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Andakt

Gamle ord med fortsatt verdi i et nytt år.                                                                     

Godt nytt år til dere! Jeg driver og leser i 
2. Mosebok for tida. Ord og fortellinger 
som jeg har lest før, ses i nytt lys og med 
ny erfaring. Det kan være spennende og 
interessant å oppdage stadig noe nytt 
og viktig mer enn 3000 år bakover i tid. 
Gamle ord kan få ny verdi og betydning i 
vår tid også! 

Jeg leser om israelsfolket i 2.Mos.1 som 
var satt til tungt slavearbeid i Egypt, og 
hvor de måtte bruke leire og teglstein 
for å bygge to forrådsbyer for farao. De 
opplevde tvang, strev og plager, og følte 
at livet ble bittert og klaget og sukket til 
Gud om dette. Og Gud hørte deres stønn, 
og han husket på dem og så til dem 2,24. 
Han hadde alt en ny og god plan for å 
redde dem ut, og for å gi dem håp og nåde 
i et nytt og godt land. Men vi vet at veien 
dit ble lang, og at det ble utfordrende og 
krevende år med omveier og strafferunder 
underveis. Men det var folket selv som 
strevde med å holde motet oppe, og som 
flere ganger mistet målet av sikte. De 
mistet også iblant troen og tilliten til at 
Gud hadde kontroll og styring med det 
som skjedde, og ønsket seg noen ganger 
tilbake dit de kom fra - ved kjøttgrytene i Egypt.

Guds løfte og beskjed til dem var at han 
ville fri dem ut og at han ville være med 
dem 3,12. Han ville ta ansvar for dem og 
lede dem med sin sterke hånd, og han 
skulle også fortelle dem hva de skulle 
gjøre og hvordan de skulle handle i møte 
med farao og med motstandere på veien. 
Gud slipper dem ikke og gir ikke opp sitt 
folk, men bryr seg om og viser omsorg for 
dem hver dag, selv om de går på andre 
veier enn det han vil. Etter mange år nådde 
en ny generasjon endelig frem, og fikk se inn 
i det lovede land. Da var det verdt strabasene!

Vi har også opplevd et tøft og strevsomt 
liv nå med korona og smitteregler som har 
satt begrensninger på livet og hverdagen 
vår. Mange savner noen å prate med, dele 
fellesskap med og at vi kan få samles til 
et mer aktivt og godt liv. Og så øyner vi 
nå nytt håp og lys etter en lang, mørk og 
tung tid, og at en vaksine kan åpne opp 
mulighetene på nytt igjen, for et liv slik vi 
vil ha det. Fortsatt er det viktig å ta vare 
på regler og bud vi har blitt minnet om, 
men det er også viktig å ta vare på og bry 
seg om hverandre, og å ta med seg alt det 
som er verdifullt og godt med å høre sam-
men, over i en ny tid, og på veien videre 
mot det målet du har satt deg. God vandring!

Bjørn Kinserdal



Livets gang I Tjølling og Østre Halsen menigheter 

Døpte

• Matheo Skogstad

• Asta Eliassen

• Vilja Borg Jæger

• Eira Borg Jæger

• Max Hedelund Smith

• Hermine Næss Olsen

• Ebbe Østby

• Amalie Nalum Thøgersen

• Selma Herland Jensen

• William Wiik Russeltvedt

• Matheo Kjelsli Holst

• Anne Viker Svendsen

• Eirik Hvaal Kjellsen

• Mie Kjønnerød

• Ingrid Leebeek

• Nathaniel Wasvik

• Alma Vedvik Krekling

• Ludvig Enger

• Sofus Enger

• Alma Forsmann Johansen

• Petter Forsmann  Haraldsø

Vigde

• Linn Kristin Larsen og Stian Dalbråten-Jensen
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Døde

• Magnhild Nilsen

• Tone Christine Eidet Holmen

• Bjørg Lillian Nordahl

• Ragnar Engene

• Sevald Henrik Nilsen

• Finn Ovenberg

• Ole Laurits Hem

• Elisabeth Jahnsen

• Jan Erik Solheim

• Anne-Mari Bangor

• Thor Andreas Meidel Larsen Rauan

• Aase Hansen

• Madeleine Milvartsen

• Marit Alvilde Hansen

• Kari Tigerpus Thonhaugen

• Asbjørn Frode Nilsen

• Odd Magne Nordnes

• Bjørn Børresen

• Knut Hybbestad

• Inger Lise Thomsen

• Kirstin Høiberg

• Aase Aasheim

• Sigrid Irene Johannessen

• Sigmund Edgard Rove

• Anders Nicolaysen

• Inger Johanne Borgersen

• Ruth Nilsen Berge

• Bente Holmen

• Magnhild Birkeland

• Yngve Johan Kleppang

• Elsa Berntsen

• Bjørn Ernfred Nilsson

• Inger Berg



Min salme

Vi går etter hvert mot påske, og da er det særlig én salme som blir sentral for meg.  
Den er av Olov Hartman og står som nummer 358 i salmeboka: För at du inte tog det 
gudomliga. Salmen er basert på Kristushymnen i Paulus’ brev til filipperne, vers 2,6-11, og 
utrykker både betydningen og virkningen av Jesu offer for oss. I Jesu selvoppofrelse på 
korset for alle små, fattige, plagede og dømte så ble ikke Gud skjult, men åpenbart for oss. 

Av Øystein Evensen

För att du inte 
tog det gudomliga

dig till en krona,
för att du valde 

smälek och fattigdom,
vet vi vem Gud är.

För att du lydde 
fram till det yttersta 
- döden på korset,
vet vi vad seger, 

vet vi vad väldighet,
vet vi vad Gud är.

