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Innhold / Redaksjon Andakt

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesus føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme, 
velsignet julenatt!

Denne julesangen liker jeg veldig godt. 
Melodien er nydelig og ordene så fine. 

Vi lever i en tid hvor det virker som det 
er mye tankebry, urolige sinn og lengsel. 
Jeg syns det ligger som et bakteppe i 
medieoppslagene. I samfunnet virker det 
å være stigende interesse for å søke inn 
i meditasjon og prøve å finne vei ut av 
vanskeligheter på egenhånd.

Uro og rastløshet kan være noe vi alle 
kjenner oss igjen i. Når vi opplever 
hendelser og får bekymringer som 
rokker ved stabiliteten i hverdagen, 
strever vi vel alle med å holde følelsene 
i sjakk.

Sangverset har noen pompøse verse-
linjer, som for eksempel den siste linjen. 

Men det som ligger mer opp i dagen 
og er gjenkjennbart er at vi har et hjerte 
som vanker (beveger seg mot noe), vi 
har tanker som trenger å samles, vi har 
en lengsel som forsøker å finne et hjem. 

I Bibelen står det i en tidligere over-
settelse i Forkynneren 3.11: «Alt skapte 
han vakkert i sin tid. Også evigheten har 
han lagt i menneskenes hjerter». At Gud 
har lagt evigheten ned i våre hjerter fikk 
jeg forklart av en teolog en gang. Det 
er som om vi har et lite tomrom i oss, et 
vakuum lagt ned i oss fra Skaperen selv. 
Det skapte lengter mot Skaperen og det 
er han som kan fylle tomrommet.
Kjenner du på uro og lengsel og ikke vet 
helt hvor du skal adressere det, så står 
det veldig fint i denne nydelige jule-
sangen at det er hos Jesus du kan finne 
hvilestedet. Han kan hjelpe med å samle 
de urolige tankene, han ønsker å være 
den som stiller lengselen din. Hos Jesus 
kan du også oppleve trygghet om at 
troens skatt ligger. 

Nå går vi mot jul, og senere mot påske. 
Det er to høytider som minner oss om 
Jesus. La oss bruke tiden til å sjekke mer 
ut hvor vi kan finne han. Kirken er åpen. 
På Youtube og Spotify kan du lytte til 
kristne sanger, på Instagram kan du søke 
opp daglige plussord, Larvik har en 
kristen nærradio, The Chosen- film-
serien om Jesu liv ligger på nett og 
Bibelen er Guds ord til oss. Det er 
mange flere muligheter.  Og det aller 
nærmeste og tryggeste er å ha Han i 
sitt eget hjerte. 

Av Kristin «Tulla» Bredvei Solbakken
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter (t.o.m 18. november)

Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Min Salme

Mange av salmene vekker gode minner. 
En av dem er Karl Marthinussens «Ja, 
engang mine øyne skal se Kongen i hans 
prakt.», som stadfester i oss håpet om 
det evige liv.

Salme nr. 895 Ja, engang mine øyne 
skal
 
1
Ja, engang mine øyne skal
se Kongen i hans prakt;
få tilbe i hans tempelhall
hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys
forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver gåte her
til lovsangsjubel der.
 
2
Og salighetens tonevell
skal bruse som et hav,
som sus av skog en sommerkveld
når himlen er som rav.
Og gjenfødt all naturen er,
og ingen skygge faller mer.
Og alt av skjønt mitt øye så,
ny glans og glød vil få.

3 
Men skjønnest er det dog å se
Guds Lam så underbart,
med merkene fra korsets tre
av seirens glans forklart.
Og dette lys er mer enn sol,
det er Guds gylne nådestol,
og støvets drakt som her meg bandt,
blir klar som diamant.
 
4
Så er jeg frelst, så er jeg fri,
så har jeg vunnet frem.
Så er min strid med ett forbi,
så er jeg i mitt hjem,
det hjem min Frelser lovet har
hver den som korset med ham bar,
Guds paradis, vårt rette hjem,
det ny Jerusalem.
 
T Karl Marthinussen 1954
M Alfred Lunde omkr 1955

Av Åse og Johan Andersen

Døpte
Linnéa Øhman
Benjamin Kjøndal
Johannes Sortedal Haugstuen
Pia Helgerud Dynna
Hannah Thorstein-Gaarde
Lucas Emilian Svendsen
Hanna Skisaker-Lindtvedt
Ella Gundersen Smith
Emil Skoli Svendsen
Maiken Skaara Fagerheim
Levin Flåen Rogn
Helmer Lindhjem Hatlo
Ronja Onshus Christoffersen
Helene Viken Halvorsen
Astrid Prado Paetz
Ellie Lieng-Jahr
Alma Bakk Eikås
Aron Andersen
Oskar Krasniqi Knai
Michelle Fidjestøl
Mia Viola Aass-Samuelsen
Sophia Lindhjem Hansen

Vigde
Kristine Andal og Torodd Vaage
Tirild Nesse Larsen og Adrian Vittersø
Katrine Skalleberg og Oskar Jørgen 
Johansson
Elise Skaug Kjøndal og Felipe Anibal 
Ricardo Espinoza Castillo

Døde
Reidar Erwin Hansen
Finn Frøid
Kjell Kløverød
Olaf Johannessen
Marion Holmen
Marte Helene Bredvei
Ingrid Marie Vittersø
Eli Cecilie Stensland
Rolf Odd Henriksen
Ingebjørg Elsa Roverud
Thore Lauritzen
Marianne Askland Gordon
Thorhild Irene Ludvigsen
Brit Strøm
Håkon Egil Stokke
Roger Amundsen
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Minnelunder Tjølling kirkegård

På Tjølling kirkegård er det etablert 
to minnelunder i rammegravområdet, 
anonym minnelund som ligger sør-øst for 
kirken og navnet minnelund som ligger 
nord-øst for kirken. I begge minnelundene 
kan det bare settes ned urner.

Anonym minnelund (AM)
Den anonyme minnelunden ble etablert 
og sto ferdig i høsten 2020. Selve minnes-
merket er produsert av gjenbruksstein i 

Larvikitt, resten er produsert av ny stein 
i polert mørk labrador. I tilknytning til 
minnelunden er det også satt av plass 
til to flotte klassiske Ulefoss parkbenker 
med støpte jernvanger og malte trespiler. 
Ved gravlegging i AM kan ikke pårørende 
delta i gravleggingen og det er ikke anled-
ning til å sette opp markering med navn 
eller tekst, graven kan heller ikke festes. 
Det er avsatt område ved minnesmerket 
hvor pårørende kan sette blomster og lys. 
Store lykter tillates ikke da disse tar veldig 
stor plass, fakler tillates heller ikke da 
disse skader steinene. Rammegraven bak 
minnesmerket er satt av til urner som skal 
ned på minnelunden.
Det påløper ingen kostnader ved grav-
legging i AM

Navnet minnelund (NM)
En NM er graver i et felt med felles 

Tjølling kirkegård brukes i dag av både 
Tjølling og Østre Halsen menigheter. 

