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Julens budskap – fleip eller fakta?

Det er vel knapt noen fortelling fra bibelen 
som er så godt kjent og så ofte gjenfortalt 
som juleevangeliet. Mang en julesang og 
julefortelling tar utgangspunktet her, og det 
leses hver julaften i kirkene rundt om i landet. 
For mange er juleevangeliet med å skape den 
rette stemningen sammen med barnekorets 
julespill, alle tente lys og helst noen snøfnugg 
i lufta når en kommer ut av kirken. Vi har en 
forestilling om hvordan det var og fortellin-
gen fremstår ofte som en koselig og idyllisk 
legende.

Den høygravide Maria får rier på eselryg-
gen og da hun og Josef endelig når fram til 
Betlehem, er det fullt på vertshuset og eieren 
beklager at nei, det er nok fullt her og de må 
ta til takke med den første og beste stallen 
de kan finne. Og Jesusbarnet blir født og 
legges i dyrenes matfat. Og hyrdene som 
passer sine søte små lam ute på marken, 
opplever sin mest fantastiske natt da de først 
får se én engel som hilser Fred på jorden og 
himmelen opplyses av en hel armé av samme 
slaget som lovpriser Gud. De tre vise menn 
legger ut på vandring og følger stjernen i øst 
og kommer fram til stallen i Betlehem med 
gavene sine. 

Omtrent slik er mitt bilde av historien. 
Kanskje ligner den litt på din? Men var det 
virkelig slik det var? Vel, trolig er svaret på 
det både ja og nei. Noe av det er sant, noe er 
kanskje ikke helt sannsynlig.

For Maria fikk nok neppe rier mens hun 
satt på eselryggen. Maria og Josef skulle til 
Betlehem fordi keiseren ville telle hvor mange 
skattepliktige han hadde i riket sitt. Og på 
den tiden fantes ikke Altinn og bankID, så 
det var en mye mer møysommelig prosess å 
gjennomføre slike folketellinger. Det var nok 
mange som måtte reise til andre steder for å 
registrere seg, og det tok tid. Kanskje inntil 
ett år? Det er ikke usannsynlig. Om vi leser 
nøye fra juleevangeliet står det jo dessuten: 

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle 
føde. De var framme da fødselen begynte. 

Det var ikke plass til dem i herberget. Nei, det 
høres jo ut som resepsjonisten på Betlehem 
Inn måtte riste på hode og beklage seg. Der 
var det stapp fullt og helt umulig å presse inn 
en fler. Men 'herberge' her betyr vanligvis 
'losji' - altså overnatting.  Josefs slekt kom 
fra Betlehem. Det var derfor de skulle dit. 
Antakeligvis kontaktet Josef slektningene 
sine der, slik vi også gjerne overnatter hos 
familie når vi besøker byen de bor i. Om 
disse slektningene hadde flere slektninger på 
besøk, så er det ikke så rart at det var fullt 
på gjesterommet og at Josef og Maria bodde 
nærmere dyra.

Betyr det at Jesus da ble født i en stall? 
Antakelig ikke. Det står ikke noe om en stall. 
Det står at hun svøpte han og la han i en 
krybbe. Så at han lå i en krybbe, det er nok 
sant. Men betyr det at det var i en stall? Nei. 
Ikke ulikt mange kulturer i dag, hadde ikke 
folk flest råd til store flerromshus, men bodde 
gjerne i små ettromshus. Siden mange gjerne 
hadde noen husdyr, måtte dyrene overnatte 
i samme rom som familien. Trolig hadde de 
dyrene i den ene enden av rommet mens de 
selv bodde i den andre. Og det var trolig i 
bolig-delen av huset Maria fødte Jesus, ikke 
blant dyrene. Så med dette i bakhodet, er det 
ganske naturlig at Maria fikk bruke et ubrukt 
trau som reiseseng til sin nyfødte sønn. 

Hyrdene på marken fikk et sjeldent besøk 
samme natt som Jesus ble født. De fikk 
nyheten først! Av en engel. Og så kom det 
en hel hærskare som fylte himmelen. Det 
er ganske tydelig beskrevet i teksten. De 
lovpriste Gud. Men sang de? Vel, om du leser 
de siste oversettelsene til norsk, står det at 
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de sang. De lovpriste Gud og sang, står det. 
Men egentlig står det at de lovpriste Gud og 
sa. Men det er nærliggende å tro at de sang. 
Egentlig er denne delen av historien ganske 
fantastisk. Hyrdene var ikke akkurat de mest 
populære i samfunnet. Snarere tvert imot. Du 
kunne knapt komme lengre ned. Men det var 
de som fikk et slikt gjevt besøk. Først. 

Hva så med de tre vis menn og stjernen på 
himmelen? Vel, det er tradisjonen snarere 
enn bibelteksten som snakker om tre vise 
menn.  Matteusevangeliet forteller om vise 
menn som kom med gaver til barnet, men 
sier ikke hvor mange de var. Men de hadde 
med seg gull, røkelse og myrra, altså tre 
gaver. Dermed har en tenkt at det var tre 
menn med en gave hver. Kanskje var det det, 
kanskje ikke.  Og stjernehimmelen, da? Er 
det sannsynlig at det plutselig oppstod en ge-
digen stjerne som flyttet seg i takt med noen 
vise menn på vandring? De tre vise menn 
var mest sannsynlig stjernetydere. De brukte 
mye tid på å observere stjernene og tolke 
det de så. Rundt år 7 f.Kr skjedde det noe på 
stjernehimmelen. I 11 måneder befant Jupiter 
(gudens stjerne) og Saturn (kongens stjerne) 
seg i fiskens stjernebilde. Og tre ganger i lø-
pet av den tiden, var disse planetene så nære 
hverandre at det kunne se ut som en eneste 
lyssterk stjerne. Og når planeten Mars (Syria 
eller Palestinas stjerne) viste seg i fiskens tegn 
på slutten av året, var det kanskje et tegn for 
disse astrologene som gjorde at de la ut på 
vandring for å finne en gudekonge som ble 
født i Palestina? 

