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Andakt om å TRO (utfra Joh. 20)
Tida nå fremover er flott, med vår og lyse og 
varme dager mot sommeren. Det er godt når 
det blir liv og vekst i naturen, når fugler og 
blomster livner til, og når vi kjenner at det er 
godt å leve og være til. Noen viktige merke-
dager kommer også, både for landet vårt, 
for unge konfirmanter, for dem som vil gifte 
seg, for nyansatte i en jobb og for alle som 
ser frem mot å få litt ferie og fri, og for å få 
påfyll av mot og krefter.

Tida mellom påske og pinse er en flott tid i 
kirken også. Vi hører og kan lese om disipler 
som fikk bruke tid på å forstå, på å bli bevisst 
og bli kjent med hva det betyr at deres herre 
og mester fortsatt vil være nær og hos dem 
på alle slags dager og i det livet de lever. Han 
har tro på dem, er raus og tålmodig med 
dem, men ser og vet også at de har mye å 
bidra med, når ting kommer på plass, og når 
de ser og får med seg hvem han er virkelig er. 

Ofte brukes ord som å komme, se og kjenne 
i forbindelse med det å tro. Det handler ofte 
om en reaksjon på noe godt Jesus sa eller 
gjorde, eller noe vi kjenner at har med vårt liv 
å gjøre. Han kom til oss, han delte våre kår 
og ble kjent med hvordan det er å være et 
menneske, nettopp for at vi skal få en tillit til 
og en forventning til at han vil oss noe godt 
og at han kan reise oss opp igjen og hjelpe 
oss hvis vi har sagt eller gjort noe dumt – og 
det skjer stadig for de fleste av oss.

Han ser oss og bryr seg om hver av oss, 
akkurat slik som han gjør det overfor en liten 
fugl eller blomst. I hans øyne er vi enda mer 
verdifulle og verdsatt, og han har mange 
gode løfter om trygghet og glede, om frem-
tid og håp som han vil dele med oss. Hver 
eneste dag vil han gå med oss, og se til hva 
vi er opptatt av, glade for eller bekymret for. 
Han kjenner til livet og hverdagene våre også, 
og han er interessert i stå sammen med oss i 
ulike situasjoner vi kommer i.

Mange kjenner og er glad i en sang som 
heter: «Der det nye livet lever» (nr.697 i den 
nye salmeboka). Den handler om å være på 
en vandring gjennom ulikt landskap, der det 
blir satt tydelige spor, der det gode budska-
pet om Jesus lyser opp tilværelsen og der 
mennesker deler sitt liv med andre i en glede 
over å få tilhøre og tro på Jesus. Når han gjør 
livet nytt for deg eller meg, blir det spennen-
de og flott å leve og å tro.

Ha en god vår og sommer der du går!

Hilsen Bjørn Kinserdal.
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Sigmund Loeng
Marit Rasmussen
Lise Borg Baardseth
Bjørn Næss
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Grete Skaatan
Liv Gundersen
Magnhild Farmen
Eva Ludvigsen
Eivind Funnemark
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Åse Gjertsen
Baard Helle
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Floyd Anker Trulsen
Kjell Gunnar Stenberg
Gunnlaug Mariken Hegdal

Døpte
Jacob Amandus Granerød
Odin Alexander Berntsen Ovesen
Matheo Andersson
Josefine Kjøndal
Ellen Skriver Langbach
Astrid Myhre Johansen
Nicoline Rolid Nilsen
Milla Rebekka Eriksen
Amanda Svee Madsen
Ludvik Himberg
Daniel Hjorth

Svein Kasper Brunsell Johansen
Felix Heum Skjønhaug
Emma  Skogstad
Fillip Wiik Karlsen
Jakob Kvam Jensen
Nori Vilenica-Gaasholt
Fiona Samuelsen Myrengen 
Elise Grinden 
Maren Farmen 
Carlos Alexis Storesund 



5

Min salme 
Min vakreste salme står på nr. 493 i Salmeboken.
Den er oversatt til Norsk ved Anders Hovden i 1927. 

Det er Bjørn Eidsvåg som i 1969 så vakkert gjorde denne salmen kjent for oss.
Jeg er veldig glad i denne salmen, og Bjørn Eidsvåg synger den nydelig.

Den ble min spesielle salme da vi så trist måtte følge vår eldste sønn til hans
siste hvile for kort tid tilbake.

1) Ein fin liten blome i skogen eg ser, i granskogen diger og dryg.
    og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg.

2) Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd der skuggane tyngja deg må?
    Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, til ringaste blom vil han sjå.

3) Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå, der folk kunne skoda på deg?
    Å nei, eg trivst best mellom ringe og små, eg føddest til skogblome, eg.

4) Ein dag vil den stormande vinter deg nå, då vert det vel dødsdagen din.
    Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, til vårsola kysser mitt kinn.

5) Eit bod frå min Herre du blome meg ber: om einsleg eg vert på min veg,
    så veit eg at Herren vil vera meg nær, Gud Fader, han vernar og meg.

6) Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, med honom eg kjenner meg sæl.
    Kvar morgon eg bøna til himmelen ber, med bøna eg sovnar kvar kveld.

7) Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær, i blodet hans reinsa den er.
   Den høver for himlen, der gullgater er, den høver for vandringa her.

8) Som blomen om vinteren visnar eg av, men gled meg, for då står eg brud.
    La lekamen kvile med fred i si grav, mi sjel, ho er heime hos Gud!

9) Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong i morgonen æveleg klår,
    og blanda med heilage englar min song i himlen, der døden ei når!

