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Håpet i Gud!
Politikere fordømmer med rette onde 
handlinger, for eksempel Russlands krig 
mot Ukraina.

Gud fordømmer med rette mennesker 
når de dreper, begår overgrep, lyver, 
stjeler, og er utro. Gud tåler ikke urett. 
Han er en rettferdig Gud som straffer 
urett.

Likevel finnes det håp! Gud er god og 
barmhjertig og ser til menneskers hjerter. 
Det er håp for dem som angrer sine 
synder og gjør opp for seg. Gud ser til 
menneskers tanker og gjerninger og gir 
nåde og kraft til dem som søker Ham. 
Når vi omvender oss til Gud, tilgir han 
syndene våre.

I bibelen står det: 

«Så er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus» 
(Romerbrevet kap. 8,1)

Jesus har sonet straffen for våre synder. 
Fordi han elsket oss, gikk han i døden 
for vår skyld. Siden Gud er barmhjertig 
og tålmodig kommer han oss i møte 
med vennlighet. La oss derfor bøye oss 
for Kristus og åpne oss for Ham. Da får 
vi Den hellige Ånd i våre hjerter og vi 
merker Guds nærvær. Gud er ikke fjern. 
Gud er nær! Da har vi håp, både i liv og 
i død.

Min farfar og farmor ligger begravet på 
en kirkegård nær Skien kirke. Han var 
baker og hun var butikkmedarbeider. 
De var helt alminnelige mennesker som 
satte sin lit til Gud. Og på gravstøtten 
deres står nettopp dette bibelverset:

«Så er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus»

Gud er for vanlige folk; for barn, ung-
dom, voksne og gamle. Når vi bøyer oss 
for Gud, gir han oss en ny glede og et 
nytt håp for evigheten.

Vi har nok alle vårt å svare for. Ingen er 
perfekte. Derfor tar vi vår tilflukt til Gud 
og får nåde og tilgivelse fra Ham.

Derfor ber vi til Kristus, og han gir oss 
forventning til livet etter dette. Det er 
vanskelig å filosofere seg fram til Gud, 
men vi kan alle be Gud inn i våre liv og 
åpne hjertedøra vår for Jesus.

Da jeg var barn, lærte foreldrene mine 
meg denne bønnen. Den er fin å be:

Jesus la meg få, 
være en av dine små.
En av dem som du velsigner,
og så mer og mer deg ligner. 

Av Gunstein Sandnes, prest
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter 
(t.o.m 9. august)
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Astrid Kruse
Mila Vilenica-Gaasholt
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Theodor Bakken-Ulleberg
Vilja Emmeline Ravndal Kjær
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Atle Hamre og Aleksandra Teterina
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Tobias Tisthammer Antonsen

Silje Klaastad Myrvang og 
Adrian Kirchhoff Engebretsen
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter 
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Torunn Hetty Eftedal
Gunn Elisabeth Dalene
Ruth Gui
Liv Else Lundervold
Svein Kåre Jansen
Ingebjørg Athalie Paulsen
Sigrid Lauvland Dysthe
Henry Ingolf  Simonsen
Bjørg Synnøve Buodd
Jan Erik Christiansen
Inger Andersen Kise
Randi Norberg Perez
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Min salme  

Det er forskjellige og personlige grunner 
hvorfor man kan like en salme. Kanskje 
man faller for en god og inspirerende 
tekst og setter melodien på andre plass. 
For meg personlig virker det ikke slik. 
Hvis melodien ikke når meg, kan heller 
ikke teksten, som tilhører den, røre meg.

Derimot kan en salme med flott melodi, 
uavhengig hvilken tekst som er knyttet 
til den, fortsatt oppleves som flott for 
meg. Musikk sier noen ganger mer enn 
ord kan uttrykke.

Salme 532 har en melodi og tekst som 
jeg synes er veldig fin. I en tid med mye 
usikkerhet og lidelse rundt oss i verden, 
er budskapet at vi som kirke er forenet i 
Jesus Kristus, at vi står sammen og skal 
holde ut til evig tid! Dette til tross for 
minkende interesse for kirken og dens  
forkynnelse.  

Melodien til denne salmen er skrevet av 
engelske Samuel Sebastian Wesley. Hans 
slekt hadde en rik historie med (kirke)
musikere og han var den siste av dem, i 
musikkens romantiske epoke.

