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Andakt

«Han er den usynlige Guds bilde, den 
førstefødte før alt det skapte.»

Helt siden jeg besøkte søsteren min i 
Serbia i 2010 og fikk erfare rikdommen og 
skjønnheten i ortodoks spiritualitet har 
jeg hatt en særlig sans for ikoner. Siden 
den gang har jeg fått opparbeidet meg et 
lite ikonostas selv i min egen stue. Jeg har 
ikke helt det samme forholdet til ikoner 
som våre østlige søsken i troen, ikonene 
er ikke hellige i seg selv, men jeg synes de 
er en håndfast og synlig hjelp til bønn ok 
kontemplasjon. 

Mange er skeptiske til bruk av ikoner og 
føler det kommer nær avgudsdyrkelse. 
Sant nok så har ikke Guds folk alltid sett 
på religiøse bilder med blide øyne. I det 
gamle Israel ble all bruk av bilder i religiøs 
sammenheng sett på som avgudsdyrkelse. 
Både fordi bilder kan trekke oppmerk-
somheten vår bort fra den sanne Gud og 
fordi Gud, i utgangspunktet, ikke lar seg 
avbilde. Gud er ikke en fysisk størrelse, 
ikke et objekt vi kan forestille oss. Gud er 
skaperen, opphavet, til alt som er til og 
ikke selv en del av inventaret. Som Paulus 
fortalte til athenerne etter å ha observert 
deres mangfoldige gudebilder så er det 
absurd å «tenke at guddommen ligner et 
bilde av gull eller sølv eller stein, formet 
av menneskers kunst eller tanke.» (Apg 
17) Gud sprenger alle våre forestillinger og 
referanserammer, for det er i ham vi lever, 
beveger oss og er til. 

Ingen bilder, verken mentale eller fysiske, 
kan fange den uendelige Gud, men like 
fullt kom kristendommen med en radikalt 
ny forestilling som gjør religiøse bilder 
langt mer akseptable. Jesus ble født og 
den usynlige Gud fikk et ansikt. «Ingen har 
noen gang sett Gud, men den enbårne, 
som er Gud, og som er i Fars favn, han har 
vist oss hvem han er.» Joh 1

Jesus er Guds sanne ikon og han vender 
oppmerksomheten vår mot Gud og ikke 
bort fra ham. Den Gud som sprenger alle 
rammer har like fullt valgt å ta bolig i vår 
verden og har åpenbart seg gjennom det 
skapte. Brukt riktig kan derfor bilder også 
trekke oppmerksomheten vår mot den 
sanne Gud. Brukt riktig kan bilder minne 
oss på ham som har gjort Gud kjent for 
oss og alt hva han har gjort for oss. De kan 
fungere omtrent som sakramentene, som 
synlige tegn på Guds usynlige nåde. Men 
ikke på egenhånd, ikke i seg selv, men kun 
gjennom han som er den usynlige Guds 
bilde og som på underfullt og mangfoldig 
vis også kan skape sitt bilde i oss. 

Sokneprest Øystein Evensen
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Min salme

Jeg har valgt salmen Kjærlighet fra Gud. Når jeg tenker på denne salmen, går tankene tilbake til 
barndommen. Jeg satt ved stue bordet sammen med Mor (min farmor), hun satt med sitt hekletøy 
og jeg satt med salmeboka, jeg ville lære å synge Kjærlighet fra Gud. Den hadde jeg hørt i kirken 
da jeg som 6 åring fikk en drøm oppfylt. Jeg fikk være brudepike med nydelig rosa brokadekjole 
og egen blomsterbukett. Gode barndomsminner. Jeg forbinder fortsatt sangen med glede, selv 
om den også brukes i begravelser. Salmen er den mest brukte bryllups salmen. Den ble skrevet 
av den danske presten Jens Nicolai Ludvig Schjørring i 1854 Han skrev denne sangen til sin Marie 
som var tjeneste pike på gården han bodde som kapellan. Han ble alvorlig syk og ble pleiet av 
Marie. Kjærligheten mellom dem ble ikke så lett godtatt. Forskjellen mellom prest og tjenestepike 
på denne tiden var veldig stor. Kjærligheten seiret og 14.juni 1854 forlovet de seg. Det er også en 
evangelisk oppfordring i denne salmen, til å la Guds kjærlighet prege liv og tjeneste.
Tro, håp og Kjærlighet, størst er kjærligheten!