Midt i all julestria kan det være fint å minne 
oss på at historien om Josef, Maria, Jesusbar-
net, hyrdene, englene, de vise menn, stjernen 
og gavene ikke bare er en fin historie. Det er 
noe som har hendt! Gud ble menneske! Han 
ble en av oss! Han ble født på samme vilkår 
som oss. Han hadde en mamma  og en fos-
terfar som brydde seg om han og en familie 
som stelte han og la han på et mykt og varmt 

leie. Og han fikk fødselsdagspresanger: gull 
for en konge, røkelse for en prest og myrra 
for en profet. For det var nettopp det han var. 
Den salvede kongen som skulle regjere over 
hele jorden, den salvede profeten som skulle 
forkynne et frelsesbudskap fra Gud. Og den 
salvede presten, han som en dag skulle gi sitt 
liv for at vi skulle få leve! Eller som kirke-
fedrene sa. Gull for en konge, røkelse for en 
gud og myrra for en dødelig.  En gudekonge 
som ble dødelig. Det er julens store hemme-
lighet! 
     
 Av Fredrik og Karen Elisabet Hector
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Min salme 

Djupaste mørker ligg over jord, 
frosthard er marka, stjerna står stor 
høgt over huset der på eit fang 
Frelsaren kviler, natta er lang.

Kransa kring bålet, hyrdingar små 
englesong høyrer. No vil dei gå 
like til stallen, stilt stig dei inn,
kneler for barnet, kysser hans kinn. 

Angen av høyet, bitter og yr, 
pusten av trøytte, nattvarme dyr, 
vinden som kviskrar – alt andar ut: 
No er han komen! Her er vår Gud! 

Kongar frå Austen, vismenner tre,
røykjelse, myrra, gull har dei med. 
Vidt har dei fare, langt skal dei dra, 
bodskap få bera. Halleluja!

Tettast ved krubba, moderleg god, 
vaker Maria, glad er ho no. 
Guten ved barmen, tvegen* og fin; 
Gudeson er han, sjå kor han skin!

Maria, Maria, visste du vel
alt som deg ventar: Sverd i di sjel, 
naglar og tornar, blod på ein kross! 
Ofrast lyt Sonen, ofrast for oss.

Djupaste mørker ligg over jord, 
alt fekk du prøva, Jesus, min bror. 
Gå ikkje frå meg, Herre, eg bed! 
Ven frå det høge, du er min fred.

* tvetta/vasket/renset

Julesalmen «Djupaste mørker ligg over jord» 
har tekst av Arnfinn Haram, skrevet i 1995; til 
en melodi av Ariel Ramirez fra 1964.
Jeg synes dette er en vakker juletekst som tar 
oss med til Betlehemsmarkenes mørke natt. 
Samtidig som den peker mot det som skulle 
komme i påsken mange år seinere.
Den har også en sangbar melodi som kler 

salmen godt.
Tjølling er ikke akkurat ny-
norskland, men språket til tross; 
denne salmen burde brukes.
I Lardal har vi den på repertoaret i Lardal kan-
tori, og vi har den på programmet ved årets 
julekonserter, både i Lardal og i England.
Salmen kom inn i våre salmebøker med 
Salmer-97 og har forsvart sin plass i Norsk 
Salmebok 2013.
Jeg hadde i studietiden i Bergen tidlig på 
80-tallet, gleden av å bo i menigheten og 
prostiet der tekstforfatteren Arnfinn Haram 
var prost, Loddefjord i Laksevåg prosti. Der-
med har jeg tjenestegjort sammen med han 
mange ganger.
Han var en av landets yngste proster og var 
en mann som virkelig «kunne» gudstjeneste. 
Jeg har neppe hørt noen som kunne messe 
vakrere enn han. Alt ble gjort med en naturlig 
respekt og verdighet, slik at en gudstjeneste 
eller begravelse ofte kunne bli en god del 
lengere enn vanlig.
Som tekstforfatter var Arnfinn Haram også 
veldig god og han var nynorskmann på sin 
hals. Med få ord fikk han sagt mye, slik vi ser 
det i denne salmen. Her har han vel fått med 
seg hele julebudskapet og mye mer, med 
disse korte, enkle versene.  
I 1998 konverterte Arnfinn Haram til Den 
Katolske Kirke og var de siste årene av sitt liv 
prior ved dominikanerklosteret i Oslo. Han 
døde brått i 2012, 64 år gammel.
Komponisten Ariel Ramirez var fra Argen-
tina og døde i 2010. Han er mest kjent for 
korverket «Missa Criolla». Melodien til denne 
salmen er hentet fra en liten julekantate fra 
1964 ved navn «Navidad nuestro», som betyr 

«Vår jul».

   Av Kjell Håkestad

DJUPASTE  MØRKER  LIGG  OVER  JORD
Nr. 70 i Salmeboka



Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Livets gang- i Tjølling og Østre Halsen menigheter 
til og med 07.11. 2018

6

Døpte

 • Jeppe Bjørvik Larsen
 • Kristian Alexander Ellis Doig
 • Liam Alexander Svendsen
 • Helene Skisaker-Lindtvedt
 • Melvin Leander Evensen
 • Ola Bakk Eikås
 • Thea Hem Tombre
 • Jenny Solevågseide
 • Tuva Borgen Ansteensen
 • Linnea Lindhjem Hansen
 • Eivind Storsveen Hem
 • Mollie Hannesdatter Orlien
 • Jens Ludvig Stavsholt Vestre
 • Vienna Henriksen
 • Lukas Bergeton Paulsen
 • Aya Borg Jæger
 • Lise Kathrine Gjertsen Løken
 • Agnes Oline Eftedal Larsen
 • Maria Stien-Fredriksen
 • Nina-Helene Stien-Fredriksen
 • Hennie Fjellvik-Næss
 • Kristian Descartin Johnsen 

Døde 

 • Eli Cesilia Antonsen
 • Solveig Sundmyhr Hansen
 • Aase Haffalden
 • Bjarne Joel Isaksen
 • Liv Marit Thorkaas
 • Mariann Dyreng
 • Astrid Helene Hem
 • Bent Ole Thomsen
 • Bjørg Laila Dreng
 • Per Henry Halvorsen
 • Tom Bredvei
 • Inger Kamfjord Andersen
 • Arvid Vrangsund
 • Solveig Karlsen
 • Arne Aarsten 

Vigde
 • Marlene Skoglund og Reidar Emil Jørgensen
 • Agnete Hessevik og Arild Olseth Syre
 • Jeanette Gresberg Caspersen og Jan Eigil Caspersen
 • May-Lill Amundsen og Ken Andre Standal



Vi søker deg som er interessert i menig-
hetsliv, liker å skrive, og har litt ledig tid. 