För att du nedsteg, 
hit till de plågade,
hit till de dömda,
vet vi att ingen, 

ensamhet finnes mer,
vet vi var Gud är

Därför skall alla
sargade, döende
alla de dömda,
säga med alla
heliga, saliga:

Jesus är Herre.

Därför skall alla 
världar och varelser,

allt som har varit,
är och skall komma
en dag bekänna det:

Jesus är Herre.

Tekst: Olov Harman - 1970

Melodi: Börge Ring - 1975
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Presentasjon av ny sokneprest Historiske øyeblikk

Ny sokneprest i Tjølling

11. april er det innsettelse av ny sokneprest 
i Tjølling. Vi har spurt om han kunne skrive 
en kort presentasjon av seg selv, og det 
har han gjort. Vi gleder oss til å ta imot 
Knut Ole og hans familie! 

Jeg heter Knut Ole Hol, 44 år og begynner 
som sokneprest i Tjølling rett over påske. 
Det gleder jeg meg til! Jeg er gift med  
Helga Marie Abrahamsen og vi har tre 
barn, en gutt på 6 år og to jenter på 3 år.

Jeg kommer fra en stilling som daglig 
leder i Voksen menighet i Oslo, der jeg 
har vært de siste fire årene. Før det var jeg 
prest i Fræna i 8 år og i Skoger/Konnerud 
i Drammen i 6 år. For tiden bor vi i Oslo, 
men har akkurat kjøpt oss hus på Tjølling-
vollen. Vi ser fram til å bli bedre kjent med 
menigheten og lokalmiljøet i Tjølling.

Historiske øyeblikk!

I fjor fikk Tjølling og Østre Halsen 
menighetsråd oversendt en minnepinne 
fra Tjølling Historielag med 2 interessante 
filmer. Det er en film fra 1950 fra Tjølling 
kirkes 800-års-jubileum, riktig nok  
stumfilm, men av god kvalitet. På filmen 
kan det gjenkjennes flere av bygdas 
innbyggere og det er veldig interessant å 
se hvordan deler av jubileet ble arrangert. 

Jubileet ble feiret med Kong Haakon VIIs 
tilstedeværelse. Filmens lengde er ca 15 
minutter. Den andre filmen er fra  
byggingen av ny kirke på Østre Halsen i 
1982-83, som viser alt fra grunnsteins- 
nedleggelse til ferdig kirke. Dette var den 
gang et stort løft for kommunen. Filmen 
er laget av Reinert Guren, som også 
intervjuer sentrale personer som har med 
byggeprosessen å gjøre. Denne filmen er i 
farger og varer ca 30 minutter. 

Begge disse filmene inneholder jo mange 
gode innslag som nå etter hvert er en del 
av historien til noe av hendelsene i  
tidligere Tjølling kommune. Den finnes 
tilgjengelig hos Tjølling historielag og 
prisen er på langt nær avskrekkende.



Ord og uttrykk

1. SAMLING
Den treenige Gud kaller oss til felleskap 
med seg selv og hverandre. Vi kommer 
til gudstjeneste etter å ha vært sendt ut i 
hverdagen siden forrige søndag. Fra hver 
vår kant kommer vi med våre liv, både 
det som gleder og det som tynger, våre 
seire og nederlag - for å legge det frem for 
Guds åsyn - sammen! Men gudstjenesten 
er ikke bare til for oss som kommer; den 
er et tegn på Guds rike og forsmak på 
den store festen der vi skal samles fra alle 
verdenshjørner. Der alle er velkomne, der 
alle får plass. 
 
2. ORDET
Den treenige Gud som kaller oss og 
samler oss har noe å si til oss. Vi lytter, tar 
imot, deler. Her får vi veiledning,  
oppmuntring og korrigering for hverdags- 
livet. Her utrustes vi til misjon og til et liv i 
tjeneste for vår neste.

3. FORBØNN
Bønn, salmer og sanger er vår respons 
på Ordet. Gjennom forbønnen kan vi i 
felleskap løfte hverandre og verden frem 
for den treenige Gud. Bønn er «å lukke 
Gud inn» i våre liv.

4. NATTVERD
Den treenige Gud inviterer oss til måltids-
fellskap med ham. Nattverden er rik på 
innhold og motiver.

Hva en gudstjeneste er kan enkelt sammenfattes i 4 ord: Sammen for Guds ansikt. 
Gudstjenesten er et møtested. Her møter mennesker hverandre og Gud.  
Det viktigste er at Gud møter oss. 

Ingen trenger å ringe på eller banke på kirkedøra for å komme inn. For alle hører til her. 
Gud ønsker alle velkommen. Kirken er vårt hus og Guds hus. Kirkerommet, lys, farger, 
blomster, musikk, bilder og ulike symboler i kirkerommet forteller om Guds nærvær. 

I gudstjenesten er vi sammen for Guds ansikt gjennom de ulike ledd i gudstjenesten. 
Leddenes rekkefølge er ikke tilfeldige. De har alle en mening og hensikt.

I Den norske kirke består, etter ny ordning fra 2011, gudstjenesten av 5 hoveddeler. Nedenfor 
følger en kort innføring i hovedtankene bak de enkelte ledd og hvordan de hører sammen.

Den er et himmelvendt måltid og et 
styrkemåltid på vei ut i hverdagen. Her 
mottar vi Guds nåde på en synlig måte. 
Jesus deler seg selv med oss. Brødet som 
brytes illustrerer det som skjedde med vår 
Herre. At han gav seg selv for oss. Jesus 
Kristus døde og sto opp. Dette budskapet 
gjelder alle mennesker. Som mottaker av 
de gaver Gud har gitt oss, kalles vi også 
til å dele dem. Vi går ikke ensomme ut 
i hverdagen. Kristus er med oss og han 
ønsker gjennom oss å bringe livets brød ut 
til mennesker som trenger det.