Den eldste delen av gravplassen er fra 
middelalderen. Gravplassen er sterkt 
dominert av rammegravfeltet som om-
kranser kirken på tre sider. Den har 
beholdt sitt særpreg og er ganske ene-
stående i nasjonal sammenheng. Det er 
mange ledige graver innenfor ramme-
gravfeltet, og mange av disse preges av 
manglende vedlikehold.
Kirkegården har blitt utvidet flere 
ganger, og det er anlagt både gravplass 
og urnelund utenfor rammefeltet. De siste 
endringene kom i 2019-2020, hvor det 
innenfor det eksisterende rammegrav-
feltet ble anlagt både anonym og navnet 
minnelund.

Ordinære kistegraver
For de som allerede fester en rammegrav 
er det fortsatt lov å foreta kistebegravelse 

i rammegraven. Derimot 
så vil alle nye festere som 
ønsker kistegravlegging 
bli henvist til ny gravplass 
nordøst for kirken.

Ordinære urnegraver
Det er anlagt en urnel-
und vest på kirkegården 
nedenfor bårehuset. I 
tillegg er det åpent for 
urnenedsettelse innenfor 
rammegravfeltet. Tjølling 
menighetsråd anbefaler 
økt bruk av rammegrav-
feltet til urnenedsettelser 
da aktiv bruk vil redusere 
forfallet.

Minnelunder Tjølling kirkegård 
På Tjølling kirkegård har det blitt etablert 
to minnelunder i rammegravområdet vest 
for kirken, anonym minnelund og navnet 
minelund. I begge minnelundene kan det 
bare settes ned urner. Gravplass-
myndigheten har ansvaret for å fjerne 
visne blomster, utgåtte lys og ellers sørge 
for å holde minnelunden i hevd

Status Rammegravsaken
Det har vært en lang og vanskelig sak 
mellom Tjølling menighet og Larvik kirke-
lig fellesråd, som daterer seg helt tilbake 
til 2011, da rammegravfeltet ble stengt 
for all kistegravlegging fram til høsten 
2014. Etter sterkt press fra en gruppe 
festere og en formell klage på vedtaket 
fra Tjølling menighetsråd, ble forbudet 
opphevet. Følgende vedtekter gjelder i 
dag (fra 2017):

På rammefeltet på Tjølling kirkegård til-
deles nye graver som urnegraver. Grav-
steder som er festet før 2017 kan fortsatt 
benyttes som kistegraver. Denne retten 
kan videreføres ved fornying av feste-
avtale.
På rammefeltet på Tjølling kirkegård til-
deles urnegravene med tilhørende grav-
minner som overdras mot et fastsatt 
beløp.

Kirkevergen vil før sommeren 2022 legge 
fram en sak med forslag til endringer i 
vedtektene for Tjølling kirkegård. Vedtekts-
endringene skal vedtas i Larvik kirkelig 
fellesråd etter at saken har vært på høring 
i menigheten. Tjølling menighetsråd vil 
som en del av høringen avholde et menig-
hetsmøte for å belyse saken og få innspill 
til høringsuttalelse. 

Tjølling menighetsråd har i høst sendt et 
brev til kirkevergen med ønske om å få 
til en utvidet bruk av rammegravfeltet til 
kistegravlegging slik at flere gravsteder 
kan tas i bruk. Dette vil være utgangs-
punkt for menighetsrådets videre arbeid 
med saken som vil ende opp som en 
vedtektsendring.

Menighetsrådet har satt ned en komité 
for rammegravsaken hvor det skal arbei-
des for å komme fram til en god løsning 
for Tjølling kirkegård. Medlemmer fra 
menighetsrådet er Clas Huseby og Eilert 
Andre Kaupang. I tillegg er medlemmer 
fra gruppa med rammegravsfestere: Rolf 
R. Tvedten, Nils Johan Andersen og Hans 
Skjeggestad.

Tjølling Kirkegård
Av Eilert Kaupang



8 9Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Fulltidsaktivisten Matilde Angeltveit

Av Knut Ole Hol

Noen kjappe søk på internett viser at Matilde 
Angeltveit fra Tjølling er ei aktiv og engasjert 
jente. For tiden er hun bosatt i Oslo. I som-
mer ble hun valgt til 1. nestleder i Change-
maker, som er en heltidsjobb. Changemaker 
er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon 
og jobber med utviklingspolitikk. I en aktiv 
hverdag blir det likevel tid for turer til Tjølling 
og en vindfull høstdag i oktober har vi fått en 
avtale med henne på menighetssenteret.

Hvor kommer ditt engasjement for klima, 
miljø og urettferdighet i verden fra?
-Det kommer nok fra tiden på skolen 
da vi lærte om klima. Interessen vokste 
gradvis fram. Jeg begynte å se etter 
hvordan vi kan finne løsninger på de 
klimautfordringene vi står ovenfor. I 
begynnelsen av tenårene introduserte 
mormor meg for Natur og ungdom. Da 
skjønte jeg at ungdomsorganisasjoner er 
en greie og at jeg som ungdom kan være 
med på å påvirke og bestemme. Det 
synes jeg var spennende.

Siden dette har engasjementet bare vokst for 
Matilde og hun har vært engasjert i forskjelli-
ge klimaspørsmål. Etter videregående var hun 
på et utviklingsprosjekt i Tanzania gjennom 
Kirkens Nødhjelp. Da hun flyttet til Oslo, 
ble hun med i Changemaker og engasjert i 
forskjellige utvalg. Nå er hun altså valgt til 
1.nestleder. Changemaker jobber med å 

endre de grunnleggende årsakene til fattig-
dom og urettferdighet under mottoet «Klart 
vi kan forandre verden!»

Hvordan har ditt møte med kirken vært med 
på å påvirke ditt engasjement?
-Konfirmanttiden min hadde jeg i Stokke 
menighet. Det var en fin tid. Det var flott 
å oppleve levende og engasjerte voksne 
og ungdomsledere som hadde tid til å 
lytte og de tok spørsmålene våre på 
alvor. Det er veldig viktig! Change-
maker er opptatt av å bygge samhold. 
Det erfarte jeg i konfirmanttiden og det 
opplever jeg også kirken er opptatt av 
og er flinke til.

Hva tenker du om kirkens engasjement i 
klima- og miljøspørsmål?
- Jeg synes det er flott at kirken engasje-
rer seg. Jeg tenker at disse spørsmålene 
kan bli for politiske, men dette er noe 
som gjelder alle og det er viktig at alle 
bryr seg og viser sitt engasjement. Det 
er fint at kirken er med på å løfte fram 
forvalteransvaret vi har for skaperverket 
og kampen for en rettferdig verden. Det 
synes jeg er veldig viktig og Change-
maker jobber for å fjerne de grunn-
leggende årsakene til urettferdighet i 
verden.

Har du en oppfordring til dagens unge 
tilslutt?  
- Jeg vil oppfordre dere til ikke å være 
redd for å si meningene deres. Engasjer 
dere, stå opp for det dere mener er 
viktig og riktig. Sammen kan vi forandre 
verden.