Av Inger Marie Klaastad Heinzer

Kjærlighet fra Gud

Kjærlighet fra Gud 
springer like ut

som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, 
i dens dype grunn

gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud 
som en yndig brud

kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn, 

kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud 
er det store bud,

er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, 

og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

M: H.S. Thompsen - 1852
T: J.N.L Schjørring - 1854

O: Kurt Tore Andersen - 1989

Livets gang I Tjølling og Østre Halsen menigheter 
til og med 4. august

Døpte

• Hermine Andersen
• Oline Skuggedal Eikeland
• Arwen Heia-Sannerholt
• Lina Sofie Holtan
• Sara Emilie Larsen
• Fredrik Johan Svendsen
• Kaja Adelsten Herland
• Tove Helena Skalleberg
• Oda Bonnegolt
• Nicholas Zlati Klaastad
• Elias Dale Møane
• Ole Almli Johnson
• Frida Kruse
• Ludvig Berdal Solen
• Amanda Lindhjem  Hansen
• William Enderud Nilsson
• Oskar Ensio Moe
• Martin August Løsnæs
• Elise Hesselroth Hvatum
• Ellie Svanberg Henriksen
• Mari Gjerde  Schumacher
• Kaisa Gulliksen Sæterdal
• Karla  Othilie Hannesdatter Orlien
• Ingrid Myhre Johansen
• Anna Hukkelås Andersen
• Emilie Øyen Johannessen
• Emil Sjølyst Sand
• Alfred Holhjem Torp
• Ella Ingebretsen Lindtvedt
• Saga Sannes Kleiven
• Sander Grønn Eftedal
• Elias Wallestad  Randa
• Oskar Iversen
• Iver Hultman Fagerås

Vigde

• Marte Theie Gustavsen og Alexander Gidske Mol

• Lena Marie Bakk Olsen og Henrik Sigerset Eikås

• Stine Fagerhus og Christian Moe

• Malin Sylte og Ken-Martin Bogstad

• Christine Therese Nilsen og Lars Evensen
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Døde

• Ruth Klokkerhaug

• Sylvi Margareth Abrahamsen

• Rigmor Snaprud

• Torunn Kjærstad

• Ranveig Huse

• Karen Kaupang

• Gunnar Strøm

• Kåre Borgersen

• Grete Haugen

• Lillian Aas

• Camilla Kristiansen

• Egil Roar Lunde

• Aud Gro Johansen

• Annie Næss

• Sigrund Gjerstad

• Åse Vestli

• Mary Gusdal

• Finn Helge Fredin

• Ragnar Knive

• Åse Larsen

• Axel Schupp

• Margit Irene Setervang

• Laila Dalen

• Birgit Jonsmyr

• Jenny Klåstad

• Hans Sanden

• Elsa Gran

• Rigmor Synnøve Næss

• Jarle Michael Gogstad

• Nelly Synnøve Wiik

• Arne Sigmund Tvedten

• Rolf Engebretsen

• Tor Berntsen

• Jorunn Bøhn

• Lindulv Kristian Laksmark

• Aud Emilie Johnsen

• Ruth Ludvigsen

• Aase Tvedten

• Unni Klaastad

• Arne Kaupang

• Nina Johansen

• Vivian Mørenskog Luth-Hanssen

• Christian Olsen Granli

• Ivar Eugen Wiig

• Erik Wilhelm Kristensen

• Solveig Gro Pettersen

• Reidun Refsholt

• Jan Arthur Christensen

• Åshild Hurlen

• Ann-Mari Vik

• Ragnhild Johnsen

• Birgit Simonsen

• Jan Erik Sommereng

• Inger Lise Pettersen

• Berit Jakobsen

• Gunn Lisbet Borgersen

• Kåre Johannessen

• Noel Ralys

Hei,
Jeg heter Morten M. Meidell-Pritzier , og jeg bor i Kvelde med 
min kone, Mona. Vi har 4 barn, jeg har 2 barn (12 og 15 år) og 
min kone har 2 barn (19 og 21 år). Jeg ble uteksaminert 16 juni 
fra Teologisk Fakultet som prest (Universitetet i Oslo). 
I mars og begynnelsen av april 2020 hadde jeg praksis i Tjølling 
kirke. Jeg har vært så heldig å få et vikariat i Tjølling kirke som 
sokneprest, og jeg begynner i begynnelsen av september. Jeg 
ser frem til å begynne i vikariatet, og gleder meg til å bli bedre 
kjent med menigheten og de frivillige i Tjølling menighet. 
Jeg blir ordinert i Tjølling kirke 6 september kl. 18:00