5. SENDELSEN
Fra gudstjenesten i kirkerommet sendes 
vi ut til gudstjeneste i verden, for å bære 
Kristi vitnesbyrd ut i hverdagen - med våre 
ord og våre liv - til tjeneste for våre med-
mennesker, både lokalt og globalt.
 
Så kommer vi til gudstjeneste - igjen når 
uka er omme - og vi trenger påfyll på 
nytt.…

Fra Tunsberg bispedømmes nettside: 
kirken.no/tunsberg
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Hva er en gudstjeneste?

Helbredelse
Vi er blitt mer bevisst vår egen og andres 
helse i det siste, og hvordan adferden 
vår bidrar til å spre eller forhindre smitte. 
Regler om avstand og god håndhygiene 
er derimot ikke av nyere dato. I bibelsk tid 
hørte dette til blant de viktigste tiltakene 
for å forebygge spredning av smittsomme 
sykdommer, men utøvelsen hadde alt for 
ofte umenneskelige konsekvenser. Det var 
enorme stigma knyttet til det å være syk. 
Man ble utstøtt fra samfunn og felleskap, 
man mistet levebrødet og i mange tilfeller 
ble man også ansett som forbannet av 
Gud. Derfor har helbredelse betydning 
langt utover kroppslig helse i Bibelen. Å bli 
helbredet var også å få tilbake verdigheten, 
en plass i samfunnet, og relasjonen til Gud. 
Av den grunn er helbredelser i Bibelen 
ofte knyttet sammen med tilgivelse for 
syndene; man ble renset for alt som tærer 
på ånd, kropp og sjel. I tiden vi nå lever i 
kan vi be om Guds helbredelse i den fulle 
forstand, for hver enkelt av oss og for 
samfunnet som helhet.  

Øystein Evensen

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 menighetene 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!



Gudstjenesterevisjon

Landets menigheter er nå i sluttfasen 
av en gudstjenesterevisjon. Det er ikke 
snakk om en helt ny reform, men nettopp 
en revisjon av gudstjenesteliturgien. 

Formålet har vært å skape mer gjenkjen-
nelighet på tvers av soknegrensene og er et 
resultat av erfaringene som er gjort etter 
et tiår med nyte liturgier. Derfor er det i 
utgangspunktet færre alternativer å velge 
mellom når det kommer til enkelte  
liturgiske ledd, selv om det fremdeles er 
mye å velge mellom. For de fleste er nok 
det mest merkbare ved denne revisjonen at 
det nå kun vil være tre godkjente  
melodiserier til liturgien. Anastasiya og 

Pieter skriver mer om dette på side … og 
…. Andre endringer er at det lagt opp til 
færre salmer og mindre opphold mellom 
tekstlesningene, nattverdliturgien må nå 
alltid inneholde prefasjonsdialog, sanktus 
og Agnus Dei, og halleluja-omkvede før og 
etter evangelielesning er blitt obligatorisk. 
For noen er standardiseringen av liturgien 
en lettelse, for andre en kilde til frustras-
jon, men vi skal nok oppleve at den nye  
liturgien også skaper et rom der vi  
sammen kan komme fram for Guds ansikt 
og bli beriket av det han vil gi oss gjennom 
ord og sakrament. 

Øystein Evensen
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Musikk i gudstjenestene

Menighetenes organister er en viktig 
del av gudstjenestene, og vi synes det 
hadde vært spennende å høre hva de 
tenker rundt dette med musikk i gud-
stjenestene. Her bringer vi videre noen 
tanker fra dem. 

Anastasiya Bazhenova – kantor i Tjølling 
menighet

Spørsmål om valg av musikalsk stil i 
gudstjenester kan skape debatt, og 
kirkemusikkens historie avspeiler de 
samme musikalske svingningene som 
den allmenne musikkhistorien. Jeg synes 
at kirkemusikken bør defineres som 
bruksmusikk som tilsvarer menighetens 
forutsetninger. Musikken i gudstjenest-
en er ikke et eget 
“innslag” eller 
frittstående “num-
mer”, den har samme 
mål som gudstjenest-
en: og utbrede troen, 
bygge opp menighet-
en og oppleve Guds 
nærvær og nåde.

Når jeg forbereder meg 
til gudstjeneste, tenker 
jeg først og fremst på 
dag i kirkeåret og  
søndagens bibeltekster. 
Det er det viktigste 
når det gjelder 
salmevalg, og musikk 
under takkoffer eller 
nattverd, og ikke 
minst, postludium. 
Postludiet i guds- 
tjenesten har en 

spesiell funksjon - å avslutte hele guds- 
tjenesten. Det er ikke alltid så lett å finne 
et stykke som kan gi menigheten en 
god følelse av helhet, et stykke som gir 
en følelse av glede, eller gir mulighet til 
ettertanke. Det er derfor viktig at post-
ludiet ikke er for langt. Det har jeg lært 
på musikkhøgskolen og etter å ha jobbet 
i noen år som organist, ble jeg enig med 
lærerne mine. Folk i menigheten, tenker 
jeg, bør sitte igjen med følelsen av at det 
ikke var nok. De bør tenke at det var så bra 
musikk at de vil høre mer. 

Av og til er det spesielle gudstjenester 
uavhengig av kirkeåret som for eksempel 
gudstjenester hvor barn eller konfirmanter 
deltar, og det er ofte barnedåp. Da kan 

Saken fortsetter...



man godt finne noe som barn og ungdom 
kommer til å like: kanskje filmmusikk eller 
noe glad musikk. Dåpsfamilier må få en 
positiv opplevelse i gudstjenesten siden 
dåp er alltid en glede. Derfor spiller jeg 
ofte noe høytidelig og festlig til  
postludium når det er dåp. 
 
