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Vær ikke bekymret! En fasterefleksjon.

Fastetiden ble i år innledet med gjen-
åpningen av samfunnet, og et nytt 
usikkert Europa. Konflikten i Ukraina har 
berørt oss alle. Jesus ville ha bedt oss 
om aktiv barmhjertighet for de krigs-
rammede, men for vår egen del hadde 
han sagt: Frykt ikke! Vær ikke bekymret! 
Disse ordene er både blant Jesu mest 
oppbyggelige og blant hans mest ut-
fordrende. De fungerer både som trøste-
ord og som fordring, men som trøst har 
vi vanskeligheter med å tro det og som 
fordring har vi enda større vanskelig-
heter med å lyde det. For er det en ting 
vi mennesker kan, så er det å bekymre 
oss. Her i Norge har vi som regel nok av 
våre basale behov, og krigen når sann-
synligvis ikke våre dører med det første. 
Men selv om andre har det verre enn oss 
lar vi som regel ikke det hindre oss i å 
finne ting også vi kan bekymre oss for. 
Vi tenker lett: Kanskje ryker ekteskapet, 
kanskje kommer barna i vanskeligheter, 
kanskje mister jeg jobben, kanskje mister 
jeg helsa, med sikkerhet vil jeg en dag dø. 
Det verste skjer ofte, og det kan skje meg. 

Det er ikke å komme utenom at livet byr 
på alskens sorger for enhver av oss, om 
enn i ulik monn. Men Jesus gav oss to 

grunner til hvorfor det å bekymre seg er 
meningsløst. Den ene: «Hvem av dere 
kan med all sin bekymring legge en alen 
til sin livslengde.» Bekymring hjelper 
ingen verdens ting. Å ta sorgene på 
forskudd fungerer dessverre ikke som av-
betaling. Den andre grunnen kommer 
frem i ordene: «Dere har en Far som vet 
at dere trenger alt dette.» Det er ikke 
bare slik at det ikke hjelper å bekymre 
seg, vi har, ytterst sett, ingen grunn til 
det heller. Som det står i Luthers faste-
tidssalme: «Og om vårt liv de tar, og 
røver alt vi har, la fare hen, la gå! Mer 
kan de ikke få, Guds rike vi beholder!» 
Hva enn vi risikerer å miste i denne 
verden som er av faktisk verdi kan vi 
stole på at vi vil få igjen når Gud gjør alt 
nytt. Den Gud som har gitt oss alt godt 
i dette livet vil ikke slutte å elske oss når 
vi dør, og han kan gi dem til oss igjen 
slik han vil gi oss våre liv igjen. Alle ting 
er i hans hånd. Om vi virkelig stoler på 
det, mister all bekymring og engstelse sin 
kraft. 

Den som ikke bekymrer seg, men stoler 
på Gud, har også lettere for å dele med 
seg. Vi har, nå i fasten, stor makt til å 
lindre nøden til de som har langt større 
grunn til bekymring enn oss selv. Være 
seg i Ukraina eller andre steder. Ved å 
dele av det vi har og lindre hverandres 
nød og sorger, de som fører til så mange 
bekymringer, kan vi alt nå leve som om 
Guds rike, som ingenting kan ta fra oss, 
var midt iblant oss. Noe det i kraft av Guds 
omsorg og kjærlighet, Jesu Kristi nåde og 
Den Hellige Ånds fellesskap alt er.

Av Øystein Evensen
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter (t.o.m 28. februar)
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter (t.o.m 28. februar) Min Salme
Av Ragnvald Gaustad

Jeg skulle gjerne sett over-
skriften «Mine salmer». 
For vi snakker flertall. Jeg 
har en liste på ca. 200 
melodier, som jeg liker å 
spille på gitaren. Langt 
de fleste er salmer og 
kristne sanger. Jeg husker 
fra barndommen, på jul-
aften, det var gåsehud når 
orgelet i Onsøy kirke 
stemte i med «Fra fjord og fjære». 
Innholdet i salmen er høyreist. 
Og ta for eksempel «Så vide om land 
som sol mon gå». Her favnes vidt og 
bredt. Men salmen som først falt meg i 
tanke da jeg ble spurt om å skrive Min 
Salme, er den siste i salmeboken. «Jeg 
tror på jordens forvandling» av Eivind 
Skeie. Den skildrer på en fantastisk 
måte det håp vi som kristne har, uten 
å ta stilling til hvordan ting skal skje. 
Men tar tak i hovedpoenget: 
«En evighet av glede». Det er  en 
trygg forankring for våre liv her. Melodi-
en av Sigvald Tveit er også som «hånd 
i hanske», i likhet med det meste disse 
to høvdingene har laget sammen. Selv 
hadde jeg gleden av å arbeide sammen 
med Sigvald Tveit helt tilbake på slutten 
av 70-tallet, da i musikkstudio, og lærte 
å kjenne en dedikert musiker, en ekte og 
fantastisk person å samarbeide med. 
Min far leste salmebok og sangbok som 
andakter for egen oppbyggelse. Les det 
følgende og bli oppbygget! Syng den, 
og la det synke inn! For min del snakker 
vi gåsehud også her, når denne står på 
programmet og Anastasiya på orgelet 
stemmer i.

