett.

Lille Jenny ville si noe pent tilbake. 
– Tennene dine er som stjerner, bestemor: 

Gule og langt fra hverandre.

Et egg fikk 
se seg selv i et speil.

– Å nei, jeg har blitt et 
speilegg!

Finn navn på åtte planeter!  Fargelegg!

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

Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er 
gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover. 
Klarer du finne alle sammen?

R O T T A K J

L A V U R J O

I M E R K U R

M A N A N P D

B R U N E I E

O S S U P T N

M O M S T E K

B S A T U R N

A B B A N U R
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Gullkonfirmanter Tjølling kirke 10. juni 

1. rekke foran fra venstre: 
• Sylvan Bakke-Larsen (Larsen)
• Bente Gundersen
• Karin Ludvigsen (Jacobsen)

2. rekke:
• Aage Magnussen
• Marit Kaupang Aspaas
• Kirsti Ann Pedersen (Fallet)
• Anne-Grethe Svensson (Johansen)

3. rekke: 
• Åge Sandholmen
• Bjørn Dreng
• Torhild Kaupang Østby
• Else Marie Eftedal
• Einar O. Haugen

4. rekke:
• Erlend Bøe
• Knut Mølbach Konfirmantprest 
• Ole Magnus Melsom 

Østre Halsen - Gullkonfirmanter
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Gullkonfirmanter Tjølling kirke 10. juni 

Tjølling - Gullkonfirmanter

1. rekke foran fra venstre: 
• Jens Olaf Gundersen
• Inger Bjerge Solberg
• Wenche Nikolaisen (Nilsen)
• Anne Berit Smedstad 
• Anne Marie Horntvedt (Klepaker)
• Monika Nilsen
• Rune Wiik

2. rekke: 
• Ove Wik
• Mona Rita Hystad (Kristiansen)
• Svanhild Bredvei Kjøndal
• Jorunn Jensen (Haugen)
• Åse Andersen (Johannessen)
• Torild Gusland (Granli)
• Anne Grethe Guren Helgøy
• Brit Holtan Kristiansen

3. rekke: 
• Ingun Bogstad Tvedten
• Inghild Skalleberg Arnesen 
• Gunvor Skalleberg Carlsson 
• Synnøve Sannes 
• Unni Barth

4. rekke:
• Knut Mølbach Konfirmantprest 
• Nils Åge Østby
• Sigmund Granli
• Ragne Lund
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Søndag 2. september
Østre Halsen kirke

15. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste
Presentasjon av de nye
konfirmantene

Søndag 9. september
Tjølling kirke

16. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Ikke Gudstjeneste i 
Østre Halsen. Se Tjølling

Søndag 16. september
Østre Halsen kirke

17. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 23. september
Østre Halsen kirke

18. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-5-6-årsbok. 
Halsing synger.

Søndag 30. september
Østre Halsen kirke

19. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 7. oktober
Tjølling kirke

20. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Ikke Gudstjeneste i Østre 
Halsen. Se Tjølling

Søndag 14. oktober
Østre Halsen kirke

21. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 21. oktober
Østre Halsen kirke

22. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 28. oktober
Østre Halsen kirke

Bots- og bededag
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 4. november
Tjølling kirke 

Allehelgenssøndag
Kl. 11.00

Ikke gudstjeneste i Østre 
Halsen. Se Tjølling

Søndag 11. november
Østre Halsen kirke

25. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 18. november
Østre Halsen kirke

26. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 25. november
Østre Halsen kirke

Kristi Kongedag
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 2. desember
Østre Halsen kirke

1. søndag i advent
Kl. 17.00

Speidergudstjeneste og 
julegrantenning

Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke
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Et speiderliv på leir
 • En speider er åpen for Gud.
 • En speider er en god venn.
 • En speider kjenner og tar vare på naturen.
 • En speider er til å stole på. 
 • En speider er nøysom.   
 • En speider arbeider for fred. 
 • En speider tar ansvar og viser vei.