Sett fra et nøytralt musikalsk standpunkt 
kunne man sagt at melodien er senti-
mental. Men for meg personlig har den 
ikke denne virkningen. Melodien forener 
et oppmuntrede (går i dur) og samtidig 
litt vemodig preg. En verdig og monu-
mental salme for hele Guds menighet!

Av Pieter Leebeek
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1. Guds kirkes grunnvoll ene 
er Herren Jesus Krist. 
Ved ord og vann alene 
hun er hans verk for visst. 
I kjærlighet han døde 
og vant en hellig brud, 
med fryd får hun ham møte 
i rettferds rene skrud. 

2. Valgt ut fra hver en stamme 
forent i felles håp, 
hun roper ut det samme: 
«En Herre, tro og dåp!» 
Et hellig navn hun nevner, 
hun bryter samme brød, 
og mot et mål hun stevner, 
tent av den samme glød. 

3. Selv om hun her må bære 
forakt for sine sår, 
når hun i liv og lære 
for verden splittet står, 
skal helgenropet stige:
«Er tiden ennå lang?» 
Og kveldens gråt skal vike 
for gledens morgensang. 

4. Midt i sin nød og trengsel, 
i fare og i strid, 
hun skuer i sin lengsel: 
Guds fred til evig tid, 
når hun med jubel eier 
det som hun håpet her, 
når kirken vinner seier 
og får sin hvile der. 

5. Så er hun alt her nede 
forent med Gud og dem 
som står for ham med glede 
og alt er kommet frem. 
Hør deres jubel tone! 
Å Herre, hjelp at vi 
får synge for din trone 
med dem til evig tid!

T: Samuel John Stone 1866
O: Arve Brunvoll 1978,1988
M: Samuel Sebastian Wesley 1864
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Nå til høsten går Pieter Leebeek av med 
pensjon etter til sammen femten år som 
kantor i Østre Halsen menighet. Vi 
ønsker ham lykke til og Guds velsignelse 
med pensjonisttilværelsen. 

Dette har vært din andre periode i Østre 
Halsen. Når begynte du her første gang?
- Jeg tror det var 1. august -99.

Da var det kanskje annerledes i menigheten?
- Vi hadde gudstjenester på formiddagen og 
salmekveld samme dag en gang i måneden. 
Vi hadde også både familiegudstjeneste og 
familiemesse. Familiegudstjenesten var om-
trent som nå, med barnekoret Sakkeus som 
sang enkel barnegospel. Familiemessene var 

med barn i hvite kapper vi kalte mini-
stranter som hadde ulike oppgaver under 
hele gudstjenesten, ikke bare sang. Det var 
faste sanger med klassisk kirkemusikk. Mini-
strantene var også med meg og sang under 
en samling på hotellet i Svarstad. 

I 2004 begynte du i Nanset, så kom du 
tilbake igjen i 2012. Da hadde du med deg 
Kor Uten Grenser.
- Det var egentlig et kor fra Nanset, og 
normalt skulle kantor der ha overtatt, men så 
kom de med meg i stedet. Da ble det dame-
kor på Halsen. 

Sakkeus ble lagt ned, men så fikk vi barne-
koret Halsing i stedet. Hvordan startet det?

Avskjedsintervju med kantor Pieter Leebeek
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- Menighetsrådet hadde ønske om å starte 
menighetskor for de minste. Jeg spurte Sølvi 
om hun ville være dirigent, og da ble det 
kjempesuksess. På det meste hadde vi 25 
barn. 

Du har hatt en del konserter her også. 
- Jeg husker ikke alle, men vi har hatt mange 
ulike konserter. I perioden med Kor Uten 
Grenser hadde vi fast to konserter i året; 
en julekonsert og en sommerkonsert. De 
var alltid kombinert med solosangere som 
Anders Gjønnes og Maria Merete Trøen. Jeg 
skrev nesten alle arrangementene til koret, vi 
hadde med ulike andre musikanter, så det tok 
mye tid. Ungdomskonsert har vi også hatt, 
ikke så lenge før korona. 

Hva vil du savne mest?
- Det er ikke vanskelig å si; det blir å spille 
i gudstjenestene. Det forener det musikal-
ske og troen. Jeg improviserer veldig mye i 
gudstjenestene. Man kan reagere på det man 
opplever. Jeg husker en gudstjeneste, jeg tror 
det var en familiegudstjene, hvor det var like 
før jeg skulle spille postludiet og jeg hørte et 
barn som sa «na, na, na, na, na.» Da spilte 
jeg postludium over det temaet. 