     
      Av Gunnvor Ryland Thoresen

Ein fin liten blome
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«Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket 
Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn 
til soning for våre synder.» Soning er ikke lenger 
et hverdagsord. I våre dager kjenner vi det mest 
fra rettsvesenet, men i Bibelen var det først og 

fremst knyttet til tempelets offerkult. Soning i bibelsk 
vokabular er en handling hvorved synd og skyld blir gjort opp for, skam blir lettet, 

urenhet renset og fiendskap forsonet. Tidligere antok man at blodet fra uskyldige dyr kunne 
effektuere dette, men dette tok flere av profetene og Jesus avstand fra. Jesus er det fullkomne 
soningsoffer fordi han gjennom det liv han levde, den død han døde og det liv han oppsto 
med brøt ned alle barrierer mellom mennesker og Gud, gjorde urene rene, ødelagte liv hele, 
vant over synd, skam og ondskap og gjorde Guds fred og tilgivelse tilgjengelig for alle. 

Øystein Evensen

Ord og utrykk i Bibelen: Soning

Takk til Vigdis Mork Poupart!

1. mars startet Vigdis Mork Poupart som 
kantor i Larvik kirke. Hun har i to og et halvt 
år vært kantor i Tjølling kirke, og hun 
kommer til å bli savnet!
Vigdis har bl. a vært engasjert i barnekoret 
BiTs, andaktene på sykehjemmet og med 
husorkester på Åpent hus. Hun har en stor 
arbeidskapasitet, og har fått mye gjort i 
jobben. Både barn, voksne og eldre har satt 
stor pris på hennes person og musikken hun 
har delt. 
Noe mange har satt ekstra stor pris på er 
engasjementet inn i gudstjenestelivet. Hun 
har ofte hatt med seg noen til å synge eller 
spille i gudstjenestene, og når hun selv spiller 
så er det til nytelse og oppbyggelse. 

Vi ønsker Vigdis lykke til i Larvik!

Anastasiya Bazhenova er ansatt som ny 
kantor i Tjølling, og hun starter i jobben i 
begynnelsen av mai.
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Ny prest i Tjølling
Tonje Røgeberg (53) – ny sokneprest! 
Jeg bor i Tønsberg sammen med mannen 
min, Øystein og den yngste av de to guttene 
våre. Han er snart 17 år og elev på videregå-
ende. Eldstemann er student og bor i Oslo. 

Jeg er vokst opp i Sandefjord og hadde veien 
over Tjøllingvollen som skolevei da jeg gikk et 
år på Gloppe mens det ennå var husflids-
skole der. Jeg er glad i å være ute i naturen 
og sammen med hunden vår Luna, får jeg 
ofte en tur i skogen. 

Jeg har vært prest siden 1993; først i Ål i 
Hallingdal og så i Søndre Slagen i Tønsberg. 
Innimellom har jeg hatt andre stillinger i kir-
ken både som trosopplærer og kateket. Jeg 
liker å møte barn og unge og er glad i å feire 
gudstjeneste sammen med menighetene jeg 
har jobbet i. Jeg gleder meg til og er spent 
på prestejobb i Tjølling! Alt og alle er nye for 

Menighetsbladet leveres til/sendes 
til alle som bor i Østre Halsen og 
Tjølling sokn. 

Det er en verdifull informasjonskanal
som gjør at alle får mulighet til å følge med på 
hva som skjer i menighetene. Vi setter stor pris 
på gaver som gjør det mulig å produsere bladet!

meg så det blir mye å gjøre seg kjent med. 
Men jeg håper og tror at Tjølling har det som 
skal til for å trives som prest; mennesker som 
er glad i kirken sin og gudstjenestene i tillegg 
til frivillige og ansatte som sammen kan for-
midle evangeliet om Jesus og gjøre troen til 
en naturlig del av menneskers hverdag!  



Hvem skal styre kirken vår?

Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. 
Kanskje skal du stille til valg? Du er invitert til 
å være med på å skape framtidas kirke! Det 
er din kirke.

Kirkerommet er stort. Høyt til taket. Sterkt 
fundament. Plass til alle. Verdensvidt felles-
skap. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike 
meninger. I kirken kan du spørre, snakke, be 
eller være stille. 

Et rom for tro og undring
I Den norske kirke er det rom for tro, tvil, 
samtale og spørsmål. Du kan komme som du 
er. Om du er i krise, er glad, ensom, eller om 
du vil være litt alene med de store spørsmå-
lene. 
 
Et rom for hele livet
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk 
folkekirke og er åpen for alle. Kirken har 3,7 
millioner medlemmer og 1200 menigheter 
over hele Norge. Uansett hvor du bor, er 
kirken nær deg. 

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange 
meninger, men vi står sammen om troen på 
Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer 
enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter 
mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet 
med gudstjenester, omsorg for utsatte men-
nesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon 
og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern 
om skaperverket og mye meir, vil du oppdage 
et mangfold av mennesker og tjenester. Hvor-
dan vil du kirken skal være?  Du har mulighet 
til å påvirke ved kirkevalget. 

Ta ansvar for kirken din
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vi har 
ansvar for hverandre. Det står sentralt i kir-
kens virksomhet. 

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens 
Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og 
by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet 
mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å 
motarbeide isolasjon og splittelse.

Vi må advare mot alle tegn som tyder på 
forakt for svakhet. Vi vil støtte det som 
fremmer respekt for både skaperverket og for 
hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange 
muligheter for ditt engasjementet. I møtene 
med folk i ditt nabolag kan dine holdninger 
og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivilli-
ge til å lede kirkens arbeid. Bli med på noe 
stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til 
valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil 
samarbeide for at flere oppdager det store 
og gode ved å gi av sin tid til det som bygger 
fellesskap.

