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Godt liv – god jul!
Larvik Prosti har sammen med 

helse- og omsorgssektoren i 
Larvik kommune arrangert en 
foredragsserie i Nanset kirke denne 
høsten.  Denne gikk over 6 kvelder 
og handlet om menneskeverd, helse 
og livskvalitet under tittelen ”godt 
liv - hele livet”. «Ledsagere» som 
meg fikk delta om plassen i benke-
radene tillot det. 

Vi fikk med faglig inn-
sikt og mye humor lære 
om menneskeverd, helse 
livskvalitet og åndelige 
behov.  Det er nødven-
dig å bli minnet om at 
vi er mennesker i mange ulike livs-
situasjoner, med forskjellige behov 
og muligheter.   I tillegg trenger vi 
å høre hvor godt de fleste av oss 
egentlig har det, og at glede og et 
godt liv ikke kommer som en direk-
te følge av materiell velstand, makt 
og sosial status.  

I forkant av julen, og i et av ver-
dens rikeste land er dette en nyttig 
påminnelse å få.  riktignok er det 
mye fint og nødvendig som gis bort 
til jul, og gleden er stor både for gi-

ver og mottaker.  Vi må imidlertid 
ikke glemme at menneskene har 
et åndelig behov.  Det å finne «me-
ningen med livet» er et uttrykk for 
dette behovet.   

Det er derfor vi med stor frimodig-
het kirken enda en gang kan invite-
re folk til å høre fortellingene om da 
gud ble menneske og ble født inn i 
verden som et lite barn.  Jeg er stolt 

og glad for at kirken vår 
og andre menigheter og 
kirkesamfunn får denne 
anledningen til å fortelle 
julens budskap.  
gud som ville gi men-

neskene en mulighet til å forsone 
seg meg ham og gav sin sønn det-
te oppdraget.  gud ville også at 
det  skulle bli fred på jorden, og 
slik lød det fra englenes hærskare: 

”Ære være Gud i det høyeste og fred 
på jorden blant mennesker som 
Gud har glede i”

God jul og godt nytt år til alle 
lesere av menighetsbladet!

Paul Edvard Vittersø
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Omkring juletider er det 
mange fortellinger vi liker 

å høre på ny. Vi kan dem så godt 
allerede, men det er fint å få høre 
dem om igjen for å bli minnet 
om at de fortsatt gjelder. Dickens 
julefortelling er en av dem, Den 
gamle skomakeren er en annen, 
Karl Bertil Jonssons julaften en 
tredje. 

En fortelling jeg vokste opp med 
som forteller noe om julens 
budskap på en litt annerledes måte 
er Løven, Heksa og Klesskapet 
av C.S. Lewis. Mange kjenner 
historien: de fire barna Peter, Lucy, 
Susan og Edmund som må flytte 
til onkelen sin på landet under 
krigen, og som der oppdager 
et klesskap som fører inn til en 
helt annen og magisk verden: 
Narnia, befolket med fantastiske 
skapninger, hekser og snakkende 
dyr. Det er et øyeblikk i den boka 
som alltid gir meg gysninger av 
spenning og forventning. Barna 
er ankommet huset til herr og fru 
Bever, og herr Bever forteller om 
hvordan folket i Narnia er under 
forbannelsen til en hvit heks. Det 

har vært vinter i hundre år; vinter, 
men aldri jul. aldri lek, aldri 
fest og glede, bare kulde, sorg og 
elendighet. Men så lener beveren 
seg over til barna og hvisker de 
magiske ordene: ”De sier at aslan 
er underveis – kanskje han alt er 
kommet.”  Barna vet ennå ikke 
hvem aslan er, men ordene fyller 
dem med en underlig følelse 
av ”noe så godt at det ikke kan 
formes i ord.” De fylles av mot 
og forventning. aslan, finner de 
omsider ut, er den mektige løven 
som skapte Narnia i sin tid, og 
som nå er kommet tilbake for å 
frelse det fra heksas makt. I en 
senere bok, reisen til det ytterste 
hav, forteller aslan at han også er 
å finne i vår verden, men at vi her 
kjenner ham ikke først og fremst 
som en løve, men som et lam. 
Den som vet hvem aslan virkelig 
er forstår hvorfor tanken på hans 
komme skapte så sterke følelser i 
barna. Den som kom til Narnias 
unnsetning, er den samme som 
kom til vår: i en stall en natt for 
lenge, lenge siden, som likevel er 
så nær. 

