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Innhold / Redaksjon Andakt

Du trenger ikke reise for å finne
Jeg kan nok ikke si om meg selv at jeg er 
noen ekte pilegrim, men jeg kan kanskje 
kalles en deltidspilegrim og en pilegrims-
venn. Derfor er jeg veldig glad for at den nye 
Pilegrimsleden som knytter pilegrimsveien til 
Nidaros sammen med Europa nå går forbi 
Østre Halsen og Tjølling kirke. Det gir meg 
en viss tilfredsstillelse å vite at hver gang jeg 
reiser til kirkene våre, dette lille hjørnet av 
Guds rike, så er jeg på pilegrimsvei. 

Det finnes én pilegrimstur jeg alltid har drømt 
om å reise på, og den drømmen fikk jeg opp-
fylt i 2019; til Jesu hjemland. Selv om så mye 
har forandret seg appellerte det veldig til min 
personlighet å få vandre i Jesu fotspor; få føle 
på kroppen og med alle sansene de stedene 
der Jesus vandret, forkynte, helbredet, led og 
døde. Et av stedene vi var lengst var i 
Betlehem, stedet for et av verdens mest 
forjettede pilegrimsmål; fødselskirken.

Fødselskirken ble bygd av Sankt Helena, 
moren til Keiser Konstantin, allerede i år 325, 
over den grotten som lokale overleveringer 
hevdet var Jesu eget fødested. Etter å ha hørt 
denne historien kriblet det litt i meg etter å 
få komme ned i selve grotten, men det var 
for lang kø og tidskjemaet vi var på tillot 
det ikke. Med tungt hjerte forlot jeg kirken, 
men det som møtte oss utenfor fjernet alt 
tungsinn nesten umiddelbart. Det var en 
skoleklasse med palestinske jenter fra en 
flyktningeleir, og det var tydelig at dagens 
høydepunkt for dem var å få møte en gjeng 
med norske prester. De strømmet rundt oss, 
gav oss high-five, og ville vite alt om hvor 
vi kom fra. Disse barna kom ikke fra noen 
lystbetont hverdag, men de var så fulle av 
glede, entusiasme og liv at jeg der og da nok 
en gang forsto hvorfor Jesus mente Guds rike 
hører barna til. De har evnen til å se de små 
lys i mørket. Og jeg ble minnet på strofen fra 
salmen Mitt hjerte alltid vanker: Kom, la min 
sjel dog finne, sin rette gledes stund, at du er 

født herinne, i hjertets dype grunn. Og det 
var som om Jesus sa til meg: Den grotten der 
inne er ikke vesentlig. Kanskje jeg ble født 
der, men det er ikke først og fremst der du 
skal finne meg nå. Du finner meg i disse mine 
minste. Jeg er født i ethvert åpent hjerte. Du 
trenger ikke reise noe sted for å finne meg. 
Jeg er her.  

I resten av tiden vi tilbragte i Betlehem ble vi  
kjent med flere av de kristne der i kirken med  
det passende navnet Immanuel; Gud med oss.  
Vi fikk se Kristus leve og virke iblant dem, og 
det er noe av det mest trostyrkende jeg tok 
med meg fra turen. Stedene kan saktens 
vekke følelser, men det er i menneskene 
Kristus har tatt bolig han lar seg finne. 

Jeg er fortsatt en pilegrimsvenn. Jeg har 
fortsatt sans for å reise til stedene der troens 
minner er bevart. Men jeg reiser for å bli 
minnet på at han jeg søker er overalt og 
kommer meg i møte hvor enn jeg er på 
vandring. 

Sokneprest Øystein Evensen

Fødselskirken
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter (pr. 01.08 2021)

Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Min Salme

Jeg har valgt salmen Måne og sol.
Helt fra jeg var liten har jeg hørt den 
bli spilt og sunget på ulike møter og 
forsamlinger. Jeg har alltid likt den. Først 
i senere tid har jeg blitt klar over at det 
også er en salme, og ikke bare en kristen 
sang. Den retter seg både mot gammel 
og ung. Med enkle ord føler jeg den 
oppsummerer trosbekjennelsen og retter 
seg mot kjernen i kristendommen. I 
stedet for å fokusere på ordene «Jeg tror 
på», henviser den til lovprising, og til et 
lite ord som ofte glemmes i dag – takk. 
Og hvis vi tenker etter har vi alle så mye 
å takke for. 

Måne og sol er en nyere salme fra 1974 
av den svenske teologen Britt G. Hallquist 
og melodi av den norske komponisten 
Egil Hovland. Den blir brukt i alle slags 
anledninger, og er en kjent salme som 
ofte brukes på barnegudstjenestene. Når 
jeg synger Måne og sol får jeg en god 
følelse i kroppen og jeg blir glad.

Måne og sol

1) Måne og sol, skyer og vind 
 og blomster og barn skapte vår Gud. 
 Himmel og jord, allting er hans, 
 Herren vår Gud vil vi takke.

 Refr.: Herre, vi takker deg, 
 Herre, vi priser deg, 
 Herre, vi synger ditt hellige navn!. 

2) Jesus, Guds Sønn, 
 død på et kors for alle, 
 for oss, lever i dag. 
 Ja, han er her, ja, han er her, 
 Herren vår Gud vil vi takke.

3)  Ånden, vår trøst, levende varm 
 og hellig og sterk, taler om Gud, 
 bærer oss frem dag etter dag. 
 Herren vår Gud vil vi takke.