Til sist vil jeg si at jeg ønsker menigheten 
lykke til med ny organist og det ikke er 
utenkelig at de ser meg av og til på 
gudstjenester i Østre Halsen som kirke-
gjenger. 
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Gullkonfirmanter Tjølling og Østre Halsen 2022

1.f.v. Mette Christiansen, Åse Marie Tvedten Haug, Anne Marit Hov, 
Anne Marie Istre, Sigrun Antonsen, Ella (Olsen) Oseberg og Åshild Lindheim.

2.f.v. Else Kaupang Martinsen, Trine Lise Gjertsen Berg, Mette Flessum Raaholt, 
Mette Ringdal Wiik, Trine (Engvoldsen) Olsen, Hilde Larsen og Ellen Skallist Dammen.

3.f.v. Lill Wenche (Hansen) Bonden, Anne Kari Martinsen, Toril Arvesen, 
Unni (Corneliussen) Lindemark, Paal Brynildsen, Merete Gjertsen Stensrud, 
Rune Hansen, Alfred Haakestad, Anders-Olav Håkestad, Hans Gothardsen, 
Svein Hoseth og Helge Hoseth

(Pikenavn i parentes)
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Innflytter
Av hebraisk gejr – gjest, besøkende, 
fremmed - og gresk paroikos – en som 
bor ved siden av, besøkende. Innvand-
ring, utvandring og flukt fra hjemlandet 
på grunn av krig og forfølgelser har 
eksistert i årtusener og er vel kjent i 

Bibelen. Maria og Josef måtte flykte med 
Jesusbarnet til Egypt på grunn av en 
tyrannisk konge. Jødene var innflyttere 
i Egypt, og fra gammelt av var de også 
innflyttere i Kanaan som de endte opp 
med å slå seg ned i. Gjennom det meste 
av historien har de fleste av Israels 
etterkommere levd som innflyttere i 
andre land, men også i det gamle Israel 
fantes det innflyttere fra mange folke-
slag. Gud, han som har skapt jorden 
og er Herre over alle land, er tydelig på 
hvordan vi skal behandle de som 
kommer til landet vårt: «Innflytteren som 
bor hos dere, skal være som en av deres 
egne landsmenn. Du skal elske ham som 
deg selv. For dere har selv vært inn-
flyttere i Egypt. Jeg er Herren deres 
Gud.» 3. Mos 19,34

Av Øystein Evensen

Ord og uttrykk

Skjerikirken.no er kirkens egen kalender-
oversikt. På skjerikirken.no finner du 
aktivitetene og gudstjenestene i Tjølling 
og Østre Halsen, eller der du befinner 
deg andre steder i Norge.

Skjerikirken.no gir deg mulighet til å 
søke etter både arrangementstyper, 
arrangører, kirkebygg og andre lokaler. 
Du kan også velge å bla i ulike katego-
rier, for eksempel gudstjeneste, åpen 
kirke eller møteplasser.

Dersom du gir siden tilgang til din 
posisjon, og så vil den vise arrangement 
i nærheten av deg. Du finner også 

informasjon om det som skjer i kirkene 
på facebooksidene til Tjølling og Østre 
Halsen menighet.

Oversikt over kirkens arrangementer på et sted
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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 for oppdatert informasjon. De søndagene det ikke er gudstjeneste i 
Østre Halsen, anbefaler vi å gå på gudstjeneste i Tjølling kirke.

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 28. august kl. 11
12. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste

Søndag 11. september kl. 11 Presentasjonsgudstjeneste og avskjed
Vingårdssøndagen med Pieter Leebeek

Søndag 18. september kl. 11 Gudstjeneste for store og små
15. søndag i treenighetstiden med utdeling av 4- 5- og 6-årsbok

Søndag 25. april kl. 18
16. søndag i treenighetstiden Kveldsgudstjeneste

Søndag 2. oktober kl. 11
17. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste

Søndag 16. oktober kl. 11
19. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste

Søndag 23. oktober kl. 11
20. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste

Søndag 30. oktober kl. 18
Bots- og bønnedag Taizégudstjeneste 

Søndag 13. november kl. 11
23. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste

Søndag 20. november kl. 11
Kristi kongedag Lys Våken-gudstjeneste

Søndag 27. november kl. 17 Speidergudstjeneste
1. søndag i advent etterfulgt av julegrantenning
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Barnekoret Halsing i Østre Halsen kirke 
har hatt ukentlige øvelser også denne 
våren. De som har hatt anledning har 
møttes til kirkemiddag i forkant. Koret 
har deltatt på familiegudstjenestene, 
og har besøkt Rekkevik sykehjem et par 
ettermiddager i løpet av semesteret. Mot 
midten av juni var det tid for sommer-
avslutning med grilling og lek. Samlingen 
startet utendørs, men litt regn gjorde at 
vi tok med oss desserten inn. Som vanlig 
var det Steinar Abrahamsen som stod for 
tilberedning og servering av god mat til 
alle.