Han er underveis – han er alt kommet
av Øystein Evensen

forts. neste side
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For den som har øyne til å se det 
så er vår verden ikke noe mindre 
magisk enn Narnia, men også den 
er under en forbannelse. Det er så 
mye kulde som rår der det skulle 
ha vært varme, så mye bitterhet og 
fiendskap der det skulle ha vært 
glede og vennskap, så mye krig, og 
nød og uro der det skulle ha vært 
fred på jorden blant mennesker 
som gud har glede i. Folk har 
alle steder og til alle tider ventet 
på og lengtet etter at noen skal 
komme og gjøre noe med alt dette; 
oppheve forbannelsen og vise at 
vi ikke er forlatt eller overlatt til 
oss selv. Mange av våre eventyr, 
legender og myter forteller om det 
samme håpet. Men over alle disse 

har vi også én fortelling der håpet 
er oppfylt, hvor den som skulle 
komme, er kommet! Vi er ikke 
forlatt eller overlatt til oss selv, det 
kommer vi aldri til å være. For 
et barn er oss født, han som er 
fredsfyrsten, han som er gud iblant 
oss – Jesus Kristus, han som er 
kommet for å gjøre alle ting nye. 

Kanskje denne julen blir en tid som 
åpner øynene våre for det magiske 
og det mirakuløse i verden, det som 
lar oss tro at alt snudde med barnet 
i krybben. Vi ser det kanskje ikke 
ennå, men forbannelsen er brutt. 
Kongen fra himmelen har kommet 
til oss og alt nå fordriver han 
mørket og tiner kulden. 

Sokneprest gun-
stein Sandnes 
vil fra 1. januar 
redusere stillingen 
til 60 %.   Prest 
are Sandnes vil 
være vikar i 40%.

På bildet ser vi 
presten sikte mot 
stjernene sammen 
med fire barn på 
gudstjenesten  
den 12. oktober.

Sokneprest gunstein Sandnes i redusert stilling
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Jeg fant denne salmen i den nye salmeboka. Den hadde en nydelig 
melodi som man blir gående å nynne på lenge. Det er en alvorlig tekst 
som minner oss om at det er mange som trenger oss. La oss ikke bli så 
opptatte av å lage jul at vi glemmer den store gaven som er gitt til alle, 
ikke bare de vellykkede. La oss be om at Stjernebarnet stiger ned og 
skaper en jul for alle. 

Janne Helen Kristiansen

Min sang

Solbarn, jordbarn 
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud.
stråler mot oss kjærlighet fra gud.

refr.  Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
           så jordens barn i alle land finner julens fred.

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
Misbrukt, skadet i den dype natt.
 
glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,
Ingen merker tåren på dets kinn.

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer.
Trosbarn, guds barn, håper, venter, ber.

Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,
Vis hvert jordbarn himlens herlighet.

Tekst: Shelley Murray, norsk: Eivind Skeie
Melodi: Carlton R. Young - Norsk salmebok nr 26
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Velkommen til Barnetrim 
på Østre Halsen! Foto: 

Sølvi Helleren Larsen
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Hver mandag fyller vi gymsalen 
med liv og glede. Her kan barnet ut-
fordre egne ferdigheter gjennom fri 
lek og felles aktivitet. Liten samling 
med bibelfortelling.   
Vi avslutter samlingen med den lille 
bønnen: "Kjære gud ta hånden min, 
slipp den aldri ut av din. Led meg 
på din vei hver dag, gjør meg trygg, 
god og glad".    

Vi ønsker at barna skal ha det spen-
nende, trygt og trivelig på samlin-
gene! Vi starter opp igjen mandag 
12. januar 2015.  
Velkommen barn 1-5 år mandager 
kl. 17-18 i barneskolens gymsal.

Kontaktperson: 
Lars a. Løwe, tlf. 98253326, 
lars.lowe@larvik.kirken.no   

Mange konfirmantforeldre kom 
på dugnad ute og inne i kirken 13 
oktober.                                                                              
                                                                                        
De gjorde alle en kjempeinnsats for 
kirka vår!   Tusen takk til dere alle!!