Konfirmantene i Tjølling får besøk av Matilde 
Angeltveit i forkant av fasteaksjonen til 
Kirkens Nødhjelp. Da kan de selv få oppleve 
den engasjerte 1.nestlederen fortelle fra sitt 
arbeid i Changemaker og om årets faste-
aksjon til Kirkens Nødhjelp.

minnesmerke hvor det er anledning til å 
sette opp navn og årstall for fødsel og 
død på den gravlagte. I en navnet minne-
lund vil gravplassmyndigheten sørge for 
felles beplanting og de etterlatte kan sette 
fra seg blomster og lys.

NM i Tjølling sto ferdig i desember 2019, 
første gravlegging var i januar 2020. Ved 
etablering av begge minnelundene var 
tanken at de måtte gis en god sentral 
plassering på gravplassen, dette er ofte 
en forutsetning for at de blir tatt i bruk. 
Etableringen her har man fått til ved å slå 
sammen flere rammegraver til en større 
rammegrav. Minnesmerkene er laget i lys 
flammet Labrador, mens fundament er 
saget lys labrador. Området som er satt av 
til gravlegging av urnene er foran minnes-
merkene og et lite område bak. Minne-
lunden kan utvides ved at det er satt av 
plass til flere minnesmerker og flere  
rammegraver kan koples på etter hvert 
som de frigjøres. I enden av rammegraven 
er det plantet bøkehekk og det er plassert 
tilsvarende sittebenk som på anonym 
minnelund. Foran minnesmerkene er det 

plassert nedgravde vaser som er vend-
bare, når de ikke er i bruk plasseres de 
med bunnen opp, her kan det også settes 
lys. Lykter, personlige gjenstander eller 
fakler tillates ikke. De som har et sterkt 
behov for å kunne sette fra seg personlige 
gjenstander, rådes til å velge en ordinær 
grav. 

Ved gravlegging i navnet minnelund er 
det mulig å reservere en grav for eksem-
pel til gjenlevende ektefelle. For påføring 
av navn og data på avdøde gjøres dette 
på støpt bronseplate, denne bestilles 
gjennom gravplassmyndigheten ved 
kontraktinngåelse om gravsted. I motset-
ning til AM tas det for NM avgift, avgifter 
dekker andel i monument og stell i 20 år, 
for tiden er prisen kr. 5 300,- pr. grav + 
skilt kr. 4 610,-/stk. Det er mulig å feste 
graven videre etter endt fredningstid. 
Gravplassmyndigheten har ansvaret for å 
fjerne visne blomster, utgåtte lys og ellers 
sørge for å holde minnelunden i hevd. 

Driftsleder Magne Krossøy Heum
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Artikkelen er fra Kirkens Nødhjelp 

La Grace få fylle fem år

Anita Lamisoni har akkurat født sitt første barn. Hun har fått navnet 
Grace, for hun er både en gave og en nåde, forteller den stolte moren.

Akkurat nå ligger Grace trygt i 
mammas armer, bare en dag gammel. 
Omfavnet av morskjærlighet og nær-
het etter en god og trygg fødsel. Dess-
verre er tallene dystre, mange barn i 
Afrika lever aldri til de blir fem år. 

Av Anette Torjusen
Foto Håvard Bjelland

Innerst i kroken på fødeavdelingen hører 
vi små forsiktige grynt. Da vi titter inn 
ser vi at det er Grace som er i ferd med å 
våkne. Hun ligger trygt i mammas favn på 
en av sengene i salen. Bare timer har gått 
siden hun ble født. 

– Jeg kjenner meg så lykkelig, Grace er 
mitt første barn, og det er så mye større 
enn jeg hadde forestilt meg. Jeg håper 
hun får en trygg og god fremtid, det er 
alt jeg ønsker meg, smiler mamma Anita 
Lamisoni (24). 

Høye dødstall
Grace er født i Malawi, 
på fødeavdelingen til 
helsesenteret Mbwata-
rika, som Kirkens Nød-
hjelp har bygd. Alt er 
godt og trygt for Grace 
nå, men utenfor vegge-
ne venter et hardt liv og 
en beinhard statistikk. 
Mer enn nitti prosent 
av barn som dør før de 
fyller 18 år, overleverer 
ikke sin femårsdag.

Malawi er et av verdens 
fattigste land, som står 
i mange kriser. Akutt 

vannmangel, tørke og flom gjør at til-
gangen til mat er kritisk. Så kritisk at 
Grace har femti prosent sjanse for at 
veksten hennes blir hemmet før hun fyller 
fem år. I tillegg har pandemien også gitt 
et voldsomt oppsving i antall barneekte-
skap og tenåringsgraviditeter. I noen om-
råder har dette doblet seg.

Selv om tallene for barnedødelighet har 
gått kraftig ned, er de fortsatt dramatiske. I 
2019 døde det 14.000 barn i verden under 
fem år, hver eneste dag. Og hvor du blir 
født har mye å si. Barnedødeligheten er ni 
ganger høyere i Afrika enn i Europa. 

En god start på livet begynner med en trygg 
fødsel, derfor har Kirkens Nødhjelp bygd fø-
deavdelinger flere steder i Malawi. Samtidig 
som vi sørger for gode jordmødre. 

Da Grace ble født var det Hilal Wasil (27) 
som var jordfar på vakt. Han tok imot 

Grace og hjalp Anita gjennom sin første 
fødsel. Og Anita kan ikke få fullrost han.
 
– Jeg følte meg både trygg og ivaretatt på 
beste måte, så nå kan jeg faktisk si at jeg 
hadde en fin fødsel, selv om den var lang 
og vond.  

Hilal, som også er ansvarlig for svanger-
skapskontrollene, kan ikke få understreket 
nok hvor viktig det er å komme seg til 
en fødeavdeling. Han rykker også ut på 
motorsykkel til mødre som ikke når frem 
i tide. 

–  Vi ser at mange går over tiden, abor-
terer eller får massive blødninger etter 
fødsel. Derfor er det så viktig at gravide 
og nybakte mødre blir fulgt tett opp. 

Anita får bare en natt på sykehus før hun 
må reise hjem, det er mange som skal 
føde og kamp om plassene. Totalt dekker 
fødestuen 3000 husholdninger.  

Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og 
glede over Jesu fødsel. En fødsel som 
mest sannsynlig var en tøff erfaring for 
unge Maria. I en stall, i en fremmed by, 
langt borte fra familien. Hadde hun en 
fødselshjelper?

Jesus overlevde både fødselen og flukten 
den lille familien måtte legge ut på etter-
hvert. Vi antar spedbarnsdødeligheten var 
stor. Jesus overlevde spedbarnstiden på 
tross av den urolige verden han ble født 
inn i.

2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 
28 dager står for nesten halvparten av 
dødsfallene blant barn under fem år (tall 
fra 2019) Mange fødes fortsatt i krig, 
konflikt, vannmangel, sult og fattigdom. 