Øvelsene starter opp igjen siste torsdag i 
august. Da er alle 4-9-åringer 
velkommen til å være med i koret, enten 
de har vært med tidligere eller har lyst til 
å prøve seg i kor for første gang! Det er 

gøy å synge, og enda gøyere når vi gjør 
det sammen! 

På bildene ser du noen av dem som 
har vært i kirka på torsdager i året som 
har gått. Bildene ble tatt på sommer-
avslutningen.

Halsing
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Østre Halsen menighet

Konsert tirsdag 6. september
Pieter Leebeek, kantor i Østre Halsen kirke, 
legger opp til siste konsert før han går over 
i pensjonistrekkene. 
Konsert med Anders Gjønnes og Maria 
Merete Trøen, sang, Jorunn Abrahamsen, 
fløyte, Kor uten grenser og Pieter Leebeek, 
piano og orgel. Gratis entré, kollekt ved 
utgangen.
Tirsdag 6.september kl.19:00 
i Østre Halsen kirke

Flittige kvinner i Østre Halsen menighet 
kaller seg «Fredrikssons fabrikk». De 
strikker og syr til julemessen i november 
og samles i kjellerstua i kirken 2.hver 
torsdag i oddetallsukene. Torsdag 9. juni 

fikk mange av dem ektefellene med seg 
på tur og sommeravslutning til Eidsfoss 
i Hof.
Her er de flittige kvinnene fotografert 
foran Eidsfoss hovedgård.

«Fredrikssons fabrikk» på sommertur til Eidsfoss.
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29. mai var det kveldsgudstjeneste i 
Østre Halsen kirke. Gjest i sofaen 
var gruppeleder for Østre Halsen 
KFUK-KFUM-speiderne, Lars Magnus 
Johansen. Han fortalte om sin oppvekst i 
speideren og speiderarbeidet på 
Halsen. Her lærer barn om naturen og 
vårt ansvar for den, om kristen tro og 
viktige verdier som å være seg selv og 
stå opp for andre. 2.-9. juli reiste spei-
derne på landsleir til Forsand i Sandnes. 

Kveldsgudstjeneste og Friluftsgudstjeneste

19. juni var det friluftsgudstjeneste ute 
ved Seilerhytta. Her markerte vi Skaper-
verkets dag, med sol, sjø, vind.  Sigbjørn 
og Steinar rigget til god lyd, Pieter spilte, 
Anita Norli var tekstleser og Øystein 
prekte om havet, og om Jesus som stiller 
stormen og loser oss i havn. 

I sommer har vi også tatt farvel med 
menighetspedagogvikar Elisabeth Bøe 
Grøtteland og kirketjener Sigbjørn 
Aamelfot. Vi ønsker også dem Guds 

velsignelse over deres vei videre. Og så 
ønsker vi Espen Gjermundbo velkommen 
som ny kirketjener i Østre Halsen

Farvel og velkommen
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Østre Halsen menighet

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

Halsing 
Halsing er et barnekor fra 3 år og opp-
over i regi av Østre Halsen kirke i Larvik. 
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! 

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: Lars A. Løwe 
tlf. 98253326

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

Da vi venter på ny trosopplærervikar og ny organist i Østre Halsen menighet er noen 
av aktivitetene for høsten 2022 usikre (Halsing barnekor og Kirkemiddag). Følg med 
på menighetens Facebook-side eller på www.kirken.no/larvik for oppdatert info.

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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Foto: Von/Kirkerådet

Konfirmanter
Mer informasjon kommer på mail/sms.
Kontaktperson: Øystein Evensen, tlf. 922 
06 150 
Se gjerne kirkens hjemmeside: www.
kirken.no/larvik 

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

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 «Kirke-
middag i Østre Halsen kirke» i løpet av 
onsdagen. 

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden mellom 11-13.
6. september
4. oktober
1. november
6. desember
Kontaktperson: Øystein Evensen 
tlf. 92206150

Velkommen! 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og 
frivillige medarbeidere  
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Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling
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 21.august kl.11.00
11.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl.11.00
13.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med presentasjon av årets 
konfirmanter.