Foto: Liv Horn

DugnaD I ØSTRe 
HaLSen kIRke
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Julen forsterker livets gleder, og 
gir ekstra tyngde til livets sorger. 

Juletiden er et forstørrelsesglass 
som intensiverer både livsopplevel-
ser og troserfaringer. Derfor blir vi 
engasjerte og følsomme. noen og 
enhver av oss tenker også særlig på 
mennesker som er gått bort inn-
under jul. 

av en eller annen grunn har jeg 
denne førjulstiden tenkt på en god 
venn fra gjøvik, som døde for noen 
år siden, bokhandler Stein Landmark. 
Han var en av flere gode ledere i 
Norges KFUM/KFUK på gjøvik. Og 
julefesten på deres forsamlingshus, 
Ynglingen, er ett av mange gyldne 
minner fra oppvekstårene i Mjøsbyen. 
Jeg husker særlig en fest der Stein var 
møteleder og intervjuet en Totning 
som hadde opplevd at hans største 
drøm i livet hadde gått i oppfyllelse 
det året; en amerikatur til slekt og 
venner ”over there”. Og det var ikke 
måte på hvor mye han hadde opp-
levd, selv om han ”itte kunne ett ord 
engelsk”, Derfor spurte intervjueren 
om ”han itte hadde språkproblem?” 
Og svaret kom kontant: ”Itte je, men 
dom!” 
I tider med terror, overgrep og umen-
neskelighet i Syria, Midt-Østen og 

afrika. I en verden med urett, døde-
lige epidemier og krenkelser svært så 
tett på oss, og i en verden som venter 
i spenning på neste katastrofe, stiller 
vi det samme spørsmålet til gud: 
”Har du ikke språkproblemer gud, 
når så mange ikke forstår deg? Kunne 
du ikke talt litt klarere om din allmakt 
og godhet, tross alt?” Eller som ga-
briel Scott sukker i Jernbyrden: ”Ville 
du tapt noe på det, gud?” 

Det er som om gud hvisker til oss: 
Det var derfor jeg kom. Det var 
derfor jeg måtte bli en av dere og dele 
deres kår. I den kristne kirke bekjen-
ner vi troen på at vår gud er den 
eneste gud med sår. Han ble utsatt 
for umenneskelighet og overgrep, slik 
den tyske presten Dietrich Bonhoeffer 
ropte fra sin natt i Buchenwald: ”Bare 
en lidende gud kan hjelpe lidende 
mennesker”.  Det er dette som er inn-
holdet i den julesangen som berører 
så mange over hele kloden: ” O helga 
natt”. Det var i denne hellige natten at 
gud lot underet skje: ”Ordet ble men-
neske og tok bolig i blant oss, og vi så 
hans herlighet, den herlighet som den 
enbårne Sønn har fra sin Far, full av 
nåde og sannhet”.  
Dette er det helt avgjørende orien-
teringspunkt for den kristne tro. at 

Julen som forstørrelsesglass

JuLeBeTRakTnIng  
aV BISkOP PeR aRne DaHL
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Jesus kom til oss som sann gud og 
sant menneske. Det er dette kris-
tendom handler om; å tale sant om 
gud og sant om mennesket. Hvis 
du undrer deg over hvem gud er, 
se hvordan Jesus møtte kvinner og 
menn med oppreisning og nytt liv. 
Hvis du vil vite hva det er å være 
levende: gjør som gud. Bli sant 
menneske!  Julen gir landings-
stripe til dette avgjørende budskap i 
verden, slik en av den første kristne 
kirkes veivisere, ørkenfaderen Efraim 
Syreren, sa det på 300-tallet: 
Om han ikke var menneske, 
hvem var det da som lå i krybben?
Om han ikke var gud,
til hvem var det englene sang lov-
sanger?
Om han ikke var menneske,
Hvem var det da som ble innbudt til 
bryllup i Kana?
Om han ikke var gud,
Hvem forvandlet vann til vin?
Om han ikke var menneske,
Hvem var det som gråt ved Lasarus 
sin grav?
Om han ikke var gud,
Hvem var det som kalte ut han som 
hadde vært død i fire dager?