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve 
rettferdighet for disse, slik vi gjør i 
Malawi. Vi kan være med og gi nyfødte 
Grace og andre barn en trygg fremtid. 
Sammen med deg og dem kan vi bygge 
flere fødeavdelinger og sørge for tilgang 
til mat, rent vann, vaksiner og utdanning. 
Sammen forandre. Slik at flere får fylle 
fem år.

Hilal Wasil er jordfar på fødeavdelingen ved 
helsesenteret som Kirkens Nødhjelp har bygd. Her 
sjekker han at alt er vel med Grace etter fødselen 
noen timer tidligere. 

SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE:

Vipps et valgfritt beløp til 2426.
-Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner.
Gavekonto: 1594.22.87248
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I høst har det vært to samlinger for 
gullkonfirmanter i Tjølling kirke. 
Fjorårets gullkonfirmanter måtte, som 
mange andre utsette sin markering 
på grunn av Covid-19. De var i stedet 
samlet til gudstjeneste og påfølgen-
de hyggelig sosialt samvær på Tjølling 
menighetssenter den 17.oktober, mens 
dette årets gullkonfirmanter hadde sin 
feiring den 14.november. For femti år 
siden- i 1970 og 1971- var det sogne-
prest Sunde og hjelpeprest Knut 
Mølbach som hadde ansvaret for 
konfirmantene i Tjølling og Østre Halsen. 
Da gullkonfirmantene stod til konfirma-
sjon, ble alle konfirmert i Tjølling kirke, 

men de hadde hver sin konfirmasjons-
dag. Nå ble de derimot innbudt til en 
felles feiring for hele kullet og det ble 
mange gode gjensyn. Knut Mølbach 
var hjertelig tilstede i år også på 
begge samlingene. Han og gull-
konfirmantene mimret tilbake og 
mange muntre historier ble fortalt om 
konfirmanttur til Lifjell, Ten-sing og ikke 
minst «skrekken» for overhøring. For 
noen var dette første gang på mange år 
de så igjen ungdomskamerater og gamle 
vennskapsbånd ble knyttet på nytt.

Se bilder av gullkonfirmantene på de 
neste sidene.

Vismenn
Alle har hørt om de tre vise menn, eller 
de hellige tre konger, som bragte de 
første julegavene - gull, røkelse og 
myrra - til Jesusbarnet. Noen har til og 
med hørt at de heter Kaspar, Melkior 
og Baltasar. I spansk og latinamerikansk 
tradisjon har de noe av samme rolle som 
Julenissen eller Sankt Nikolas har andre 
steder, som dem som gir gaver til barna. 
Bibelen gir oss knapp informasjon om 

dem. Det står faktisk ikke at de var tre, 
ikke at de var konger, ikke at de var vise 
og heller ikke at de var menn, selv om 
det siste nok var garantert. Bibelen 
omtaler dem som magier, tittelen brukt 
om det zoroastriske presteskapet i 
Persia. Perserne ventet også på en lovet 
verdensfrelser. Deres ankomst viser at 
Jesus ikke bare var konge og frelser for 
jødene, men for alle folkeslag.   

Sorggrupper Gullkonfirmanter

Har du mistet en av dine nærmeste? 
Ønsker du å snakke med andre i samme 
situasjon? Kanskje sorggruppe er noe for 
deg?

Sandefjord menighet tilbyr sorggruppe 
der det er mulig å ta kontakt for de som 
bor i Tjølling og Østre Halsen.
• Formålet er å tilby et samtalefelles-
 skap som bidrar til at hver enkelt får  
 støtte til å se framover.
• Sorggruppene er faste grupper på 3-6  
 personer. De møtes på Landstad-
 senteret, Storggt. 20 i Sandefjord.  
 Så langt det er mulig, settes gruppen 
 sammen etter hvem en har mistet. 

 Som regel oppstart i mars og 
 november.
 Gruppen møtes 6-8 ganger. Dag og 
 tidspunkt avtales fra gruppe til 
 gruppe. Hver samling varer 1,5 time. 
 Det er to gruppeledere, en diakon og 
 en erfaren frivillig. Lederne har 
 kunnskap om og erfaring med sorg 
 og gruppeledelse. 
• Grunnlaget for samlingen er et faglig 
 opplegg fra Sorgstøttesenteret på 
 A-hus.
• Lederne har taushetsplikt. I tillegg 
 avtales taushetsplikt innad i gruppen.
• Gruppene er åpne for alle uansett 
 religion, verdi- og livssyn. 
• Gruppene ledes av erfarne ledere, 
 men kan regnes både som hjelp til 
 selvhjelp og likemannsarbeid.

Om du ønsker å være med i en 
sorggruppe eller har spørsmål så ta 
kontakt med:
Lise Strandberg, diakon i Sandefjord 
menighet, tlf. 95 86 97 86   
lise.strandberg@sandefjord.kirken.no

Ord og uttrykk 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.

MENIGHETSBLADET
Tjølling og Østre Halsen

Nr. 3 - 2021 - 75. årgang
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1.f.v Laila (Andersen) Amundsen, Lisbeth Dreng Liljedal, Birgit Berg.
2.f.v Terje Smith, Tom Børresen, Rune Kaupang, Jan Larsen, Morten Bjørum
3.f.v Bjørn Erik Flekke, Jan Stokseth, Knut Mølbach, Olav Henrik Haugen

Foran f.v. Dag Bergh Arnesen, Karin (Folvik) Eikenes, Knut Mølbach, Karin Anita Berge, Elin Ødegaarden Henriksen.
Bak f.v. Kirsti Dahl (Jensen) Steinvoll, Jan Petter Thorstensen, Christina Helberg, Irene Spetalen, Ellen Eliassen Olsen, Laila 
Bøe Håkonsen, Jens Rolf Bugge, Sverre Falch, Steinar Berge

Gullkonfirmanter Østre Halsen 2021

Gullkonfirmanter Østre Halsen 2020

1.f.v. Liv Heidi (Arnesen)Sønsterud, Ann Helen Lunde, Grete (Kruge) Hvidsten, Reidun (Gislerød) Medhaug, Anne Huseby 
Karlsen, Anne Gunn Thrane, Bente Bjønni.
2.f.v. Hilde Sletsjø Nordgård, Ellen Hovland, Sølvi (Henriksen) Holck Andersen, Runa (Nordahl) Nordrum, Heidi Bakke Hansen, 
Anne Hem Stranden, Grete (Tvedten) Bredvei, Kristin Hem.
3.f.v Hans Georg Røed, Harald Lind, Frank Sannes, Åge Larsen, John Bjønnes, Venke Østby Svensson, Henny Granli Caspersen
4.f.v Arne Augedal, Knut Mølbach, Roar Johannessen, Rolf Ludvigsen, Gunnar Lindhjem, Bernt Berntsen