Når det gjelder liturgisk musikk, så er den 
også kjempeviktig. Akkurat som guds- 
tjeneste er et møte mellom Gud og  
mennesker, er liturgi noe annet enn en 
rent praktisk ordning av menighetens 
gudstjenestefeiring. Jeg tenker at i guds- 
tjenesten som trosfellesskap bør man ha 
musikk som er enkel og tilgjengelig for 
alle. De liturgiske ledd skal være lett  
gjenkjennelig og ikke så vanskelig 
musikalsk. Det viktigste i gudstjenesten er at 
alle deltar. Det gjelder også barn! De vil gjerne 
synge med om musikken er gøy å synge.

Det er ikke tvil om at i gudstjenesten kan 
folk høre på forskjellige komponister fra 
forskjellige tidsepoker. Da har guds- 
tjeneste en opplæringsrolle. Jeg synes at 
det er spennende å invitere musikere og 
sangere til gudstjeneste.  
Det gir menigheten en ekstra høytidelig 
følelse. Om det er bra musikk i guds- 
tjenesten, kan det også hende at det  
kommer flere folk. 

Pieter Leebeek – organist i Østre Halsen 
menighet

Redaksjonen i menighetsbladet ville 
gjerne høre noen av tankene mine rundt 
dette temaet.

Generelt: 
2021 blir på mange måter et nytt og 
spennende år, ikke bare for samfunnet 
generelt, men også for det kirkelige  
samfunnet forenet i Den Norske kirke. 
Gudstjenesterevisjonen som tas i bruk 
betyr også et nytt valg som menigheten 
er pålagt i forbindelse med melodier til de 
velkjente liturgiske leddene: Kyrie, Gloria, 
Sanctus og Agnus Dei. Disse er en fast del 
av et ellers variasjonsrikt gudstjenestelig 
(musikk)program. Salmene settes opp av 
prest og kantor og noen ganger også med 
hjelp av andre involverte. 
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Østre Halsen menighet:
Det er en takknemlig jobb å spille på 
gudstjenestene i Østre Halsen kirke. Det 
er viktig for en kirkemusiker å kunne bruke 
godt utstyr og det har jeg: et flygel i  
toppklasse og et veldig fint orgel!
Selv om det ikke kommer så mange på 
de fleste gudstjenestene, så synger de/
dere som er til stede! Det setter jeg veldig 
pris på. Levende sang og musikk for en 
levende Gud, det betyr mye!
Jeg prøver ofte å understreke teksten i 
salmene gjennom musikalske effekter – 
derfor er det viktig for meg å følge med 
på salmeteksten. Midlene man kan bruke 
er for eksempel dynamiske forskjeller og 
valg av akkorder knyttet til innholdet i et 
salmevers.
I denne sammenhengen foretrekker jeg å 
improvisere mest mulig, noe som  
utfordrer kreativiteten og som gjør at man 
direkte kan reagere på det man føler og 
opplever under gudstjenesten. Det betyr 
ikke at jeg pleier å gå uforberedt til kirken 
på søndag. Noen dager i forkant spiller 

jeg gjennom salmene og «undersøker» og 
tester ut mulighetene. Det gjelder også 
Postludiet, som for det meste er en  
improvisasjon over siste salmen. Dermed 
blir alt gjenkjennelig og i sammenheng 
med resten av gudstjenesten. Det kan 
hende at man bruker idéer fra forberedelsen, 
men det kan skje nye ting også. 
En spesiell utfordring er musikk etter 
preken – den oppstår ofte i hodet mitt når 
jeg leter etter en kjent salme som ikke er 
planlagt på forhånd, og som står i  
sammenheng med hva presten taler om.
2020 var et spesielt år også for menighet-
en. På grunn av Covid-19 var en del av det 
jeg har skrevet om ikke mulig. Folk måtte 
forsone seg med digitale gudstjenester og 
når det ble og blir åpnet opp igjen, men 
smittefaren ikke er borte, vegret noen seg 
for å komme på fysiske gudstjenester. 
Jeg håper at det kan snu seg i løpet av dette 
året, at vi møtes igjen med alle i menigheten!

Pieter Leebeek, 
Kantor i Østre Halsen menighet.



Digital kirke og gudstjenester om sommeren

Gudstjenester om sommeren

Om sommeren er det gudstjeneste annenhver 
søndag i Tjølling og Østre Halsen kirker, 
kl. 11.00. Dette er fellesgudstjenester, og 
man er hjertelig velkommen til å «besøke» 
hverandres kirker. I skrivende stund er 
det usikkert hvordan turnusen blir i 2021, 
men følg med i Østlands-Posten eller på 
menighetenes facebook-sider for opp-
datert informasjon når det nærmer seg. 

Digital kirke og felleskap

Det siste året har vært spesielt, og vi har 
opplevd avlyste gudstjenester og gudst-
jenester med begrenset antall deltakere. 
Men noe av det fine som har skjedd det 
siste året er alt som er blitt gjennomført 
digitalt. 

På nettsider, youtube og facebook legges 
det ut både gudstjenester, andakter, 
konserter, «Ord for natten», m.m. Dette 
har vært, og er, et kjærkomment tilbud 
som mange benytter seg av.  En mulighet 
til å bli kjent med kirken og kristen tro, og 
en mulighet til fellesskap, der hvor man 
er. Selv om det nå åpnes opp vil det også 
framover legges ut ting fra kirken.

Den norske kirke er blant annet å finne på 
facebook, youtube, twitter og instagram, i 
tillegg til nettsiden kirken.no 
Anne Marit Ådland

Trenger du noen å prate med? Sjekk ut 
en av følgende nettsider.
www.nettkirken.no 
www.kirkens-sos.no
ressurssenteret.no (Kirkelig ressurssenter 
mot vold og seksuelle overgrep)

I tillegg er det naturligvis mulig å kontakte 
prestene i menighetene, om man trenger 
forbønn eller noen å prate med.