Dette lyder speiderloven som alle speidere 
følger. Speiderloven blir tydliggjort spesielt 
på leir rundt andre speidere. Noe av det mest 
viktigste og mest spennede for en speider 
skjer på en speiderleir. Denne sommeren har 
det vært en stor speiderleir med både norske 
og utlandske speidere fra verden rundt i 
Trondheim. Futura var navnet til landsleiren 
i 2018 for KFUK-KFUM speidere, og den 
hadde tema «fremtiden».

Speiderne har fått mange nye kunskaper i 
etterkant av leiren. Det første de gjorde når 
de kom frem var å sette i gang å planlegge 
hvor og hvordan ting skal settes opp. Det 
skulle bli henta forskjellige matrialer og utstyr 
for å sette opp leiren. Det går fra å være et 
øde område til å bli en liten by med flere 
tusen speidere samlet. Alle speidergruppene 
har sitt eget omeråde, der de skal bygge sin 
egen inngang, eller portal. Det ble da bygget 
og surret sammen en inngang av tømmer og 
tau.

På en av dagene ble haik gjennomført av 
speiderne. Da skal de ut og gå en tur på egen 
hånd utenfor leirområdet. De går et stykke 
og får noen oppgaver de skal gjennomføre 
i løpet av haiken. Her ble de kjent med 
flere nye speidere. Haiken var lærerrikt og 
gjør speiderne mer selvstendige. De får 

kunskap av å klare å finne veien med kart og 
kompass, og samarbeide tett mellom seg.

Det ble også arrangert et globalløp og et 
marked for å samle inn penger til arbeid 
i krigsherjede landet Sør-Sudan. Speider 
gruppene hadde alle vært sitt innslag på 
markedet og fikk utdelt to sedler hver, som 
hadde 10 kroner i verdi. Dette var også en fin 
mulighet til å bytte sjerf, speidermerker eller 
lignede med utlandske speidere.

Det var mye morsomt rundt leiren med 
sanger og innslag fra senen, opplegg med 
science som tema, og mange nye fjes å bli 
kjent med. Etter en uke på leir i Trondheim 
har speiderne fra Østre Halsen lært mye, hatt 
mye moro, lært å kjenne seg selv bedre og 
være mer selvstendig i naturen.

Av: Erik Buodd
Foto: Anita  S. Gregersen
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MatteltetMatteltet

Klare for haik

Speidervennskap

Østre Halsen menighet

Portalen til Østre Halsen 

og Stavern bygges



Speider`n
Annenhver mandag i partallsuker 
kl. 18.00 -19.30  
(endringer kan forekomme)
Oppstart: 20. august

 • 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 
Koret starter opp igjen tirsdag 21. august 
kl 17.15. Fint om nye barn møter kl. 17.00. 

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
for 5.-7. trinn
Annenhver tirsdag i oddetallsuker
Rett etter skoletid!
Oppstart: 28. august
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 
3. september kl. 17-18.00.
Bli gjerne medlem i Facebookgruppa: 
"Barnetrimmen Østre Halsen"
Mandager kl. 17.00 -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

16

Østre Halsen menighet

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
• 2. oktober. 
 Kåsør: Helge Øvretveit.
• 6. november. 
 Kåsør: Jan Grøtting Simonsen:
 «Bøkeskogen- botanisk og historisk.»
• 4. desember. 
 Kåsør: Hans Kragset

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf: 922 06 150

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 - 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
(Datoer kommer)
Lørdagstreffene er i menighetsalen 
fra kl. 11.00 - 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: 982 533 26.

Østre Halsen menighet



Ny medarbeider i Østre Halsen
Karen Elisabeth Wittersø Hector har takket 
ja til stillingen som 40% trosopplærer i Østre 
Halsen menighet. 

Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

18

Tur til Fredriksvern med mannsgruppa
Den 5. juni reiste mannsgruppa til Stavern 
der vi fikk en detaljert omvisning av den historiske marinestasjonen. 

Turen ble avsluttet med en lunsj i Skipperstua.  

Østre Halsen menighet
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Søndag 2. september
Tjølling kirke

15. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Presentasjon av konfirmantene. 
Avskjed sokneprest Ruben Heitmann.