Søndag 11.september kl.11.00
Vingårdssøndagen

Gudstjeneste. Dåp. Nattverd

Søndag 18.september kl.11.00
15.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 25.september kl. 11.00
16.søndag i treenighetstiden

Høsttakkegudstjeneste. Bygdekvinnelaget. BiTs 
synger. 

Søndag 9.oktober kl.11.00
18.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 16.oktober kl.11.00
19.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 23.oktober kl. 11.00
20.søndag i treenighetstiden

Familiegudstjeneste. Mini- BiTs synger. 
Utdeling av 4 års- bok

Søndag 6.november kl.11.00
Allehelgenssøndag

Gudstjeneste. Nattverd. Tjølling sangforening.

Søndag 13.november kl.11.00
23.søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.
Søndag for de forfulgte.

Søndag 20.november kl.11.00
Siste søndag i kirkeåret

Familiegudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 4.desmeber kl.18.00
2.søndag i advent

Lysmesse med konfirmantene. Nattverd.
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Lørdag 14.mai fikk Tjølling kirke besøk 
av pilegrimer som deltok i Pilgrims Open 
Horizon Oslo-Roma på deres dagsetappe 
13 (av 150!). Noen av dem hadde gått 
helt fra Oslo og denne dagen skulle de 
gå fra Sandefjord til Larvik der de skulle 
ta ferja videre til Hirtshals i Danmark på 
deres vei videre til Roma. Underveis var 
det anledning for alle til å bli med på 
kortere eller lengre etapper og to av de 
som gikk hadde planer om å gå hele 
veien fra Oslo og regna med å være 
framme i Roma i oktober.

Da de ankom Tjølling kirke, ble de møtt 
av klokkeklang for å minne dem på at 
de ikke går alene og deretter hadde de 
en enkel pilegrimsmesse med nattverd i 
kirken. De hadde med seg Anna 
Runesson som er daglig leder og pile-
grimsprest ved Pilegrimssenteret i Oslo 
og hun holdt messe for de ca 35 fram-
møtte. Det ble en fin stund i kirken og 
etterpå fikk de stempel i pilegrimspasset 
sitt før de tok en pust ved kirkeveggen 
for å spise matpakka si. Deretter gikk 
turen videre om Kaupang, Østre Halsen 

og til Larvik kirke der de hadde av-
slutning for Norges del av etappene.

Tjølling kirke ligger langs Tunsbergleden 
som går fra Larvik til Haslum kirke i 
Bærum. Der kobler den seg på Gud-
brandsleden som går videre til Trond-
heim og Nidaros. Av og til kommer 
det pilegrimer innom kirken på pile-
grimsvandring og de synes alltid at det 
er flott kirke. Ved kirken har det 
kommet på plass ei postkasse med 
pilegrimstempel og det er populært. 
På den måten kan de dokumentere hvor 
de har vært og noen har mange stempel 
i passet sitt.

Av Anna Kristine Kaupang

Pilegrimer til Tjølling kirke
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Tjølling menighet

Tjølling menighetsråd kan igjen 
invitere til basar på menighetssenteret 
på Vollen, fredag 4.november kl.17. 
Vi gleder oss til sang av BiTs og 
Mini – BiTs.
Det vil bli loddsalg og åresalg m.m. 
Vi selger kaffe/te, deilige kaker, pølse 
og brød m.m.

Har du en gevinst til oss, stor eller 
liten, er vi svært takknemlige for 
det. Gevinsten kan leveres på 
menighetssenteret i kontortiden.

Hjertelig velkommen på basar!
Menighetsrådet

Det inviteres til salmekveld i Tjølling 
kirke torsdag 6.oktober kl.18.

Solister: Eline Trollsås, 
Therese Lindhjem Martinsen og 
Lovise Bredvei Aakre.

Organist Anastasiya Bazhenova spiller.

Alle er hjertelig velkommen!

Salmekveld 
torsdag 6.oktober kl.18

Basar 4. november

I stedet for andakt på sykehjemmet 
hadde vi onsdag den 15.juni flyttet oss 
til Tjølling kirke. 

Der fikk oppleve vakker sang av Eline 
Trollsås og musikk av organist 
Anastasiya Bazhenova. 
Prest Knut Ole Hol holdt andakt.