Alt godt

Hilsen Morten 

Ny prest i Tjølling og ny kirketjener i Østre Halsen

Under gudstjenesten søndag 23. august hilste vi vår nye kirketjen-
er i Østre Halsen, Sigbjørn Aamelfot, velkommen i menigheten. 
Sigbjørn har skrevet en hilsen for oss:

«Hei, mitt navn er Sigbjørn Aamelfot, og jeg er den nye 
kirketjeneren i Østre Halsen kirke. 
Jeg er en mann på 44 år, bosatt i Arnadal, i Stokke. Gift, med ett 
barn på 8 år. Kommer opprinnelig fra Volda på Sunnmøre. Har 
bodd i Vestfold siden sommeren 2003, og trives veldig godt. 
Jeg er utdannet kokk, og har jobbet både som kokk, servitør og 
restaurantsjef, og siden vi flyttet til Stokke i 2003, som frukt og 
grøntansvarlig, først på Meny Nanset på Nordbyen, og de siste 13 
årene på Meny Eiktoppen i Tønsberg. 
Har lang erfaring fra kirken som frivillig, både som medliturg 
og kirkevert. Har også sittet både som medlem og leder av 
menighetsråd og fellesråd. Jeg trives veldig godt i kirken, både 
med å ha oppgaver, og som deltaker. 
Jeg gleder meg til å jobbe som kirketjener i Østre Halsen kirke, og 
ser frem til å bli kjent med menigheten. Mitt ønske og mål med 
jobben som kirketjener, er å gjøre kirkerommet til et godt rom å 
komme til, i alle livets faser.»
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Ord og uttrykk

Tilgivelse

Tilgivelse er et av de mest sentrale utrykk fra Bibelen og kirkens historie. Det beskriver 
både den relasjon vi har til Gud og den relasjon vi bør ha til våre medmennesker som 
kristne. Det er også et ord mettet med innhold. På gresk er ordet afesis og ble brukt om 
frigjøring fra slaveri eller fangenskap, om løslatelse fra en forpliktelse eller tilgivelse av 
synd eller urett. Grunnbetydningen er å sende noe fra seg. Å tilgi er å sende vekk uretten 
som er begått så den ikke lenger fungerer som en barriere. Å tilgi er å sette oss selv og 
andre fri. Tilgivelse er derfor mer enn fritak fra straff og anklage, det er å bli satt fri fra 
syndens urettmessige herredømme over oss.  Kristus sendte en gang for alle våre 
synder vekk på korsets tre og gjorde tilgivelsen, frigjøringen, tilgjengelig for oss alle. 

Vil du støtte menighetsbladet?
Du sitter nå og leser det siste nummeret av menighetsbladet for 
Tjølling og Østre Halsen. Det er en verdifull informasjonskanal som 
gjør at alle får mulighet til å følge med på hva som skjer i menighe-
tene våre. Dersom du vil være med og bidra til at vi kan fortsette å gi 
ut menighetsbladet, kan du:

• Vippse til 77801 – merk med «Menighetsbladet»
• Bruke kontonummer 2540 21 00918 – merk med «Menighetsbladet»

Vi er svært takknemlige for små og store bidrag!

Kirke under korona

Den nye hverdagen som koronatiden 
brakte med seg har krevd omrokkering og 
nytenkning fra oss alle sammen, også for 
kirkens del. 12. mars måtte vi slutte tvert 
med å samles til gudstjenester, konfirmas-
jonssamlinger, barnekor og andre sam-
linger for voksne og barn i kirken.
 Dåp, begravelser, bisettelser og vielser 
fortsatte, men i begrenset format. Det 
var kun nærmeste familie og faddere 
som kunne bære frem barna sine til egne 
dåpsgudstjenester, og til å begynne med 
var det maksimalt 50, av og til færre, som 
kunne samles til gravferd. Avstandsregel-
en gjaldt selvfølgelig også her. Menighets-
rådsmøter og flere møter mellom ansatte 
har stort foregått over telefon og internett. 
Konfirmasjonene ble utsatt til høsten, 
og mange har valgt å utsette vielsene til 
neste år. 
For å fungere som kirke i denne tiden har 
vi vært nødt til å tenke annerledes, og det 
tror jeg har gitt oss noen nyttige erfaringer. 

Flere steder i landet, deriblant på park-
eringsplassen utenfor Nordbyen, ble 
det avholdt drive-in gudstjenester der 
man kunne delta på gudstjenester fra 
egen bil med radiooverført lyd. De fleste 
menigheter har lagt ut andakter, musikk- 
stykker og trosopplæringsvideoer på 
menighetenes facebook-sider eller andre 
fora på nettet.