Gullkonfirmanter Tjølling menighet 2020

Gullkonfirmanter Tjølling menighet 2021

Foran f.v. Marit (Kristensen) Carlsen, Liv Marit Smedstad, Knut Mølbach, Anne Lisbeth (Galicki) Leiros, Hilde (Gjertsen) 
Granerød, Kari (Haugen) Gunnerud.
Bak f.v. Annie Eikenes, Roar Gundersen, Kristen Ludvigsen, Roar Moe Anundsen, Grete (Nilsen) Kleffelgård, Grethe Marie 
(Granli) Cywaniuk , Ole Alexander Skaara, Emil Kristiansen, Stein Bjarne (Hansen) Westnes, Dag Jacobsen.
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Østre Halsen menighet

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

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 28. november, kl. 17.00 Speidergudstjeneste etterfulgt av 
1. søndag i advent julegrantenning
 
Søndag 12. desember, kl. 18.00 Konfirmantenes lysmesse
3. søndag i advent
 
Søndag 19.desember, kl. 11.00 Gudstjeneste
4. søndag i advent
 
Søndag 24. desember, kl. 14.30 Julaftengudstjeneste for små og store
Juleaften
 
Søndag 24. desember, kl. 16.00 Julaftengudstjeneste med
Juleaften Østre Halsen skolekorps
 
Søndag 25. desember, kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste
Juledag
 
Søndag 31. desember, kl. 16.00 Minnegudstjeneste
Nyttårsaften
 
Søndag 9. januar, kl. 11 Gudstjeneste
2. søndag i åpenbaringstiden
 
Søndag 16. januar, kl. 11 Gudstjeneste
3. søndag i åpenbaringstiden
 
Søndag 23. januar, kl. 18 Taizegudstjeneste
4. søndag i åpenbaringstiden
 
Søndag 30. januar, kl. 11 Gudstjeneste
5. søndag i åpenbaringstiden
 
Søndag 6. februar, kl. 11 Gudstjeneste
6. søndag i åpenbaringstiden
 
Søndag 13. februar, kl. 11 Tårnagentgudstjeneste
Såmannssøndag
 
Søndag 27. februar, kl. 11 Gudstjeneste
Fastelavnssøndag
 
Søndag 13. mars kl. 11 Gudstjeneste
2. søndag i fastetiden
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Bjørg og Hans flyttet til Larvik som 
pensjonister. Det samme gjorde Thor 
Andreas (min mann) og jeg. Selv om både 
de og vi hadde familie i området, så er det 
spesielt å flytte til et nytt sted – der man 
ikke skal ut i arbeid. Treffpunktet for oss 
ble Østre Halsen kirke. Der møttes vi til 
gudstjenester. Og etterpå var det hyggelig 
med kirkekaffe og en god prat. Vi fant et 
trosfellesskap med gode mennesker! 
Trivelige damer som Karin F. Archer, 
Magnhild og Gunnlaug Hegdal m. fl. 
De inviterte oss til «Fredriksons Fabrikk». 
Artig navn! I kirkestua nede var det både 
inspirerende mengder materialer og flinke, 
produktive damer.

Bjørg fant seg godt til rette i dette felles-
skapet: Arbeid, prat, kaffe og mat, opples-
ning av dikt og fortellinger. Tiden gikk fort, 
hver gang. I årene som har gått har Bjørg 
vært en sentral og viktig person. Med sitt 
rolige, behagelige vesen var det alltid godt 

å være sammen med henne. Hun bidro 
med å fortelle om erfaringer og opplevel-
ser, men hun var også en interessert lytter. 
Fra første stund var hun klar med kamera 
og dokumenterte på den måten virksom-
heten vår. Det er ikke få bilder Bjørg har 
tatt  og satt inn i album og perm. Vi er 
veldig takknemlig for det. Og alt hun laget 
– strikket, heklet, sydde, bakte! Det var så 
fint! Og det kom så godt med på utlodnin-
ger, vårmesser og julemarkeder.

Fredriksons Fabrikk ble etter hvert til 
Syklubben. Nye medlemmer kom til, men 
arbeidet var det samme. Bjørg var trofast, 
trygg og skapte tillit. Det var hun som så 
de unge som hjalp til på julemarkedet; 
speidere og konfirmanter. Hun sørget for å 
gi dem en liten oppmuntrende gave.

Bjørg hadde hjertet på rett plass. Hun 
tok initiativ til at vi i Syklubben foreslo 
for menighetsrådet at de skulle kjøpe inn 
dåpskluter sydd av kvinner på Madagaskar. 
Det vedtok de. Og det er mange dåpsbarn 
i Østre Halsen kirke som har fått en dåps-
klut med en brodert due på; Symbolet på 
Den Hellige Ånd. Syklubben har gjennom 
mange år samlet penger til Barnehjem og 
Sosialsenter på Madagaskar - et samarbeid 
mellom vår kirke og NMS. Et meningsfullt 
arbeid.

Det er uendelig trist og leit at Bjørg skulle 
bli så syk. Hun hadde mye å slite med de 
siste årene. Nå har hun fått hvile. Vi føler 
med dere nære og kjære i sorgen. Vi vil 
også savne Bjørg – dypt og inderlig. Vi 
lyser fred over hennes gode minne. 

Av: Syklubbvenninner ved Berit Falck Anvik

Minneord om Bjørg Kragset  (11.05.1940 – 18.07.2021 )

23. august kunne vi endelig starte opp 
igjen etter nedstenging 6. mai.

23. august var vi ute ved kirken. Der 
hadde vi en rundløype med forskjellige 
aktiviteter. Noen speidere hadde – av 
forskjellige årsaker – sluttet.

30. august hadde vi kanotur til Kilen, 
Farris. Det var et strålende vær og Farris 
viste seg fra sin beste side. Speiderne 
koste seg veldig ute i kanoene. 

6. september var det fisketur til Indre 
Havn, Larvik. Vi var på brygga ved Pakk-
huset. Både speidere og noen foreldre var 
tilstede. Noen få fikk fisk på kroken, blant 
annet to pir – stor glede, altså!

6. oktober var det orientering – kart og 
kompass – i Vestmarka. Viktig å ha kjenn-
skap til når en er ute i skog og mark. 

Ellers har speiderne lært om flagg og 
flaggregler.

En mandag laget vi primitiv mat på 
stormkjøkken. Den kvelden regnet det 
voldsomt. Ingen klaget og speidermøtet 
ble gjennomført. «Aldri dårlig vær, bare 
dårlige klær.» Men når sant skal sies, så 
ble vi likevel våte.

Vi har lært/repetert forskjellige knuter 
og knop. Noe vi må kunne for eksempel 
ved pionering av forskjellige stativ: bord, 
oppvaskbenk, portal og så videre, på 
speiderleirer. Til fortøyning av båter og 
forlengelse av tau. 

På møtet 18. oktober lærte vi mye om de 
nordiske landene.

I løpet av høsten har flere nye speidere 
sluttet seg til gruppa vår. Noe vi er veldig 
glade for! Tidligere speidere og de nye 
går godt sammen. Vi fokuserer mye på 
Speiderlovens paragraf 2: «En speider er 
en god venn!»