Tjølling og Østre Halsen menighetsråd gir 
ut menighetsbladet fire ganger året, og 
vi skulle så gjerne hatt en medhjelper til 
å samle stoff til bladet og gjerne kunne 
skrive litt om aktiviteter i menighetene og 
hendelser i området. 

Enten du er ung eller litt godt voksen 
og har interesse i et slikt arbeid hadde vi 
blitt veldig glad om du tok kontakt med 
menighetsrådene. 

(Kontaktinformasjon til 
menighetsrådsledere står på side 2.) 

Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

7

 • Eli Cesilia Antonsen
 • Solveig Sundmyhr Hansen
 • Aase Haffalden
 • Bjarne Joel Isaksen
 • Liv Marit Thorkaas
 • Mariann Dyreng
 • Astrid Helene Hem
 • Bent Ole Thomsen
 • Bjørg Laila Dreng
 • Per Henry Halvorsen
 • Tom Bredvei
 • Inger Kamfjord Andersen
 • Arvid Vrangsund
 • Solveig Karlsen
 • Arne Aarsten 

Vil du støttemenighetsbladet?Bruk kontonummer: 2540 21 00918
Eller VIPPStil nummer 77801Merk gaven: ”Menighetsbladet”

MENIGHETSBLADETTjølling og Østre Halsen Nr. 4 - 2018 - 72. årgang

Folk flest har ganske bestemte forestillinger 
om englene, i alle fall nå rundt juletider. De har 

mektige hvite eller gylne vinger, hvite kjortler, 
og glorier over hodene, men de bibelske 

beskrivelsene av dem er mer nøkterne. Det 
greske ordet angelos som vi har ordet engel 

fra betyr rett og slett budbærer, og blir brukt om jordiske så vel som himmelske 
sendebud. Hvordan de himmelske budbærerne ser ut sier Bibelen lite om, men én er beskrevet 

«som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø» (Matt 28,3). Jeg tviler derimot på at de har 
behov for vinger. Himmelen er ikke et sted vi trenger vinger for å komme til; himmelen er midt 
iblant oss, for Gud er midt iblant oss. Vi er for øvrig alle kalt til å være Guds engler på jorden, 

det vil si bringe bud til alle om at himmelen er 
kommet til jorden og at Guds Sønn er født blant oss. 

Av: Sokneprest Øystein Evensen

Engel

Ord og utrykk i Bibelen: 
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Sigrid Helleren Larsen, Østre Halsen

1. Juletre, julesanger og stort juletre med pynt på i kirken.

2. Så går vi rundt om en enebærbusk.

3. Lage risboller – som jeg elsker, bake pepperkaker, kjøpe kule 
julegaver og pynte i huset.

4. Vi feiret alternativ julaften på Farris Bad. Der var vi sammen 
med mange folk jeg ikke kjente fra før. Vi spiste ribbe og 
sånn forskjellig julemat.. «Late-som-nissen» kom, og jeg fikk 
en kjempestor eske med Legoklosser som skulle bygges opp 
til en restaurant.

Av Annette Berge Moen

Inger Andersen Kise, Østre Halsen

1. Rødt, juleevangeliet og Glade jul

2. Glade jul

3. Julepynten jeg har arvet etter foreldrene og besteforeldrene 
mine må settes fram. Og julekrybba i porselen skal plasseres på 
sin faste plass.

4. Da jeg bodde i Sør-Afrika ville jeg feire jul på tradisjonell norsk 
vis. Siden vi befant oss på den andre siden av ekvator var det jo 
midt på sommeren og 30gr C. Iført sommertøy stekte jeg ribbe 
og laget surkål etter alle kunstens regler. Vi orket ikke å spise 
julemiddag før i 23-tiden, og det smakte aldeles ikke like godt 
som det pleide å gjøre hjemme i Norge.

1. Hva er de tre første ord / ting du tenker på når du hører ordet JUL?

2. Hvilken julesang liker du best?

3. Hva MÅ du gjøre for at det skal bli jul?

4. Har du et spesielt juleminne?

4 til 4 i farta
Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen
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Steen Arne Lund, Tjølling

1. Jesu fødsel, barna mine og julegudstjeneste

2. Deilig er jorden

3. Så sant julaften feires hjemme i Larvik, må jeg på kirkegården 
for å tenne lys og legge ned krans. Julegudstjenesten er også 
viktig å være med på før vi drar hjem for å gjøre ferdig  
julemiddagen mens Sølvguttene synger jula inn på TV.

4. På julaften da jeg var liten kom alltid bestefar og ei tante i taxi 
for å ta meg med til kirkegården. De to gamle var dårlige til 
beins og de stavret seg bortover med hver sin stokk. Det var 
snø på bakken og mørket hadde senket seg, og jeg husker det 
var veldig stemningsfullt da vi lukket oss inn porten til familie-
gravstedet. Der tente vi lys og la ned blomster. Etterpå bar det 
hjem igjen i taxien, til storebror og mamma som ventet med 
julemiddagen. På kvelden så vi TV- programmet «Vi går om 
bord» og savnet pappa som var til sjøs.

Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Miranda Risan, Tjølling

1. Familie, julestemning og raushet.

2. Have yourself a Merry little Christmas.

3. Lage julestemning ved hjelp av julepynt, julefilmer    
og julemusikk.

4. Vi har en tradisjon hjemme hos oss som jeg er veldig glad i.
I løpet av advent samles hele familien rundt peisen der vi   
drikker kakao og smaker på mammas julebakst. Og så   
hører det med å se på julefilmer.



Dåp Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del 
av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet 
har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

barnet slik at han/hun kan leve og vokse 
i den kristne tro. Menighetene ønsker å 
bidra til dette gjennom vårt arbeid for barn 
og unge, som kalles trosopplæring. Som 
medlem i kirken vil barnet bli invitert til å 
delta i trosopplæringsarbeidet. 
Alle, uansett om man er døpt eller ikke, 
er forøvrig hjertelig velkomne til å delta 
i menighetenes trosopplæring, men 
invitasjonen i posten kan vi kun sende til 
medlemmer.