Da Jesus kom, var det som sann gud 
og sant menneske. Sånn sett er julen 
et forstørrelsesglass som også gjør 
Jesus større som sann gud og sant 
menneske. Den kristne tro handler 
om himmel og jord, ja om Jesus Kris-
tus som den dype sammenheng i vår 

tilværelse. Julens budskap skildrer 
guds drøm, presist uttrykt i salme-
strofen: ”Der Jesus er, der møtes jord 
og himmel”. Det kostet noe for gud 
å la drømmen bli virkelighet, og det 
krever noe av oss å følge ham etter. 
I tilbedelse av gud trer vår sanne 
menneskelighet fram og i solidari-
tet med medmennesker bryter det 
sant guddommelige gjennom til et 
samstemt gLOrIa: ”Ære være gud 
i det høyeste, og fred på jorden blant 
mennesker som gud har sin glede i”. 

 Ikke merkelig at kjell 
aukrust i «Ludvigs jul» er takk-
nemlig for at gud til og med har 
tatt turen til alvdal: ”gud velsigne 
Vår Herre” , mumlet Ludvig i mål-
løs beundring for Skaperens verk.  
Ja, gud velsigne dere alle, sier bi-
skopen deres i den samme undring 
over Skaperens verk innunder julen 
2014.
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Vakker salmesang og 
musikk i Tjølling kirke

Søndag 16. novem-
ber arrangerte kan-
tor Halvard Brattvoll 
salmekveld i Tjølling 
kirke. 

Sangeren Johanne asp 
deltok, sammen med 
ragnvald gaustad på 
gitar, Morten Kulseng, 
slagverk, Yngvar 
Skarvang, gitar , 
annette Berge Moen, 
fløyte og Fritz Harald Halvorsen, 
kontrabass. 

Kantor Halvard Brattvoll ledet 
kvelden og spilte  piano og orgel.   

Foto: P.E.Vittersø   



Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

  Nr. 4 2014 Desember  Side 13      

Gjallar-
horn med 

jubileums-
konsert i 
Tjølling 
kirke  2. 

desember

Henrik Kaupang dirigerte Gjallarhorn på denne flotte kon-
serten med julemelodier, og markerte på den måten korpsets 
25 års jubileum.  Johanne Nordheim var solist, og Jon Vegard 
Næss spilte gitar sammen med dirigenten.  

Foto: P.E.Vittersø.

Kirkekaffe 
og -pølser  
i Tjølling

Øystein Evensen, nypresten på Halsen, skal også være endel 
i Tjølling kirke.  Etter gudstjenesten 16. november ble dette 
markert med pølser, kaffe og marsipankake, noe som ble 
godt mottatt av menigheten.   T.v. tilbyr Ellen Talset og Eva 
Lill Ludvigsen kaffe og kake, mens over ser vi f.v. Eilert 
Kaupang, Fred Johansen, Øystein Evensen, anna Kristine 
Kaupang,  Kirsti B. Vittesø og asbjørn Hellenes som har 
forsynt seg av pølsene.
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Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke 
overvunnet det!
 
Søndag 30. november inviterte konfirmantene 
i Østre Halsen foreldre/foresatte/faddere og 
menigheten til Lysmesse. Lysmesse er en lys 
gudstjeneste der alle konfirmanter bidrar med 
noe, for å spre lys i mørketiden.
 
Musikk-konfirmantene har jobbet ekstra fram 
mot denne gudstjenesten. Fra slutten av oktober 
har de samlet seg hver tirsdag i Østre Halsen 
kirke, og jobbet fram mot lysmessen. 
 
Dette ble en uforglemmelig opplevelse med 
utrolig vakker musikk, både som solostykker og 
akkompagnement til salmesang. 
De er engasjerte, dyktige, en fryd å jobbe sam-
men med! 