28. november er det speidergudstjeneste 
med opptagelse – den første i kirken 
siden 2019. Det skal bli fint og høytidelig!

Hvis spørsmål angående Speideren, ta 
kontakt med gruppeleder Lars Magnus 
Johansen på mobil 950 69 646.

Speiderne ønsker alle ALT GODT fram-
over!

Anita Storaker Gregersen
Speiderleder

Østre Halsen KFUK-KFUM Speiderne
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Østre Halsen menighet

Taizégudstjeneste
31. oktober startet vi med Taizé-
gudstjeneste i Østre Halsen. Denne 
gudstjenesteformen kommer fra 
det økumeniske klosteret i Taizé i 
Frankrike som er åpen for alle 
kristne. Gudstjenesten er rolig 
og har en særlig vekt på bønn, 
lesning, meditasjon og 
kontemplasjon gjennom sang 
og musikk.

Hvis du gikk glipp av denne er 
neste mulighet allerede 23. januar 
klokken 18.00. 

Gudstjeneste for store og små 
26. september
Dagen etter at samfunnet åpnet 
opp igjen ble Østre Halsen kirke fylt 
med liv, med Gudstjeneste for store 
og små og utdeling av 4- 5- og 
6-årsbok. 

Sytten barn fikk hver sin kirkebok, 
og noen konfirmanter som ikke 
fikk vært med på presentasjons-
gudstjenesten fikk sine bibler. Det 
var flott å kunne samles igjen, og 
få synge sammen, høre om Jesus, 
tenne lys, be med perler og se 
blomster med budskap fra Gud 
utfolde seg i vann. Sokneprest Øystein Evensen i rollen som den Romerske 

offiseren.

Barnetrim 1-5 år
Mandager kl. 17.00-18.00 i Østre Halsen 
skoles gymsal.
Lek og moro, sang og bibelfortelling.
Følg med på Facebooksiden vår: 
«Barnetrimmen Østre Halsen» for oppdatert 
informasjon. Kontaktperson: Lars A. Løwe, 
tlf. 98253326

Babysang
Babysang i Østre halsen tar en pause inntil 
videre. I mellomtiden er det babysang i 
Tjølling menighetssenter torsdager kl 11, 
og i Nanset kirke mandager kl 11.

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

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! 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 1515-1600. 
Kirken er åpen fra kl 14, og da får barna litt 
knekkebrød med pålegg, kan gjøre lekser, 
leke e.l. 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

Kirkemiddag
I menighetssalen hver torsdag kl. 16. Folk i 
alle aldre er velkomne. Det koster kr 50,- for 
voksne og er gratis for barn. Påmelding i 
Facebook-gruppa «Kirkemiddag i Østre 
Halsen kirke» eller på SMS til 951 41 785) i 
løpet av onsdagen. Velkommen!

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
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Juniors 
Juniors er en barneklubb for 
barn i 5.-7.klasse. Klubben 
holder til i kirken annenhver 
tirsdag (oddetallsuker) 
fra 1330-1600. På klubben spiser vi god mat, 
har Ord for Livet og forskjellige aktivi-
teter. Kontakt: Elisabeth Bøe Grøtteland, 
95141785.

Konfirmanter
Mer informasjon kommer på mail/sms.
Kontaktperson: Lars A. Løwe, tlf. 98253326 

Kafé 
Annenhver torsdag i partallsuker, kl. 11-13
Her kan du få kjøpt kaffe, vafler, mineralvann 
og annet.
Kaféen er åpen for alle, så vel møtt!

Fredrikssons Fabrikk 
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 for dato. 

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden mellom 11-13.
1. februar
1. mars
5. april
3. mai
7. juni

Kontaktperson: Øystein Evensen 
tlf. 92206150

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
 
Lyst til å 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  

M B T K R O K U S T

Å L Ø V E T A N N U

L Å R N A S H A T S

I K N A L F E L U E

B L Å V E I S E L N

E O L Ø R O T F I F

S K A L Å L E R P R

T K O T S E H O A Y

H E R E V L O S N D

I R H V I T V E I S

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

Finn 10 blomsternavn!Finn 10 blomsternavn! Finn fem feilFinn fem feil Vismennene knelte 
for Jesus, og ga 

ham gull, røkelse og myrra. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
under? (Tegning: Claudia Chiaravalotti)

Fargelegg!Fargelegg! Da Jesus var født, kom tre vise menn fra Østen for å hylle ham.
(Tegning: Claudia Chiaravalotti)

SIDE

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn

du er glad i!

Disse oppgavene er henta fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..
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Ordspråk
ene 4,23
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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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Tjølling menighet

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

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 5.desember kl. 19 Lysmesse med konfirmantene
2.søndag i adevnt 
 
Søndag 12.desember, kl.11.00 Familiegudstjeneste. Mini-BiTs synger
3. søndag i advent 
 
Søndag 19. desember, kl.11.00 «Vi synger julen inn». Prosjekt- gospelkor med
4.søndag i advent band deltar
 
Fredag 24.desember, Julaften Familiegudstjeneste
kl.13.00, 14.30 og 16.00 
 
Lørdag 25.desember, kl.12 Høytidsgudstjeneste
1.juledag 
 
Søndag 2.januar, kl.11.00 Gudstjeneste
Kristi åpenbaringsdag 
 
Søndag 9.januar, kl.11.00 Gudstjeneste
2. søndag i åpenbaringstiden 
 
Søndag 16.januar, kl.11.00 Gudstjeneste
3.søndag i åpenbaringstiden 
 
Søndag 23.januar, kl.11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av 6 års bok.
4.søndag i åpenbaringstiden BiTs synger  
 
Søndag 6.februar, kl. 11.00 Gudstjeneste
6.søndag i åpenbaringstiden 
 
Søndag 13.februar, kl. 11.00 Gudstjeneste
Såmannssøndag 
 
Søndag 20.februar, kl. 11.00 Karnevalgudstjeneste. Mini- BiTs synger
Kristi forklarelsesdag 
 
Søndag 6.mars, kl. 11.00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden 
 
Søndag 13.mars, kl. 11.00  Tjølling menighet har tjenesten
Sportskapellet i Sportskapellet
2. søndag i fastetiden 
 
Søndag 13.mars kl.18 Salmekveld med nattverd
2.søndag i fastetiden. 
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Tjølling menighet

Åpent hus 14. desember! 
Tirsdag 14. desember kl.11 er det åpent 
hus på menighetssenteret. Det er sang, 
musikk, et ord for dagen og en deilig 
lunsj. Grete Bergersen fra Drammen 
kommer og forteller om pile-
grimsvandring og pilegrimsleden.

Siden koronaen satte en stopper for 
basar og utlodning på menighetssenteret 
de to siste årene, har menighetsrådet 
en utlodning til inntekt for menigheten 
denne dagen.
Det blir fine gevinster og kaker. De i 
menighetsrådet, som har mulighet vil 
være der og vi håper mange vil benytte 
anledningen til en hyggelig formiddag 
sammen.