 I Østre Halsen la vi ut egne digitale gud-
stjenester hver søndag, og alle menighe-
tene i Larvik har overført gudstjenester 
på spesifikke søndager. Erfaringene fra 
dette er at kirken når ut til en del som ikke 
kommer til kirken til vanlig gjennom vår 
tilstedeværelse på nettet. Rent bortsett fra 
korona så lever vi i en annerledes tid enn 
i tidligere generasjoner. Det viktigste er å 
nå ut til så mange som mulig med evan-
geliet, og da må vi nå ut der mennesker er, 
nettopp på nettet.   
Ingenting kan erstatte møtene mellom 
mennesker ansikt til ansikt og det var en 
lettelse da vi igjen fikk lov til dette. Men 
denne tida har også bragt med seg 
erfaringen at det er flere måter å være 
kirke på, og det må vi også ta med oss. 

Sokneprest Øystein Evensen
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SIDESIDE

VITSERVITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feilFinn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y
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T E P P E R L E P

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

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

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

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

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

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.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skr iven av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00

Fra Ungdommens Bispedømmeråd: 
Valg av konfirmasjon må være fritt

Det kan være vanskelig å velge om man skal 
konfirmeres, eller hvilken type konfirmasjon 
man skal ha, særlig med tanke på gruppe-
press og familiens ønsker. Vi i Ungdommens 
bispedømmeråd i Den norske kirke anbefaler 
selvfølgelig kirkelig konfirmasjon, men aller 
mest vil vi si: Velg selv!
Rundt omkring i hele landet holder fortsatt 
mange 14-15-åringer på å ta et viktig valg. Noen 
har allerede bestemt seg, mens andre opplever 
valget som vanskelig og knytter det til stor so-
sial risiko. Før vi går nærmere inn på dette, vil vi 
si at vi har stor respekt for alle som ikke ønsker 
konfirmasjon eller som av religiøse eller andre 
årsaker ikke konfirmeres. Denne kronikken er 
først og fremst rettet mot de som enda ikke 
har bestemt seg om de vil konfirmeres, eller 
som må velge mellom humanistisk og kirkelig 
konfirmasjon.
MF vitenskapelig høgskole gjorde en un-
dersøkelse i 2019 som viste at familietradis-
joner og familiens ønsker er det viktigste, nest 
etter konfirmantens egne tanker.
Vi har stort tro på at vi ungdom er i stand til å 
ta egne, gode valg. Men vi må få muligheten til 
å velge og gjøre vår opp egen mening uten å 
bli mobbet eller ekskludert av den grunn. 
Denne våren har vi vært i kontakt med flere 
ungdom som forteller at å bli konfirmert i kirken 
betyr at man er «superkristen.» Vi vil gjerne 
benytte muligheten til å si at det er feil. 
Kirkelig konfirmasjon er for alle som ønsker 
- om man tror, tviler eller er nysgjerrig på hva 
kirken eller hva den kristne troen er. Det finnes 
ingen «superkristne,» og konfirmasjon i kirken 
handler ikke bare om Jesus og Gud, men også 

om livet og hvordan vi kan være der for 
hverandre og verden. 
Vi i rådet er ulike, og har veldig ulike erfaringer, 
men alle hadde en bra konfirmasjonstid i 
kirken, og vi tror at de aller fleste vil få en god 
opplevelse som konfirmant i kirken, kanskje til 
og med få en opplevelse for livet. Man trenger 
heller ikke å bli en veldig aktiv kristen for å 
konfirmere seg i kirken, og det er rom for deg 
uansett hvem du er. Konfirmasjon i kirken er 
først og fremst et tilbud og en mulighet til å 
utforske noe nytt og bruke tid på det sosiale, 
de store og små spørsmålene, på lek og moro 
og kanskje finne ro og hvile i en travel hverdag.
Dersom koronaen tillater kan man mange 
steder være med på konfirmasjonsleir. 
Uansett anbefaler vi deg å bruke litt tid på 
valget. Og det kan selvfølgelig være lurt å 
snakke med familie og venner, men også å 
sjekke ut nettsidene til de som tilbyr konfirmasjon 
slik at du vet litt mer hva du går til. 
Vi ønsker deg et godt valg - og at du respekter-
er andres valg, enten det er å konfirmere seg 
humanistisk, kirkelig eller gjennom en annen 
liten eller stor markering.

Ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg 2020-21 sørger for 
riktig korona-avstand. Fra venstre: John Marius Strand, Frida 
Adeleide Kvamme, Robin Christopher Solbakken, Mathilde 
Pernille Sennum Brownrigg, Simon Omsland Zakariassen og 
Sondre Karstad. Emma Caroline Hunstad og Bjørg Herdis 
Bøe Hansen sitter også i rådet, men var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.
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Konfirmasjon på Finnmarkskysten

Svanhild Korsnes Teigen vokste opp på 

Storkorsnes i Alta kommune der foreldrene 

drev landhandel. Det var ikke bilvei til 

stedet så all reise gikk via båt.

Det året hun fylte 15 år var det tid for kon-

firmasjon, og  forberedelsene til denne ble 

lagt til fire uker i skolens sommerferie. Da 

ble konfirmantene fra fire – fem bygder, 

som alle var uten bilvei, samlet i bygda 

Kviby der Leirbotn kirke ligger. Ungdom-

mene ble innlosjert privat hos familie / 

bekjente disse ukene, og Svanhild bodde 

hos gode venner av foreldrene sine. Det 

var presten i Talvik prestegjel som sto for 

undervisningen, og pensum var katekis-

men, bibelvers og salmevers som måtte 

pugges.

Søndag 1. august 1965 dro Svanhild med 

familie i åpen tresjekte til Leirbotn kirke. 

Det var overhøring i begynnelsen av gud-

stjenesten etterfulgt av selve konfirma- 

sjonen. Guttene var kledd i mørke dresser 

og jentene i kjoler, Svanhilds var gul. Etter 

gudstjenesten bar det hjem til vertsfam-

ilien der Svanhilds mor sammen med 

venninnen hadde dekket på til 30 gjester 

og gjort klart til å feire dagens konfirmant. 

På menyen sto det Laks med tilbehør og 

selvfølgelig multer til dessert.

Av foreldrene sine fikk hun sykkel og klokke, 

av brødrene en ring med rød stein. Det 

vanket flere smykker, og av gudforeldrene 

sine fikk hun Det nye testamentet og 

salmebok som begge var innbundet i blått 

skinn. Hun fikk også mange telegram med 

hilsener fra fjern og nær.

Av Annette Berge Moen

Konfirmasjon

Fortsatt er det slik at mange velger konfirmasjon i kirken, og vi gleder oss over å ta imot 

nye konfirmanter hver høst. I konfirmasjonstiden samles konfirmantene i grupper hvor 

vi lærer og samtaler om ulike tema. Fokus er både på kirkens tro, kirkens praksis og 

hvordan leve som kristen i dag. Noe av det beste å kunne formidle til ungdom i dag er at 

de er skapt og elsket som de er, og at de har en plass i kirkens og menighetens felles-

skap.

 

Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling, hvor Gud, ikke konfirmanten, bekrefter 

løftene som ble gitt ved dåpen. Kirkens konfirmasjon er for alle som vil finne ut mer om 

hva de tror på, ønsker å lære mer om Jesus, bli kjent med kirken og oppleve kristent 

fellesskap. 

Gjennom undervisning, samtale, lek, fellesskap, leir og gudstjenester ønsker vi å gi en en 

variert og opplevelsesrik konfirmanttid.

Se menighetenes sider på www.kirken.no/larvik for mer informasjon.
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Gudstjenester i Tjølling kirke

Alle gudstjenestene finner sted i Tjølling kirke. Endringer kan forekomme! 
Følg med i kirkelisten i Østlands-Posten hver fredag, og på menighetens facebook-side.

27. september og 29. november er det ikke gudstjeneste i Tjølling, men i Østre Halsen 
kirke. Se gudstjenestelisten til Østre halsen på side 19.

Søndag 6. september Vingårdssøndagen 
kl.11.00

Gudstjeneste med presentasjon av 
årets nye konfirmanter

Søndag 6. september Vingårdssøndagen 
kl.18.00

Gudstjeneste med ordinasjon av 
vikarprest Morten M. Meidell-Pritzier. 
Biskop Jan Otto Myrseth og prost Sølvi 
Lewin medvirker.

Søndag 13. september 15. søndag i treenighetstid-
en kl.11.00

Gudstjeneste med dåp

Søndag 20. september 16. søndag i treenighetstid-
en kl.11.00

Familiegudstjeneste med sang av BiTs

Søndag 4. oktober 18. søndag i treenighetstid-
en kl.11.00

Gudstjeneste med nattverd og dåp

Søndag 18. oktober 20. søndag i treenighetstid-
en kl.11.00

Høsttakkefest. BiTs synger og 
Bygdekvinnelaget pynter.