1. Jeg tror på jordens forvandling en  
 gang en tid et sted, 
 en fremtid hvor Guds himmel til 
 jorden senkes ned, 
 en evighet av glede da alt det vakre  
 her blir løftet i Guds klarhet og stråler  
 bedre der.

2. Jeg flykter ikke fra verden, den jord  
 som engang falt, er båret av de 
 hender som skal fornye alt.
 Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at 
 Herren Krist når alle håp er ute, skal 
 stige frem til sist.

3. Jeg tror på jordens forvandling, en  
 tid, et sted, en gang skal alle ting bli 
 nye og alt blir fylt med sang!
 Ja, jorden skal fornyes, og gode ting  
 skal skje!
 Bak døden venter Jesus, Den som vil  
 tro, skal se!

4. Jeg flykter ikke fra verden. Blant 
 jordens minste små der finner jeg den 
 fremtid, som jeg vil vente på.
 Ja, jorden skal forvandles, dens natt 
 går alt mot gry!
 Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre 
 verden ny!

Tekst: Eivind Skeie. Melodi: Sigvald Tveit.
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Hvordan har du det - egentlig?

Det har allerede gått to år siden covid-19 
kom til resten av verden og oss. Det er 
ingen som kunne forutse hva pandemien 
ville bety for verden, Norge, arbeid, skole, 
barnehager, fritid, familier og hver enkelt 
av oss. Kanskje er det en god ting. 
I vårt land har vi god kunnskap, tiltro til de 
som styrer og et godt helsevesen. Vi kan 
stort sett stole på at de som bestemmer 
gjør det beste de kan i forhold til hva som 
er best for befolkningen. 

Mange familier fortalte litt ute i pandemien 
at det var deilig å senke tempo, ha færre 
aktiviteter, mindre stress i hverdagen og 
mer tid sammen som familie. De som 
hadde det bra fra før, fortalte at de hadde 
det veldig bra. Samtidig har livet til dem 
som hadde det tungt fra før, kanskje blitt 
enda litt tyngre. Mange av tilbudene til 
barn og familier ble borte. Det har over 
tid vært begrenset om og hvor mye vi kan 
være sammen med noen utenfor egen 
husstand. Mange har hatt lite kontakt 
med foreldre, besteforeldre, annen familie 
og venner. Vi har fått «koronababyer» 
som knapt har sett andre på egen alder, 
eller blitt sosialisert med utvidet familie og 
venner. 

Vi snakker om dørstokkmila når det gjelder 
fysisk aktivitet. Den kan være den største 
hindring for å komme seg ut for å trene. 
For noen kan dørstokkmila gjelde på sosial 
aktivitet også. Samfunnet har nylig åpnet 
opp, og det er etterlengtet og flott. Men 
mange av oss er ikke vant med å være 
sammen med andre i sosiale settinger på 
lang tid. Jeg kan kjenne usikkerhet på om 
det er lurt å dra i forhold til smitte, eller 
om jeg har lyst til å delta. Hva skal jeg 
snakke om og hvordan skal jeg være med 
de rundt? Er det greit å gi en klem nå? 

Hva skal til for at akkurat du har det bra? 
Se for deg en «kopp» som det bare er 
litt i bunnen. Hva skal til for å fylle den 
opp? Våg å kjenne ordentlig etter. Hvilke 
mennesker rundt deg er det godt å være 
sammen med? Hva liker du å gjøre? Hva 
kan du gjøre for å holde kroppen i 
funksjon? Hva fyller deg med glede? Er det 
noen relasjoner til andre som kan for-
bedres? Er det noe nytt du vil lære? Hva 
kan du bidra med for at de rundt deg har 
det bra? Det å gjøre andre glad gir ofte en 
selv glede. 

Kjenner du på at det er tungt? Ta mot til 
deg og snakk med noen. 

En søndag i desember gikk jeg i kirken. Der 
var det godt å se mange kjente, si hei - det 
er godt å se deg. Sitte på benken og bare 
lytte til presten og det han snakket om. 
Årets konfirmanter sang i kor, og det var så 
fint. Når organisten stemte i orgelet, 
kjentes det fysisk i kroppen. Det er så 
mektig på ett vis. Det er et fellesskap uten 
krav. Det gav meg et påfyll i koppen. Prøv 
det gjerne du også. 