Av Eilert Kaupang
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Døpte
Liv Helgesen Bjørntvedt
Victoria Simonsen
Kasper Evensen Thomassen
Amelia Svee Madsen
Herman Meyer-Lund Askvig
Celine Bekken Bryde
Ida Hetty Ditlefsen
Elena Allum Mo
Aksel Løve Håkestad
Mathea Ynwa Sagen Carlsen
Yrja Noelle Christoffersen
Silje Liverød Granli
Enzo Eftedal Larsen
Kasper Kalevi Moe
Sonja Runnerstrøm Risberg
Brage Bleie- Herlofsen
Magnus Mandex Værland
Sigurd Strand
Linnéa Øhman
Benjamin Kjøndal
Linnéa Øhman

Vigde
Ina Marie Ruud Guttulsrød og 
Ole Martin Andresen Faugstad
Christel Drage og Daniel Andersen Drage
Anne Victoria Cunningham og 
Reto Martin Winter
Charlotte Dahl Lien og Truls Lien
Julie Søiland og 
Preben Charles Wallum Hoffgård

Døde
Inger Johanne Borgersen  
Ruth Nilsen Berge 
Rune Holm 
Helge Jacobsen  
Berit Irene Haug  
Berit Taalesen 
Thor Larsen  
Helge Gran  
Knut Eriksen 
Arna Øygard  
Ellbjørg Sletholt  
Nils Kristian Skisaker  
Lisbeth Pauline Hagen 
Astrid Ruth Haugen  
Thorleif Andreas Vittersø  
Kåre Agnar Sannheim  
Reidun Andersen 
Mabel Koppen 
Hans Gunnar Bjørn  
Turid Jørgensen
Raymond Nelissen  
Nils Henry Fjeldvik
Mette Wexhal Andersen
Else Marie Skaara  
Jan Ludvig Werner 
May Karin Henriksen
Ingunn Schanche Fjeld 
Einar Bjerke
Per Christian Berger 
Naza Yonadiom
Randi Gulli Rønningen 
Jan Milthon Josephsen
Ruth Selander
Wenche Alice  Adelsten Larsen
Ragnar  Moe
Bjørg Sollaug Kragset
Hans Willy Strandberg
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Takk til kirketjener Agness

Søndag 9. mai var Agness Chayendas 
siste arbeidsdag som kirketjener i Tjølling 
kirke. Det ble markert med blomster-
hilsen i gudstjenesten fra kirkevergen og 
menighetsrådsleder i Tjølling menighet.

Agness begynte som kirketjener i januar 
2018. Hun har nå gått over i en annen 
deltidsstilling i Larvik kirkelig fellesråd, 
samtidig som hun fortsetter i sitt arbeid 
på Tjølling sykehjem.

Vi takker for Agness sin tid som kirke-
tjener og ønsker henne lykke til videre.

Ny sokneprest i Tjølling 
– Knut Ole Hol

Rett over påske begynte Knut Ole Hol 
som sokneprest i Tjølling menighet. I 
forrige nummer av menighetsbladet 
kunne vi lese at han kommer fra en 
stilling som daglig leder i Voksen menig-
het (Oslo) og at han tidligere har vært 
prest i Fræna og i Skoger/Konnerud.

Nå har du jobbet noen måneder i 
Tjølling menighet; hvordan har det vært 
så langt?
Det har vært flott, jeg har blitt tatt godt 
imot av menigheten og det er hyggelige 
folk i staben. Det er litt rart å begynne 
et nytt sted i «korona-tid» hvor ting har 
vært av og på, gudstjenester har vært 
avlyst og man har måttet gjøre om ting 
på kort varsel. Jeg har ikke møtt så 
mange som jeg ellers ville gjort siden det 
har vært få aktiviteter ut over guds-

tjenester, så det tar litt lenger tid å bli 
kjent. Det har vært en spesiell og anner-
ledes tid å komme til et nytt sted på. 

Hva gjorde at du søkte jobben som 
sokneprest akkurat her? 
Det er litt sammensatt. Det ene er at 
jeg ønsket å jobbe som prest igjen, 
det andre er at min kone Helga Marie 
Abrahamsen, har familie på Østre 
Halsen. Jeg hadde lyst til å bo litt mer 
landlig, og da virket dette som et bra 
sted. Jeg har sett stillingen vært ut-
lyst tidligere, uten å søke, men denne 
gangen passet det bra. Jeg hørte også at 
Tjølling var et godt sted å arbeide i for-
hold til at det skjer en del kristent arbeid 
i området. 

Hvilke arbeidsoppgaver setter du mest 
pris på som prest? 
Jeg liker å snakke med folk og å være 
sammen med folk. Det å ha guds-

tjenester, gjerne i samarbeid med andre, 
er inspirerende og gøy. Jeg setter pris på 
at det er et variert gudstjenesteliv.

Hva ser du fram til å jobbe med i 
Tjølling?
Først vil jeg bruke tid til å bli kjent med 
det som allerede skjer i menigheten. 

Jeg ønsker å skape møteplasser og 
steder der barn og unge kan trives og 
også bli kjent med den kristne tro. Jeg 
liker å være med der folk er, og ser blant 
annet fram til å være med på Åpent hus 
og treffe de som er på sykehjemmet. Jeg 
setter pris på å møte folk i alle alders-
grupper, og høre deres livshistorier. 