Den norske kirke er på facebook. 
Det er også Østre Halsen kirke 
og Tjølling menighet.
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Fasteaksjonen

FASTEAKSJONEN 21. TIL 23. MARS, 2021

Hvert år deltar menighetens konfirmanter i Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Dette er en 
landsdekkende aksjon, og den nest største etter tv-aksjonen. Fasteaksjonen er  
tradisjonelt en bøsse-aksjon hvor konfirmantene går fra dør til dør og samler inn penger. 
I år er dette en digital aksjon, da det dessverre ikke er mulig å gå fra dør til dør pga. smittevern. 

Mange mennesker lider av mangel på rent vann, og behovet for rent vann er ikke 
blitt mindre i dagens situasjon med pandemi. Sjeldent har vel også vi satt mer pris 
på muligheten for å vaske hender, enn det siste året. Mer informasjon kommer på 
menighetenes facebook-sider og i media generelt når det nærmer seg. Vi anbefaler 
varmt å støtte årets aksjon!

Anne Marit Ådland

GI ET LIV 
MED VANN

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 
200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.
 
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Hver dag henter Kila rent vann ved vann-
stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter 
dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk 
fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Før forlot folk landsbyen på grunn av 
sykdommer de fikk fra det urene vannet.

Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder 
seg over hver dag hun er frisk og kan gå på 
skolen, samtidig som hun jobber på gården.

fasteaksjonen.no

Vipps til 2426, 
SMS VANN til 2426 (200,-) 

eller gi på konto 1594 22 87493



SIDE

Prikk til prikkPrikk til prikk

Finn fem feil!Finn fem feil!

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Da de kastet ut garnet der 
Jesus sa, fikk de så mye fisk at 

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra 
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?

Finn navn på 10 dyr!Finn navn på 10 dyr!

VitserVitser

Gi 
barnebladet 

Barnas til et barn 
du er glad i!

Disse oppgavene er hentet 
fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom
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mfor alt d
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bevarer, fo
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et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

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

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

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

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021
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O L V I P O L V I R A

K Y G R A P E K A T T

L V I P N A S I N Å J

A F L O D H E S T T S

T R Ø N A U L E I T O

R E V N L N U B L Æ M

O K E I U D X R O P O

P A N K I D R A P I R

I B K A N I N T E P O

En musunge tittet 
ut av musehullet om 

kvelden. Da fikk den se 
en flaggermus.
– Mamma! ropte 

musungen. 
– Jeg har sett en 

engel! 

– Jeg håper det 
ikke blir regn i dag, sa 

kengurumamma.
– Det er så travelt når 

ungene leker inne.
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Gudstjenester i Tjølling kirke

Søndag 4. april, kl. 11.00
1. påskedag Menighetens misjonsprosjekt Høytidsgudstjeneste med 

nattverd og mulighet for dåp

Søndag 11. april, kl. 11.00
2. søndag i påsketiden Menighetens arbeid

Innsettelse av ny sokneprest, 
Knut Ole Hol. Nattverd og 

mulighet for dåp

Søndag 18. april, kl. 18.00 NB! 
3. søndag i påsketiden Sjømannskirken

Musikk-gudstjeneste. Anne 
Marie og Johan Sandstad 

deltar med sang og musikk

Søndag 2. mai, kl. 11.00
5. søndag i påsketiden Open Heart

Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene

Søndag 9. mai, kl. 11.00
6. søndag i påsketiden Det norske bibelselskap

Gudstjeneste med nattverd og 
mulighet for dåp

Mandag 17. mai, kl. 9.15 Strømmestiftelsen Festgudstjeneste

Søndag 23. mai, kl. 11.00
1. pinsedag Menighetens musikkarbeid Høytidsgudstjeneste med 

nattverd og mulighet for dåp

Lørdag 29. og 
søndag 30. mai 

Menighetens konfirmantar-
beid Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 6. juni, kl.11.00
2. søndag i treenighetstiden Skolelaget i Tjølling Gudstjeneste med nattverd og 

mulighet for dåp

Søndag 13. juni, kl. 11.00
3. søndag i treenighetstiden Menighetens arbeid Gudstjeneste med nattverd og 

mulighet for dåp

Søndag 20. juni, kl. 11.00
4. søndag i treenighetstiden Diakoni-arbeidet i menigheten Gudstjeneste

Dag / tid
Dag i kirkeåret Offermål / kollekt Annen informasjon

Søndag 7. mars, kl.11.00
3. søndag i fastetiden Søndagsskolen i Tjølling Gudstjeneste med nattverd, 

og mulighet for dåp

Søndag 21. mars, kl.11.00
Maria Budskapsdag Kirkens nødhjelps fasteaksjon Familiegudstjeneste

Søndag 28. mars, kl. 11.00
Palmesøndag

Normisjon Vestfold/ 
Buskerud Gudstjeneste med dåp

Torsdag 1. april, kl.18.00. NB! 
Skjærtorsdag - Gudstjeneste med nattverd

Fredag 2. april, kl. 11.00
Langfredag - Langfredags-gudstjeneste

Alle gudstjenestene finner sted i Tjølling kirke. Endringer kan forekomme, så følg med i 
kirkelisten i Østlands-Posten hver fredag, og på menighetens facebook-side for  
oppdatert informasjon. De søndagene det ikke er gudstjeneste i Tjølling, anbefaler vi å 
gå på gudstjeneste i Østre Halsen kirke.