Tekst: Pieter Leebeek     Foto: Lars Løwe

LySMeSSe I ØSTRe HaLSen kIRke
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Årets musikk-konfirmanter er 
Johanne Nordheim (vokal og klarinett),  

Jan Harald Aasen (fiolin, flygel og vokal), Vegard Øyjordsbakken Gustavsen (trompet, 
gitar og vokal).  Kine Olafsen (fjorårskonfirmant) er også med og spiller (fløyte). 
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Onsdag 24.desember      Julaften
Tjølling kirke    kl. 13.00 Familiegudstjeneste
Tjølling kirke    kl. 14.30 Familiegudstjeneste
Tjølling kirke    kl. 16.00 Familiegudstjeneste
Østre Halsen    kl. 14.30 Familiegudstjeneste 
Østre Halsen    kl. 16.00 Familiegudstjene 

Torsdag 25.desember      Juledag
Tjølling kirke     kl. 12.00 gudstjeneste 
Østre Halsen    kl. 12.00 gudstjeneste

Fredag 26. desember     2. juledag
rekkevik sykehjem    kl. 11.00 gudstjenestelig møte

Søndag 28. desember      Søndag etter jul
Østre Halsen    kl. 10.00 gudstjeneste

Onsdag 31.desember     nyttårsaften
Tjølling kirke     kl. 23.15 gudstjeneste

Torsdag 01. januar   nyttårsdag
Østre Halsen kirke   kl. 12.00 gudstjeneste

Søndag 04. januar   kristi åpenbaringsdag
Tjølling kirke    kl. 11.00 gudstjeneste
Østre Halsen kirke   *)     gudstjeneste

Søndag 11. januar   2.søndag i åpenbaringstiden
Tjølling Menighetssenter  kl. 17.00  Sanggudstjeneste

Søndag 18. januar   3.søndag i åpenbaringstiden
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste
Østre Halsen kirke   kl. 18.00  Musikkandakt

Søndag 25. januar   4. søndag i åpenbaringstiden
Tjølling kirke    kl. 11.00 Barnegudstjeneste
Østre Halsen kirke   *)   gudstjeneste
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Søndag 01. februar   Såmannssøndagen
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste

Søndag 08. februar   kristi forklarelsesdag
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste
Østre Halsen kirke   *)     Familiegudstjeneste

Søndag 15. februar   Søndag før faste 
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste
Østre Halsen kirke   kl. 18.00  Ungdomsgudstjeneste

Søndag 22. februar   1.søndag i faste
Tjølling kirke    kl. 11.00  Barnegudstjeneste
Østre Halsen kirke   *)    gudstjeneste

Søndag 01. mars   2.søndag i faste
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste

Søndag 08. mars   3.søndag i faste
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste
Østre Halsen kirke   *)     gudstjeneste

Søndag 15. mars   4.søndag i faste
Tjølling kirke    kl. 11.00  gudstjeneste
Østre Halsen kirke   kl. 18.00  Barnegudstjeneste

Søndag 22. mars   Maria Budskapsdag
Tjølling kirke    kl. 11.00  Tårnagentgudstjeneste
Tjølling kirke    kl. 18.00  Sangkveld
Østre Halsen kirke   *)    gudstjeneste

Søndag 29. mars   Palmesøndag
Tjølling kirke    kl. 11.00  Barnegudstjeneste

*) Tidspunkt for formiddagsgudstjenestene på Østre Halsen blir 
kunngjort i lokalavisa.
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I slutten av oktober hadde vi 
besøk av Tore Thomassen i Østre 

Halsen kirke. Thomassen er en 
sprek musiker som lett leker seg 
gjennom en time i kirkerommet. 
Han har evnen til å få 
små og store til å tenke, 
og tenke etter hvorfor vi 
er tilstede. 

Vi trenger hverandre, og 
alt begynner med å si hei 
når vi møtes. 
Han tok oss også med 
på ”jakt” etter hemme-
ligheter i kirkerommet. 

Døpefonten var en av hemme-
lighetene han pekte på. Vannet vi 
møter i dåpen kan holde oss rene 
og utørste gjennom livet, forklarte 
han. 

Konsert med Tore Thomassen

Noen av 
guttene var 
modige, og 
tok sjansen på 
å hjelpe Tore 
å synge. 

Da musikken 
svingte som 
best, benyttet 
et par av jen-
tene anled-
ningen til å ta 
en liten dans i 
midtgangen.