Har du noen tanker rundt det å jobbe i 
en så gammel kirke som Tjølling kirke? 
Det er en vakker, flott kirke! Det er fint å 
se inventaret og utsmykningen og tenke 

på historien og hva som har skjedd her 
gjennom århundrer. Så er det selvfølgelig 
noen praktiske begrensninger i en slik 
kirke. De to siste periodene har jeg arbei-
det i arbeidskirker som er mer praktiske 
i forhold til f. eks menighetsarbeid og 
gudstjenester. Men det er fint at barn og 
unge får oppleve historie og tradisjoner i 
kirkerommet når de kommer. 

Helt til slutt må vi spørre; når du ikke er 
på jobb, hva liker du å gjøre da? 
Det er ikke så mye tid utenom det som 
skjer hjemme, men jeg liker idrett; å 
sykle, løpe, se fotball på tv og å gå på 
ski om det er snø. Ellers så leser jeg litt 
bøker også.

Vi ønsker Knut Ole med familie hjertelig 
velkomne til Tjølling og oppfordrer alle til 
å ta dem godt imot!  

Nytt om ansatte
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Tjølling kirke

Hele bygdas kirke!
Ingen har vel kunnet unngå å se at kirka 
vår har vært omgitt av stillaser og 
beskyttelsesnett i en periode på ca 2 
år. I fjor på denne tida ble dette rigget 
ned og kirka framsto bokstavelig talt i 
ny drakt. Kirka var, som så mange andre 
mur bygg behandlet med feil maling. 
Sopp begynte å bli plagsomt stygg på 
nordveggen og også ødeleggende for 
veggen. Kirkevergen i Larvik tilkalte 
eksperter og anbefalingen var da at all 
gammel maling og sementpuss måtte 
pigges ned. Så måtte muren/veggene 
tørke før ny kalk kunne påføres. Derfor 
det langvarige dekke. Dette førte også 
med seg at annet forefallende vedlike-
hold ble utbedret, slik som takrenner, 
vindskier og drenering rundt hele kirke-
bygget.

Så har vi da fått et flott kirkebygg, som 
ikke bare tar seg godt ut der den ligger 
på Tjøllingvollen, men som også tjener 
som Guds hus.

Vedlikehold av bygg koster, og ikke 
minst middelalderkirker. Dette om-

fattende arbeidet hadde en kostnad på 
4,6 millioner kroner. Men det er verdt 
det. Nå gjenstår det bare en renovering 
og oppgradering av det elektriske 
anlegget både ute og innvendig.

Så vil jeg slutte med noen linjer av 
Grundtvigs salme: 
Kirken den er et gammelt hus, 
står om enn tårnene faller;
tårnene mange sank i grus, 
klokker enn kimer og kaller, 
kaller på gammel og på ung, 
mest dog på sjelen trøtt og tung, 
syk for den evige hvile.

Clas Huseby, menighetsrådsleder Tjølling

Vil du støtte menighetsbladet?

Bruk kontonummer: 2540 21 00918
Vipps til: 77801
Merk gaven «Menighetsbladet»

Menighetsbladet 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.

Ny kirketjener 
i Tjølling

Ina Furustad er ansatt 
som ny kirketjener i 
Tjølling og begynte i 
stillingen 1.august.

Kan du si litt om deg selv 
og din bakgrunn?
- Jeg er fra Stavern og har bodd de 14 
siste årene i Tjølling. Jeg er gift med 
Morten og har tre barn. Min arbeidsplass 
har vært på Steinriket i mange år og jeg 
har trivdes bra der.

Nå ville du prøve noe nytt?
-Da stillingen som kirketjener dukket opp, 
var det akkurat en sånn jobb jeg kunne 
tenke meg. Jeg ville jobbe mer med andre 
mennesker å ha en jobb som ikke var så 
fysisk krevende som tidligere. I tillegg 
kjenner jeg kirken og arbeidet der 
gjennom barn i barnekoret og utdeling av 
menighetsblad.

Er det noe spesielt du gleder deg til som 
kirketjener?
- Jeg ser fram til møtene med mennesker 
og bli kjent med nye.

Vikar for menighets-
pedagog i Østre 
Halsen

Karen Elisabet Wittersø 
Hector (Karsan) skal 
ha permisjon i to år fra 
stillingen som menig-
hetspedagog. Hun og familien er utsen-
ding for NLM til Etiopia og skal fortsette 
arbeidet de har begynt på der. Vi har 
spurt Elisabet Bøe Grøtteland, som skal 
være vikar om å skrive litt om seg selv. 

Jeg heter Elisabeth Bøe Grøtteland og er 
oppvokst i Stokke. Jeg er gift med 
Asbjørn, som er kirketjener i Hedrum. Vi 
har to døtre, en 17-åring som bor med 
oss, og en 23-åring som er student i 
Trondheim.

Jeg er lærerutdannet, men har også en 
2-årig kirkelig utdanning. Jeg har vekslet 
mellom å jobbe i kirken og i skolen, bl.a. 
en periode som lærer ved den norske 
skolen i Japan. De siste 13 årene har jeg 
jobbet som daglig leder i Flekkefjord 
menighet. Min første jobb var som menig-
hetssekretær på Hvaler. Da vi skulle flytte 
fra Agder til Vestfold, falt valget av bosted 
på Stavern, som minnet om Hvaler! 