Mer informasjon om dåp i Den norske kirke 
finner dere her: www.kirken.no/dap

DÅP 
Fra 1. oktober 2018 får ikke lenger Den 
norske kirke vite når medlemmer får barn. En 
400 år gammel ordning opphører, og kirken 
kan dermed ikke lenger sende ut invitasjon 
til dåp. Derfor har vi i dette nummeret valgt 
å ha ekstra fokus på dåp. I tillegg til at man 
blir Guds barn og en del av det kristne 
fellesskapet, blir man i dåpen også medlem i 
Den norske kirke. 

I dåpen får foreldre, faddere og menighet del 
i et hellig ansvar: å vise omsorg for barnet, be 
for barnet, og legge til rette for og hjelpe 
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Tre gode grunner til dåp
Tekst: Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg 
menighet i Oslo.

Som prest i Den norske kirke døper jeg 
små og større dåpsbarn med glede. 
Her er tre gode grunner:

Dåpen er verdens største kjærlighetser
klæring: Vi går eller blir båret fram, og 
Guds frelsende kjærlighet plasker i hodet 
på oss, uten at vi har gjort noe annet enn å 
komme til dåp. I samfunnet ellers handler 
det ofte om å prestere og fortjene oss 
til anerkjennelse og verdi. I Guds rike er 
utgangspunktet at vi ER grenseløst elsket, 
uansett hva vi gjør, av den kjærligheten 
som er større enn verden. Med det ut-
gangspunktet blir vi radikalt utfordret på å 
elske Gud og mennesker og alt som lever. 
Vi er aldri alene.

Dåpen er redning. Et blikk ut i verden og 
inn i oss selv forteller at vi trenger redning 
fra den lille og store ondskapen i oss og 
rundt oss. Verden og mennesket er både 
fantastisk og forferdelig. I dåpen dør og 
oppstår vi med Kristus. Gud ble menneske, 
ga sitt liv for alle, og seiret over døden - da 
vant Guds kjærlighet over alt som truer 
livet. Selv om det ikke alltid virker sånn, her 
og nå. Vi er aldri alene.

Dåpen er tradisjon og tilhørighet. Vår egen 
fortelling settes inn i en større fortelling om 
verden. Vi feirer livets under og fellesskapet 
i den verdensvide kirke.  Vi er aldri alene.En 
gang jeg skulle døpe lille Stella, sto store-
bror Jakob, seks år, på den andre siden av 
døpefonten og fulgte nøye med. 
Da vi kom til stedet der jeg tegner et 
kors over dåpsbarnet for å vise hvem hun 
hører sammen med, sa Jakob upassende 
høyt: Hva er det du gjør med henda??! 
Etterpå snakket vi sammen om korset OG 
om lynarret - vi er nemlig hardcore Harry 
Potter-fans begge to. Trollmannen Harry 
Potter fikk et arr i pannen i form av et lyn 
da han var ett år gammel. Den onde fyrst 
Voldemort prøvde å drepe ham ved å 
sende ut en mordforbannelse, men moren 
til Harry kastet seg i mellom. Lilly døde, 
men reddet livet til sønnen sin. Han fikk 
bare et arr, som for alltid minnet ham på 
både ondskapens og dødens virkelighet, 
OG på den kjærligheten som ga seg selv 
for ham og ga ham et særlig vern mot det 
onde.  

Jakob, Stella og jeg er ikke merket med 
lynarret, men med noe enda større: Med 
korsets tegn. Gjennom det kan også vi 
bli minnet på ondskapens og dødens 
realitet i vår verden, OG samtidig på den 
kjærligheten som ga seg selv for oss alle, 
og er sterkere enn døden.

1

2

3
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Trosopplæring i Den norske kirke
Når er barn blir døpt forplikter menigheten 
seg til å hjelpe barnet å bli kjent med troen. 
Det gjør vi gjennom forskjellige trosopp-
læringstiltak. Disse kan variere fra menighet 
til menighet, men felles for dem alle er at 
trosopplæring...

• Er fellesskap og deltakelse.

• Lar barn og unge bli kjent med den tro de  
 ble døpt til.
• Har rom for spørsmål, undring og tvil.

• Skal bidra til trygge arenaer hvor barna blir  
 sett og får bekreftelse, og hvor de får leke  
 og utfolde seg.

Dåpsfest kan være så mangt ….
Dåpen er lik for alle, men dåpsfestene kan 
gjerne være ulike. Vi har lett for å tenke at det 
må være sånn og sånn, men hvorfor det? Her 
er noen tips hvis du synes det er mye å ordne 
til eller at økonomien ikke strekker til:

• Tenk på hvordan du/dere vil ha det. Ikke  
 la dere styre av andres forventninger. Hva  
 er viktig for dere?

• Det er lov å gjøre det enkelt med tanke på  

 mat. Lag noe dere liker! 

• Spør om hjelp til å bake kaker. Man kan  
 også kjøpe mye godt på butikken…

• Sjekk bruktbutikker, kjøp/bytte-sider på 
 facebook, finn.no, og andre steder etter  
 brukt. Man kan finne både dåpskjoler,  
 duker, vaser, pynt og mye mer.

• Pynting; vær kreativ og bruk ting dere har.  
 Hva med å pynte med barneleker, brio- 
 tog, biler e. l på bordet? Man kan også 
 finne blomster, grener, kongler, m.m fra  
 naturen som kan være veldig dekorativt.

• Barnet trenger ikke dåpsgave fra foreldrene,  
 barnet trenger bare deres tid og omsorg. 

Praktisk informasjon om dåp i 
Tjølling og Østre Halsen. 
Dere kan melde barnet til dåp via vår 
nettside: www.larvik.kirken.no

Før dåpen vil dere møte presten i en dåps-
samtale eller dåpssamling. Der får dere vite 
mer om dåpen og får praktisk informasjon 
om hvordan dette gjøres i deres kirke. 

Dersom dere lurer på noe, så ta kontakt med 
Larvik kirkekontor på tlf. 33 17 30 00, eller ta 
kontakt med soknepresten i din menighet.

Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Velkommen til dåp – 
både på søndager og hverdager!
Vi inviterer til dåp i mange av våre 
søndags-gudstjenester, og de fleste velger 
dåp på en søndag. Men skulle en lørdag, eller 
en annen dag, være en bedre mulighet for 
deg, ditt barn, familie og venner, legger vi 
også til rette for det. 

Mange barn døpes når de er noen måneder 
gamle – og andre blir døpt senere i livet. Vi 
legger gjerne til rette for at barn i ulike aldre, 
ungdommer, voksne – eller til og med hele 
familier – kan døpes. I samarbeid med 
familien finner vi da ut hvordan vi best kan 
legge til rette for en fin dåpsdag – enten nå 
dåpen foregår under gudstjenesten på en 
søndag eller en annen dag.

Dåp
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Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Første september begynte Karen 
Elisabet (Karsan) Hector som 
menighetspedagog i Østre Halsen kirke. 
Hun har gått inn i arbeidet med Baby-
sang, Juniors, Halsing, søndagskole og 
familiegudstjenestene.   

ØE: Hvor er du fra opprinnelig?

KEH: Jeg er født i Etiopia, men faren min er 
fra Tjølling, så jeg vokste opp frem og tilbake 
de stedene til jeg var tolv. Da flyttet vi til 
Kvitseid i Telemark. Det er der jeg har bodd 
lengst. 

ØE: Du har jobbet som misjonær i Etiopia 
også. Hva førte deg tilbake dit?

KEH: Jeg var tilbake noen år som lærer, men 
jeg var ikke helt overbevist om at læreryrket 
var for meg. Så kom jeg i kontakt med bibel-
oversetterne Sigmund og Ingjerd Evensen. Da 
tok jeg videreutdannelse som bibeloversetter.

ØE: Hvilket språk oversatte du til?

KEH: Etiopia har over åtti språk. Språket vi 
oversatte til heter tsamakko og var på det 
tidspunktet bare et muntlig språk som vi 
utviklet et skriftspråk til.

ØE: Du jobbet sammen med mannen din, 
Fredrik?

KEH: Han var rådgiver for den lokale kirken. 
Vi jobbet med oversettelsesarbeidet sammen. 
Han kunne mest om det fagteologiske, og 
jeg kunne språket bedre. Vi hadde også en 

del oppfølging av de lokale kirkene.  
ØE: Hvorfor valgte du å jobbe innen 
trosopplæring?

KEH: Jeg mener det er noe av det viktigste 
man kan holde på med. Troen er noe av det 
viktigste vi har og det er fantastisk og kunne 
gi det videre. 

ØE: Dere er bosatt i menigheten, og har 
tre barn sammen. Er de med på noen av 
trosopplæringstiltakene? 

KEH: Jonatan, Aleksander og Nikolea er alle 
med i barnekoret, og Nikolea er også med på 
barnetrimmen.     

ØE: Hva ønsker du å formidle til barna? 

KEH: Det er det kristne budskapet. At vi er 
skapt av Gud og at Gud ønsker en relasjon 
med dem. 

ØE: Hvilke drømmer har du for Østre 
Halsen menighet?

KEH: Jeg ønsker at det skal være et åndelig 
hjem – et sted man kan ha fellesskap med 
den kristne familien. Et sted som favner alle. 

Av: Sokneprest Øystein Evensen

Karen Elisabet Hector 
– ny menighetspedagog i Østre Halsen menighet
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat 
som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Emily Fox 

– Pappa, er 
pærer grønne?

– Ja.
– Er de saftige?

– Ja.
– Har de fire bein 

og et hode?
– Nei.

– Æsj, da har jeg nok 
spist en frosk.

– I år er 
nyttårsløftet mitt å 

spise enda mer godteri.
– Du mener vel enda 

mindre?
– Nei, det var i fjor. 

I år vil jeg ha et løfte 
jeg klarer å 

holde.

Finn 8 navn fra julefortellingen!Finn veien til Betlehem!

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 åtte personer og byer fra julefortellingen 
er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Hjelp gjeterne og vismennene å finne 
veien til stallen hvor Jesus ble født.

O G S K U E M B O K

M A P N I K S E B I

A B R A H A M T E L

R R I S O U Y L M A

I I N A S G R E U M

A E G R P U A H T O

K L Ø E I S V E Å T

T I T T E T I M K O

J O S E F U S S U R

T R E L I S A B E T
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Tjølling menighet

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

Søndag 2. desember
Tjølling kirke

1. søndag i advent
Kl. 11.00 Lysmesse hvor konfirmantene deltar. 

Søndag 9. desember
Tjølling kirke

2. søndag i advent
Kl. 18.00 Gudstjeneste med dåp.

Søndag 16. desember
Tjølling kirke

3. søndag i advent
Kl. 11.00 Vi synger jula inn – se egen omtale på side 17

Mandag 24. desember
Tjølling kirke

Julaften
Kl. 13.00, 14.30, 16.00

Se mer informasjon om hver gudstjeneste på 
side 17

Tirsdag 25. desember
Tjølling kirke

Juledag 
Kl. 12.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp, og 
nattverd. Svend Erik Andersen spiller trompet, 
solosang ved søstrene Skilbred 

Mandag 31. desember
Tjølling kirke

Nyttårsaften 
Kl. 23.15 Midnattsmesse.

Søndag 6. januar
Tjølling kirke

Kristi Åpenbaringsdag
kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp, og 
nattverd

Søndag 13. januar
Tjølling kirke

2. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 20. januar
Tjølling kirke

3. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Musikkgudstjeneste.

Søndag 27. januar
Tjølling kirke

4. s. i åpenbaringstiden 
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste hvor barn og unge 
deltar. BiTs synger og vi deler ut bok til 1. 
klassingene.

Søndag 3. februar
Tjølling kirke

5. s. i åpenbaringstiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 10. februar
Tjølling kirke

6. s. i åpenbaringstiden 
Kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp, og 
nattverd.

Søndag 17. februar
Tjølling kirke

Såmannssøndag 
Kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp, og 
nattverd.

Søndag 24. februar
Østre Halsen kirke

Kristi forklarelsesdag Ingen gudstjeneste i Tjølling. Se Østre Halsen.