Fra Kirken.no
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Ønsker du å stille til valg i 

menighetsråd, eller ønsker du mer 

info om valget, ta kontakt med: 

Mia Söderstrand Jensen 

på kirkekontoret. 

Tlf. 33 17 30 05 

Mail: msjensen@larvik.kirken.no



For vel 4 år siden ble jeg pensjonist og 
samme året flyttet vi hit til Østre Halsen. Det 
var en ny tilværelse og sosialt sett var det å 
begynne på nytt. Hvordan bli kjent på et nytt 
sted? Hvordan fylle hverdagen med noe som 
var meningsfylt?
Jeg syntes det var for tidlig å bare sitte og 
«mate duene», og den daglige turen til kjø-
pesenteret lå liksom ikke for meg. Jeg hadde 
behov for å bli kjent i miljøet og gå inn i 
meningsfylte oppgaver.
Det åpnet seg snart en mulighet.
Samme våren  vi flyttet hit ble jeg spurt om å 
stille som kandidat ved menighetsrådsvalget.
Dette var noe jeg hadde lyst til.  Jeg svarte 
«ja», og det har jeg ikke angret på. Nå stiller 
jeg til valg for en ny periode.
Gjennom arbeidet i menighetsrådet har jeg 
møtt mange gode mennesker og kommet på 
innsiden av livet i kirken og menigheten på 
en måte som de fleste ikke får oppleve.
Som medlem av menighetsrådet får du et 
forhold til de ansatte og deres arbeid som er 
viktig for begge parter. Menighetsrådet har 
et stort formelt ansvar for alt fra økonomi til 
ansettelse, kirkemusikk og liturgi, trosopplæ-
ring for barn og unge og eldrearbeid.
I praksis er det de ansatte som bærer  hoved-
tyngden av arbeidet, men menighetsrådet er 
det styrende organ og skal legge til rette med 
ansvar for økonomi og det å verve frivillige 
medarbeidere.
Jeg skal ikke stikke under en stol at med-
lemmene av menighetsrådet også må brette 
armene opp og ta i et tak. Du må tåle å få 
«skitt under fingrene», men også det gir 
mening.
Ikke alle opplever det slik, men for meg har 
det vært godt å ha denne oppgaven. Derfor 

vil jeg anbefale flere å stille til valg for menig-
hetsrådet. Si ikke uten videre «nei» om du 
blir spurt og meld deg gjerne selv til tjeneste.
Tilhører du kirken, har et ønske om å gjøre 
en tjeneste og er enig i kirken trosgrunn 
og målsetting, ja, da er du i høyeste grad 
valgbar.
Under sin innsettelsestale i januar 1961 ut-
talte John F. Kennedy disse berømte ordene: 
«Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg, 
spør hva du kan gjøre for landet...»
Jeg er fristet til å omskrive det: «Spør ikke 
hva menigheten kan gjøre for deg, spør 
hva du kan gjøre for menigheten..» Hvis 
flere spurte slik, da ville mye gå av seg selv i 
menigheten.

Thor Egil Abrahamsen

«Spør ikke hva kan menigheten gjøre for deg...»
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SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Jesus viste seg for disiplene etter at 
han hadde stått opp fra de døde. Peter ble så glad at 
han hoppet ut av båten!

Tegninger: Kari Sortland

Jesus ventet på dem på stranda 
med nystekt brød og fisk. De to bildene er nesten 
like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tre menn snakket 
sammen om merkelige sammentreff:
– Kona mi leste en bok om tvillinger, 

og så fikk hun det, sa den ene.
– Kona mi leste en bok om trillinger, og 

så fikk hun det, sa den andre.
– Hjelp! ropte den tredje. – Kona mi 

sitter hjemme og leser Ali Baba 
og de 40 røverne!

Kannibalen var på flytur. 
– Har De lyst til å se menyen? 

spurte flyvertinnen.
– Nei takk, men jeg vil gjerne 

se passasjerlisten.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

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

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

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

Ekorn er veldig flink til å gjemme nøtter, men de er 
ikke like flink til å finne igjen gjemmestedene sine. 
Kan du hjelpe ekornet å finne nøttelageret sitt?

Hjelp ekornet å finne nøttene!
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Tjølling
 � Alexander Lindhjem
 � Brian Mathiesen
 � Celina Marie Jensen Flamsgård
 � Elias Rivrud Møller
 � Emilie Bjørnstad
 � Herman Sandnes
 � Ida Bekken
 � Janne Marie Walin
 � Jenny-Marie Viik
 � Johannes Rygh Hansen
 � Johannes Skjelfjord Jørgensen
 � Julian Klaastad Heinzer
 � Jørgen Løwe
 � Karoline Holtan
 � Katja Caroline Fongen
 � Katja Lorentzen
 � Kristine Holst Pedersen
 � Mari Erstad Bjørvik
 � Marius Røberg Ringdal
 � Marthe Kongsteien
 � Marthine Skarvang Engstrøm
 � Oskar Ihlen Barth-Nilsen
 � Pelle Wetlesen Thoresen
 � Phillip Wachelin
 � Renate Aanstad Woldseth
 � Sander Normann
 � Thea Chatrine Støa Jensen
 � Thea Iselin Kvam Larsen
 � Thea Marie Strandberg
 � Thea Røberg
 � Theo Nikolai Torgersen Triger
 � Vincent Rød Santibanez