Korarbeid har alltid vært viktig for meg, jeg 
har ledet barnekor enten jeg har bodd her 
eller der. Jeg gleder meg over at barne-
kor er en av oppgavene som vikar for 
menighetspedagogen i Østre Halsen, og 
ser fram til å bli kjent med små og store!

Nytt om ansatte

Vi ønsker Ina Furustad og Elisabeth Bøe Grøtteland velkommen som kirke-
tjener og menighetspedagog. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem.

MENIGHETSBLADET
Tjølling og Østre Halsen

Nr. 2 - 2021 - 75. årgang
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Ord og uttrykk Olsokvandring

Vestfolds pilegrimsled var klar for 
vandring fra høsten 2019. Pilegrimsleden 
starter i Larvik og går innom alle 
kommuner før den passerer fylkes-
grensen mot Viken. Den heter Tunsberg-
leden og ender etter 190 kilometer ved 
Haslum kirke i Bærum i nord. 
Strekningen fra fylkesgrensen ved 
Skoger i Drammen frem til Haslum i 
Bærum er litt forsinket i merkingen, 
men skal være klar for vandrere en 
gang i 2021. Ved Haslum kirke møter 
Tunsbergleden på Gudbrandsleden, som 
igjen tar vandrere videre til Trondheim. 
Fra Larvik er det 810 kilometer til 
Trondheim og 210 kilometer til Oslo.
Pilegrimsledene er merkede turstier 

basert på norsk og europeisk kultur-
historie fra middelalderen. De kan brukes 
av alle som ønsker å gå tur, men er 
spesielt tilrettelagt for lange vandringer.

Pilegrimsleden skal være en arena der 
Vestfolds kulturhistorie fra middelalderen  
deles med innbyggere og tilreisende. 
Med pilegrimsleden får mange tilgang 
på bynært friluftsliv og langvandring 
gjennom fylket. I tillegg til muligheten 
for lange fotturer, åpner leden for 
verdiskaping for næringsdrivende langs 
traseen.

Artikkel og bilde fra www.vtfk.no

En pilegrim er en som er på en reise til et 
hellig sted, enten i bokstavelig eller i 
overført betydning. En pilegrim kan også 
være på en indre reise. Ordet kommer 
opprinnelig fra latin og betyr en som 
kommer utenlands, en fremmed. Pile-
grimer reiser ofte ut av landet sitt, men 

dette har også en dypere betydning. 
Flere pilegrimer ser på seg selv som 
fremmede i verden, som utlendinger 
eller gjester. Deres sanne hjem er Guds 
rike, og til de når dit er de kun på 
gjennomreise.  

Pilegrimsvandringen fra Østre Halsen kirke 
til Tjølling kirke på Olsok 29. juli måtte 
dessverre utsettes. En del av Tunsbergle-
den går mellom kirkene våre gjennom 
vakre skoger og kulturlandskap og forbi 
historiske landemerker som Kaupang, 
Skiringssal og den gamle kirkeveien, og 

gjennom vakre skoger og kulturlandskap. 
Det blir ny mulighet til å være med på 
pilegrimsvandring med etterfølgende 
kveldsbønn i Tjølling kirke til høsten. Følg 
med på menighetenes nettsider, Face-
book-sider og infotavler for mer informa-
sjon.  

Pilegrim Pilegrimsvandring utsatt

Tunsbergleden
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SIDE
Finn fem feilFinn fem feilFargelegg!Fargelegg!

Jesus fortalte en lignelse om en sau som hadde gått seg bort. 
Gjeteren lette helt til han fant sauen.(Tegning: Trevor Keen)

Da gjeteren fant sauen, ble 
han så glad at han holdt fest! 

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på 
bildet under? (Tegning: Trevor Keen)

– Jeg tror jeg snart 
skal få en bror! 

– Hvorfor tror du det? 
– For hver gang mamma har 
vært på sykehuset, har jeg 

fått en søster.
– Ja, og så?

– Jo, nå er pappa på syke-
huset...

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 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
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et går ut fr
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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 – Skal jeg dele 

pizzaen i fire eller 
åtte stykker? spurte 

servitøren.
– Bare fire, takk. Jeg 
tror ikke jeg orker 

åtte.

Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling kirke
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.

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 22. august, kl.11.00 Gudstjeneste
13. søndag i treenighetstiden 

Søndag 5. september, kl.11.00 Gudstjeneste med presentasjon av årets  
15. søndag i treenighetstiden nye konfirmanter

Søndag 12. september, kl.11.00 Gudstjeneste
16. søndag i treenighetstiden 

Lørdag 18. og søndag Konfirmasjonsgudstjenester 
19. september 

Søndag 3. oktober, kl.11.00 Familiegudstjeneste. Deltakere fra Bo-hjemme-
19. søndag i treenighetstiden leir og BiTs deltar

Søndag 10. oktober, kl.11.00 Høsttakke-gudstjeneste.
20. søndag i treenighetstiden Bygdekvinnelaget pynter, BiTs synger

Søndag 17. oktober, kl.11.00 Gudstjeneste.
21. søndag i treenighetstiden  Gullkonfirmanter 2020 er spesielt invitert

Søndag 17. oktober, kl.13.00 Mulighet for dåpsgudstjeneste
21. søndag i treenighetstiden 

Søndag 24. oktober, kl. 11.00 Familiegudstjeneste med utdeling av 4 års bok.
22. søndag i treenighetstiden Mini-BiTs synger

Søndag 7. november, kl. 11.00 Gudstjeneste
Allehelgensdag 

Søndag 14. november, kl. 11.00 Gudstjeneste. 
25. søndag i treenighetstiden Årets gullkonfirmanter er spesielt invitert.