I de aller fleste gudstjenester tar vi opp kollekt. Noen ganger går pengene til 
menighetens arbeid i Tjølling, men de fleste søndager sender vi pengene videre. Mange 
organisasjoner er avhengig av gaver for å fortsette sitt arbeid. Når antall gudstjenester og 
deltakere på disse går ned, merkes det godt! Dersom du vil gi en gave til noen av disse, 
selv om du ikke kan gå på gudstjeneste oppfordrer vi til å vippse en gave til 77801 (merk 
kollekt) eller sette over til konto 2540.21.00918 (merk kollekt). Av praktiske grunner  
setter vi pris på om gaven gis i løpet av helgen gudstjenesten er. Man kan selvfølgelig 
også velge å gi direkte til organisasjonen (de fleste har nettsider). For ordens skyld: 
gaver som gis i kollekt, gis uavkortet videre til mottaker.

18 19Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen



Beethoven 250 år - Konsert
Tjølling kirke, søndag 28. mars kl. 18.00.

På Beethovens 250-års dag, 16. desember 
2020, spilte Anastasiya Bazhenova og 
Espen Melbø (domkantor i Tønsberg  
domkirke) konsert i Tønsberg domkirke. 
Nå får vi anledning til å høre denne  
klaverkonserten også i Tjølling. 

På konserten får høre Beethovens klaver-
konsert no. 3 i c-moll. Espen Melbø spiller 
orkesterstemmene på orgel, og Anastasiya 
Bazhenova spiller flygel.

«Beethoven var i starten av 30-årene da 
han komponerte stykket, omtrent samtidig 
som han skrev sin første symfoni.  
Klaverkonserten viste hvilken kompositor-
isk kraft Beethoven var i besittelse av.» Fra 
omtalen av konserten i Tønsberg.

Mer informasjon om billetter og eventuell 
påmelding kommer senere. Følg med på 
menighetens nettside og Facebook. 

Musikk-gudstjeneste i april
Søndag 18. april er det musikkgudstjeneste 
i Tjølling kirke kl. 18.00. Der får vi besøk 
av Anne Marie og Johan Sandstad som vil 
bidra med sang og musikk. 

Anne Marie var inntil i fjor ansatt på 
kirkekontoret i Larvik, og var blant annet 
personalansvarlig for de ansatte i felles- 
rådet. Hun har alltid sunget, og mange har 
satt pris på hennes varme stemme. Johan 
har vært rektor Stavern folkehøyskole  
(tidligere Fredtun), og var nylig redaktør 
for boka om Stavern folkehøyskole, som 
ble utgitt i desember 2020 i forbindelse 
med skolens 100 års jubileum i år. Johan 
spiller piano, gitar og synger. Han er også 
dirigent for Stavern frikirkes mannskor. Vi 
gleder oss til å høre Anne Marie og Johan!

På gudstjenesten blir det også felles-
sanger, og vår egen kantor Anastasiya 
Bazhenova er naturligvis med. Velkommen 
til en fin stund i kirken!

Konsert og musikk-gudstjeneste
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Historien om et maleri!
Formiddagen 5.november fikk jeg, i egen-
skap av leder i Tjølling menighetsråd, en 
telefon fra Mette Huseklepp i Tønsberg. 
Hun fortalte at faren hennes skulle flytte 
og han hadde en samling bilder som det 
dessverre ikke var plass til i hans nye 
leilighet. Deriblant var det et maleri, malt 
av en ukjent fransk kunstner på 1600  
tallet. Motivet var det samme som det 
store maleriet i altertavla i Tjølling kirke. 
Ja faktisk ned til hver minste detalj! ’’Min 
far og familien vil gjerne donere dette til 
Tjølling kirke, vil dere ha det?’’ For meg ble 
det en kort tenkepause før jeg selvfølgelig 
takket ja. Tre timer senere var bildet i Tjølling!
Mette G. Huseklepp kunne fortelle at hun 

og faren hadde besøkt Tjølling kirke en 
gang for snart fire år siden og hatt med 
seg bildet og sett likheten.  

Litt tilbake til altertavla og motivet der: 
Etter reformasjonen på 1600 tallet ble 
det altertavler i alle kirker, og motivene 
var viktige symboler i forkynnelsen. Bildet 
viser Jesus i bønn i Getsemane hage, et 
motiv som mange daværende kunstnere 
malte og som det sikkert finnes mange 
ulike malerier av. Det som er unikt her, er 
at bildet i altertavla og bildet fra familien 
Grønnerud/Huseklepp er helt like ned til 
hver minste detalj, bortsett fra at det lille 
maleriet er speilvendt, da! Altertavla er fra 
1632 ifølge boka om Tjølling kirkes 850 års 
jubileum. Noen spørsmål kan da stilles: 
Har begge disse blitt malt etter et mere kjent 
maleri? Og av en mere kjent kunstner?

Når dette leses, har bildet fått en plass i 
kirken, og jeg håper at dette blir tatt godt 
vare på. Det er jo et lite historisk klenodium 
og en artig historie om hvordan det har 
funnet veien til Tjølling kirke!

C.Huseby.

Takk for givertjeneste Historien om et maleri

Givertjeneste i Tjølling menighet!  Takk! 
Først vil jeg rette en stor takk til alle dere 
som er med på å gi et pengebeløp til 
Tjølling menighet. Vi er veldig takk- 
nemlig for det og det støtter godt opp om 
arbeidet som blir gjort både av ansatte og 
frivillige. Året 2020 har vært et spesielt år. 
Vi vet også det at oppgavene i tiden som 
kommer ikke blir mindre utfordrerne og 
vil kreve en innsats av oss alle! Så igjen 
mange takk for denne hjelpen. 
Så til de av dere som ikke helt vet 
om denne ordningen. Her er det flere 
muligheter, enten kan man benytte 
VIPPS eller så kan det legges inn et fast 
trekk i nettbanken. Felles for begge disse 
mulighetene er at gaver over kr 500,- pr år 
vil gi skattefradrag, forutsetningen for det 
er at personnummer registreres. Tjølling 
menighets konto nr. er 2540.21.00918 og 
Vipps 77801.
Clas Huseby, leder av Tjølling menighetsråd.