Søndag 9. september
Tjølling kirke

16. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med dåp. 
Prest Bjørn Kinserdals første 
gudstjeneste i Tjølling.  

Søndag 16. september
Tjølling kirke

17. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 23. september
Tjølling kirke

18. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Barnegudstjenestene ved barn og 
unge fra Tjølling og 
Anne Marit Ådland. Mini-BiTs synger. 

Søndag 7. oktober
Tjølling kirke

20. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste 
med nattverd og dåp.

Søndag 14. oktober
Tjølling kirke

21. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Høsttakkegudstjeneste. Pynting av 
kirken ved Bygdekvinnelaget og sang 
ved BiTs. 

Søndag 21. oktober
Tjølling kirke

22. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Taize-gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 28. oktober
Tjølling kirke

23. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste ved barn og unge 
fra Tjølling og Anne Marit Ådland. 
Utdeling av 4 års bok.

Søndag 4. november
Tjølling kirke

Allehelgenssøndag
Kl. 11.00

Gudstjeneste. Pårørende etter siste års 
gravferder inviteres spesielt. 
Navneopplesning i gudstjenesten.

Søndag 11. november
Tjølling kirke

25. s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 18. november
Tjølling kirke

26 s. i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med fokus på diakoni.

Søndag 25. november
Tjølling kirke

Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste ved BiTs og 
Anne Marit Ådland.

Søndag 2. desember
Tjølling kirke

1. s. i advent
Kl. 11.00

Lysmesse med konfirmantene.

Søndag 9. desember
Tjølling kirke

2. s. i advent
Kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp.

Tjølling menighet

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

Torsdag 7. juni ble en milepæl i Tjølling kirkes 
historie; en formiddagskonsert hvor alle 
kunne få plass uansett handicap. Aldri før har 
det vært så mange rullestoler og rullatorer i 
Tjølling kirke på en gang! 15 rullestoler og 
dobbelt så mange rullatorer er ny rekord! 
Dette hadde aldri kunnet fungere uten den 
‘nye’ rullestolrampen ved hovedinngangen 
og iherdig planlegging fra 
stabene på Kveldssol, Tjølling 
sykehjem, «Inn på tunet» 
og menighetens stab. Målet 
var at så mange som mulig 
skulle få oppleve orgelbrus 
og festlig trompetspill, 
men ingen hadde forventet 
at det skulle bli over 80 
besøkende i kirken denne 
formiddagen.  Mange av de 
fremmøtte hadde opplevd 
store festdager i kirken 
tidligere og organist Vigdis 
Mork Poupart markerte dette 
med å overraske publikum 
med Mendelssohns feiende 
flotte brudemarsj. Det ble 

både smil og tårer over gjenhør med kjær og 
kjent musikk.  Anders Johansen på trompet 
gledet mange med blant annet sin versjon 
av ‘Den hellige Stad’. Dette ble en konsert 
med høytidsstemning og god atmosfære. 
Ruben Heitmann takket for den innsatsen 
som pårørende og ansatte har gjort for å få 
til dette.   

En vellykket formiddagskonsert
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Tjølling menighet

Temakveldene på 
menighetssenteret forsetter. 
Onsdag 12. September.    
Tema: Vandring i sorgens landskap.    
Kari Bach Fossdal. Marit Sandnes og   
Vigdis M. Poupart deltar også. 

Onsdag 10. oktober.    
Tema: Diakoni i Tjølling menighet og   
hva sier Bibelen om Diakoni?  
Asbjørn Talset

Onsdag 7.november.    
Tema: Gudsrelasjonen i sør og nord – 
erfaringer ringer fra prestetjeneste i Finnmark  
Tidligere sokneprest i Tjølling   
Gunstein Sandnes. 

Kveldene begynner med kveldsmat og 
sosialt fellesskap 19.30. Normalt legges det 
opp til samtale i etterkant rundt bordet.             
(ikke 12. september)

Hjertelig velkommen til alle deltakere!

Formiddagskonsert i 
Tjølling kirke
I forbindelse med Åpent Hus inviteres det 
til formiddagskonsert i Tjølling kirke tirsdag 
18. september kl 11.00. 