Søndag 21. november, kl. 11.00 Gudstjeneste
Kristi kongedag

Søndag 5. desember, kl. 11.00 Lysmesse hvor konfirmantene deltar
2. søndag i advent 
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Konsert med Edvard Griegs musikk. 
Tjølling kirke, søndag 10.oktober 
kl.18.00. 

Vi er heldige og får besøk av domkantor 
i Tønsberg Espen Melbø, som skal spille 
sammen med vår kantor Anastasiya 

Bazhenova. På konserten får dere høre 
Edvard Griegs klaverkonsert i a-moll, 
som Anastasiya Bazhenova skal framføre 
på flygel og Espen Melbø spiller orkester-
stemmene på orgel. 

I tillegg spiller Aleksandra Boiko Edvard 
Griegs fiolinsonate sammen med 
Anastasiya Bazhenova. Aleksandra Boiko 
har spilt i Tjølling før, og vi gleder oss til 
å høre hennes vakre italienske fiolin fra 
1800-tallet igjen. 

Mer informasjon om billetter og 
eventuell påmelding kommer senere. 

Følg med på menighetens nettside og 
Facebook.

Åpent Hus
Vi ønsker å starte opp igjen med «Åpent 
Hus» på menighetssenteret nå i høst.

Vi har tidligere hatt månedlige samlin-
ger og det vil vi fortsette med. Oppstart 
blir fra september. Samlingene starter kl 
11.00.

Tirsdag 28.09.
Tirsdag 26.10.
Tirsdag 23.11.
Tirsdag 14.12.

Vi sender ut program til de vi har e-mail 
til og annonserer møtene i Østlands - 
Posten lørdagen før. Vi inviterer en gjest 
til hvert møte og vi vil fortsette å ha mye 
sang og musikk på samlingene. 
Vi serverer deilig lunsj!

Vårt arbeid er rettet mot personer 60 +.

Vi håper å se deg igjen som har vært 
med oss tidligere og vi vil ønske nye 
hjertelig velkommen!

Gaveløfte til kjøp av flygel til 
Tjølling kirke
Musikkutvalget i Tjølling menighet er 
nå i gang med en innsamling til kjøp av 
flygel til Tjølling kirke. 
Vi ønsker gaveløfte fra firmaer og privat-
personer, som vil være med å gjøre dette 
mulig. 

Tjølling menighet fikk ny kantor våren 
2019. Anastasiya Bazhenova er 31 år og 
svært godt utdannet. I tillegg til kantor 
utdannelse har hun tatt mastergrad i 
klaver. 
Vi ønsker at Anastasiya og andre utøven-
de kirkemusikere skal få oppleve glede 
ved også å spille klaver i Tjølling kirke. 
Vårt ønske og mål er å få samlet inn 
kr 200.000,- til kjøp av flygel. 
Vi er nå så heldige å ha fått lånt et meget 
pent brukt flygel fra en privatperson. 
Vår kantor anbefaler kjøp av flygelet. 
Tjølling menighetsråd har godkjent kjøp 
og anbefaler innsamlingen. 
Vi ønsker gaveløfte fra firmaer og privat-
personer. 

Alle gaver på minst 500 kroner gir 
skattefritak. Maksimalt beløp for fradrag 
er 50 000 kr pr. giver. 
Alle gavebeløp mottas med takk! 

Det ble en digital fasteaksjon i år 
også, og vi ønsker å takke alle som var 
med å bidra! Enten det var ved å spre 
informasjon i sosiale medier eller ved 
å gi penger. I år hadde barnekoret BiTs 
for første gang opplegget «Superhelt 
i fastetiden», og vi takker spesielt for 
bidragene via dette arbeidet! Det ble 
samlet inn 24.653 kroner i Tjølling 
menighet. Pengene går til Kirkens 

nødhjelp og deres arbeid med å gi flere 
mennesker tilgang til rent vann.

Takk for gaven til Fasteaksjonen 2021

Tjølling menighet
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Thor Andreas Meidel Larsen Rauan Livets seilas 

Thor Rauan sovnet inn på Kvelde syke-
hjem 22.09.2020 – 97 år gammel.
Han var reiseklar og gledet seg til å få 
møte sin Frelser - Jesus Kristus.
Til det siste leste han andaktstykker for 
de andre pasientene på sykehjemmet.

Thor var glad i gudstjenesten og en ivrig 
kirkegjenger i Tjølling og Østre Halsen. 
Han var menighetsrådsmedlem og 
medlem i diakoniutvalget.
Thor var ivrig i historielaget og aktiv i 
samarbeidet mellom historielaget og 
kirken.
Han kjørte også rundt med menighets- 
bladet og tilbød kirkeskyss til guds-
tjenester.

I oppstart av bønnemøtene i Tjølling 
kirke, var han en av flere aktive.
Han var med i Pasientvennene på syke-
hjemmet og medhjelper under andaktene.  
Vi nevner også Åpent hus og tirsdags-

kafeen, samt mannsgruppa på Østre 
Halsen.
Takk for trofasthet og raushet med mye 
omsorg, Thor.