Av Anita Schrøder 
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Faste
Vårt ord faste kommer av samme ord som 
å fastholde eller holde (seg selv) fast, både 
i betydningen overholdelse og selvkontroll. 
Flere religioner har, ofte strenge, regler for 
faste. Jødene har flere bestemte dager for 
faste viet til bot og bønn. Jesus fastet i førti 
dager i etterkant av dåpen sin da han ble 
fristet, eller testet, av djevelen. Derfor varer 
den kristne fasten før påske (og i andre 
kirkesamfunn også før jul) førti dager 
utenom søndager. Tradisjonelt innebærer 
det å faste å avstå fra mat og drikke, eller 

eventuelt enkelte typer mat, som kjøtt 
og andre animalske produkter, med den 
hensikt å utøve selvkontroll, vise bot, anger 
og selvransakelse, og vende oppmerk-
somheten mot Gud i bønn. I protestantisk 
tradisjon har det i senere tid ikke vært noe 
religiøst krav om å faste, men fastetiden er 
fortsatt sett på som en tid for forberedelse, 
selvransakelse, bønn og solidaritet med de 
som lider.

Av Øystein Evensen

Ord og uttrykk

Hilsen fra Etiopia
Her kommer en hilsen fra familien Hector 
i Addis Ababa, Etiopia! Det er et halvt år 
siden vi reiste fra Larvik. Vi har det bra her. 
Det var en overgang for barna å begynne 
på engelsk skole, men det har stort sett 
gått fint. Av og til savner de klassene sine 
på Valby, og da er det fint at de kan 
snakke med dem på meet inni mellom. 
Etter litt mindre enn to måneder i Etiopia, 
måtte vi reise til Kenya, siden det var litt 
urolig i Etiopia. Vi hadde det fint i Kenya 
også, men var glade for at vi kunne reise 

hjem igjen rett før nyttår. Nå har vi hver-
dager her. Barna er på skolen og vi voksne 
er på jobb. Fredrik jobber med bibel-
tekstene som skal oversettes, mens Karsan 
hjelper Buno å lage bøker, plakater og en 
app som skal hjelpe folk til å lære å lese å 
skrive tsamakko, som det språket vi jobber 
med heter. Til sommeren kommer vi hjem 
på ferie. Kanskje vi sees da? 

Hilsen Karsan, Fredrik, Jonatan, Aleksander 
og Nikolea
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Hvilke tanker har du om kirka du tilhører? 
Føler du at du tilhører bare sånn lite grann, 
mens det er andre som har en mye 
sterkere tilhørighet? Det går an å tenke 
seg at vi alle har et tau som binder oss til 
kirka, men at lengden på tauet varierer fra 
person til person. Noen ganger i livet synes 
vi kanskje at «tauet vårt» er ganske kort, 
vi har kontakt med kirka og menigheten 
ganske ofte. Det kan være gjennom noe 
vi er med på fast, noe barna våre er med 
på, eller at vi har tettere kontakt gjennom 
en kirkelig handling, som dåp eller vielse. 
Da blir tauet kortere. Vi får en sterkere 
tilhørighet. 

Siden mars 2020 kan det være at mange 
av oss har fått et litt lengre tau. Jeg har i 
hvert fall fått det selv. Kirkene våre har til 

og med vært stengt i perioder. Vi har 
kanskje ikke ment at vi ønsker et så langt 
tau mellom oss og den lokale kirka vår, 
enten det er Tjølling, Østre Halsen eller 
en annen kirke. Det har bare blitt sånn. 
Tenk om vi kunne hale bite litt inn på det 
tauet som har blitt for langt – enten det 
har skjedd de siste to årene, eller i løpet 
av mange år – og få kjenne på at vi hører 
til! Det å tilhøre skulle jo gi tilhørighet: Vi 
skulle føle oss hjemme. Vi skulle være med 
å bestemme. Vi skulle være med å velge 
hva slags aktiviteter vi vil ha for barna. Og 
kanskje oppdage at en vanlig gudstjeneste, 
der jeg treffer andre som også tilhører, kan 
være en veldig god opplevelse.

Hvis tauet blir litt kortere, føler vi oss mer 
hjemme. Og føler vi oss mer hjemme, blir 
veien kortere og terskelen lavere. Det blir 
både naturlig og lett å gå i kirka. Tenk om 
vi kunne la være å tenke på at det er andre 
som har mye kortere tau enn meg, at 
andre tilhører mer. For er det sånn? 
Tilhører vi ikke alle like mye dersom vi 
ønsker det? Jeg synes i hvert fall at det er 
sånn når Jesus snakker om hvem som 
hører til. Oppfordringen er herved gitt: 
Kjenn etter om du kan korte inn litt på 
tauet ditt! Kanskje må det til en nyorien-
tering i forhold til hva som foregår i kirka 
di! Kanskje må vi bli litt mindre opptatt 
av hvem som er der fra før. Litt mindre 
opptatt av om vi passer inn. Vi kan få være 
den vi er og samtidig gå i kirka, både på 
søndager og hverdager! Tauet vårt kan med 
fordel bli litt kortere. Det trenger ikke skje 
over natta, men på sikt! Det er de stramme 
tauene vi kan kjenne at det dirrer i! 