Tekst/foto: 
Lars Løwe
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Søndag 14.desember kl.18.00 
er det duket for en tradisjonell, 
stemningsfull julekonsert i Østre 
Halsen kirke med flere interes-
sante aktører. I tillegg kan publi-
kum delta i allsang!  Det er gratis 
entre og kollekt ved utgangen. 
Deltakere på konserten:

kor uten grenser  
Kirkens eget kor synger kjente jule-
sanger til dels arrangert av dirigent 
Pieter Leebeek.  Se bildet under.

Stavern Mannkor 
Etter fjorårssuksessen fortsetter sa-
marbeidet! Mannskoret skal synge 
en egen avdeling, men også noen 

sanger sammen med Kor uten 
grenser. Dirigent: Jon Sverre riis. 
Piano/orgel: Vidar Høyer.

Charlotte Fongen, sopran 
Debuterte som sanger med riks-
konsertenes debutstøtte i 1992 og 
samme høst debuterte hun som 
solist på Den Norske Opera. Hun 
har gjort en rekke roller på Den 
Norske Opera, operaen i Kristian-
sund og operaer i Danmark. Char-
lotte Fongen har sunget med de 
fleste orkestre i Norge.

Jorunn abrahamsen og annette 
B. Moen, fløyte – To dyktige fløyt-
ister fra Østre Halsen som bl.a. skal 

spille fløyte-
duett!

Pieter Lee-
beek – piano/
orgel. 
Spiller til 
kor, solistene 
og allsang. 
Dessuten 
pianosolo!

JuLekOnSeRT I 
ØSTRe HaLSen kIRke
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Babysang 0-1 år
Første samling 13.jan kl.11.00. Nede i kirken.  
Lunsj etterpå, kr 25.- pr. gang eller kr. 150.- pr. halvår.
Påmelding: Inger Bakken tlf. 95074307
 
Barnetrim 1-5 år
Mandager kl. 17-18.00. Oppstart 12.jan. I barneskolens gymsal. 
Leder: Lars a. Løwe tlf. 98253326           

Halsing (barnekor) 4-9 år
Tirsdager kl.17.15 i menighetssalen. Oppstart 13.jan. 
Kveldsmat etter øvelsen.  Leder: Inger Bakken 95074307

Halsing pluss (barnekor) fra 8 år
Tirsdager kl.16.00-16.45 i menighetssalen. Oppstart 13. jan.
Leder: Pieter Leebeek tlf. 99315073

Speider`n 
annenhver mandag kl 18.00-19.30.
Kontaktperson: Dag Terje Hessevik tlf. 91801894 

Juniors for 5.-7. klassinger
annenhver torsdag kl. 18.00 - 20.00. Oppstart torsdag 15. jan.  
Leder: Britt Mari O. Zakariassen tlf. 97575107
 
ungdomscafe for 9.kl –3.videregående
annehver fredag kl16.00-19.00 i kjelleren i kirken.  Oppstart 16.jan. 
Spill, enkel mat, snacks, ord for livet , film m.m.  Ledere: Øystein 
Evensen tlf. 92206150 og Britt Mari O. Zakariassen tlf.97575107

Begeistret lederskap for ungdom 15-19 år
Kontaktperson: Britt Mari O. Zakariassen tlf. 97575107

akTIVITeTeR I ØSTRe 
HaLSen MenIgHeT
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Mannsgruppa
Første tirsdag i mnd.kl. 10.00  - 12.00 i menighetssalen. Oppstart 3.feb.
Kontaktperson: Halvard Salberg tlf. 33125957

Fredriksons Fabrikk
annenhver torsdag i partallsuker kl. 10.00,. Oppstart 8.jan. 
Sted: Nede i kirken.  Kontaktperson: Berit F. anvik tlf. 94897986

Lørdagstreff
Datoer ikke fastlagt enda. 

kor uten grenser
Onsdager fra kl.12:00 til 13:45 i menighetssalen. Kaffekos etterpå.
Leder: Pieter Leebeek tlf. 99315073     

Stillhetens time med Bibelen
Siste tirsdag i måneden kl. 19-20 nede i kirken. Første samling 27.jan.
Ta med Bibel. Te/kaffe blir servert. En time som gir deg anledning til å 
ta deg til opplevelser da Jesus gikk på jorda. Tekstene er fra evangeliene 
og som handler om hva Jesus gjorde eller sa da han levde på jorda.  
Ta kontakt med Bodil Hognestad, tlf. 90786460