Thor var med og startet Kristelig folke-
parti i Tjølling sammen med flere, likele-
des oppstart av Israelsmisjonen i Tjølling.

Thor har vært vikar for kirketjener og 
utført de ulike oppgavene med glede og 
trofasthet.
Han har gått trappene opp i kirketårnet 
helt frem til fylte 90 år.

Han var motstandsmann under krigen 
og opplevelsene fra krigsårene har han 
fortalt om på Åpent hus og på syke-
hjemmet.

Vi lyser fred over Thor Rauan sitt minne.

Tjølling menighets Diakoniutvalg
Asbjørn Talset

Skipet legger fra kai
Kursen er satt
Livets seilas har begynt
Forsiktig til å begynne med
Setter små seil
Prøver seg fram
Utforsker
Lærer
Blir modigere
Setter større seil
Prøver og feiler
Bølgene tårner seg opp foran skipet
Mister målet av syne et øyeblikk
Seiler ufortrødent videre
Kjemper seg fram
Kommer tilbake på rett kurs
Stoler på at Skipperen styrer skuta

Stoler på Skipperens trygge hand
Opplever bleike, sol og stille
Rolige dager gir rom for ettertanke
Seiler videre
Nærmer seg kaia
Tar ned seila
Forbereder seg på å gå i land
Takker Skipperen for at Han har vært 
med på seilasen
Takker for at Han har ført skipet trygt 
fram
Får endelig gå i land
Er hjemme
Livets seilas er over

Av Anna Kristine Kaupang. Høsten 2020
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Tjølling menighet
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Prosjekt-kor i Tjølling
I år inviterer vi igjen til prosjekt-kor med 
gospelsanger i Tjølling menighet. Koret 
er for menn og damer fra 18 år og 
oppover som liker å synge gospel. Det 
er ingen prøvesang, og alle er hjertelig 
velkomne! Vi har seks øvelser i 
november – desember før vi synger fire 
sanger på «Vi synger jula inn» i Tjølling 
kirke søndag 19. desember kl. 11.00.

Øvelsene ledes av Anastasiya Bazhenova 
og Anne Marit Ådland. Når vi opptrer 
har vi også med band. På øvelsene 
synger vi og tar oss tid til en kaffekopp 
og frukt/twist i pausen. 

Velkommen til musikalsk og sosialt felles-
skap!

Tjølling menighet

Sommerkonsert
Torsdag 8.juli var det sommerkonsert i 
Tjølling kirke. Det har blitt en tradisjon 
med sommerkonserten siden kantor 
Anastasiya Bazhenova begynte å jobbe i 
Tjølling kirke.

I år fikk vi besøk av Tone (fiolin) og 
Ludvig Arne Stokland (trombone) i tillegg 
til Johanne Asp som har vært med på 
alle tre sommerkonsertene sammen med 
Anastasiya. 

Publikum likte godt den myke og fine 
klangen til trombonen. Det er ikke så 
ofte man hører dette instrumentet solo 
på en konsert! 

Tone spilte bl.a. Piazzollas tangoer og et 
kjent stykke av Ole Bull «Et sæterbesøk». 
Johanne fremførte Mozarts operaarier 
og flere andre kjente sanger. 

Anastasiya akkompagnerte både på 
orgel og flygel, og spilte solo. 

Det var er fint samspill mellom 4 flinke 
musikere. 

Vi håper at tradisjonen fortsetter med 
sommerkonsert, og gleder oss til neste 
sommerkonsert i 2022. 
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Aktiviteter for barn og unge i Tjølling

Mini-BiTs
Mini-BiTs er et kor for gutter og jenter fra 
fire til seks år, til og med 1. klassinger. 

Vi synger sammen og har pause med 
frukt og lek. Vi øver onsdager i par-
talls-uker fra kl. 17.30 til 18.30. Alle 
barn må ha med en voksen, og hver 
øvelse avsluttes med å framføre et par 
sanger for dem. 

Første øvelse er 25 august

BiTs
BiTs er et barnegospel-kor for gutter og 
jenter fra 2. til 7. klasse. 

Vi øver tirsdager fra kl. 17.30 til 18.45. 
På øvelsene våre synger vi, hører en an-
dakt og har pause med frukt og lek. 

Første øvelse 
24.august

• Bo-hjemme-leir for 2. og 3. klassinger. Lørdag 2. oktober blir det «leir-dag»  
 på menighetssenteret. Vi skal bli kjent med hvordan mange barn i Thailand  
 har det (menighetens misjonsprosjekt hjelper fattige barn i Thailand), vi skal  
 spise god mat, leke og ha det gøy sammen. Søndag 3. oktober skal vi delta  
 på gudstjeneste og arrangere kirkekaffe med aktiviteter til inntekt for dag- 
 hjemmet i Thailand.

• 4-års bok. Vi inviterer barn født i 2017 til å motta 4-års bok i gudstjeneste  
 24. oktober. I ukene etterpå inviteres det til fire samlinger på menighets-
 senteret. 

• Juleverksted for 5-åringer. Lørdag 4. desember inviterer vi til juleverksted for  
 barn født i 2016. Vi lager julepynt, spiser grøt og hører juleevangeliet. 