Lørdag 24. oktober og 
søndag 25. oktober

Konfirmasjonsgudstjenester (utsatt fra mai 2020)

Søndag 1. november Allehelgensdag 
kl.11.00

Gudstjeneste. Navn på de i vår 
menighet som er jordfestet siden 
forrige allehelgensdag leses høyt.

Søndag 8. november 23. søndag i treenighetstid-
en kl.11.00

Gudstjeneste med nattverd og 
mulighet for dåp. Gullkonfirmantene 
inviteres spesielt.

Søndag 15. november 24. søndag i treenighetstid-
en kl.11.00

Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4 års bok

Søndag 22. november Siste søndag i kirkeåret 
kl.11.00

Gudstjeneste med nattverd og 
mulighet for dåp.

10.juli var det sommerkonsert i Tjølling kirke med 
Mathias Tvedten, Johanne Asp og Anastasiya 
Bazhenova. Etter en stor suksess i fjor, kom våre 
lokale sangere igjen til Tjølling i år og delte vakre 
tekster og toner. Vi takker publikum for at dere kom, 
og håper å se dere igjen neste år!

Vi inviterer til sangkveld på menighetssenteret søndag 15. november kl. 18.00. Gjester er 
Anne Marie og Johan Sandstad. Pianist er Anastasiya Bazhenova.

Velkommen!

Sangkveld 15. november

Konsert 10. juli
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Aktiviteter i Tjølling

Generell informasjon om aktiviteter for barn høsten 2020

Av hensyn til smittevern er det noen endringer fra vanlig drift denne høsten. Dette 
gjelder alle aktivitetene våre.

• Alle barn under skolealder må ha med en voksen
• Møt så presis som mulig til aktivitetene
• Det er ikke lov å ha med egne leker/ting (unntatt til babysang)
• Servering av mat/frukt begrenses, og derfor korter vi midlertidig ned øvingstiden    
for begge korene litt 
• Vi ønsker å legge til rette for at alle kan delta på en trygg måte; ta kontakt om du 
lurer på noe!

BiTs

Supersamling

Mini-BiTs
Mini-BiTs er et kor for gutter og jenter fra fire til seks år, til og 
med 1. klassinger. Vi øver onsdager i oddetallsuker fra kl. 17.30 
til 18.15. (Merk kortere øvingstid enn tidligere denne høsten!) 

BiTs
BiTs er et kor for gutter og jenter fra 2. til 7. klasse. Vi øver tirsdager 

fra kl. 18.30 til 19.30. (Merk kortere øvingstid enn tidligere denne 
høsten!) På øvelsene våre synger vi, hører en andakt og har pause 

sammen. 

Supersamling er hver fjerde onsdag fra kl. 16.30 til 18.00. Det er for 
barn fra ett år og oppover, i følge med voksne. Samlingene starter 
med middag, og deretter er det samling med sang og andakt. Av 
hensyn til beregning av mat er det viktig å melde seg på til Anne 
Marit Ådland på forhånd. Ta kontakt, eller søk opp vår Face-
book-gruppe «Supersamling – Tjølling menighet» for mer informasjon. 
Høsten 2020 er litt usikker for oss pga. smittevern og 
matservering, oppdatert informasjon vil ligge i facebook-gruppen.

Juleverksted for 5 åringer
Lørdag 28. november inviteres barn født i 2015 til juleverksted. Her er 
alt fra klipp og lim til snekring av egen julekrybbe. Invitasjon sendes i 

posten når det nærmer seg, men hold av datoen allerede! 

Alle aktivitetene finner sted på Tjølling menighetssenter, i Håkestad-
veien 1 (gamle «Tjodalyng»). 

4 års bok og samlinger
Barn født i 2016 ønskes velkommen til å motta 4 års bok 
søndag 15. november kl. 11.00. I etterkant arrangeres 
fire samlinger på ettermiddagstid. Invitasjon sendes i 
posten, men hold gjerne av datoen!

Breddetiltak

Babysang

Hver torsdag kl. 11.00 er det babysang på menighetssenteret. Det er 
for babyer under ett år sammen med en voksen. Selve sangstunden 
varer i omtrent 25 minutter, og vi synger med den stemmen vi har!
Høsten 2020 må alle ta med egen matpakke (av hensyn til smitte-
vern serverer vi ikke mat), vi ordner kaffe / te. Babysang er veldig 
hyggelig og sosialt for både baby og voksen. Stort sett har vi samling 
alle torsdager i skoleåret (høstferie 8. oktober), ta kontakt om du er 
i tvil om det er samling. Dersom du ønsker å bli med, så søk gjerne 
opp vår gruppe på facebook: Babysang – Tjølling menighet

Breddetiltak er aktiviteter/arrangement hvor man inviterer alle født 
i et bestemt år til å delta. Invitasjonente sendes til kirkens medlem-
mer i posten. Barn som ikke er medlemmer (døpt) er også hjertelig 
velkomne til å delta, ta i så fall kontakt for å motta informasjon.

