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Hva er viktig for deg i
adventstiden?

ANDAKT

Våre annonsører
støtter oss. Støtt dem!

Bibeltekst: Efeserne 2: 1-10
Jeg startet som ung gutt i speideren i Metodistkirken i Larvik, i ulvungene. Etter at
familien flyttet til Flekkefjord og speiderarbeid ble startet opp der, fortsatte jeg
som speider og ble med i en patrulje. Tur
og uteliv er en viktig del av det, og jeg
husker godt en speidertur med troppen
hvor vi ble delt inn i par, to og to. Oppgaven var at vi skulle sette ut kursen med
kart og kompass. Vi hadde lært det grunnleggende og nå satte vi igang. Fra punktet
vi stod, til punktet vi skulle til, målet. Vi la
siden av kompasset fra punkt til punkt og
svingte så på kompasshuset så strekene
på kartet stemte med strekene i huset. Da
var v «good to go...»

Kompassøvelsen endte opp i en leteaksjon etter to ivrige speidergutter på tur i
en helt annen retning enn det oppgaven
handlet om. Hvorfor? Jo, det var en viktig
detalj vi hadde oversett: At kompasshusets nord måtte stemme med nord på kartet. Så der var vi i godt driv, men i helt
motsatt retning.

Andy Stanley sa i en podcast jeg hørte på,
helt fritt oversatt til norsk: «Det er ikke
alle de gode intensjoner om hvor du vil,
men heller retningen du går i, som indikerer hvor du ender opp og hvilket mål du
når.» Slik var det for disse unge speiderguttene også, og slik er det for oss alle i
livet. Derfor er det en god ting å stoppe
opp og sjekke seg selv på om retningen vi
går i tar oss mot det målet vi har.
Det er mange ting som kan forstyrre kursen, og forstyrre oss på veien slik at vi
mister retningen. Hvis du tar en magnet
inn mot et gammeldags kompass, så kjører nåla rundt i alle retninger. Slik er det
så mange ting som fyller oss og som skaper slike forstyrrende magnetfelt i og
rundt oss, og som igjen påvirker oss og
kursen vi har for våre liv og retningen vi
går i.
Paulus i sitt brev til Efeserne tegner opp et
klart bilde av en hensikt og mening med
våre liv og vår tjeneste: «For vi er hans
verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige
for at vi skulle vandre i dem.» (Ef. 2:10)
Han forklarer at det ikke er basert på det
vi gjør slik at vi skulle kunne skryte av de
eller ta det til inntekt for hvor gode og
flinke vi er. Det er kun av nåde, og det er
en gave!

Forts neste side
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Navn og stilling

Telefonnummer

Idar Halvorsen, Pastor

986 52 836

Idar.halvorsen@metodistkirken.no
Ellen Irene Klepaker, Kontormedarbeider
kontor@larvik.metodistkirken.no

33 18 17 94

Bjørn Einar Islann
Menighetsrådets leder

959 88 900

Jon Løvland,
jon.lovland@metodistkirken.no

479 75 935

Uke

Kirketjener

Kirkevert

44-45

Bjørg Møgster

Petter Morris Blikstad

46-47

Bjørn Arne Olsen

Kristin Tønne

48-49

Solveig U. Chongolo

Knut Bjønnes

50-51

Trenger en frivillig

Trenger en frivillig

52-1

Tom Erik Klepaker Hansen

Mari Halvorsen

2-3

Per Frøyd

Bjørn Einar Islann

Blomstertjeneste

14

november

Jorunn Stølen og Grethe S. Andersen

Desember

Mary Ng og Anne Sophie Trulsen

Januar

Else Berit Islann og Elisabeth Pedersen

Utfordringen for oss i det daglige er
derfor at vi må velge å ta i mot koordinatene og i tillit gå der hvor han leder
oss. At vi ikke i sta egenvilje snur kompasset feil vei, velger heller å følge våre
egne planer eller lar oss lede av egne
tanker inn på veier som kun tjener oss
selv. Vi trenger å «sette kompasshuset
mot nord» med at vi lytter til Gud, som
ved sin Ånd har lovet han vil lede oss
på rett vei, inn i ting som vi kan oppleve er lagt klar for oss å gå inn i.
Så hva blir det til med deg og meg? Blir
det med de mange gode intensjonene,
eller har vi fått lagt inn kursen og går i
en retning som tar oss mot målet?
Hilsen Jon Løvland

Gave til Menighetsbladet
Det koster å lage og sende ut menighetsbladet. Vanligvis legger vi ved en
giro for det. Det gjør vi ikke nå, men
bruk menighetens Vipps eller konto og
merk gaven Menighetsblad.
Parkeringskort
Vi vil snart starte å selge nye parkeringskort for 2022. De kan kjøpes ved å
henvende deg til kirken. Vi har noen
plasser ved kirken det er mulig å parkere på ved småærend i sentrum. De koster kr. 300.– og kan legges synlig i
frontruta på bilen når dere bruker kirkens parkeringsplasser.