Aktiviteter i Tjølling

Generell informasjon om aktiviteter for barn våren 2021
I løpet av høsten 2020 og starten på 2021, lærte vi at endringer fort kan forekomme. Det 
er derfor viktig å ta kontakt eller følge menigheten på facebook, for å få fortløpende, 
oppdatert informasjon. 

Endringer av hensyn til smittevern som vi gjennomførte i høst, fortsetter denne våren. 
Dette gjelder alle aktivitetene våre.

 • Alle barn under skolealder på aktiviteter må ha med en voksen på aktivitet

 • Møt så presis som mulig til aktivitetene

 • Levering og henting foregår i størst mulig grad utendørs (vi vil legge til rette   
 for å ta imot barna ute)

 • Det er ikke lov å ha med egne leker/ting (unntatt til babysang)

 • Servering av mat/frukt begrenses, og derfor korter vi midlertidig ned øvings  
 tiden for begge korene

 • Nye barn bes melde seg på på forhånd slik at vi vet hvor mange som kommer  
 (det er anledning til å melde seg på når som helst i semesteret)

 • Vi ønsker å legge til rette for at alle kan delta på en trygg måte; ta kontakt om  
 du lurer på noe!

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!
Våren 2021 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 følger vi 
skoleåret, og har fri i skolens ferier. 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

Supersamling
Supersamling, som er for barn fra ett år og oppover, i 
følge med voksne, har pause våren 2021. Dette er et veldig 
hyggelig tilbud med middagsservering og lek og moro, men 
dessverre er dette vanskelig å gjennomføre med hensyn til 
smittevern. Vi håper på oppstart til høsten!
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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. Alle barn må ha 
med en voksen, og hver øvelse avsluttes med å 
framføre et par sanger for dem. 

BiTs
BiTs er et kor for gutter og jenter fra 2. til 7. klasse. Vi øver tirsdager fra kl. 18.15 til 
19.15. På øvelsene våre synger vi, hører en andakt og har pause sammen. 

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

Dessverre har breddetiltakene vært ekstra vanskelig å gjennomføre med hensyn til  
smittevern. Dersom det er mulig vil vi gjennomføre breddetiltak for de som nå går i  
1. klasse, og de som var 4 år i 2020, i løpet av våren 2021. Vi har også noen Tårnagenter 
«på vent». De det gjelder vil få invitasjon når man eventuelt kan gjennomføre.

Hjemme-juleverksted. I desember 2020, kunne vi ikke arrangere juleverksted for 5-åringer som 
vanlig. I stedet inviterte vi 5-åringene til å komme og hente hobbypakker på menighetssenteret en 
lørdag formiddag. Vi håper det ble laget mye fin julepynt!

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

For påmelding og spørsmål kontakt trosopplærer Anne Marit Ådland på 99392702 eller 
anne.marit.adland@larvik.kirken.no



Gudstjenester i Østre Halsen kirke

Søndag 25. april, kl. 11.00
4. søndag i påsketiden Søndagsskole-forbundet Familiegudstjeneste med 

Halsing barnekor

Lørdag 8. og søndag 9. mai - Konfirmasjonsgudstjenester

Torsdag 13. mai, kl. 11.00
Kristi himmelfartsdag Normisjon Gudstjeneste

Søndag 16. mai, kl. 11.00 
Søndag før pinse Menighetsarbeidet Gudstjeneste

Søndag 23. mai, kl. 11.00
1. pinsedag Det norske misjons-selskap Gudstjeneste

Søndag 30. mai, kl. 11.00 
Treenighetssøndag Menighetsarbeidet Gudstjeneste

Søndag 13. juni, kl. 11.00
3. søndag i treenighetstiden Redd Barna Utegudstjeneste. Nærmere 

info kommer

Søndag 20. juni, kl. 11.00
4. søndag i treenighetstiden Det norske misjons-selskap Gudstjeneste

Dag / tid Offermål / kollekt Annen informasjon

Søndag 14. mars, kl.11.00
4. søndag i fastetiden Menighetsarbeidet Gudstjeneste og årsmøte

Søndag 21. mars, kl.11.00 
Maria Budskapsdag Fasteaksjonen Tårnagent-gudstjeneste

Søndag 28. mars, kl. 11.00 
Palmesøndag Menighetsarbeidet Gudstjeneste

Fredag 2. april, kl. 11.00 
Langfredag - Gudstjeneste

Søndag 4. april, kl. 11.00
1. påskedag Changemaker Gudstjeneste

Søndag 18. april, kl. 12.00
3. søndag i påsketiden

Menighetens barne- og ung-
domsarbeid Samtalegudstjeneste

Alle gudstjenestene finner sted i Østre Halsen kirke, med unntak av 13. juni.  
Endringer kan forekomme, så følg med i kirkelisten i Østlands-Posten hver fredag, og på 
menighetens facebook-side for oppdatert informasjon. De søndagene det ikke er  
gudstjeneste i Østre Halsen kirke, anbefaler vi å gå på gudstjeneste i Tjølling.

I de aller fleste gudstjenester tar vi opp kollekt. Noen ganger går pengene til 
menighetens arbeid i Østre Halsen, andre ganger går pengene til andre. Mange  
organisasjoner er avhengig av gaver for å fortsette sitt arbeid. Når antall gudstjenester 
og deltakere på disse går ned, merkes det godt! Dersom du vil gi en gave til noen av  
disse, selv om du ikke kan gå på gudstjeneste oppfordrer vi til å vippse en gave til 
129790. Av praktiske grunner setter vi pris på om gaven gis i løpet av helgen  
gudstjenesten er. Man kan selvfølgelig også velge å gi direkte til organisasjonen (de 
fleste har nettsider). For ordens skyld: gaver som gis i kollekt, gis uavkortet videre til mottaker.