Åpen kirke
Første gang 8. januar kl 19-20 nede i kirken. 
Salmetoner fra flygelet,  bibelvers leses høyt,  mulighet for å tenne lys i 
globen og mulighet for å bli bedt for.
Bli med hele timen eller en kortere stund
Ta kontakt med Bodil Hognestad, tlf. 90786460

Velkommen!
Hilsen menighetsrådet, ansatte og frivillige medarbeidere
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Bok til 4 åringer i Tjølling
I Tjølling inviterer vi alle menig-
hetens 4 åringer til å komme til 
gudstjeneste for å motta 4 års bok.  
4 års boka ble i år delt ut på en bar-
negudstjeneste 26. oktober.   Der 

deltok koret Mini-BiTs med sang. 

Tekst: A.M. Ådland
Foto: P. E.Vittersø

Det er spennende 
når Karoline og 
Betina åpner skat-
tekisten og ser på 
alt som er inni. Det 
som ligger i skatte-
kisten gir et hint om 
hva dagens gud-
stjeneste handler 
om.

Vi er heldige som 
har ungdommer 
som deltar på 
gudstjenestene. De 
er med og lager 
gudstjenesten og 
gjennomfører den. 
Med alt fra å ønske 
velkommen, tenne 
lys, lese bønner og 
ha andakten. Fra 
venstre Katharina, 
Betina, Karoline, 
Wictoria og Oda.



Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

  Nr. 4 2014 Desember  Side 23      

Øverst t.v.: Mini-BiTs synger «Du er du og du 
duger» 
T.h. ser vi bønnevandringen som er et fast 
innslag i barnegudstjenestene. Her kan man 
delta ved å vandre rundt til forskjellige stas-
joner. Lystenning er alltid en av stasjonene. 

Bønneperlene er en fast post under bønne-
vandringen. Her er perler i ulike farger som 
symboliserer forskjellige bønneemner.

Pianist Stian Tveit spiller vakker musikk un-
der vandringen.

Nedenfor ser vi noen av de 4 åringene som 
kom til kirken for å få fire års bok. Trosopp-
lærer Anne Marit Ådland delte ut bøkene.
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Søndag 26. okt var gullkonfirmantene fra 63/64 kullet samlet. De deltok 
i gudstjenesten og hadde en egen hyggelig samling i peisestuen etterpå 
med god mat, kake og kaffe. Det ble arrangert quiz og praten gikk lystig 
rundt bordet.

Fra venstre:
Foran:   Bernt åge Fallet, Svein Walter Walin, Svein Jensen, Thore 
Lauritzen, arne Limkjær, Brith (Kaupang) aasheim.  (pikenavn).

Bak: Prest Øystein Evensen, Tore Ludvigsen, Ivar alviniussen, Ellen 
(Nordheim) Fleiner, Knut Stokke Frenvik, Tone (Jacobsen) Brathagen, 
runhild (Selvig) Jacobsen, Per arild aasheim, May Brit Larsen, Einar 
Olafsen, Brita (gummesen) Barth Nilsen, Bjørn Kristiansen, Per Narve 
Jenssen og Svein Olav Nilsen.

Foto: Gunn Nordheim

gullkonfirmanter i Østre Halsen 



Tjølling og Østre Halsen Menighetsblad

  Nr. 4 2014 Desember  Side 25      

Søndag 19. oktober var årets gullkonfirmanter samlet til gudstjeneste i 
Tjølling kirke med påfølgende sosial samling på Menighetssenteret.  

Fra venstre:
1. rekke: audun Tvedten, Marit Kjøndal, Elsie Wiik Hæhre, Solveig 
Sølyst, Marit Sande riis, Inger Th. Sannes Müller
2. rekke: Beate Winge Støren, ragne Hansen Størseth, Ellen Lund 
Talseth, anne Hovland Næss, Ellen Tveter, Toril van gasteren
3. rekke: Karin Synnøve Frøyd, Baard Skalleberg, åge Johansen, Mona B. 
Johannessen
4. rekke: reidun Lund Trevland, Bjørn guren, Kari Huseby Larsen

Foto: Tore Bredvei

gullkonfirmanter i Tjølling
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Fotterapeut 
Elisabeth Lunde

Skolerønningen 1
Tlf.  996 98 178

20 år!
Nansetgata 11
3256 Larvik
Tlf: 33 11 71 71
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Søndag 21. desember kl. 18.00

Foruten mye menighetssang, blir det solosang ved Johanne asp. 
I tillegg medvirker 11 år gamle rebecca Nøstrud Isaksen på 
fiolin. Kantor Halvard Brattvoll trakterer piano og orgel. 