Nye medlemmer
3. oktober hadde vi gleden av å ta opp
Emelie Berggren som medlem i
menigheten.
17. oktober fikk vi gleden å ta opp
Ragnar Bakkehaug som medlem i
menigheten.
Flott å ha dere i menigheten!
Høstoffer
Det er kommet inn kr. 28.400.– i Høstoffer. Vi hadde budsjettert med kr.
35.000.– og det er fortsatt mulig å gi,
enten på Vipps 85548 eller bruke menighetens kontonummer 2510 09
55078
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MINNEORD

LIVET I KIRKEN
Synnøve Anthonsen
Menighetens misjonsprosjekt er i år Agape. I
den forbindelse vil det være et
misjonsmarked lørdag 4.desember.
Agape Larvik startet i 1999. Det begynte med
10 barn og har utviklet seg til 172 barn i dag.
Over 500 barn har fått mulighet til utdannelse
og jobb frem til i dag.
Fokus var først på barn som hadde mistet sine
foreldre på grunn av Aids, men har siden utviklet seg til å hjelpe barn og ungdom hele
veien fra skole til arbeid. Agape har et
jordbruksområde hvor det er bygget et senter
med plass til 24 barn, som brukes
hovedsakelig i skolens ferier.
På dette senteret dyrkes det frukt,og grønnsaker som f.eks. mais og avocado. De har husdyr
som gjess, høner, geiter og melkekyr. På senteret jobbes det også med skogsdrift og fisk.
Dette er med på skape inntekter til prosjektet.
Prosjektet støttes av faddere som betaler
skole og skolemateriell, medisiner og mat og
hygieneartikler. Vi er glade for alle dere som
støtter Agape gjennom denne ordningen og
ønsker gjerne flere faddere velkommen.
Nå trenger Agape midler til å kjøpe en traktor
som kan gjøre det lettere å dyrke mer mat på
jordbruks-området og lage branngater som
hjelper til å forhindre større branner.
For å hjelpe til med midler til innsamlingen
har Agape Larvik bestemt seg for å lage et
misjonsmarked den 4 desember kl. 12-15 i
kirken.
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Her blir det stort lotteri med fine premier som
Skipakke, leketraktor med henger og
el-sparkesykkel. Dette lotteriet trekkes
12. desember under sang i advent.
Det blir kakelotteri og salg av vårruller, suppe,
og lapper. Du kan få kjøpt ulike ting som: julekaker, strikkede votter, sokker, og sitteplater i
ull. Det er også laget mange fine gjenbruksnett
av kaffeposer og andre ulike produkter.
Her blir det en quiz-løype for familien. Dette
kan bli en fin dag for alle.
Møt opp og støtt opp innsamlingen til Agape.
Vipps 85548 (misjonsprosjekt og agapelotteri)

Var født 15. april 1934 i Larvik. Hun
vokste opp på Halsen. I unge år kom
hun i kontakt med Metodistkirken, og
gikk sammen med sin mann Kåre inn
som medlemmer i 1949. De hadde
truffet hverandre på et møte i Frelsesarmeen. I 1946. De bodde i en generasjonsbolig i Løkkegaten på Halsen (nå
Oterøyveien)
De fikk datteren Reidun i 1957, og det
var stort for dem.
Synnøve jobbet over 30 år på Brynje.