Søndag 3. mars
Tjølling kirke

Fastelavnssøndag 
Kl. 11.00

Gudstjeneste med nattverd. Leirkor fra 
Solåsen synger.

Søndag 10. mars
Tjølling kirke

1. søndag i fastetiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste med Tårnagenter. BiTs synger.

Søndag 17. mars
Tjølling kirke

2. s. i fastetiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med nattverd. Årsmøte etter 
gudstjenesten.

Søndag 24. mars
Tjølling kirke

Maria budskapsdag
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste hvor barn og unge  deltar. 
Mini-BiTs synger.

Søndag 31. mars
Tjølling kirke

3. søndag i fastetiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 7. april
Tjølling kirke

4. s. i fastetiden
Kl. 11.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Fokus på Kirkens nødhjelps fasteaksjon.
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Barnegudstjeneste
- med utdeling av 4 års bok
Søndag 28. oktober var det barnegudstjeneste i 
Tjølling kirke. Denne dagen var det utdeling av 
4 års bok, noe som er en årlig tradisjon i de 
fleste menigheter i Norge. 

Flotte 4 åringer som var i kirken og fikk 4 års bok.

Det var mange som ville hjelpe 
med å finne ut hva som var i 
skattkista denne dagen. 

Mini-BiTs deltok med fin sang og bidro til god 
stemning og glede i kirken.

Ungdommer i menigheten var med på å lede gudstjenesten 
og bidro i rollespill i forbindelse med tekstlesningen
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Julaften i Tjølling kirke

kl. 13.00
Familiegudstjeneste ved Anne Marit Ådland og Vigdis Mork Poupart. 
Julespill og prosjekt-kor med barn og unge fra menigheten. 
Messing-gruppe spiller.

kl. 14.30
Familiegudstjeneste ved Bjørn Kinserdal og Vigdis Mork Poupart. 
Tjodalyng skolekorps spiller.

kl. 16.00 Familiegudstjeneste ved Bjørn Kinserdal og Vigdis Mork Poupart. 

Det var mange som ville hjelpe 
med å finne ut hva som var i 
skattkista denne dagen. 

Ungdommer i menigheten var med på å lede gudstjenesten 
og bidro i rollespill i forbindelse med tekstlesningen

«Vi synger jula inn» i Tjølling kirke
Søndag 16. desember kl 11.00

Julen står for døren og menigheten ønsker igjen velkommen til en stemningsfull 
konsert-gudstjeneste i kirken med julesanger, korsang og lesninger! 
Merk tidspunktet: kl 11.00. I tillegg til mye allsang blir det sang ved Barnekoret BiTs 
og prosjekt-gospelkoret. Prosjekt-gospelkoret gjorde stor suksess på sin debut på fjorårets 
«Vi synger jula inn». Så her er det mye å glede seg til! 

Dirigent er Anne Marit Ådland og Vigdis M. Poupart leder bandet.

Julekonserter i Tjølling kirke

Tirsdag 27. november kl. 18.00
Konsert med Atle Pettersen. Korene BiTs 
og Gla´vox deltar.

Søndag 2. desember kl. 18.00 Konsert med Tjodalyng Skolekorps 

Tirsdag 4. desember kl. 19.00  Konsert med Gjallarhorn

Torsdag 6. desember kl .19.00  Konsert med Åsmund og Anders Gjønnes

Søndag 16. desember kl 11.00  ‘Vi synger Jula inn’ med BiTs og Prosjekt-Gospelkor
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Babysang – merk! Ny ukedag!

torsdager 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 juleferien 10. januar.

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. 

Første øvelse i 2019 er 16. januar.

BiTs
onsdager fra kl. 18.00 til 19.00. Kor for 
gutter og jenter fra 2. til 7. klasse. Vi 
synger, hører en andakt og har pause med 
frukt. 
Første øvelse 2019 er 9. januar.

Aktiviteter fo
r barn

i Tjølling

Supersamling
hver fjerde tirsdag fra kl. 16.30 til 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. 
Første samling er 8. januar. 

Tjølling menighet
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Ledertreningskurs 
for deg som er konfirmert og går i 
10. klasse eller på videregående skole.
Vi er allerede i gang med årets kurs.

Helt førsteklasses og Tårnagenthelg – breddetiltak våren 2019
Søndag 27.januar har vi «Helt førsteklasses» barnegudstjeneste. Her vil vi dele ut 
bok til 1. klassinger i menigheten. Årets Tårnagenthelg for 3. klassinger arrangeres 
9. og 10. mars. Dette er en spennende og morsom helg hvor vi blir godt kjent i 
kirkerommet.

Invitasjon sendes kirkens medlemmer i posten, men også barn som ikke er 
døpt er hjertelig velkommen til å delta. Ta i så fall kontakt for påmelding.

Nesten fast gjest på 

barnegudstjenestene; 

har en tendens til å dukke opp 

i forbindelse med andakten for 

å stille gode spørsmål og dele 

noen tanker: Fariseerene kommer 

fra området rundt Farris, ikke sant?

Barnegudstjenester 
Omtrent en gang i måneden gjennom 
skoleåret har vi barnegudstjeneste 
i kirken. Her er barn og unge mer 
delaktig enn vanlig i planlegging 
og gjennomføring. Dette gjør at 
gudstjenestene i større grad enn vanlig 
preges av barn og unges språk og 
tanker. Dette er flotte gudstjenester, og 
de passer også for voksne!

Tjølling menighet

Aktivitetene finner sted på Tjølling menighetssenter, 
i Håkestadveien 1 (gamle «Tjodalyng»). 

På www.tjollingkirke.no 
og på Tjølling menighets 
Facebook-side ligger også informasjon 
om tilbud i menigheten. 

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

Se aktiviteter for barn/unge
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Takk til sokneprest Ruben Heitmann
2. september var det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Ruben Heitmann. 
Han er nå godt i gang som daglig leder ved Strand Leirsted og i løpet av våren vil ny 
sokneprest være på plass i Tjølling menighet. 
Ruben har vært en engasjert og godt likt sokneprest i menigheten, og gode ord fra flere i 
menigheten understreket det under kirkekaffen. 

Prost Sølvi Kristin Lewin overrakte hilsen og blomst under gudstjenesten.