Kollekt til kirkemusikkarbeidet i menigheten. Velkommen til 
en stemningsfull førjulskveld i kirken med mange av våre kjente 
og kjære julesanger!

“Vi synger julen inn” i Tjølling

Prosjektkor i Tjølling kirke på julaften
 
Tjølling menighet inviterer barn og unge til å bli med i et prosjekt-
kor som skal synge på gudstjenesten kl. 13.00 på julaften. Det er en 
gudstjeneste ved kantor Halvard Brattvoll og trosopplærer anne Marit 
ådland.

Koret er for gutter og jenter fra fire år og oppover. Vi skal 
synge tre kjente julesanger. Det er en øvelse i forkant og 
den er i Tjølling kirke, torsdag 18. desember fra kl. 17.30 til 
18.30.

Koret er åpent for alle som har lyst!

For spørsmål og påmelding kontakt trosopplærer anne Marit ådland 
(98253331/anne.marit.adland@larvik.kirken.no)
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Bygdekvinne-
laget stiller 
opp
På bildet ser vi leder 
av menighetsrådet 
Kirsti B. Vittersø 
som takker Turid H. 
Dale og Magnhild 
Dolven for flotte 
grønnsaker og andre  
produkter til høst-
takkegudstjensten, 
dette året igjen.  
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Løve Bedehus - Tjølling Normisjon
08.01  Bønn og samtale
11.01  Møte
23.01  årsmøte
05.02  Bønn og samtale
18.02 Fastelavensfest sammen med  
           Vollen Misjonssamband

05.03  Bønn og samtale
22.03  Sangmøte om Fanny Crosby
09.04  Bønn og samtale
16.04  Møte
24.04  Israelsmisjonen har møte

Vollen Misjonshus
01.01  Jul og nyttårsfest
14.01  Møte.
21.01  Møte.
28.01  årsmøte
11.02  Nattverdmøte
18.02 Fastelavensfest Løve Bedehus.

25.02 Møte
11.03 Møte
18.03 Møte.
25.03 Møte.
28.-29.03 Møtehelg

Kjerringvik Bedehus
30.12 Juletrefest
04.01 Søndagskaffe
18.01 Søndagskaffe
01.02 Søndagskaffe

15.02 Søndagskaffe
01.03 Søndagskaffe
15.03 Søndagskaffe
29.03 Søndagskaffe

Fornøyd leser!
Edvald syntes det er litt 
stas med menighets-
bladet.

En dag fant vi han ute i 
gangen, blid og fornøyd, 
alene med et menighets-
blad...

hilsen 
Anne Marit Ådland
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Vi du være med å støtte menighetsbladet? 
Send kr. 100.- til  2540 21 00918

 - merk gaven med “Menighetsbladet”

Vi støtter:
 

Tjølling og Østre Halsen 
Menighetsblad

Vi støtter:

Tjølling og 
Østre Halsen 
Menighetsblad

www.larvikkristneradio.no

neste utgivelse er 27.03.15 og innleveringsfristen er 02.03.15.

Søndagsskolen på Vollen
Kontakt Natalie på tlf.  476 02 199 for dato for oppstart på nyåret.



Nå er den hellige time
Vi står i stjerneskinn
Og hører klokkene kime
Nå ringes julen inn
 
Refr.:
Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vår jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt
 
 En nyfødt kjærlighet sover
Nå er Guds himmel nær
Vår lange vandring er over
Stjernen har stanset her
 
Se himlen ligger og hviler
På jordens gule strå
Vi står rundt krybben og smiler
For vi er fremme nå
                
Her kan vi drømme om den fred 
Som vi skal eie engang
 For dette barn har himlen
Og jorden fylles med sang

                        Eivind Skeie

EN STJERNE SKINNER     