For henne var det et stort tap da Kåre
døde i 2002, og et enda større tap da
Reidun døde i 2016.
Den nære familien betød mye for henne og var også en støtte i disse vanskelige tidene.
Hun døde 2. oktober 2021. Hun ble begravet fra Undersbo kapell hvor
byprest Christian Dag Nilsen forrettet.
Vi lyser fred over Synnøve Anthonsens
minne.
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MINNEORD
Gerd Stjernløv
Menighetens eldste medlem, Gerd
Stjernløw døde på Nygård Sykehjem i
Sandefjord 16. september 100 år
gammel.
Gerd var født 13. november 1920 i
Tønsberg som den yngste av 9 søsken. Her hadde hun også oppveksten
sin. I 1943 giftet hun seg med Bjarne
Sten Bjerkseth. De hadde begge sin
bakgrunn fra Metodistkirken, og
møttes på et Sangerstevne i Larvik i
regi av Metodistkirkens Sangerforbund.
Gerd og Bjarne var bosatt i Sandefjord, og fikk 15 år sammen før Bjarne
som følge av flere år med sykdom,
døde i 1958 - en uke etter at han hadde fylt 42 år. Vi forstår at det må ha
vært krevende å bli enke bare 37 år
gammel med eneansvar for Dag som
da var 9 år og Reidar på 4 år.
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I 1975 giftet hun seg med Bertil
Stjernløw og flyttet tilbake til sin fødeby Tønsberg. De fikk 20 gode år
sammen før Bertil døde. Noen år
etter flyttet Gerd til Sandefjord der
hun hadde sin nærmeste familie.

Kirken var en viktig del av Gerds liv
helt fra barneårene i Tønsberg. Hun
var med både i Sangkor og Musikkor,
aktiv på Aftenmisjonen, i Mk
(Misjonsgruppa) og satt også i menighetsrådet. På Aftenmisjonen var hun
ofte ansvarlig for opplesning. Det var
en sorg for henne å se at begge metodistmenighetene, både Tønsberg
og Sandefjord, som hadde vært så
viktige fellesskap for henne gjennom
livet, og som hun hadde gitt så mye
av seg selv til, ble lagt ned. Etter nedleggelsen i Sandefjord ble hun medlem i Larvik. Men fortsatte med
Aftenmisjonen hjemme noen ganger i
året.
Gerd var tydelig på hva troen på Jesus betød i hennes liv. Her fant hun
trygghet og håp. Det lille stykket fra
andaktsheftet I DAG og bønnen var
en viktig del av hennes dagsrytme
helt til det siste. Hennes trosuttrykk
var hennes trofasthet og aktive tjeneste i menighetene.
Begravelsen fant sted fra Orelund
kapell i Sandefjord hvor hennes nevø,
Vidar Sten Bjerkseth, forrettet.
Vi lyser fred over Gerd Stjernløvs
minne.

LIVET I KIRKEN
Takk for gave
Menigheten er takknemlig for gaven etter
Betty A. Erichsen. Denne gaven er i sin helhet øremerket til barne og ungdomsarbeid
i menigheten. Gaven er på ca.375.000kr.
Betty var selv glad i barn og unge og trivdes
sammen med de.

Jul i kirken
Legg merke til at vi har julegudstjeneste på
juleaften kl. 15. I år er det ikke noen gudstjeneste 1. juledag, men vi har gudstjeneste 2. juledag. Mer detaljert program kommer i annonsen i Østlandsposten og i digitale medier.

Gospelkoret har konsert
Gospelkoret hadde planlagt en konsert i
fjor med repertoaret som Magnus Brekke
Aalbu hadde øvd inn. Nå har koret fått
Hedda Brekke Aronsen som dirigent. Denne konserten vil ha med seg fra repertoaret
som begge har øvd inn. Gospelkoret har
hatt en stabil gruppe sangere, som nå er
klar til å glede alle. Sett av lørdag 27. november. Det koster kr. 100 .– i inngang, og
er gratis for de under 16 år. Billetter kjøpes
ved inngang.
Menighetens adventsamling
Blir i år 8. desember. Denne gangen vil
Godluck Chongolo fortelle om advent og jul
i Tanzania. Det blir sang og god bevertning.
Kollekten går til Agape.

Speidernes julefest
I 2022 er speidernes julefest 7. januar.
Dette er alltid en flott kveld, med underholdning, gang rundt juletreet og litt å bite
i. Hit inviteres både speiderfamiliene og
menigheten.