Østre Halsen
 � Angelika Øyen Johannessen
 � Anna Kilvær
 � Benjamin Hilbert Bredal
 � Camilla Ellingvåg Diesen
 � Daniel Hjorth
 � Dina Nordfjord Haugsvær
 � Ebba Larsen Engdahl
 � Edvard Korssjøen Johnsen
 � Edvin Andersen
 � Emilie Bjørnstad (Konfirmasjon i Tjølling)
 � Emma Lund Christoffersen
 � Emma Pedersen Somby
 � Erlend Aas Pettersen
 � Haakon Skaara Kristiansen
 � Henrik Diesen
 � Håkon Davidsen Gustavsen
 � Ida Marie Blom
 � Ina Kamfjord Sørensen
 � Isabel Pettersen
 � Isak Kilvær Fjelberg
 � Jan Olav Ambjørnsen
 � Kajsa Håkonsen
 � Karoline Nilsen
 � Lea Elisabeth Lund Sigurdslid
 � Leah Henriksen
 � Liv Bakken
 � Malene Reiersen
 � Maria Helena Lakselvhaug
 � Marius Bryn Leifsen
 � Martin Lund Walin
 � Melissa Maria Sneve
 � Mille Martine Holmen
 � Nikolai André Høyessen
 � Paula Kilvær
 � Pernille Lundh Thoresen
 � Peter Kilvær Fjelberg
 � Robin Helen Mortensen Kausanrød
 � Sebastian Larsen
 � Stine Halvorsen Dyreng
 � Tuva Skavdal

Årets konfirmanter i Tjølling og Østre Halsen



Liten gutt, stort hjerte
- Jeg ønsker å bli hjelpearbeider, fordi jeg vil 
gi folk mat og vann. Og baller til barna slik at 
de kan leke og ha det gøy, sier Jama Abbi-
welli Adan (8).

Han kommer springende mot oss. I blå skjor-
te og med bøker under armen. Timen med 
undervisning på den lokale skolen er akkurat 
over for i dag. Og før han og kompisene 
som vanlig danner to fotballag og spiller så 
den tørre sanden hvirvler rundt de ivrige og 
høylytte guttene, setter han seg ned sammen 
med oss. Historien vi får høre er dessverre alt 
annet enn unik:

Eldst av en søskenflokk på fire jenter og to 

gutter. Fire års sammenhengende tørke tok 
livet av alle dyrene de eide - og det enkle, 
men gode nomadelivet familien en gang 
hadde. En håpløs og livstruende situasjon 
som brakte dem hit til flyktningleiren Jilab 3 
ved byen Garowe. I den ene av tre leire som 
tilsammen huser mer enn 35.000 mennesker, 
som alle får rent og trygt vann fra Kirkens 

Nødhjelp. Her bor alle åtte nå i et fillete, men 
likevel velstelt telt. 

Nye venner
- Vi hadde mistet nesten alle dyrene våre, og 
visste ikke hva vi skulle gjøre. En dag sa far 
at vi måtte flytte – for ellers ville vi også dø. 
Jeg lurte på hvordan det ville bli, og om jeg 
ville få noen nye venner. Og det fikk jeg, sier 
Jama og smiler.  Jeg er mest sammen med de 
andre guttene på skolen, og det morsomste 
er når vi spiller fotball, «Fotballen» de spiller 
med er en slitt tennisball, uten at det ser ut 
til å legge noen som helst demper på verken 
innsats eller begeistring. 

Som eldstemann har åtteåringen imidlertid 
plikter langt utover fotballbanen. Hver eneste 
dag hjelper han til med å hente vann, lage 
mat, vaske klær og holde det ryddig og rent i 
og rundt teltet – som er satt sammen av ulike 
tepper og små tøybiter. 
-  Ja-ja! roper Jama og vinker ivrig til en av de 
mange kompisene sine. For å forsikre om at 
han snart er med i leken igjen. 
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Historie fra 
Kirkens Nødhjelp 
fasteaksjonen



Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Den 9. april gjennomføres fasteaksjonen i våre menigheter. 
Årets konfirmanter vil være bøssebærere, men vi trenger både flere bøssebærere og sjåfører. 
Ta kontakt med en av de ansatte dersom du vil være med og hjelpe til på aksjonsdagen. 

Og ta godt imot bøssebærerne når de kommer hjem til deg!

Må hjelpe
De internt fordrevne er Somalias aller mest 

sårbare. I en befolkning som er godt vant 
med tørkeperioder, men ikke med at de varer 
flere år i strekk. Uten en stortstilt nasjonal, og 
ikke minst internasjonal nødhjelpsinnsats fra 
FN og organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, 
kunne bildet vært like mørkt som for sju år 
siden, da mer enn en kvart million mennes-
ker bukket under. I hovedsak barn, syke og 
gamle.  

I slike kriser er det slående å oppleve det sto-
re samholdet og støtten folk viser hverandre. 
Nye naboer, venner, og innad i de mange 
storfamiliene i de mange leirene. Og alle må 
bidra. Store som små.   

Vil hjelpe andre
- Jeg hjelper til mye, men det må jeg jo. Alle 
må hjelpe til, sier Jama og gnir svette av et 
ansikt som bærer preg av flere og tretti gra-
der, voldsom vind og rødlig sand som klistrer 
seg fast. At han er såpass pliktoppfyllende og 
hjelpsom hjemme, synes å stikke dypt hos, 
selv hos en såpass liten gutt.

- Når jeg blir stor har jeg lyst å bli hjelpear-
beider, fordi jeg vil gi folk mat og vann. Og 
baller til barna slik at de kan leke og ha det 
gøy. Her vi bor nå får vi jo hjelp, og det er en 
sånn jobb jeg vil ha.