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

Høsten 2021 planlegges følgende breddetiltak i Tjølling 
menighet:

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! Etter sangstund spiser vi lunsj 
sammen. Babysang er veldig hyggelig 
og sosialt for både baby og voksen. 
Stort sett følger vi skoleåret, og har fri 
i skolens ferier. Dersom du ønsker å bli 
med, så søk gjerne opp vår gruppe på 
facebook: Babysang – Tjølling menighet. 
Første samling etter sommeren er tors-
dag 19. august.

Lederkurs
Menigheten har lederkurs for ungdom 
fra 15 år. Det er for deg som vil bli bedre 
kjent med både deg selv og menighetens 
arbeid. Ta kontakt med Anne Marit 
Ådland om du er interessert.

Tjølling menighet

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.  

Supersamling
Supersamling, er for barn fra ett år og 
oppover, i følge med voksne. 

Vi møtes til middag kl. 16.30, etterfulgt 
av litt frilek før vi samles til samling med 
sang og en kort andakt / bibelfortelling. 
Vi møtes hver fjerde 
onsdag, og datoer 
høsten 2021 er:
1. september, 
29. september, 
27. oktober, 
24. november. 
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Dag/tid Annen informasjon

Søndag 22.august kl.11 Gudstjeneste
13. søndag i treenighetstiden 

Lørdag 28. og søndag 29.august Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 12. september, kl.11.00 Presentasjonsgudstjeneste
16. søndag i treenighetstiden 

Søndag 19. september, kl.18.00 Gudstjeneste med ny liturgi, etterfulgt
17. søndag i treenighetstiden av menighetens årsmøte

Søndag 26. september, kl.11.00 Gudstjeneste for store og små med utdeling
18. søndag i treenighetstiden av 4-, 5- og 6-årsbok

Søndag 10. oktober, kl.11.00 Gudstjeneste
20. søndag i treenighetstiden 

Søndag 17. oktober, kl.11.00 Tårnagent-gudstjeneste
21. søndag i treenighetstiden 

Søndag 24. oktober, kl. 11.00 Gudstjeneste
22. søndag i treenighetstiden 

Søndag 31. oktober, kl. 19.00 Taize-gudstjeneste
Bots- og bønnedag 

Søndag 14. november, kl. 11.00 Gudstjeneste
25. søndag i treenighetstiden 

Søndag 21. november, kl. 11.00 Lys våken-gudstjeneste
Kristi kongedag 

Søndag 28. november, kl. 17.00 Speidergudstjeneste etterfulgt av
1. søndag i advent julegrantenning 

Østre Halsen KFUK-KFUM Speiderne
Vi har i år hatt noen speidermøter.
lngen speidermøter har vært inne i 
kirken, men som oftest utenfor og ved 
«speiderplassen» vår nedenfor boden i 
Gloppeparken.

Speideropptagelsen i november 2020 
måtte avlyses. 8. februar hadde vi derfor 
opptagelse ute. 7 speidere ble tatt opp. 
Det var høytidelig for speiderne, for 
foreldre/foresatte som var til stede og for 
speiderlederne. Noen fikk speiderskjerf 
for første gang. Det er stor stas og viktig. 
Speiderne føler da en større tilhørighet til 
gruppa.

1.mars lærte speiderne å bygge opp 
forskjellige båltyper og fikk kjennskap til 
viktige bålregler.
Vi hadde ett møte i april og ett i mai. På 
det første møtet var det sjekking av telt 
/ utstyr utenfor kirken. Neste gang var 
det orientering i Bøkeskogen. Det var få 
speidere på begge møtene. Grunnen var 
mye smitte av korona i skolene i Larvik 
og dermed karantene.
6. mai ble derfor lederne enige om å ta 
sommerferie, og vi har håp om å komme 
sterkere tilbake etter høstens skolestart.

Hvert 4. år arrangerer Norges KFUK-
KFUM Speidere landsleir. Den første 
landsleiren blir i perioden 2.-9. juli 2022 
i Rogaland på Forsand i Sandnes kom-
mune. Leiren skal være ved den prakt-
fulle Lysefjorden. Det vil bli fokusert på 

Forbundets kjerneverdier: fellesskap, 
kristen tro, friluftsliv, personlig utvikling 
og samfunnsengasjement.
Leiren er åpen for speidere ferdig med 
5. klassetrinn. På leiren vil også mange 
speidere fra utlandet delta.

Fra høsten 2021 vil vi ha fokus fram mot 
landsleiren. Få gode speiderkunnskaper 
og innarbeide viktige verdier! Dette vil 
gjøre at leiren blir en god og minnerik 
opplevelse for oss og for mange med-
speidere!

Pr. 31.desember 2020 hadde vi 17 
speidere.  
Vi setter også stor pris på at 10 tidligere 
speiderledere er støttemedlemmer!

Speideren starter opp 23.august kl. 
18.00 i Østre Halsen kirke. Vi har plass til 
nye speidere fra 2. klasse og oppover. 

Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen kirke
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Gudstjenesten i Rekkeviksbukta
13. juni var det friluftsgudstjeneste i strålende sol og frisk bris i Rekkeviksbukta med 
Halsen Ungdomskorps.