Datoer for neste halvår:
18.januar
15.februar
22.mars
26.april
24.mai
21.juni

Konsert 10.okotober 
Det var en stor konsert i Tjølling kirke 
10.oktober med musikk av Edvard Grieg. 
Aleksandra Boiko spilte F-dur fiolinsonate 
nr.1 sammen med organist Anastasiya 
Bazhenova. I tillegg ble den kjente 
klaverkonserten av Edvard Grieg i a-moll 
framført av domkantor i Tønsberg 
Espen Melbø og organist Anastasiya 
Bazhenova. 
Det ble en fantastisk fin konsert. Vi er så 
glade for at det kom mye folk, og håper 
å høre flere klaverkonserter fra disse 
dyktige musikerne. 

Utdeling av blomster på vegne av 
Tjølling menighet og diakonatet.
Som medlem av Tjølling menighetsråd har 
jeg fått den store gleden det er å dele ut en 
blomst til de i Tjølling sokn som har jubileum 
etter fylte 75 år.

Alle steder hvor jeg ringer på døren blir jeg 
møtt med stor takknemlighet over den lille 
hilsenen fra Tjølling menighet. Noen 
forteller at de har ventet på hilsenen, andre 
blir positivt overasket.
I koronatiden kunne det virke som om eldre 
satte enda mer pris på en liten prat og en fin 
blomsterhilsen.

Inger Marie Klaastad Heinzer, 
Tjølling menighetsråd

Tjølling kirke med på pilegrimsleden
St. Olavsveiene til Trondheim

Tekst og bilde av Clas Huseby

Pilgrimsvandring har de siste årene blitt mere 
populært også her i landet og i Vestfold, ved 
at Tunsbergleden ble etablert i 2019. Den 
starter ved Larvik kirke og går via Østre 
Halsen, Dreng. Kaupang, Guri, Huseby og til 
Tjølling kirke. Enkelte steder følger den den 
gamle «Kirkestien» som var ferdselsvei for 
gående fra Østre Halsen og til kommuneadmi-
nistrasjon senteret og kirken på Tjøllingvollen. 
Den var i bruk helt til årene etter siste krig.

Stien er merket med 
pilegrimsled symbolet 
(se bildet av infokassen) 
og fortsetter fra kirken 
og videre til Sandefjord, 
Tønsberg, Borre og ender 
ved Haslum kirke i Bærum, 
hvor den kobles på leden 
som fører helt fram til Trondheim. 

Siden Tjølling kirke er en 
middelalderkirke har vi 
fått anledning til å være 
et markeringspunkt og i 
den forbindelse blir det 
satt opp en informasjons-
kasse med stempel for de 
vandrerne som ønsker en 
dokumentasjon på sine vandringer. Stempelet 
(se bildet) er etter motiv av det keltiske korset 
som er hugget ut i stein, og murt inn oppe 
på kirkens østvegg og er et av de viktige små 
detaljene som gir Tjølling kirke et særpreg. 
Kassen vil også inneholde informasjon om 
kirken og Tunsbergleden. Det var i alt i år en 
merkbar interesse for bruk av leden. Informa-
sjonskassen er resultat av et samarbeidet 
mellom fylkeskommunens kulturminne-
avdeling, kirkevergen og menighetsrådet. 
Det finnes mye informasjon om dette på nett-
stedet: www.pilegrimsleden.no

Johannes Hagmansen fikk hilsen og 
gratulasjon fra Tjølling menighet og 
Kongen!
Mandag 12. juli fylte Johannes 100 år. Det 
ble feiret på Husebykroken! Familie og 
venner var kommet fra fjern og nær for å 
kaste glans over den store dagen. Johannes 
ble født i Østfold 12.07.1921. Han fant sin 
kone Helga når han var 20 år, de giftet seg 
og fikk 8 barn. Nå er han enkemann. Han har 
7 barnebarn og 3 oldebarn som han gleder 
seg over. I hele sitt 
yrkesaktive liv har 
han jobbet som 
bonde. Han fikk 
aldri tatt sertifikat 
på bil, så hest og 
vogn var hans 
fremkomstmiddel 
i mange år. De 
siste 15 årene har 
han bodd sammen 
med sin datter 
Anne, som gir 
glede og trygghet 
i hans liv.
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Menighetsrådet har som et mål å bygge 
fellesskap i Tjølling menighet. En av 
veiene vi ønsker å gå i dette er å invitere 
til menighetsweekend på Jønnbu fjell-
kirke, Lifjell fra fredag 25. mars til søn-
dag 27.mars. Formålet med menighets-
weekend er å styrke det sosiale felles-
skapet mellom unge og gamle - voksne 
og barn. 

Lifjell har en flott beliggenhet i en vakker 
natur med gode muligheter for å benytte 
seg av de skimuligheten som er i alpin-
bakken i nærheten eller i skiløypene.

Denne helgen ønskes det å legge til rette 
for samlinger for barna og voksne. Det 

blir god tid til å være ute på tur, lek og 
moro og sosialt fellesskap. 

Prisen er kr 800 pr. voksen og kr 150 pr. 
barn for disse dagene på Jønnbu. Dette 
dekker kost og losji. Makspris pr. familie 
med foreldre og barn er kr. 2000. 
Menighetsrådet vil dekke det resterende.

Send påmelding på mail til prest Knut 
Ole Hol med navn på deltakere: 
knut.ole.hol@larvik.kirken.no.
Det er bindende påmeldingsfrist innen 
13.februar.

Innholdet og programmet for menig-
hetsweekenden står vi sammen om å 
lage. Høres dette spennende ut? Har du 
lyst til å være med på å planlegge?
Ta kontakt med prest Knut Ole Hol

Velkommen til å bli med på menighets-
weekend!

Menighetsweekend 25.-27.mars 
Jønnbu fjellkirke, Lifjell

Bo-hjemme-leir
2. og 3. oktober var det Bo-hjemme-leir 
for 2. og 3. klassinger i Tjølling. På lørdag 
hadde vi aktiviteter, lek og god mat. Vi 
lærte også om daghjemmet i Bangkok 
som Tjølling menighet samler inn penger 
til (menighetens misjonsprosjekt). Der 
kan barn fra fattige familier få komme og 
leke, lære og få mat. Mange av barna ville  

ellers vært hjemme alene hele dagen, og 
mange får ikke den maten de trenger. På 
lørdag brukte vi også tid på å forberede 
søndagens gudstjeneste og misjons-tivoli-
et på kirkekaffen. Der kunne folk gjøre 
aktiviteter mot å gi en gave til misjons-
prosjektet. En flott helg for både barn og 
ledere!