Av Elisabeth Bøe Grøtteland, 
vikar menighetspedagog Østre Halsen

Har du et kort tau eller et langt tau?
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Artikkelen er fra Kirkens nødhjelp

En dråpe vann gir håp i tørken

Tenner håp: Takondwa Phanga er agronom og bruker yrket sitt til å få bønder i Malawi ut av fattigdom. 

Alt Takondwa Phanga (26) tar i spirer 
og gror, og det går gjetord om den 
flinke agronomen i mils omkrets. Selv 
har han bare et mål og det er å dele 
raust med kunnskapen sin, slik at små-
bønder kan komme seg ut av fattig-
dom og sult.

Av: Anette Torjusen Foto: Håvard Bjelland

Tørke skaper akutt sultkrise for millioner av 
mennesker hver eneste dag.

Et håp kan begynne med en dråpe vann. 
Det kan gi en fremtid uten sult, fattig-
dom og konflikt. Vann kan endre et liv, 
en landsby og et land. Vann er livsviktig. 
En av dem som ser det hver eneste dag er 
agronom Takondwa Phanga. 

Vi er i landsbyen Chingagwe i Malawi, der 
tolv småbønder får opplæring i moderne 
jordbruk. 

– Her hjelper jeg småbønder med å høyne 
kvaliteten på avlingene slik at de kan høste 
mer og samtidig øke inntektene sine, 
forteller han. 

Prosjektet startet i desember 2020, og 
allerede et år senere har bøndene tredoblet 
inntektene sine. Selv gir han opplæring i 
17 områder.  

Målet er å få småbønder ut av fattigdom 
og sult, samtidig som de utvikler seg som 
bønder. I Malawi lever 80 prosent av land-
bruk, og så mange som fire millioner 
mennesker mangler tilgang til vann. 
De tolv bøndene vi møter i dag, har 
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investert i et sett med kvalitetsfrø, et 
vanningssystem og gjødsel. I tillegg lærer 
de seg gode metoder for å utvikle jord-
bruket sitt. 

– Jobben min er perfekt for meg. Min 
lidenskap er å hjelpe bønder til å utvikle 
seg slik at de kan få bedre resultater. 
Gjennom jobben min kan jeg være med 
på å gjøre en forskjell. 

Det tradisjonelle jordbruket skaper stort 
press på både jorda og vannressursene. 
De moderne jordbruksmetodene, som gir 
større og sikrere avlinger på mindre areal 
og bruker mindre vann, er utilgjengelige 
for småbønder i verdens fattigste land. 
Både irrigasjonsutstyr, frø og kunstgjødsel 
selges kun i store kvanta. Bøndene 
mangler utdanning og de færreste har råd 
til å investere.

Bønder som benytter seg av moderne 
jordbruksteknologi, slipper å hente vann i 
brønner og elver. I stedet fyller de en bøtte 

med vann, som er koblet til to slanger. 
Slangene har små hull, slik at vannet pipler 
ut og gir en jevn vanning av grønnsakene. 
Bøndene kjøper seg en startpakke som 
består av kvalitetsfrø, et irrigasjonssett 
og gjødsel. Et slikt sett koster rundt 100 
kroner. Før måtte de hente vann flere 
ganger om dagen slik at plantene fikk nok 
vann. Takket være irrigasjonssystemet, får 
plantene vannet de trenger. 

Ofte kan det være trangt om plassen i 
landsbyer og hager, derfor er også plassut-
nyttelse et viktig tema Phanga lærer bort. 
I stedet for å plante en rad med tomater, 
bruker de samme plassen til å dyrke to 
rader. I tillegg får bøndene en innføring i 
hvilke grønnsaker som egner seg best å 
dyrke og hvordan de best bør oppbevares 
slik at de kan øke inntektene sine. 

– Bøndene som er med i prosjektet har 
tjent nok til å kjøpe seg en hønsegård, 
skoleuniformer eller sende barna på skole. 
De har også nok mat til hele familien. 

Nye metoder: Agronomen har ansvar for 17 områder med 12 bønder i hvert område. Han lærer dem om 
nye metoder og hvordan en får mest ut av grønnsaksåkeren sin. 
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Lokal informasjon 
I Tjølling og Østre Halsen menigheter gjennomføres fasteaksjonen tirsdag 5. april. 
Da sender vi ut konfirmanter og andre frivillige med bøsser for at flest mulig skal få 
anledning til å støtte fasteaksjonen. Alle bøssebærere har også med seg informasjon 
om hvordan man kan gi med vipps eller via bankkonto. 