Vakker sang av Emma Henriette T. Triger og 
Miranda Risan under gudstjenesten.

Menighetsrådsleder Clas Huseby takket og 
kom med hilsen og blomster på vegne av 
menighetsrådet i Tjølling.
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Nytt lederkurs er i gang
Vi er nå godt i gang med et nytt lederkurs 
for ungdom. Tulla (Kristin Elisabeth) Bredvei 
Solbakken og trosopplærer Anne Marit 
Ådland er ledere på kurset. 

Gjennom kurskvelder som vi har hjemme hos 
Tulla, er vi bl. a innom temaer som relasjoner, 
vennskap, leder vs. deltaker og etikk og 
moral. Et gjennomgående tema gjennom 
hele kurset er å bli kjent med seg selv og se 
hvilke evner man har og bli trygg på seg selv. 
Vi er alle forskjellige, men alle har evner og 
noe å bidra med på hver sin måte. 

I mars reiser vi på utenlandstur hvor tidligere 
sokneprest Ruben Heitmann også er 
med, og i april er alle med som ledere på 
konfirmantleir. 

Disse ungdommene er ressurser inn i 
menigheten og vi setter stor pris på dem!

I år er det 20 år siden juletablået Betlehems-marken sto oppført i 
Tjølling kirke for første gang. 

Det startet med en idé og en skisse av Harald J. Stickler, som så 
inviterte med seg flere til å bli med på prosjektet. Nå er det en årlig 
tradisjon at det settes opp i adventstiden og følger oss gjennom 
juletiden. Tablået er på imponerende ca. 35m2 . 

«Samtlige aktører i juleevangeliet er med, og detaljene fungerer 
som et evangelium i seg selv.» (H. Stickler i «Tjølling kirke. Veien, 
Sannheten og Livet i bygda gjennom 850 år») 

De som er interessert i å bli bedre kjent med tablået anbefales å 
legge turen til Åpent hus den 18. desember kl. 11.00, hvor 
Harald Stickler er dagens gjest. 

Juletablået- Betlehemsmarken, 20 ÅR!

Årets ungdomsledere i Tjølling menighet

Tjølling menighet
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Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke

Søndag 2. desember
Østre Halsen kirke

1. søndag i advent
Kl. 17.00

Speidergudstjeneste etterfulgt av 
julegrantenning

Søndag 9. desember
Østre Halsen kirke

2. søndag i advent
Kl. 18.00 Lysmesse

Søndag 16. desember
Østre Halsen kirke

3. søndag i advent
Kl. 11.00

Gudstjeneste 

Mandag 24. desember
Østre Halsen kirke

Julaften 
Kl. 14.30
Kl. 16.00

Julaften

Tirsdag 25. desember
Østre Halsen kirke

Juledag 
Kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste

Mandag 31. desember
Østre Halsen kirke

Nyttårsaften 
Kl. 16.00 Minnegudstjeneste

Søndag 13. januar
Østre Halsen kirke

2. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 20. januar
Østre Halsen kirke

3. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 27. januar
Østre Halsen kirke

4. s. i åpenbaringstiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 10. februar
Østre Halsen kirke

6. s. i åpenbaringstiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 17. februar
Østre Halsen kirke

Såmannssøndagen 
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 24. februar
Østre Halsen kirke

Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 10. mars
Østre Halsen kirke

1. søndag i fastetiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 17. mars
Østre Halsen kirke

2. s. i fastetiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 24. mars
Østre Halsen kirke

Maria budskapsdag
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste

Søndag 31. mars
Østre Halsen kirke

3. søndag i fastetiden 
Kl. 11.00 Gudstjeneste

Søndag 7. april
Østre Halsen kirke

4. s. i fastetiden
Kl. 11.00 Samtalegudstjeneste
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Nytt barnekor i Østre Halsen

Østre Halsen kirke har startet opp nytt barnekor. HALSING PLUSS som er for barn fra 2. klasse 
og oppover. Det blir kule sanger både på norsk og engelsk. Det er korøvelse på tirsdager.

Vi begynner med kveldsmat sammen med Halsing (3-7 år) fra kl.17.45 - kl. 18.15.   
Deretter blir det korøvelse for HALSING PLUSS fra kl. 18.15 -kl. 18.45. 

Kveldsmat og kordeltagelse er gratis!       
Koret vil bli ledet av Pieter Leebeek og Sølvi Helleren Larsen. 

Kjenner dere noen som drømmer om å synge i kor, 
så er det flott om dere forteller om oss! 

Ved spørsmål: ta kontakt med Sølvi på mobil tlf. 988 86 143. 

Østre Halsen menighet

JULESANGKVELD I ØSTRE HALSEN KIRKE
Søndag 16.desember kl.18:00 
er det julesangkveld med Kor uten grenser og solister.

Vi inviterer alle som er glad i å synge til denne kvelden. Det er 
mye allsang hvor vi fokuserer på de kjente, kjære julesangene!

Kor uten grenser vil delta med to egne avdelinger og synger 
kjente julemelodier også.

Dessuten er det solistisk opptreden av Jorunn Abrahamsen og 
Eivor Engeset, begge på fløyte. Så, det blir bl.a. fløyte-duett!

Gratis entré, kollekt ved utgangen.
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Halsing Barnekor fra 3 år 
Tirsdager kl. 17.15. Alle barn fra 
3 år til 7 år er velkommen!
Det er kveldsmat fra rundt kl.17.45, før vi 
avslutter kl.18.15 med en sang.

Kontaktpersoner:
Karen Elisabet Hector, tlf. 482 98 076
Pieter Leebeek (pianist)  tlf: 993 15 073

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

Østre Halsen menighet

Halsing pluss 2. klasse og oppover
Tirsdager klokken 17.45 Mer info på side 23.

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

Speider`n
Annenhver mandag i partallsuker
kl.18.00 - kl19.30
(endringer kan forekomme)

• Stifinnere 3.- 4. trinn

• Vandrere 5.-10. trinn

• Rovere 16.-25. år

Juniors- 
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 :
Karen Elisabet Hector, tlf. 482 98 076

Velkommen til spennende 

aktiviteter for 

både store og små i 

Østre Halsen menighet!