Formiddagskonsert



21Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

En flott sommerdag, den 21. juni dro 
«Åpent hus» på sin sommertur. Denne 
gangen var turen til Midtåsen i Sandefjord. 
Der fikk vi en interessant og spennende 
omvisning i huset og på eiendommen 
Anders Jahre hadde. Etter omvisningen 
fikk vi servert en god lunsj i Arnebergstuen 
og sang, musikk og diktlesning av Jørunn 
og Fritz Harald Halvorsen.

Åpent hus har sin første samling etter 
sommeren tirsdag 13.september kl.11 på 
menighetssenteret.
De neste samlingene er:
Tirsdag 11.10
Tirsdag 15.11
Tirsdag 13.12
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!

«Åpent hus» med tur til Midtåsen

Sang og musikk av Jørunn og Fritz Harald.

Utsikt fra Midtåsen.

Lunsj i Arnebergstuen.
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Tjølling menighet

17.juli var det en flott sommerkonsert 
i Tjølling kirke med offisiell innvielse 
av det nye flygelet. Det var et variert 
program med blant annet klassisk, jazz, 
blues og musikal. Tusen takk til flotte 
musikere og solister; Mathias Tvedten 
(sang), Thea Andersen Larsen (klarinett), 
Aleksandra Boiko og Veronika Kashina 
(fiolin) og Anastasiya Bazhenova (flygel).
Publikum var ekstra imponert over Thea 
Andersen Larsens klarinettspill. Hun er 
bare 16 år gammel, men spilte Gers-
hwins blues så fint, til stor applaus fra 
publikum.
Magne Orvik har solgt flygelet til kirken. 
Flygelet er av merke Grotrian Steinweg 

og Magne Orvik fortalte om historie til 
dette merke, om flygelet og hvor det 
kom fra.

Vi gleder oss til flere flotte musikalske 
opplevelser med flygelet i kirken!

Sommerkonsert

Magne Orvik fortalte om flygelet.
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Magne Orvik fortalte om flygelet.

Jeg møtte opp som 
avtalt i kirken, og jeg 
gledet meg stort. Å ha 
sin egen sommer-
menighet er stas og 
det har blitt en tradi-
sjon å stikke innom på 
besøk når jeg ferierer i 
Viksfjord. Denne dagen 
skulle jeg møte en av 

mine gode sommervenner i menigheten og 
vi hadde avtalt en helt spesiell begivenhet. 
I hvert fall for meg. For som troende først i 
voksen alder er det mye jeg har gått glipp 
av. Min barndom var fri for kirkegang, så jeg 
har aldri deltatt på verken søndagsskole eller 
familiegudstjenester. Heller ikke vært deltaker 
på spesielle dager tilrettelagt for barn og 
unge. Slik som tårnagent. Men i dag skulle vi 
endre på det sistnevnte.

Og for en opplevelse det ble. Å få komme 
på innsiden eller rettere sagt oversiden av 
Tjølling kirke, gjorde mer inntrykk på meg 
enn jeg hadde forutsett. For da vi åpnet den 
gamle, smale døren på galleriet og tok fatt 
på den spinkle veien opp mot klokketårnet, 
ble jeg fylt av en barnlig glede. Det boblet 
på innsiden og jeg klarte ikke annet enn å 
slippe latteren løs. Det var som å komme 
inn i en svunnen tid. Jeg ble så overrasket 
over kontrasten til kirkerommet under at 
jeg nesten ble stående å måpe. Her var det 
bjelker på kryss og tvers, slitte gulvplanker 
som knirket og to store skilt med vers og 
takksigelser. Gammelt treverk og spindelvev 
skapte en atmosfære som minnet om levd liv, 
levd kirkeliv.

Gleden ble ikke mindre da jeg tok det siste 
steget inn i selve klokketårnet. Med bøyd 
nakke og ærbødighet trådte jeg inn foran 
klokkene. Synet av de to klokkene var 
majestetisk og de ga meg umiddelbart 

assosiasjoner til «Søsterklokkene», skrevet av 
Lars Mytting. Det ble umulig ikke å tenke på 
hvilken historie disse klokkene har hatt. Har 
de alltid vært sammen og hvilke hendelser har 
de bivånet? Fantasien løp løpsk og i et kort 
øyeblikk så jeg for meg både gudstjenester og 
bryllup hundre år tilbake i tid, samt varsling av 
farer ved innseiling av ukjente skip i fjorden. 
En opplevelse som nesten tok pusten fra 
meg. Og da jeg ble bedt om å slå neglen på 
den lille klokka i raskt tempo, ble opplevelsen 
fullkommen. For etter noen sekunder hørte 
jeg det. Den kjente og trygge tonen i klokken. 
Klokkens karakteristiske klang. En lyd som ga 
trygghet og varme langt inn i sjela. Det var 
magisk og sterkt. Et øyeblikk som har festet 
seg. For selv i vind og blåst, sviktet den ikke. 
Den ga seg til å kjenne. 