For påmelding og spørsmål kontakt trosopplærer Anne Marit Ådland 
på 993 92 702 eller anne.marit.adland@larvik.kirken.no
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Til minne om Christian Olsen Granli

I mai fikk vi den ufattelige, triste beskjeden om at Christian Olsen Granli var død i en 
ulykke, 18 år gammel. Christian var ungdomsleder i menigheten, og var i februar med på 
sin tredje utenlandstur med lederkurset. Helt fra start viste han at han forsto hva det var 
å være en leder. Både på Tårnagenthelg for 3. klassinger, og i konfirmantarbeidet var 
han en dyktig og tydelig leder. Christian tok på seg mange oppgaver, og han utførte dem 
på en flott måte. Han var inkluderende, raus og en person deltakerne trivdes med. Uken 
etter hans død hadde vi åpen kirke, hvor mange av hans venner kom og tente lys og 
mintes han. Det er ingen tvil om at han er dypt savnet! 

Minnegaven etter Christian ble delt mellom ungdomsgruppen i Tjølling Jeger og fisk, 
og ungdomsarbeidet i Tjølling menighet. Vi takker hjerteligst for gaven som vil komme 
ungdom i menigheten til gode! 

Anne Marit Ådland.

Gudstjenester i Østre Halsen kirke

6. september, 4. oktober og 1. november er det ikke gudstjeneste i Østre Halsen, men i 
Tjølling kirke. Se Gudstjenestelisten til Tjølling på side 14.

Søndag 13. september Kl. 11 Gudstjeneste

Søndag 20. september Kl. 11 Gudstjeneste med presentasjon av 
neste års konfirmanter

Søndag 27. september Kl. 11 Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-5-6-årsbok. Halsing synger.

Søndag 11. oktober Kl. 11 Gudstjeneste

Lørdag 17. oktober Kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 18. oktober Kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 25. oktober Bots og bønnedag 
Kl.18

Kveldsgudstjeneste og barnekirke

Søndag 8. november Kl. 11 Gudstjeneste

Søndag 15. november Kl. 11

Søndag 22. november Kl. 11 Lys våken-gudstjeneste

Søndag 29. november Kl. 17 Speidergudstjeneste 
Tenning av juletre kl. 18

Det ble i sannhet en underlig tid. Det opplevde 

vi vel alle. Den velfylte kalenderen ble plutselig 

tom – ingenting av alt vi hadde planlagt kunne 

bli noe av. Ingen middager, ingen korøvelser, 

ingen juniors, ingen små babyer som kravlet 

rundt på matta på babysang. Ingen kon-

firmantleir eller tårnagentbesøk. Flere faser 

måtte gjennomgås: Først sjokk, vantro og 

nærmest apati og handlingslamming. Når det 

fikk roet seg litt kom hjernen i re-start. Nye 

ideer og tanker fikk begynne å ta plass. ”Kirke 

på nett” ble slagord. Dermed fikk vi gjort litt 

likevel: Halsingøvelsene ble streamet hjemme 

fra stua med playback og høytlesning og de 

som ville kunne følge påskekalender på kirkens 

facebookside. Hva mer kunne vi gjøre? Jo – 

natursti rundt kirken for alle familier som ville. 

Og når ikke barna kunne komme til kirken, fikk 

kirken komme til dem – i postkassa! Dermed 

fikk et 30talls barn i Juniors og Halsing en liten 

aktivitetspakke med forskjellig innhold levert 

hjem, til takknemlighet og glede! Det er 

forunderlig hva som kan bli ”normalt” – men 

det er ikke til å komme bort ifra at vi gleder 

oss til å gå tilbake til den gamle normalen, når 

dørene til kirken står på vid vegg og rommene 

igjen fylles med liv og aktivitet.

Den normalen satser vi på til høsten!