Ta godt imot våre bøssebærere når de kommer! Og ta kontakt med noen av oss som 
jobber i menighetene om du har anledning til å gå med bøsse. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa 
rent vann og en fremtid

For 250 kr gir du et menneske 
varig tilgang til rent vann

I tillegg kan vi se at de kjøper mer land 
og dermed utvider jordbruksarealet sitt, 
forklarer han. 

Etter at bøndene ble med i prosjektet, kan 
agronomen se stor forskjell i folks liv. 
– Bøndene og familiene deres har nå enkel 
og forutsigbar tilgang til grønnsaker. De 
har økt inntektene sine og de investerer 
videre. Før hadde de kanskje ingen eller lite 
penger. Nå har de en stabil inntekt, som 
sørger for næringsrik mat på bordet hver 
eneste dag. 

Denne endringen gjør at han har tro på 
fremtiden. 

– Målet mitt er å få andre til å se hvordan 
de selv kan endre sine liv. Som nyutdannet 
håpet jeg at jeg skulle få oppfylt min drøm 
om å jobbe i Kirkens Nødhjelp. Nå gjør jeg 
det, og det gjør meg glad og takk-
nemlig. Måten Kirkens Nødhjelp jobber 
med lokalsamfunn på, er riktig og viktig. 
Jeg er veldig stolt over at jeg får være med 
på å forandre verden. 
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Tjølling menighet

 TURGRUPPE PÅ 
 TJØLLINGVOLLEN 

 Er du hjemme onsdager mellom kl 12.00-13.00. Ta med en 
 venn eller bekjent og bli med i turgruppen på Tjøllingvollen. Vi 
 tilpasser turen ut fra funksjon og kapasitet. Du velger selv hvor 
 lang du vil gå. 

 Vi går i nærmiljøet på Tjøllingvollen med oppmøte i kafeteriaen 
 på Tjølling sykehjem. 

 Der avslutter vi turen med en kopp kaffe i felleskap kl 13.00 

 Er du er syk, må vi be deg holde deg hjemme av hensyn til andre. Vi 
 jobber etter retningslinjene for forsvarlig drift. 

 Ta gjerne med deg en flaske vann og husk klær etter vær, så ligger alt til 
 rette for en trivelig dag sammen andre fine folk. 

 Vil du være frivillig på turen så er det mulig. Vi trenger følgesvenner på 
 turen. Så meld deg på turgruppen. 

 Oppstart: 20 april 2022 

 Påmelding: tirsdag og fredag mellom kl 09.00 og 14.00 på 
 Tlf 412 90 960 
 Et samarbeid mellom Tjølling sykehjem, Hjemmetjenester Larvik kommune og 
 menighetsrådet på Tjølling. 
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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 guds-
tjeneste i Østre Halsen kirke.

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 3.april kl.11.00
4.søndag i fastetiden

Fasteaksjonsgudstjeneste. 
Line Vettestad fra Kirkens Nødhjelp deltar.

Torsdag 14.april kl.18
Skjærtorsdag

Gudstjeneste. Nattverd. 
Thea Andersen Larsen, klarinett.

Fredag 15.april kl.11
Langfredag

Gudstjeneste. Ludvig Arne Stokland, trombone.

Søndag 17.april kl.11
Påskedag

Høytidsgudstjeneste. Mulighet for dåp. Nattverd. 
Musikkinnslag.

Søndag 1.mai kl.11.00
3. søndag i påsketiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 8.mai kl.11.00
4.søndag i påsketiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Tirsdag 17.mai kl.09.15 Festgudstjeneste

Søndag 22.mai kl. 11.00
6.søndag i påsketiden

Gudstjeneste. Nattverd.

Lørdag 28.mai og søndag 29.mai Konfirmasjonsgudstjenester.

Søndag 5.juni kl. 11.00
Pinsedag

Høytidsgudstjeneste med mulighet for dåp. 
Nattverd.

Søndag 12.juni kl. 11.00
Treenighetssøndag

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 19.juni kl.11.00
2. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste. Nattverd. Gullkonfirmanter.

Søndag 3.juli kl.11
4.søndag i treenighetstiden.

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli kl.11
6.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 7.august kl.11
9.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl.11
11.søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.
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Tjølling menighet

Åpent hus
Åpent hus har sin første samling tirsdag 22.mars kl.11 på menighetssenteret.
De neste samlingene er:
Tirsdag 26.04
Tirsdag 24.05
Tirsdag 21.06

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 fortsetter innsamling 
til kjøp av flygel til Tjølling kirke.
Vi ønsker gaveløfte fra firmaer 
og privatpersoner, som vil være 
med å gjøre dette mulig.