Dagen vi valgte for vår tårntur, var kanskje 
ikke den beste med tanke på været, men når 
vi sto ved de åpne vinduene med vind i håret 
og kikket utover Viksfjord, kjente jeg kun på 
takknemlighet. En sterk takknemlighet for 
å ha venner som hjelper meg med å gi meg 
disse bitene. Biter som mangler i mitt liv og 
som gjør min trosreise komplett. Venner som 
bidrar til at små, manglende biter kommer på 
plass i dette fantastiske, men krevende 
puslespillet som et liv kan være. Og da jeg 
skuet utover fjorden i håp om å få øye på 
mitt eget feriested, tenkte jeg i mitt stille 
sinn at det aldri er for sent å bli tårnagent. 
Det handler om å gripe mulighetene som 
kommer, og gå for det. Ikke tenke på andre, 
men gjøre det som er best for en selv. Og der 
og da så jeg parallellen til selve troen. For på 
samme måte som at det ikke er for sent å bli 
tårnagent, er det heller ikke for sent å bli en 
troende. Det er jeg et levende bevis på.
Takk for denne sommeren og på gjensyn 
neste sommer!

Av: Anita Reitan

Aldri for sent til å bli tårnagent
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Hver høst starter vi opp konfirmasjons-
forberedelser i menighetene. Det kan 
være lett å tenke at konfirmasjon først 
og fremst er en fest på selve konfirma-
sjonsdagen, men konfirmasjonstiden i 
kirken er mye mer enn det. 

I løpet av konfirmasjonsåret samles vi til 
undervisning, sosialt fellesskap, guds-
tjenester, leir, m.m. Gjennom konfirma-
sjonstiden blir konfirmantene bedre kjent 
med kristen tro og de blir utfordret til 
å tenke selv og stille spørsmål. På den 
måten får de også anledning til å bli 
bedre kjent med seg selv og sin egen tro, 
i tillegg til medkonfirmanter, frivillige og 
ansatte. 

Når man leser aviser i forkant av årets 
konfirmasjoner, kan noen og enhver bli 
stresset av alt som må ordnes, alt som 
må kjøpes, hvor mye penger det forven-
tes at man gir konfirmanten, etc. Det er 
viktig å fremheve at dette varierer i stor 
grad, og at hvordan man velger å feire er 
opp til hver enkelt familie. Selve konfir-
masjonsåret i kirken koster noe, men det 
er ingen stor sak å be om å få det dekket 
av menighetsrådet dersom økonomien 
ikke strekker til: Ingen bør oppleve å ikke 
bli konfirmert av økonomiske grunner! 
Og et tips til alle som møter en konfir-
mant: Spør heller om det var en fin dag, 
eller hvordan de opplevde konfirman-

Konfirmasjon – mer enn en fest!

”Ingen forblir upåvirket 
av gode ord, varme blikk 
og oppriktig kjærlighet 
fra viktige personer i 
ens eget liv. 
På denne måten er 
konfirmasjonen en 
velgjørende og 
styrkende dusj av 
menneskers godord 
og Guds velsignelse. 
Fra kirken.no/konfirmasjon ”
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tundervisningen, framfor å fokusere på 
gaver og penger. 

Gjennom konfirmasjonstiden håper vi at 
konfirmantene blir tryggere på seg selv, 

sin tro og sin verdi, og vi tror at dette er 
et godt utgangspunkt i møte med livet 
videre og alle dets valg. 

Av: Anne Marit Ådland

”
”

Alle kan delta i 
konfirmasjonstiden i Den 
norske kirke. Det viktigste 
er at du er nysgjerrig på 
livet og vil vite mer om 
kristen tro, og hva den kan 
bety for deg. 
Fra kirken.no/konfirmasjon
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Tjølling menighet
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I år ble det endelig mulighet til å gjennomføre 
Tårnagenthelg. Siden det har blitt avlyst noen 
ganger under pandemien, inviterte vi i år 
både 3. og 4. klassinger og da ble det 
hele 27 barn som meldte seg på. 
På Tårnagenthelg får barna være agenter 
som utforsker kirken ved å løse oppdrag 
på poster rundt om i kirkebygget. 
Mest stas er det kanskje å få komme 
helt til toppen av kirketårnet, og se bygda 
vår derfra. I tillegg var det tid til å bli kjent 
gjennom lek og felles måltid. 
Alle menighetens ansatte i tillegg til en noen 
frivillige og en god del foresatte var med 
som ledere gjennom lørdagen. 