Takk for minnegave
Ved  Inger Bergs bisettelse i november 2020 ble det gitt i alt 9250 kr i gave 
til Østre Halsen kirke. Vi takker for gaven!

Østre Halsen menighetsråd

24 25Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen



Fra julen i Østre Halsen

29. november var det  
tenning av julegrana med 
flott musikk fra Østre Halsen 
skolekorps. 

Øystein og Lars fra samling
med barnehagene.

Bildetekst: Presten på vei opp  
himmelstigen juleaften 
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Foto: Steinar Mikkelsen. Lørdag 19.desember var det med 50 personer «fullsatt» kirke, 
som hørte på julekonserten med «Eplehagen» i Østre Halsen kirke.
Dette var en flott opplevelse for alle i mørk koronatid. Bandet hadde ved siden av sin 
egen vokalist Christer Nordheim, også med gjestesolist Johanne Nordheim.
Mange kjente og kjære julesanger kom forbi og etterpå satt julestemningen som bare det!

Karsan og Øystein som gjeteren Josva og engelen 
Gabriel fra julevandring med barneskolen.



Speideråret 2020

Dette året blei for oss – i likhet med alle 
andre – et helt annerledes år.

Vi starter opp 13. januar. Vi varmet 
pitabrød over bålpanna, og det smakte 
kjempegodt! 27. januar samlet vi inn 
penger til Globalaksjonen, som gikk til et 
prosjekt i Sør-Sudan. Reultatet blei kr 1 
5000, - etter mottatt gave på kr 387,-.
I februar hadde vi karneval, som blei veldig 
vellykket. Vi var også en kveld i  
Farrishallen – det var populært! 
12. mars blei Norge nedstengt på grunn av 
coronaviruset, så da blei det brått slutt på 
speiderarbeidet og nedstengning. Vi had-
de planlagt tur til Skautvedt 13-15. mars, 
men den blei selvsagt avlyst.
18. mai hadde vi sommeravslutning ute. 
Grilling, kos, prat og info. Antibac og fors-
varlig avstand. Både speidere og foreldre 
var til stede. Vi hadde en fin kveld sammen.
I år blei det selvsagt ikke småspeiderleir 
på Knattholmen. Kretsleiren for Vestfolk 
krets blei også avlyst!

24. august startet vi opp igjen. Vi koset oss 
med popkorn varmet i kjele over bål- 
panna. I høst har vi lær/repetert forskjel-
lige knuter: halvstikk, pålestikk, flaggstikk 
og båtmannsknop. Ellers har vi lært om 
førstehjelp og brannvern. 14. september 
hadde vi kanopadling i Kilen, Farris. Været 
var flott og speiderne koset seg i kano ute 

på Farris. Like før vi skulle hjem, sprang 
noen rådyr over veien – ikke langt fra oss 
– og inn i skogen. Et flott syn! Speiderne 
var på tur til Skautvedt i høst i den tiden 
det ikke var så strengt med coronaen. Vi 
var der en helg med mange fantastiske 
barn og  
voksne – 15 stykker smal – hvorav fem 
voksne og derav tre ledere. Vi dro til 
Skautvedt på fredag, og da blei deltakerne 
kjent med hytta. Fredag kveld hadde vi 
Bibeltolkning som oppgave. På lørdag 
hadde vi vannlek, båltenning og spikking. 
Om kvelden fortsatte vi med Bibeltolkning.

Søndag hadde vi Scouts Own med tema: 
Fellesskap og det å ta vare på hverandre!
Etterpå var det vasking og pakking. Regler 
for corona blei godt ivaretatt. Alle sammen 
hadde en kjempeflott helg!
4. november hadde lederne telefonmøte, 
og vi bestemte oss for å stenge ned igjen. 
29. november skulle vi hatt speiderguds- 
tjeneste med opptagelse, men det blei 
avlysning her også. 
Nå får vi bare avvente og se hvordan det 
går, så starter vi opp igjen så snart det er 
forsvarlig. Speiderne med familier og alle 
andre ønskes et GODT ÅR 2021!

Anita og Thor Kristian
Speiderledere 14. september hadde vi kanopadling i Kilen, Farris. Været var flott og 

speiderne koset seg i kano ute på Farris.

28 29Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen



Aktiviteter i Østre Halsen kirke

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

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

HALSING HITS fra 2. trinn

Torsdager utenom ferier rett etter skolen

Barna får litt mat når de kommer. 

Øvelse fra 15.15-16.00. HALSING HITS 

er velkomne til å spise middag sammen 

med HALSING klokken 16.00.

Speider’n
Hver mandag
kl. 18.00 -19.30   
(endringer kan forekomme)

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

Generell informasjon om aktiviteter for 
barn våren 2021
I løpet av høsten 2020 og starten på 2021, 
lærte vi at endringer fort kan forekomme. 
Det er derfor viktig å ta kontakt eller 
følge menigheten på facebook, for å få 
fortløpende, oppdatert informasjon. 

Konfirmasjon
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).

30 31Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Stillhetens time med Bibelen 
Siste tirsdag i måneden kl. 19-20 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. 92206150
 

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 

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

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 

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden mellom 11-13.
2. mars
6. april
4. mai
1. juni

Kontaktperson: 
Øystein Evensen tlf. 92206150

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
fra 8. trinn 
Annenhver mandag i oddetallsuker 
Juniors Pluss er en fortsettelse av Juniors 
for dere som har begynt på ungdomskolen.



Gratis bedplate
ved kjøp av gravstein

verdi kr 5450,-

Mer enn 300 steiner utstilt
ved hoggeriet i Tjølling

Navnetilføyelser - Oppussing - Oppretting

33 15 64 64
Løveskogen 4,
3280 Tjodalyng

Din lokale steinhogger

Mod. 751
19 900,-

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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