Trosopplæring i koronatid
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Aktiviterer i Østre Halsen menighet

HALSING fra 3 år
Torsdager utenom ferier.
Barnekoret i Østre Halsen kirke. Barna og 
deres familier er velkommen til middag 
i kirken kl.16.00. Kl.17.00-17.30 synger og 
øver vi. Middagen er gratis for barn og 
koster kr 50,- pr voksen.
Kontaktperson:
Karsan Hector (menighetspdagog)
tlf. 482 98 076
Pieter Leebeek (pianist), 
tlf. 993 15 073

Speider`n 
Hver mandag
kl. 18.00 -19.30  (endringer kan fore-
komme)

Stifinnere 3-4 trinn
Vandrere 5-10 trinn
Rovere 16 - 25 år

Vi baserer oss på å være mest ute. Vi tar 
merker og går oppover i grader (speider-
stigen) hvor barn kan få mer ferdigheter 
og lære om naturen. Vi drar på leir og 
hytteturer.

Kontaktperson: 
Gruppeleder Lars-Magnus Johansen 
tlf. 95069646

Babysang 0-1 år
Onsdager 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:
Karsan Hector (menighetspdagog)
tlf. 482 98 076

Barnetrim 1-5 år.
Mandager kl. 17.00-18.00 i Østre Halsen 
skoles gymsal.
Lek og moro, sang og bibelfortelling.
Bildet viser bjørnen som har vært med i 
filmene gjennom våren.
Vi starter opp igjen så snart kommunen 
åpner for utleie av gymsalen (jf. Covid-19).
Følg med på Facebooksiden vår: “Barne- 
trimmen Østre Halsen” for oppdatert 
informasjon.
Kontaktperson: 
Lars A. Løwe, tlf. 98253326

Syklubben 
Annenhver torsdag i oddetallsuker
kl. 11.00 - 14.00
Sted: Nede i kirkestua. Her er skaperglede 
og
godt fellesskap -Bli med!
Kontaktperson:
Berit F. Anvik tlf. 948 97 986 

Lørdagtstreff
Lørdagstreffene er i menighetssalen fra 
11.00-13.00
Følg med i avisen eller på kirkens nettsider 
for dato.

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden mellom 11-13.
1. september
13. oktober (utsatt på grunn av høstferie)
3. november
1. desember

Kontaktperson: Øystein Evensen tlf. 
92206150

 
Stillhetens time med Bibelen 
Siste tirsdag i måneden kl. 19-20 nede i 
kirken
NB: Møtet 29. september blir utsatt til 6. 
oktober grunnet ferieavvikling.
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. 92206150
 
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. 92206150), Karen 
Elisabet (Karsan) Hector (tlf. 48298076) 
eller Lars A. Løwe (tlf. 98253326).

Velkommen! 
 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og frivillige 
medarbeidere 

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 

Juniors pluss
for 8. trinn 
Juniors for dere som har begynt på 
ungdomskolen. 
31. august, 28 september, 26 oktober, 
30 november

Konfirmanter
Første konfirmantsamling er rett etter 
skoletid tirsdag 1. september.
Presentasjonsgudstjeneste søndag 20. 
september kl. 11.00. 
Mer informasjon kommer på mail/sms.
Kontaktperson: Lars A. Løwe, tlf. 98253326 
Se gjerne kirkens hjemmeside: www.
kirken.no/larvik (velg menighet i menyen 
til høyre).
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Sommeravslutning Halsing

Ungdomskonsert avlyst

Det er ofte god stemning når barnekoret Halsing treffes med sangere, søsken og 

foreldre, men denne varme, vakre ettermiddagen i slutten av mai var stemningen helt 

spesiell. Grunnen var enkel: DET VAR SÅ FINT Å TREFFES IGJEN! I flere måneder hadde 

øvelsene foregått hjemme i stuene – med streaming på facebookgruppa, men endelig 

kunne vi alle se og høre (ikke røre) hverandre! Pølse på termos, kaffe og is bidrog med 

sitt – og med ballonger med godteri som ble sprukket med pilkast ble lykken komplett! 

Takk for en FIN avslutning – og TAKK til alle barna som er med i HALSING! Vi håper flere 

blir med til høsten! 

:) Karsan

“Ungdomskonserten 29.mars i Østre Halsen kirke ble avlyst pga. Korona.

Vi jobber nå med å få på plass en ny ungdomskonsert til høsten med andre deltakere.

Dette pga. at de fleste som skulle spilt 29.mars er ferdig med skoleutdannelsen på 

videregående skole og har flyttet fra Larvik.

De har dessverre ingen mulighet til å samles igjen til høsten.

Følg med, ny konsert med nye deltakere blir annonsert, så snart det er på plass!”

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

Vårt ønske er at gravferden blir 
slik familien ønsker det.
www.boebegravelse.no

Tlf. 33 42 07 20 - Vakt hele døgnet
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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
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Åsane
Hystadveien 290,   Sandefjord

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