Beløp innkommet fra 
Østre Halsen: kr 22.837,-

Takk for gaver til fasteaksjonen 

Prest Øystein Evensen overholdt løftet sitt og hoppet i 
Rekkeviksbukta da støtten til Fasteaksjonen kom på over 
kr 20 000,-

Kveldsgudstjeneste
30. mai hadde vi kveldsgudstjeneste i 
Østre Halsen kirke. I sofaen var menig-
hetspedagog Karsan Hector og 
mannen hennes Fredrik Hector. De reiser 
til Etiopia som misjonærer i to år og de 
fortalte om arbeidet de gjør der, blant 
annet med oversettelse av Bibelen. 
Hele samtalen kan sees på Østre Halsen 
Kirkes Facebook-side

Barnetrim 1-5 år
Mandager kl. 17.00-18.00 i Østre Halsen 
skoles gymsal.
Lek og moro, sang og bibelfortelling.
Nå håper vi at situasjonen er slik at vi kan 
starte opp igjen med vanlige samlinger 
mandag 23. august. 
Følg med på Facebooksiden vår: 
«Barnetrimmen Østre Halsen» for oppdatert 
informasjon.
Kontaktperson: Lars A. Løwe, tlf. 98253326

Babysang
Babysang er 
et fellesskap 
for nybakte 
foreldre og 
barn fra 0-1 år. 
Vi samles hver 
mandag kl 
11.00-13.00 i 
Østre Halsen 
kirke. Først 
er det en samling i 
kirkerommet som etterfølges av lunsj i 
menighetssalen.
En gang i måneden flytter vi babysangen til 
Rekkevik sykehjem der vi er sammen med de 
eldre som har lyst. Vi deler også måltids-
felleskap med dem der.
Babysang er godt for samspillet mellom 
foreldre og barn. Sang, rim, og regler, 
blikkontakt og bevegelse stimulerer babyens 
utvikling. Det er også fint for foreldre som 
er hjemme med babyene og møte andre i 
samme situasjon. Vi synger både kjente 
barnesanger og sanger med kristent innhold.
Velkommen til et «avbrekk» og sosial stund 
i kirken! Kontakt: Elisabeth Bøe Grøtteland, 
95141785

Velkommen til spennende aktiviteter for både store og små i Østre Halsen 
menighet!
Alle aktiviteter er med forbehold om endringer grunnet Covid-19

Halsing 
Halsing er et barnekor fra 3 år og oppover 
i regi av Østre Halsen kirke i Larvik. Koret 
ledes av menighetspedagog Elisabeth og 
kantor Pieter spiller til. Vi har korøvelse i 
kirkerommet på torsdager fra kl 17.00-17.30. 
Barna får her mulighet til å synge sammen 
-eller synge solo. De får også lære å synge 
i mikrofon, noe de syns er spennende! Alle 
barna og deres familier er velkommen til å 
spise middag i kirken kl 16.00. Det er gratis 
for barna og de voksne betaler en femtilapp. 
Det er gratis å være med i koret! Kom og 
syng med oss! Kontakt med Elisabeth Bøe 
Grøtteland, 95141785

Halsing Hits
Halsing Hits er et kor for barn fra 3.kl og 
oppover. Vi øver torsdager fra 15.15-16.00. 
Kirken er åpen fra kl 14.00, og da får barna 
litt knekkebrød med pålegg, kan gjøre lekser, 
leke e.l. 
Kl 16.00 får de middag og da er familiene 
velkommen til å bli med! Halsing Hits er 
gratis for alle barn. (Voksne som er med 
på middagen betaler 50,- kr). På øvelsene 
bruker vi sing-back og alle synger i egen 
mikrofon. Kontakt: Elisabeth Bøe Grøtteland, 
95141785

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

Østre Halsen menighet
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Juniors 
Juniors er en barneklubb 
for barn i 5.-7.klasse. 
Klubben holder til i kirken 
annenhver tirsdag 
(oddetallsuker) fra 13.30-16.00. På 
klubben spiser vi god mat, har Ord for Livet 
og forskjellige aktiviteter. Kontakt: Elisabeth 
Bøe Grøtteland, 95141785.

Konfirmanter
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).

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.

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden mellom 
11.00-13.00
7. september
5. oktober
2. november
7. desember

Kontaktperson: Øystein Evensen 
tlf. 92206150

Stillhetens time med Bibelen 
Siste tirsdag i måneden kl. 19.00-20.00 nede 
i kirken
Ta med Bibel og skrivesaker. Tekstene er fra 
evangeliene og handler om hva Jesus gjorde 
og sa da han levde på jorda.
Kontaktperson: Øystein Evensen 
tlf. 92206150
 
Lyst til å hjelpe til?
Aktivitetene våre vokser, og vi ønsker oss 
flere som kan hjelpe til. Varierte og menings-
fulle 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 

Østre Halsen menighet
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Produktnr. Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Sum

1012 prøve 1,00 stk 1,00 1,00
 

Kundenr.  10292
Fakturadato  22.01.2021
Leveringsdato  22.01.2021
Forsinkelsesrente

 
Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Faktura
Fakturanummer  15033

Clas Huseby
Huseby
3280 TJODALYNG

Adresse
Arve Stranden Landbruk & Maskinservice
Kjerringvikveien 73
Norge.
3280 Tjodalyng

Telefon
91557390

E-post/nettside
arvestranden@gmail.com

Organisasjonsnr.
969 923 556 MVA

Ekskl. mva  1,00
Mva (25 %)  0,25
Avrunding  -0,25

Forfallsdato  01.02.2021
KID  
Fakturanummer  15033
Vennligst angi fakturanummer ved betaling

Bankkonto  93650545581

Å betale  1,00

Side 1 av 1



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

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

Tlf. 33 42 07 20 - Vakt hele døgnet

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,-