13
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Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke

Søndag 7. april
Østre halsen kirke

4. søndag i fastetiden
Kl. 12.00

Konfirmantenes samtalegudstjeneste

Søndag 14. april
Tjølling kirke

Palmesøndag
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste hvor barn og unge 
deltar.

Torsdag 18. april
Tjølling kirke

Skjærtorsdag
Kl. 18.00

Gudstjeneste med nattverd.

Fredag 19. april
Østre Halsen kirke

Langfredag
Kl. 11.00

Gudstjeneste med lesning av pasjons-
historien.

Søndag 21. april
Østre Halsen kirke

1. påskedag
Kl. 11.00

Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Søndagskole under gudstjenesten.
Påskelunsj etter gudstjenesten.

Søndag 28. april
Østre Halsen kirke.

2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Lørdag 4. mai¨
Østre Halsen kirke

Kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 5. mai
Østre Halsen kirke

3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 12. mai
Tjølling kirke

4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med  mulighet for dåp, 
og nattverd. Innsettelse av ny kantor.

Fredag 17. mai
Tjølling kirke

Nasjonaldag
Kl. 9.15

Familiegudstjeneste

Søndag 19. mai
Østre Halsen kirke

5. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med dåp og søndags-
skole

Søndag 26. mai
Østre Halsen kirke

3. s. i påsketiden
Kl. 11.00

Familiegudstjeneste

Torsdag 30. mai 
Østre Halsen kirke

Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag 2. juni
Tjølling kirke

Søndag før pinse
Kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp, 
og nattverd.

Søndag 9. juni
Østre halsen kirke

Pinsedag
Kl. 11.00

Gudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 16. juni
Østre halsen kirke

Treenighetssøndag
Kl. 11.00

Gudstjeneste
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Søndag 23. juni
Østre Halsen kirke

2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Søndag 30. juni
Tjølling kirke

3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med mulighet for 
dåp, og nattverd.

Søndag 7. juli
Østre Halsen kirke

4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Søndag 14. juli
Tjølling kirke

5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med nattverd.

Søndag 21. juli
Østre Halsen kirke

6. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Søndag 28. juli
Tjølling kirke

7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med mulighet for 
dåp, og nattverd.

Søndag 4. august
Østre Halsen kirke

8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Søndag 11. august
Tjølling kirke

9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med mulighet for 
dåp.

Søndag 18. august
Østre Halsen kirke

10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste.

Østre Halsen menighet
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Østre Halsen menighet

Tur til Skautvedt
Helgen 9.11-11.11.18 var speiderne på tur 
til Skautvedt. Vi var der sammen med 
speidervenner fra Stavern. Skautvedt ligger 
på vestsiden av Farrisvannet, ca 10 km med 
bil fra Larvik.
Lørdag morgen var det frokost med ”Ord for 
Dagen”. Seinere laget speiderne barkbåter 
som ble sjøsatt i bekken et stykke ovenfor 
hytta. Det var stor vannføring i bekken, så 
konkurransen var spennende. Hvordan ville 
det gå med båtene? Noen av båtene seilte 
faktisk et godt stykke nedover bekken.

Vi hadde også en realistisk førstehjelpsøvelse  
inne i tunnelen på den nedlagte jernbane-
linja. Øvelsen var lærerik! Vi hadde leirbål og 
seinere nattmanøver. Spennende og for noen 
kanskje litt skummelt.

På lørdag kom regnet og det i store mengder, 
men oppsatt program gikk som planlagt. 
Søndag var det en stor ”innsjø” der vi dagen 
før hadde grillet og lekt. I forbindelse  med 
frokost hadde vi Scouts Own – speiderguds-
tjeneste – som alltid er givende. 

Kl. 14.00 reiste vi hjem med mange gode 
minner!

Speidergudstjeneste
Hvert år like før jul, har vi speidergudstjeneste 
med opptakelse av nye speidere.

Speiderne i Østre Halsen menighet

Etterpå var det grilling på sletta ved hytta. 
Kos, altså! 
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Østre Halsen menighet

1.2-3.2.19 var det tur til Speiderbo, Lifjell. 
Også denne gangen sammen med Stavern-
speiderne. Vi startet hjemmefra i litt av et 
snøvær, måtte kjøre forsiktig og bruke god 
tid oppover. Heldigvis gikk alt bra med alle.

Orientering om speideren på 
Halsen:
Ved sommeravslutning 28.5.18 var vi 18 
speidere. 8 stk. av oss deltok på speider-
landsleiren på Lånke i Stjørdal – 3,5 mil fra 
Trondheim. Vi fikk flere gode opplevelser, 
ny og og spennende lærdom, nye venner 
og gode minner.
20.8.18 startet vi på høstsemesteret. Som 
speidergruppe har vi mange andre aktiviteter 
å konkurrere med. Utover høsten kom det 
dessverre flere utmeldelser. Barn og unge er 
avhengige av hverandre. Slutter en, blir det 
ofte flere.
I oktober fikk vi forespørsel fra en annen 
speidergruppe innen kommunen. To ledere 

Tur til Lifjell

Lørdag var det flaggheis, frokost og 
”Ord for Dagen. 

Speidere fra 8. klasse og oppover dro til 
slalombakken. De andre hadde flere snøakti-
viteter like ved hytta. Godt samhold, god mat 
og samling i peisestua med sang, leirbålrop 
og quiz. 

Søndag var det Scouts Own. Seinere vasking 
og rydding av hytta. Før avreise fra Lifjell 
spiste vi pølser med brød. Flagget ble firet av 
Roverne (de eldste speiderne).