Tjølling menighet fikk ny 
kantor våren 2019. Anastasiya 
Bazhenova er 32 år og svært 
godt utdannet. Vi ønsker at 
Anastasiya og andre utøvende 
kirkemusikere skal få oppleve 
glede ved også å spille flygel i 
Tjølling kirke. Vårt mål er å få 
samlet inn resterende beløp på 
kr 50.000,- for overtagelse av 
flygel.

Vi er så heldige å ha fått lånt et meget pent brukt flygel fra en privatperson. Vår kantor 
har spilt på dette og anbefaler kjøp av flygelet. Tjølling menighetsråd godkjenner kjøp og 
anbefaler innsamlingen. 
Vi ønsker gaveløfte fra firmaer og privatpersoner. Alle gavebeløp mottas med takk!
Alle gaver over 500 kroner gir skattefritak. Du sender din gave til konto: 2540.21.00918 
Tjølling menighet.
Innbetaling merkes: FLYGEL
Oppgi ditt personnummer: (11 siffer), dette for registrering av skattefri gave.
TAKK til alle som vil bidra!
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I menigheten er vi heldige som har 
mange frivillige medarbeidere! De bidrar 
med alt fra å være medliturg i guds-
tjenester, til kaffe-koking/matservering, 
til å være leder for barn og unge, og 
mye mer! Det er både sosiale og 
praktiske oppgaver, gjerne kombinert. 
Etter et par år med mindre aktivitet enn 
vanlig, gleder vi oss nå over alt som skjer 
i menigheten. Dersom du kan tenke deg 
å være med som frivillig, så ta kontakt 
med en av oss som jobber i menigheten. 

Anne og Arve Stranden har vært aktive i 
Tjølling menighet siden slutten av 1980-tal-
let. Her har de trivdes godt og funnet sin 
plass. Det har vært med i alt fra menighets-
råd, til barne- og ungdomsarbeid, husgrup-
per med konfirmanter og søndagsskole.

Hva er det som gjør menighetslivet så 
viktig for dere?
Det som betyr mest er å være en del av et 
fellesskap der vi får høre Guds ord jevnlig.  
Det store fellesskapet i gudstjenestene er 
viktig, men også det å ha et mindre felles-
skap som en bibelgruppe eller samtalegrup-
pe der vi kan snakke sammen, be og stille 
spørsmål om livet og troen betyr mye.

Noe av det viktigste vi kan gjøre i kirken er 
å bygge relasjoner og skape møteplasser. 
Det sosiale er viktig og det fine i Den norske 
kirke er at terskel er lav.

Anne og Arve mimrer tilbake til år 2000 da 
menighetssenteret ble pusset opp på dug-
nad og det flotte fellesskapet som ble rundt 
dette. Det samme gjelder menighetswe-
ekendene på Jønnbu fjellkirke, Lifjell og ikke 
minst samlingene med Alfakurs. Det gav 
veldig mye tilbake til troen og fellesskapet.

Dere har hatt husgrupper med kon-
firmanter i ca 30 år. Hvordan har det 
vært?
Vi skjønner at vi har holdt på en stund 
med husgrupper når en konfirmant sa at 
pappaen hans også hadde vært hos oss på 
husgruppe.

Men vi synes det er flott å ta imot konfir-
manter fremdeles. Det er fantastisk at vi får 
kjørt ungdommene rett til døra og vi kan 
snakke sammen om livet og den kristne tro. 
Vi opplever at det er veldig flotte ungdom-
mer som kommer med mange tanker og 
spørsmål. Det er spennende! Så synes vi det 
er fint å kunne dele noe med ungdommene 
om konkret kristenliv i hverdagen. Hvorfor 
er vi kristne og hvordan praktiserer vi troen 
vår. 

Det har vært en spesiell tid de siste to 
årene med pandemien. 
Vi har savnet det store fellesskapet i me-
nigheten. Det tar tid å komme i gang igjen 
etter nedstengning og restriksjoner også i 
kirken. Vanene og rutinene må oppfriskes 
igjen. Men vi trenger det kristne fellesska-
pet og de sosiale møtepunktene der vi kan 
være sammen. 

Frivillige medarbeidere



Breddetiltak i vinter

Juleverksted for 5-åringer
I begynnelsen av desember inviterte vi til 
juleverksted for 5-åringer. Det var en fin 

gjeng med barn som hadde det gøy med 
laging av engler, snekring av julekrybber, 
m.m.

Det er gøy å snekre sin egen julekrybbe! Takk til Byggmakker på Øya for flotte materialer!