Barnetrim 1-5 år.
Bli gjerne medlem i Facebookgruppa: 
"Barnetrimmen Østre Halsen"
Mandager kl.17.00 - kl.18.00
Velkommen!

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

Oppstart: 7. januar 2019

Konfirmanter
Kontaktperson:
Lars A. Løwe 

tlf: 982 53 326

Oppstart:
8. januar 2019

Babysang
0-1 år
Tirsdager kl 11.00 -13.00

Kontaktperson :
Karen Elisabet Hector, tlf. 482 98 076
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Syklubben 
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

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 922 06 150

Oppstart: 5. februar 2019

Kor uten grenser 
(damekor for alle aldersgrupper)
Onsdager fra kl.12.00 til kl.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

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

Østre Halsen menighet

Lyst til å hjelpe til? 
Aktivitetene våre vokser, 

og vi ønsker oss flere som kan hjelpe til. 
Varierte og meningsfulle oppgaver. 

Ta kontakt med:
Karen Elisabet Hector, tlf. 482 98 076 

eller Lars A. Løwe tlf: 982 53 326

Velkommen! Hilsen menighetsrådet, ansatte og frivillige medarbeidere!
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Kor uten grenser til Vilnius
Fra 24. til 28.september reiste litt over halvparten av Kor uten 
grenser til Vilnius (Litauen) for å holde konsert og delta med 
sang på en gudstjeneste.

De ble en flott tur med en uforglemmelig musikalsk opplevelse 
og masse kos og god mat.

Tirsdag 25.september hadde koret først en byvandring med 
norsk talende guide, etterfulgt av korøvelse og konsert på 
kvelden i Sankt Casimir kirke. Dette er en stor barokk kirke av 
katedralaktige proporsjoner, høyt under taket med en svær 
kuppel som skapte flere sekunder etterklang og som gjorde at 
hele kirken uten problem ble fylt med vakker korsang. 
Etter konserten fikk koret bl.a. entusiastisk respons fra noen 
norske turister.

Onsdag 26.september var en fridag og undertegnede holdt en 
orgelresitasjon i samme kirke for nesten alle kormedlemmer.

Plakat til konserten foran Sankt Casimirkirke
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Torsdag 27.september startet med en tur til slottet i Trakai. 
Tilbake i Vilnius var det korøvelse og koret sang  på en 
gudstjeneste i Sankt Teresakirke. Her er det gudstjenester ikke 
bare på søndag men på alle ukedagene! Organisten ga oss 
instruksjoner når vi skulle sette i gang de forskjellige sangene 
våre. Det var virkelig nødvendig, fordi språket har nesten ikke 

noen fellesord med norsk eller engelsk.
Organisten spilte for øvrig ikke bare orgel, men hun sang 
også en del solo akkompagnert av seg selv på orgel.

Fredag 28.september var det hjemover igjen med fly til Torp 
og bussen som kjørte oss tilbake til Larvik. Vi ser tilbake på en 
vellykket tur som alle storkoste seg på!

Av:Pieter Leebeek

Alle koste seg med middag, 26.september.
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Østre Halsen menighet

Bildene er hentet fra familiegudstjenesten søndag 23. september. 
Det var en begivenhetsrik og god samling. Barnekoret Halsing sang, 
vi delte ut bøker til 4-, 5- og 6-åringene, og vi fikk hilse på 
Karen Elisabeth W. Hector som er nyansatt menighetspedagog (40% stilling).

Halsing fyller alltid kirken med sang og glede Fra bønnevandringen, Papirblomstene åpner seg 
og viser bibelvers

Kirken  - et godt sted å være, et godt sted å lære.
Foto: Sølvi Helleren Larsen - Tekst: Lars A. Løwe

Dette er Østre Halsens visjon for arbeid rettet mot barn og ungdommer. 

Hovedmålene våre er slik:
a) Skape møteplasser mellom Gud og mennesker i alle aldre. 

b) Styrke tilhørigheten til kirken gjennom aktiv deltakelse. 

c)  La barn og unge møte den Treenige Gud gjennom sentrale bibeltekster 
 fra frelseshistorien. Lære om og lære å bruke sentrale begreper i den 
 kristne tro (nåde, forsoning, tilgivelse, kjærlighet, frelse, tro m.m.). 

d)  Inkludere trosopplæringsaktivitetene i gudstjenestene.

 I kirken ønsker vi at barn og unge skal få lære å mestre livet
 i gode og onde dager ved hjelp av troen.
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Østre Halsen menighet

I ledige øyeblikk er det rom for å vise vennskap

Her deler Karen Elisabeth og Øystein prest ut bøkene
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Østre Halsen menighet

Babysang 
Tirsdag klokken 11.00 triller den ene vogna etter den andre inn dørene i Østre Halsen kirke. 
Snart sitter mødrene i ring på gulvet med barn liggende eller krypende på gulvet framfor. 

Det er tid for BABYSANG! Babyene gjør store øyne når de får høre den klingende lyden av 
klokkespillet, de ler godt når mamma kiler tikke-tikke-tikke-tikke-tikk, de venter spent på når 
egget skal trille til dem på det myke stoffet og de kikker forundret på alle såpeboblene som 
svever over dem.

Etter at velsignelsen toner ut, er det mammaenes tur: Da kan de ta til seg av en god og lang 
lunsj, drikke en etterlengtet kopp kaffe og prate om alt fra babyfotografering til det å flytte til 
et nytt sted. Babysang er et tilbud til barn mellom 0 -1 år sammen med mamma, pappa eller 
en annen voksen. Lunsjen koster 40 kroner, og en kan komme når det passer og har lyst!

Hver tirsdag fra kl.11.00 - kl.13.00  
Velkommen! 
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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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VELKOMMEN TIL DÅP! 
KIRKEN INVITERER TIL DÅP 

- MEN INVITASJONEN KOMMER IKKE LENGER  
I POSTKASSA... 

Les mer om dåp på side 10-12, 
eller på: kirken.no/dap 

Påmelding til dåp i Tjølling og Østre Halsen kirker  
skjer via nettsiden www.larvik.kirken.no  

 
Spørsmål? Ta kontakt med en av sokneprestene. 

(Se kontaktinformasjon på side 2). 

Foto: Bo Mathisen  