Det snødde en del under oppholdet på Spei-
derbo. Søndag var det strålende vær. Det ble 
en fin tur hjem etter nok en flott og minnerik 
tur.  Vi slapp uhell også denne gangen – det 
er stort og mye å være takknemlig for.

og ”deres speidere” ønsket å starte opp/
overføres til vår gruppe fra nyttår 2019. Vi 
svarte at de var velkommen til oss, og vi fikk 
klarsignal fra menighetsrådet.
7.1.19 ble våre venner tilsluttet speider-
troppen vår. Så langt har det fungert veldig 
bra. Vi er nå 16 aktive speidere som er 
medlemmer i forbundet. I tillegg er det 3-4 
som har vært med på noen møter. Så det 
ser bra ut! Nå er det derfor en fin 
anledning til å presentere våre to nye ledere: 
Lars Magnus Johansen som har vært speider-
leder her før, og Thor Kristian Larsen som har 
bodd i Mellomhagen.
Speidergruppa vår har nå vært i virksomhet i 
over 35 år.  

Av Anita Gregersen

Globalaksjonen
14.1.19 gjorde speiderne en innsats for 
Globalaksjonen. Vi samlet inn penger i 
Nærområdet rundt kirken. Innsamlede 
midler går til traumebehandling og opp-
læring i fredsarbeid og ikke-vold for barn 
og unge i Sør-Sudan og Uganda.   

Vi samlet inn kr 2.200,- Stor takk til giverne! 
Globalaksjonen er Norges KFUK-KFUM-
speidernes solidaritetsaksjon, som arrangeres 
i samarbeid med vår solidaritets- og 
bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global.



Karneval på Barnetrimmen
Bøy og tøy – gym er gøy!
Hver mandag kl. 17.00 samles en stor gjeng barn for lek, gym og gøy. Midt i samlingen er det 
bibelfortelling og sang. 
Mandag 11.februar var det ekstra gøy på Barnetrimmen. Da hadde vi karneval og det var 
mulighet for å fiske seg en liten pose med godteri. 

Har du et barn som har lyst til å bli med? Møt opp førstkommende mandag kl.17-18.00. Vi er 
i gymsalen på Østre Halsen skole.
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For å slippe inn i kirken måtte de vise det 
hemmelige tegnet. Og det hadde de øvd på 
hjemme, det var helt tydelig. Og en etter en 
ble Tårnagentene og Senioragentene sluppet 
inn i kirka. Her ventet mysterievelkomstdrink, 
agentsamlinger og agentoppdrag der de 
måtte løse mysterier og følge fiskesymbolet 
rundt i kirken. Symboljakt, klatring opp 
kirketårnet, inspeksjon av prestens klær, 

I «tårnet» Pieter ved orgelet

Tårnagenthelg 9.-10. Februar

studie og kopiering av agentenes hender, 
testing av sansene og fortellingen om det 
hemmelige symbolet var noen av oppdrag-
ene. Speider’n serverte agentpåfyll og kantor 
Pieter viste orgelets mysterium og alle fikk 
prøve! Dessuten utgjorde tårnagentene et 
eget kor som øvde på tårnagentsangen. 
Dagen etter kom alle tårnagentene tilbake og 
da var det duket for tårnagentgudstjeneste. 

Østre Halsen menighet



Sommerkonsert med kor uten grenser
Årets sommerkonsert med Kor uten grenser er onsdag 12.juni kl.19:00.
Koret skal presentere sitt nye repertoaret med en god del kjente norske sanger, arrangert for 
kor av Pieter Leebeek. 

Som vanlig blir det også noen gjestemusikere med på konserten, men på dette tidspunktet er 
det for tidlig å kunne nevne noe. Følg med koret på facebook: 
https://www.facebook.com/korutengrenser/?ref=bookmarks. 
Så snart det kommer flere detaljer om konserten blir det først publisert der!
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Under gudstjenestenTårnagentsangen Kirkekaffen

Kirkens eget kor Halsing Pluss sang, og det 
gjorde tårnagentene også. Vi hadde kirke-
vandring med flere oppdrag som skulle 
løses, vi hørte om da Jesus sovna i båten 
og ikke våknet da det ble storm og de holdt 
på å synke og vi ble minnet på at stormer 
kommer, men at de også alltid går over og vi 
har en med oss i storm og i stille! 

Til slutt gjenstod bare ett oppdrag: Oppdrag 
spise kake! Tårnagentkaka gikk ned på 
høykant, og det samme gjorde alle de andre 
godbitene på kirkekaffen. JAAAA! Ropte 
tårnagentene da de fikk spørsmål om de 
hadde hatt det bra som tårnagenter i Østre 
Halsen.  Så da kan man bare begynne å glede 
seg til å invitere nye 8-åringer neste år!

Østre Halsen menighet
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�Halsing Barnekor fra 3 år 
Tirsdager kl 17.15 utenom ferier. Barnekor for de yngre barna. Det er kveldsmat klokken 
kl. 17.45 for begge korene.
Kontaktpersoner: Karen Elisabet Hector(menighetspedagog) - Tlf. 482 98 076
Pieter Leebeek (pianist) - Tlf: 993 15 073

Østre Halsen menighet

�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

Velkommen til spennende aktiviteter 
for både små og store i Østre Halsen menighet!