Tegning er alltid gøy! Post 1 med gjetteleker på misjons-
tivoli

Post 2 med klinkekulebowling Post 3 hvor det var om å gjøre 
å få ned flest mulig bokser med 
erteposer

Is er godt uansett årstid.
Gode medhjelpere på guds-
tjenesten
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Konsert med BiTs
Tirsdag 30. november inviterer BiTs til 
advents- og julekonsert i Tjølling kirke 
kl. 18.00. Vi får med oss Øivind Eismann 
på bass, Eskil Domben på gitar og Hans 
Krogh på trommer i tillegg til vår faste 
pianist Anastasiya Bazhenova. Dere får 
høre noen av våre vanlig sanger i tillegg til 
adventssanger og julesanger. Det er gratis 
inngang og alle er hjertelig velkomne! 

Vi synger jula inn
Søndag 19. november synger vi jula inn 
i Tjølling kirke kl. 11.00. I tillegg til mye 
allsang får vi også høre årets Prosjekt-
gospelkor som har med seg Øivind 
Eismann på bass, Torbjørn Aune på gitar 
og Hans Krogh på trommer. Prost Sølvi 
Lewin leder gudstjenesten og kantor 
Anastasiya Bazhenova spiller. Vi håper å 
se mange i kirken denne søndagen!

Barnekoret BiTs (med ungdomsleder) sang på 
gudstjeneste 3. oktober.

Juletablået kommer på plass til jul i år også.

Legoklubb
Over nyttår startes det et nytt tilbud for 
de som er fra 2.-7.klasse. Det er LEGO-
KLUBBEN.
Oppstart er onsdag 12.januar 
kl.18.30-19.45 på menighetssenteret.
Hva skal vi gjøre: 
- Bli kjent med hverandre.
- Høre en fortelling fra Bibelen.
- Bygge lego fra det vi hører om i Bibelen.
- Kveldsmat

Ta gjerne med egen lego om du har lyst😊
Send en mail til 
knut.ole.hol@larvik.kirken.no eller sms til 
99 01 33 28 for påmelding.

Velkommen til LEGOKLUBBEN på menig-
hetssenteret!

Om noen har lego de kan tenke seg å 
gi bort, tar vi gjerne i mot dette med på 
menighetssenteret med stor takk.

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 annenhver onsdag 
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 våren 2022 er 19. januar.

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 
andakt og har pause med frukt og lek. 
Vi deltar på gudstjenester og har egen 
vår-konsert i mai. Første øvelse våren 
2022 er 11. januar.

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 våren 2022 er 13. januar.

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 
våren 2022 er: 
12. januar
9. februar
9. mars
6. april
4. mai

Lederkurs
Menigheten har lederkurs for ungdom 
fra 15 år. Det er for deg som vil bli bedre 
kjent med både deg selv og menig-
hetens arbeid. Ta kontakt med Anne 
Marit Ådland om du er interessert.
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• Helt førsteklasses! 23. januar inviteres 1. klassinger til å motta bok på 
 familiegudstjeneste kl. 11. De inviteres også til fire kvelds-samlinger på 
 menighetssenteret i etterkant.

• Tårnagenthelg. Lørdag 19. og søndag 20. mars er det 
 Tårnagenthelg for 3. klassinger. Tårnagentene undersøker 
 ting og løser mysterier i kirken. Her får de utforske hele 
 kirkebygget, ikke minst kirketårnet. Vi er sammen på lørdag,  
 før vi møtes igjen til gudstjeneste og nye oppdrag på guds-
 tjenesten på søndag. 

Våren 2022 planlegges følgende breddetiltak i Tjølling 
menighet:

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.  

Familiesøndagsskolen
Familiesøndagsskolen er godt fellesskap 
for hele familien. Vi møtes ca. en gang i 
måneden utendørs og stedene vi drar til 
kan variere fra gang til gang. Tids-
rammen er fra kl.13.30-15.30. Innholdet 
på familiesøndagsskolen er at vi går vi en 
tur fra avtalt sted, spiser/griller, leker og 
har en enkel samling. 

Datoene for vinteren/våren er:
7. januar. Juletrefest på 
Løve bedehus kl.17
6.februar
3.april
1.mai
5.juni

Velkommen til å bli med! Familiesøndagsskole i Husebyskogen i oktober

Utdeling av 4 – års bok og samlinger med 4-åringene

Utdeling av 4-års bok i Tjølling kirke 24. oktober. Hele 22 barn kom for å få 4-års bok! 10 av barna har også vært med på 
fire kveldssamlinger i etterkant.

Det er hyggelig å spise kveldsmat sammen!

Det er gøy å gjør oppgaver i «Gjøre-selv»-boka som hører til 4-års boka. Gode venner på samling.
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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

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,-



38 39Menighetsblad 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

Når vi tar bort all innpakning, glitter 
og stas, er det et veldig enkelt bilde 
som gjenstår som selve julens hjerte: et 
sårbart spebarn født inn i en natt så klar 
og kald, i en krybbe i en stall. Det er et 
kraftfullt bilde også på vår sårbarhet. 

For en tilfeldig forbipasserende må det 
ha sett ganske hverdagslig ut, men for 
de første som kom på barselvisitt, ble 
det klart at det var selve håpet som var 
født til jord. 

Det skjedde så umerkelig og stille. 
Gatene var forlatt og vertshusene over-
fylte. Ingen opptog og fyrverkeri for den 
lille. Men englene, Guds egne bud-
bærere, var der og lyste opp den mørke 
vinternatten. 

Meteren er blitt et velkjent begrep 
gjennom koronatiden. Av omsorg for 
hverandre har vi måttet holde avstand, 
og helseministerens metermål ble flittig 
brukt som en veileder og et symbol på 
smittevernet. Nå kan vi heldigvis slippe 

andre nærmere inn på livet og tillate oss 
både et håndtrykk og en klem når det 
faller naturlig. 

Denne juletiden erstattes meteren av en 
halvmeter. Julenattens håpstegn er en 
halvmeter av kjøtt og blod, av myk og 
naken hud som appellerer til all vår om-
sorg og nærhet og kjærlighet. Når Gud 
lar seg føde inn i vår verden, så kommer 
han på nøyaktig samme måte som da 
alle vi andre begynte vår livsvandring. 

Det var en uventet vending for alle som 
håpet at Gud skulle gripe inn og gjøre 
vei i vellinga for sitt eget undertrykte, 
okkuperte folk. I stedet for å komme 
som hærfører for en mektig armé, kom 
han som en ydmyk og sårbar tjener. 

Men etter hvert forstod vi at denne 
fødselen er bekreftelsen på at Gud 
holder sine løfter. Profetene hadde flere 
hundreår tidligere snakket om et barn 
som skulle fødes og være Fredsfyrsten 
og tegnet på Guds nærvær midt i all 
sorg og frykt og smerte og ensomhet. 

Også denne julen utfordres vi til å elske 
slik Gud elsker, dele slik Gud deler, 
være nær hos hverandre og hos de som 
trenger omsorg og trøst slik Gud etter 
sitt løfte er nær hos oss i all vår nød. Vi 
kan omfavne det sårbare, nyfødte barnet 
i Betlehem ved å omfavne de som er 
utsatte og nakne i dagens verden. 

Slik kan håpet leve videre og julegleden 
spres.

Biskop Jan Otto Myrseth

En halvmeter med håp