På søndag deltok tårnagentene på gudstjenesten 
med ulike oppgaver, alle var med å synge 
Tårnagentsangen og det ble sannelig noen 
oppdrag å løse også. 

Kirkekaffen med bilder fra lørdagen på 
storskjerm, gav fullt hus 
(for første gang på lenge) på 
menighetssenteret og vi gleder oss 
allerede til neste års arrangement!

Tårnagenthelg
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Tjølling menighet

Aktiviteter for barn og unge i Tjølling

Babysang
Hver torsdag kl. 11.00 er det babysang på 
menighetssenteret. Det er for babyer under 
ett år sammen med en voksen. Første 
samling høsten 2022 er torsdag 18. august.
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. 
 

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 avslutter cirka kl. 17.30.) 

Vi møtes 
hver fjerde onsdag, 
og datoer 
høsten 2022 er 
31. august, 
28. september, 
26. oktober og 23. november. 

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 partallsuker 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 
høsten 2022 er 24. 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 andakt 
og har pause med frukt og lek. Vi deltar på 
gudstjenester og har egen vår-konsert i mai. 
Første øvelse høsten 2022 er 
tirsdag 23. 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.
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Legoklubb
Legoklubben møtes onsdager i oddetallsuker 
og er fra kl.18.30-19.45.
Første gang er 31.august. 

Vi begynner hver gang med en kort samling, 
deretter bygger vi lego enten utfra en bibel-
fortelling eller en høytid vi markerer og noen 
ganger bygger vi fritt. Vi avslutter kvelden 
med kveldsmat.

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

For påmelding og spørsmål kontakt 
menighetspedagog Anne Marit Ådland 
eller sokneprest Knut Ole Hol 
(se kontaktinformasjon på side 2)

Familiesøndagskolen
Familiesøndagsskolen er et fellesskap og 
møtepunkt for hele familien. 
Vi møtes ca. en gang i måneden utendørs 
og stedene vi drar til kan variere fra gang 
til gang. Tidsrammen 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 høsten er:
28.august. Søndagsskolens dag på 
Gjennestad kl.15-18.
4.september. Svinevika. 
2.oktober. Husebyskogen. 
6.november. Solgløtt ved Tjølling barnehage. 
4.desember. Strandberget. 

For mer informasjon se «familiesøndags-
skolen i Tjølling» på facebook
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4-års bok
Søndag 23. oktober deler vi ut 4-års bok 
til barn født i 2018 på familiegudstjeneste 
kl. 11. 
I etterkant er det mulig å bli med på fire 
kveldssamlinger, noe som pleier å være 
veldig hyggelig! 

Breddetiltak høsten 2022

Tjølling menighet

Juleverksted for 5-åringer
Barn født i 2017 inviteres til juleverksted 
på menighetssenteret lørdag 
3. desember. Der blir det mulighet for å 
bruke både saks, lim og hammer. 
Alle døpte født i årskullet det gjelder får 
invitasjon i posten når det nærmer seg. 
Ta kontakt dersom barnet ditt ikke er 
medlem, men ønsker invitasjon. 
Alle er hjertelig velkomne!
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Takk til våre 
annonsører!

Vi oppfordrer til å 
støtte dem.

Ta kontakt om du 
ønsker annonse i 
menighetsbladet!
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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
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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,-
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Vårt ønske er at gravferden blir 
slik familien ønsker det.
www.boebegravelse.no

Tlf. 33 42 07 20 - Vakt hele døgnet

Tom Erik Strøm AS

Tlf: 915 85 742  |  post@tomerikstrom.no



Finn fem feil!Finn fem feil!

Prikk til prikkPrikk til prikk

Her forteller Jesus en historie til folket. 
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Asbjørn Tønnesen

VitsVits

  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

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Hjelp Kaptein Klo å finne skatten!

LabyrintLabyrint

– Hvor kommer 

de våte fotsporene 

på teppet fra?

– Jeg vet ikke. De 

har fulgt etter meg 

helt siden jeg hoppet 

i den sølepytten.