�Konfirmanter
Påmelding skjer på kirkens nettside fra midten av mai. Vi har bare mulighetr til å sende ut 
invitasjon i posten til kirkens medlemmer, men absolutt alle 9-klassinger er selvsagt velkomne 
til å bli konfirmanter hos oss.
Kommende konfirmasjonsdatoer:
2019: Lørdag 4. mai og søndag 5. mai / 2020: Lørdag 2. mai og søndag 3. mai
Kontaktperson: Lars A. Løwe - Tlf: 982 53 326

�Speider`n
Hver mandag kl.18.00 - kl19.30 (untatt skoleferier)
Stifinnere: 3.-4. trinn | Vandrere: 5.-10. trinn | Rovere :16-25 år
(Endringer kan forekomme)
Kontaktpersoner: Inger Sørlie Kobro - Tlf: 478 40 577
Lars Magnus Johansen - Tlf: 950 69 646

�Barnetrim 1-5 år.
Mandager kl.17.00 - kl.18.00
Bli gjerne medlem i Facebookgruppa: "Barnetrimmen Østre Halsen"Velkommen!
Kontaktperson: Lars A. Løwe - Tlf: 982 53 326

�Halsing pluss 2. klasse og oppover
Tirsdager kl.17.45. Barnekor for litt eldre barn. 
Kontaktpersoner :Sølvi Helleren Larsen (dirigent) - Tlf: 988 86 143
Pieter Leebeek (pianist) - Tlf: 993 15 073

�Babysang 0-1 år
Tirsdager kl 11.00 -13.00 utenom ferier.
Først er det ca en halvtime med sang, regler rytmer og lek med babyene. 
Etterpå spiser vi lunsj og prater om løst og fast.
Kontaktperson: Karen Elisabet Hector (menighetspedagog) - Tlf. 482 98 076



21

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

Følg oss på Facebooksiden vår: Østre Halsen Kirke, om du trykker liker, får du automatisk 
oppdateringer om gudstjenester m.m.

�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
7. mai - Tryllkunstner Bjørn Melø 
4. juni - Sommertur 
Kontaktperson: Øystein Evensen - Tlf. 922 06 150

�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
Samlinger i vår: 30. april, 28. mai
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
27. april og 18.mai

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:
Øystein Evensen (tlf. 922 06 150), Karen Elisabet (Karsan) Hector (tlf. 482 98 076) 
eller Lars A. Løwe (tlf. 982 53 326).

Velkommen! Hilsen 
menighetsrådet, ansatte og frivillige medarbeidere!
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Gudstjenester i Tjølling kirke
www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook

Søndag 7. april
Tjølling kirke

4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med fokus på fasteaksjonen. 
Menighetens konfirmanter deltar 
(samtalegudstjeneste). Nattverd.

Søndag 14. april
Tjølling kirke

Palmesøndag
Kl. 11.00

Barnegudstjeneste hvor barn og unge 
deltar.

Torsdag 18. april
Tjølling kirke

Skjærtorsdag
Kl. 18.00

Gudstjeneste med nattverd.

Fredag 19. april
Tjølling kirke

Langfredag
Kl. 11.00

Gudstjeneste med lesning av 
pasjonshistorien.

Søndag 21. april
Tjølling kirke

1. påskedag
Kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 28. april
Tjølling kirke

2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med innsettelse av 
sokneprest Tonje Røgeberg og dåp. Sang 
av Larvik Kammerkor.

Søndag 5. mai
Tjølling kirke

3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med  mulighet for dåp, og 
nattverd.

Søndag 12. mai
Tjølling kirke

4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med dåp, og nattverd. 
Innsettelse av ny kantor.

Fredag 17. mai
Tjølling kirke

Nasjonaldag
Kl. 9.15

Familiegudstjeneste

Søndag 19. mai
Tjølling kirke

5. søndag i påsketiden
Kl. 11.00

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

Lørdag 25. mai 
Tjølling kirke

Kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 

Søndag 26. mai
Tjølling kirke

Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 2. juni
Tjølling kirke

Søndag før pinse
Kl. 11.00

Gudstjeneste med  dåp og nattverd.

Søndag 9. juni
Tjølling kirke

Pinsedag
Kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste med nattverd.

Søndag 16. juni
Tjølling kirke

Treenighetssøndag
Kl. 11.00

Gudstjeneste med Gullkonfirmanter, 
mulighet for dåp.

Søndag 23. juni
Østre Halsen kirke

2. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Tjølling menighet
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Tjølling menighet

www.tjollingkirke.no
Følg oss på Facebook

Søndag 30. juni
Tjølling kirke

3. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med mulighet for dåp, 
og nattverd.

Søndag 7. juli
Østre Halsen kirke

4. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Søndag 14. juli
Tjølling kirke

5. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med nattverd.

Søndag 21. juli
Østre Halsen kirke

6. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Søndag 28. juli
Tjølling kirke

7. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med mulighet for dåp, 
og nattverd.

Søndag 4. august
Østre Halsen kirke

8. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Østre Halsen.

Søndag 11. august
Tjølling kirke

9. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Fellesgudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 18. august
Tjølling kirke

10. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00

Gudstjeneste med nattverd.
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Tjølling menighet

Før jul var det konsert med Atle Pettersen og barnekorene BiTs (Barn i Tjølling synger) og Glavox 
(fra Gulset i Skien) i en fullsatt Tjølling kirke. Det var stor stas å få synge med Atle, og korene var med 
på sanger fra «Let it snow» til «O, come all ye faithful» til «Himmel på jord». Det var en flott og 
inspirerende opplevelse som vi tar med oss videre! 

Tradisjonen tro gjennomførte vi 
Juleverksted for 5-åringer i Tjølling 
menighet før jul. Det ble laget / pyntet 
pepperkaker, pyntet fine lys-glass, 
laget julekort, og ikke minst; alle 
snekret sin egen julekrybbe og laget 
Maria, Josef og Jesusbarnet. Tre 
ungdommer fra menighetens lederkurs 
var med i gjennomføringen av dagen. 