Konserten varer ca 45 minutter og etterpå 
blir det lunsj og videre program på 
menighetssenteret. 

Medvirkende på konserten er Anders 
Gjønnes, sang, Anders Johansen, trompet 
og Vigdis Poupart, orgel og piano. På 
programmet står blant annet ‘Anthem’ 
fra Chess og ‘Bring him home’ fra Les 
Miserables. Velkommen til en hyggelig og 
variert konsert!

Av:Vigdis Poupart

‘Tårnhøye bølger går’
Salmekveld søndag 28. oktober 
kl 18.00 i Tjølling kirke

I skrivende stund er det ikke lenge siden 
menighetsturen ute på Viksfjord. Etter denne 
vellykkede båtturen i strålende solskinn 
fikk jeg lyst til å lage en Salmekveld med 
tema ‘Hav- og strandmotiv i salmeboka’. 
Og det er mange salmer som har bilder i 
seg fra sjø og strand, flere enn jeg var klar 
over. Det mest typiske bildet er: Livet er 
som en seilas i medvind og stormfullt vær, 
og vi sitter sammen  i denne båten på vei 
mot himmelen og en ny og ukjent strand. 

I salmen ‘Tårnhøye bølger går’ beskrives 
en farefull ferd som likevel er trygg fordi 
vi har en stødig los til å lede oss i havn. 
Sangeren Inga Kjærås Evensen er kveldens 
solist. Hun har gjort seg bemerket med sin 
varme mezzosopran-stemme og meget gode 
formidlingsevner. I tillegg til solosang blir det 
allsang og instrumentale innslag. Ved piano 
og orgel sitter undertegnede, og hvis alt går 
etter planen blir det med en instrumentalist 
til. Kollekt ved utgangen.  Velkommen!

Av:Vigdis Poupart



Tjølling menighet

Babysang
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. 

Mini-BiTs
Onsdager i oddetallsuker fra kl. 17.00 til 
18.00. 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
Onsdager fra kl.18.00 til kl. 19.00. 
Merk ny øvingsdag og nytt tidspunkt!
Kor for gutter og jenter fra 2. til 7. klasse. Vi synger, 
hører en andakt og har pause med frukt og lek. 

Mega-BiTs – «Etter skoletid»-kor, 
Torsdager i oddetallsuker. For gutter og jenter 
i 5. til 7. klasse. Ledere er Vigdis M. Poupart 
og Anne Marit Ådland. 

Første treff på høsten blir 13. september.
Ta kontakt med Anne Marit Ådland for 
påmelding.
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 Aktiviteter for barn 

i Tjølling 

Legg merke til endrede dager og tidspunkt for 
flere av aktivitetene!



Tjølling menighet

Supersamling
Hver fjerde tirsdag kl.16.30 - kl. 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 Anne Marit Ådland på forhånd. 
Ta kontakt for tilsendt plan for høsten!

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. 

Ledertreningskurs 
For deg som er konfirmert og går i 
10. klasse eller på videregående skole.
Kurset starter i september og varer til april. 
Deltakerne får bl. a være med på kurskvelder, 
utenlandstur og delta som ledere på 
konfirmantleir. 
Ta kontakt med Anne Marit Ådland for 
mer informasjon og påmelding.
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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).



Tjølling menighet
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Diakoniens tur 
med M/S Viksfjord
Tirsdag inviterte Tjølling menighets 
diakoniutvalg til sin årlig tur. 
Denne gangen gikk turen med M/S Viksfjord 
på sightseeing til Stavern og inn i Viksfjord. 
Underveis ankret vi opp og det ble servert 
reker og loff med deilig tilbehør.  Kaffe og 
kaker og litt program ble det også tid til. 
Tidligere sokneprest i Sandefjord Roar Bredal 
var invitert med for å spille trekkspill. Han 
bidro med god stemning og god musikk. 
Til tross for litt mye vind denne dagen ble det 
en flott ut i deilig solskinn for de rundt 40 
som hadde meldt seg på. 



Tjølling menighet
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Tjølling menighet

-med deltakere fra Tjølling og Østre Halsen
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Babysang i Tjølling



Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

27

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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