Tjølling menighet

16 Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen



17Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen

Helt førsteklasses!
På en gudstjeneste i februar delte vi ut 
boka «Tre i et tre» av Runar Bang til 
førsteklassingene i menigheten. Boka 
handler om tre barn som har en 
hemmelig klubb, oppe i et tre. Den er 
både morsom og lærerik, og er fin å lese 

voksen og barn sammen. Vi har delt ut 
boka i flere år, og har fått mange gode 
tilbakemeldinger! Dersom det er første-
klassinger som ikke kunne komme 
denne dagen, men som ønsker å få 
boka, er det bare å ta kontakt med en 
av oss som jobber i menigheten!

Her er noen av dem som fikk boka utdelt i kirken.

Boka anbefales på det varmeste! Ta 
kontakt om du har en førsteklassing 
som ønsker å få boka på etterskudd.
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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.
 
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 møtes hver 
fjerde onsdag, 
og datoer videre 
våren 2022 er 
6. april og 4. mai

Familiesøndagskolen
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. Tidsram-
men 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 våren/sommeren er:
3.april
1.mai
5.juni
For mer informasjon se 
«familiesøndagsskolen i Tjølling» 
på facebook

Tjølling menighet
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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.

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 oddetalls-
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. 

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. 

Legoklubb
Legoklubben møtes annenhver onsdag 
kl.18.30-20.00 og er fra 2.-7.klasse. Vi 
bygger lego utfra en bibelfortelling vi 
hører og noen ganger bygger vi fritt. 
Vi avslutter med kveldsmat.
For mer informasjon se «legoklubben i 
Tjølling menighet»

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
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BARNASBARNAS

  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

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

Prikk til prikkPrikk til prikk

1

2

3

4

7
8

9

10 11
12

13

14
15

16

1718
19

2921

22

2324

25

26

27

28

29

30
5 6

Finn fem feil!Finn fem feil!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under? Tegning: Kari Sortland

– Jeg vil 
kjøpe en hatt.

– Vet du hvilken 
størrelse du bruker?
– Nei, men jeg tok 

med hodet for 
sikkerhets 

skyld.

En mann kom 
inn på en bensinstasjon 

og spurte dama bak disken:
– Har du en sånn bustete 
og morsom liten figur som 
jeg kan henge på speilet 

inni bilen?
Dama ropte til mannen sin 

inne på verkstedet:
– Lars, det er noen her 

som vil kjøpe 
deg!

Vitser
Vitser
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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 Østre Tjølling kirke.

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 13. mars kl. 11
2. søndag i fastetiden Gudstjeneste med dåp

Søndag 20. mars, kl. 11
3. søndag i fastetiden Gudstjeneste etterfulgt av menighetens årsmøte

Søndag 27. mars, kl. 11
Maria budskapsdag Gudstjeneste for store og små. Halsing synger.

Søndag 10. april, kl 11
Palmesøndag Gudstjeneste

Fredag 15. april, kl 11
Langfredag Gudstjeneste

Søndag 17. april, kl 11
Påskedag Høytidsgudstjeneste. Påskefrokost fra kl 10

Søndag 24 april, kl 12
2. søndag i påsketiden Konfirmantenes samtalegudstjeneste

7. mai og 8. mai Konfirmasjonsgudstjenester

15. mai, kl 11 Gudstjeneste

22. mai, kl 11 Gudstjeneste for store og små

29. mai, kl 18 Kveldsgudstjeneste

5. juni, kl 11
Pinsedag Høytidsgudstjeneste

19. juni, kl 11 Friluftsgudstjeneste (følg med på menighetens  
 sider for sted)

10.juli kl.11 Gudstjeneste

14.august Gudstjeneste

28.august Gudstjeneste
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Østre Halsen menighet

Vet du hva en tårnagent gjør? Tårna-
genter løser oppdrag og mysterier og 
utforsker kirken og Bibelens fortellinger! 
Agentene i Østre Halsen kirke samlet 
seg en lørdag i februar. Det var 13 flotte 
hovedagenter i 8-års-alder, samt noen 
betraktelig eldre spesialagenter! Det ble 
løst mange oppdrag knyttet til symboler 
og bibeltekster, agentmaten gikk ned 
på høykant og tårnagentsangen runget. 
Dagen etter var det gudstjeneste der tår-
nagentene deltok. Denne gangen hadde 
de også med seg familien sin. 

Det var kirkevandring der nye oppdrag 
ble utført, og vi fikk høre om såkornet 
som falt på ulik grunn og fikk for-
skjellige forutsetninger for å vokse seg 
stort. Gudstjenesten ble avsluttet med 
framføring av tårnagentsangen før alle 
fikk smake på agentkaker med tilbehør. 
Samfunnet var åpnet enda mer opp igjen 
i løpet av helgen, og vi kunne velge fritt 
hvem vi ville sitte sammen med! Det ble 
en lang og god kirkekaffe som avslut-
ning på en flott helg!