Bildekavalkade 
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Tjølling menighet

18. desember startet Åpent hus i kirken 
hvor vi fikk møte Harald Stickler og 
Kjell Håkestad. De fortalte levende og 
spennende om hvordan det flotte 
juletablået i Tjølling kirke kom til. 

Det ligger et utrolig arbeid bak, og vi 
er veldig takknemlige for arbeidet de 
la ned i det. 

Juletablået i 

Tjølling kirke

Bildekavalkade 
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Søndag 27. januar delte vi ut 
bok til førsteklasses førsteklas-
singer i Tjølling kirke. 

I etterkant var det mulig å delta 
på fire samlinger på menighets-
senteret. På samlingene hørte 
vi bibelfortelling, lekte, gjorde 
aktiviteter, jobbet i arbeidsbok 
og spiste kveldsmat sammen. 

På siste samling laget alle sin 
egen kirke. Det ble fire veldig 
hyggelige kvelder med flotte 
førsteklassinger!

Tjølling menighet

Bildekavalkade 
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Første helgen i mars var ungdommene fra 
menighetens lederkurs på tur til Latvias 
hovedstad, Riga. Reiseleder var tidligere 
sokneprest Ruben Heitmann, i tillegg til 
Kristin Bredvei Solbakken og trosopplærer 
Anne Marit Ådland. Vi bodde midt i 
gamlebyen i Riga og var blant annet på 
sightseeing til vakre kirker og så flott arkitektur 

Tjølling menighet

som lå i gangavstand fra hotellet. Det er i år ni 
ungdommer på lederkurset, og hittil har noen 
vært ledere på Pysj-cup for konfirmantene og noen 
har vært ledere på Juleverksted for 5-åringer. I 
begynnelsen av april skal de være ledere på leir for 
årets konfirmanter. Det er til stor glede for barn og 
unge å ha med ungdomsledere, og vi setter stor 
pris på dem!

Lederkurs til Latvias hovedstad, Riga

Bildekavalkade 
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�Babysang – merk! 
 Babysang, 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. 

�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 19.00. Kor for gutter og jenter fra 2. til 7. klasse. 
Vi synger, hører en andakt og har pause med frukt. 

Aktiviteter for 
barn og unge i Tjølling

�Supersamling
Supersamling, hver fjerde tirsdag fra kl. 16.30 til 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. Av hensyn til beregning av mat 
er det viktig å melde seg på til Anne Marit Ådland på forhånd. 

De neste samlingene er 30. april og 28. mai.

Tjølling menighet
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�Ledertreningskurs 
Ledertreningskurs, for deg som er konfirmert og går i 10. klasse eller på videregående skole.
Ta kontakt for mer informasjon.

�Utesøndagsskole for hele familien
Første søndag i måneden kl. 13.30. Det satses på å være ute i (nesten) 
all slags vær. Bål med grilling av pølser m.m. Alle tar med mat og 
drikke til seg og sin familie og et stk ved pr familie.

 � 7. april  - Lavvotur. Oppmøte i Skallebergvn 232.
 � 5. mai  -  Tur til Svinevika. Oppmøte i Svinevika 
 � 2. juni  -  Tur til Ølbergholmen. Oppmøte ved parkeringen på Eftang.

Flere familier er sammen om å arrangere turene og det er bare å møte opp. 
Kontaktpersoner er:
Kari Bach Fossdal (917 04 581) 
Nathalie Grønning Thon (476 02 199). 

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

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

Et nystartet tilbud 

for hele familien!

Tjølling menighet
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�Åpent hus
En tirsdag i måneden er det Åpent hus på menighetssenteret. Da er det tid for sang og 
musikk, et «Ord for dagen», bidrag fra en gjest og en god lunsj.     
Åpent hus starter kl. 11.00, og alle er hjertelig velkomne! 

Datoer videre mot sommeren er: 
 • 9. april
 • 21. mai
 • 18. juni hvor det blir tur. 

(Det kommer nærmere informasjon om turen på samlingene i forkant.)

Minneord Astrid Aurlien Smedstad. 
«Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart» siterte Astrid og 
sang på den siste andakten på sykehjemmet hun fikk delta 
på - og fortsatte med andre verset – «Helt til Jesus henter 
meg, skal det skinne klart». Andaktene på sykehjemmet var 
Astrid sin oppgave nummer en hver uke! Hun var frivillig 
hjelper i over 30 år og ønsket at mange skulle få høre om 
Jesus. Vi fikk takket Astrid på «Åpent Hus» samlingen 
18.12.2018., selv om hun ikke var til stede denne dagen 
pga. sykdom. 

Vi besøkte Astrid i leiligheten samme dag og takket henne 
på en enkel måte for trofasthet og omsorg gjennom alle 
disse årene. Tre dager senere døde Astrid. Oppgavene var 
fullført. 

«Astrid, du har møtt trofast opp og hentet personer fra 
de forskjellige avdelingene og bidratt praktisk. Takk for 
trofasthet og raushet med mye omsorg. Vi husker deg som 
omsorgspersonen og du gledet deg over hver enkelt som 
kom til andaktene.» 

Astrid var en trofast kirkegjenger og glad i gudstjenesten. 
Hun var også aktiv i Kirkefjerdingen misjonsforening for 
Det norske Misjonsselskap. 

Vi lyser fred over Astrid sitt minne. 

Tjølling menighets Diakoniutvalg 
Asbjørn Talset

Tjølling menighet
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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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