Tårnagenthelg i Østre Halsen kirke

Foto: Sigbjørn Aamelfot
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Konsert tirsdag 7.juni kl.19:00:
Konsert med Kor uten grenser og dirigent/solist Maria Merete Trøen.
Piano: Pieter Leebeek

Velkommen til åpen kirke torsdager 
mellom kl. 11 og 13. Et rom for livet som 
det er. Her kan du komme innom for en 
stille stund, lang eller kort. Det er mulig-
het for å tenne lys, be en bønn eller bare 
være stille. 

Fra kl. 11.30 er det mat og prat i menig-
hetssalen sammen med ansatte som er 

på jobb. Vi serverer kaffe og te til deg 
som kommer innom, sammen med en 
vaffel eller noe annet godt. Medbrakt 
niste er selvsagt også et alternativ!

De søndagene det er gudstjeneste, vil 
også kirkerommet være tilgjengelig for 
stillhet og bønn en liten time etter guds-
tjenesten.

ØSTRE HALSEN KIRKE: Tenn et lys for håp og fred!
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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. Koret ledes av menighetspedagog 
Elisabeth og kantor Pieter spiller til. Vi 
har korøvelse i kirkerommet på tors-
dager fra kl 17.00-17.30. Barna får her 
mulighet til å synge sammen -eller synge 
solo. De får også lære å synge i mikro-
fon, 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

Lørdagstreff
Lørdagstreffene er i menighetssalen fra 
11.00-13.00. Følg med i avisen for dato.

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

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» 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

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 
aktiviteter. Kontakt: Elisabeth Bøe 
Grøtteland, 95141785.
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Babysang
Babysang er et fellesskap for nybakte 
foreldre og barn fra 0-1 år. Vi samles hver 
onsdag kl 11-13 i Østre Halsen kirke. 
Først er det en samling i kirkerommet 
som etterfølges av lunsj i menighetssalen.
Vi håper å kunne flytte enkelte samlinger 
til Rekkevik sykehjem, slik vi gjorde før 
pandemien. Babysang er godt for samspil-
let 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

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 

Mannsgruppa
Første tirsdag i måneden mellom 11-13.
5. april
3. mai
7. juni
Kontaktperson: Øystein Evensen 
tlf. 92206150

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

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 

Velkommen! 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og 
frivillige medarbeidere   

Foto: Bo Mathisen
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Vil du støtte 
menighets-
bladet?

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.
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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
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Når en leser Det nye testamentes 
skildringer av oppstandelsen, er det 
påfallende hvor vanskelig det var for 
Jesu disipler å tro det de fikk se og høre 
påskemorgen. Eller kanskje er det ikke så 
rart? Det er vel strengt tatt ikke så mye 
lettere for meg å tro på oppstandelsen? 
Døden og dødskreftene, derimot, er 
påtakelig nærværende og har mange 
vitner. 

Maria Magdalena og de andre som kom 
til den tomme graven påskemorgen var 
akkurat like hjelpeløse som oss i møte 
med døden. Underet var ikke noe de 
framkalte med sin tro eller sitt håp. 
Det var Guds kraft som gjorde det, ikke 
deres egen. Rett nok kan menneskers 
tro utrette mye, men ikke dette. Det var 
ikke troen eller håpet som drev Maria ut 
mens det ennå var mørkt, bare kjærlig-
heten til en som var død. Den morgenen 

ble det født en levende tro på en levende 
Herre. 

Oppstandelsestroen var ikke en tro som 
vokste fram i kirken. Det var en kirke 
som grodde fram omkring troen, og 
selve den forutsetningen som troen var 
grunnlagt på. Kirken gror ikke fram av 
en sannsynlighet. Den gror fram av han 
som sa: «Jeg er oppstandelsen og livet.» 
(Joh 11,25) 

Det var heller ikke kraften i medlemme-
nes overbevisning som var avgjørende. 
Oppstandelsen er ikke avhengig av oss 
selv. Derfor finnes det også et levende 
håp som ikke er avhengig av oss selv. 

Dette håpet holdes levende ved at vi 
stadig holder ryktet om Jesus levende. 
Derfor trenger vi å komme sammen for 
å høre historien om ham og gjøre den 
levende, slik han selv oppfordrer oss med 
ordene fra innstiftelsen av nattverden: 
«Gjør dette til minne om meg.»

Etter to år med pandemi – og attpåtil 
påskestengte kirker – håper jeg at kirken 
kan bringe oss sammen igjen til påske-
feiring, gudstjeneste, bønn og 
kulturopplevelser. For at troen, håpet og 
kjærligheten kan få ny næring og kraft. 

La oss vitne om håpet med føttene våre, 
når vi går til kirken og oppsøker felles-
skapet om den oppstandne og levende 
Jesus. 

Biskop Jan Otto Myrseth

Tror du på oppstandelsen?