Sang i Advent
Det er en koselig førjulskveld i kirken. Vi
hygger oss sammen med gamle og nye
julesanger. Barnekoret Skala og Gospelkoret deltar med solister. Det blir samtidig
mulighet for alle å synge med. Etterpå blir
det pepperkaker og gløgg.
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MINNEORD

UNG GENERASJON
Ung generasjon og mobil tro.
Av Jon Løvland
Menighetens satsning på ung generasjon
prosjektet har vært omtalt flere ganger i
menighetsblad og prosjektgruppen er nå
midt i et spennende arbeide med møter og
innsamling av informasjon. Dette skjer fordi
det er et grunnleggende ønske i menigheten
om å gi troen videre og at barn og unge får
oppdage og utvikle en tro som blir deres
egen. Linda Andernach Johannesen som besøkte oss tidlig i høst kalte tro i utvikling for
en «mobil tro». En tro som vokser og som de
kan ta med seg gjennom hele livet.
Det kan skje ved å styrke den trosopplæringen som skjer i hjemmet, den trosopplæringen som skjer i kirken og det som skjer
når disse to er godt koblet sammen: Kirken
og hjemmet i fellesskap. Linda pekte i sitt
foredrag for oss på 3 områder som er viktige
å fokusere på i arbeidet med ung generasjon
og trosopplæring:
1 Gode grunner til å tro
For at det skal oppleves som gode grunner
må det være en tro i utvikling. Barna utvikler
seg fra barn til tween, til ungdom og videre
som unge voksne. Da kan ikke troen stå stille
mens kompetansenivå og læring på andre
felt utvikler seg. Det er forskjell på forståelsen av tro fra barnehagealder til de er i
slutten av ungdomsskolen og videre til voksen alder. Betydningen og forståelsen av hva
Jesu død og oppstandelse betyr i livene våre
må derfor utvikles som en mobil tro, i bevegelse og som gir de unge gode grunner til å
tro der de er. Det skjer når kirken og hjemme er gode arenaer for å stille spørsmål,
delta, få tjene og får egne erfaringer med
troen i praksis.
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2. Rytmer
Rytmer eller vaner er vanskelig å innarbeide,
ikke bare for barn, men for alle. Vi kan snakke om vaner og hvordan vaner kan styre
våre liv på godt og vondt. Derfor blir samtalen om å bygge inn gode vaner og rytmer fra
en tidlig alder veldig viktig. Rytmer med for
eksempel bønn, bibel, smågrupper, samlinger i kirken, lovsang og tjeneste. Og at dette
blir egne rytmer som læres i fellesskapet, i
både kirken og hjemmet. Det læres gjennom
at de ser det, får øve seg, praktisere og at
det etterhvert utvikler seg til egne pulsslag.
3. Relasjoner
Det er minst 4 relasjoner som er viktige for
utviklingen av den unges mobile tro:
Relasjoner til Gud, foreldre, ledere og venner. Det er et afrikansk ordtak som sier at
«det tar en landsby å oppdra et barn.» Det
sier noen om hvor viktig det er med fellesskapet, med alle generasjoner sammen,
hjem og kirke sammen i disippelgjøringen av
barn og unge.
Påvirkning i relasjoner forandrer seg gjennom barne- og ungdomstiden. Mens barna
hører og ser mest på sine foreldre og de nære kontaktene, så blir ungdommene mer
påvirket av hva som skjer blant venner. Linda
A. Johannesen hevdet i foredraget ditt at:
«Jo flere voksne fra menigheten den unge
har i livet sitt, jo større sannsynlighet er det
for at de forblir i troen.» Da er det viktig at
barn og unge har forbilder og oppleve at
relasjonen med Gud er en personlig relasjon.
En av måtene de kan lære dette på er å høre
andre fortelle sine opplevelser og erfaringer
med Gud. At vi i familie og menighet deler
hvordan gudstroen har en praktisk betydning for oss i dagliglivet. Uten dette blir det
passivt, teoretisk og mister aktualitet for de
unge.

Birgith Ekanger
Birgith Ekanger ble født 10. September 1925 i Larvik. Hun vokste opp på
Torstrand sammen med mor og far
og storesøster Solveig. Moren døde
da hun var ung, og derfor ble det
nære forholdet til sin søster, Solveig
så viktig.
Birgith tok handelskole etter folkeskolen, og hun startet tidlig å jobbe,
først hos fotograf Ludvigsen, så på
Maskinomsetning på Øya. Hun jobbet 4 år hos tannlege Longva, Så jobbet hun jobbet mange år hos Faugstad, både i butikken og på kontoret,
og trivdes veldig godt med det.
Hun kom i kontakt med Metodistkirken gjennom speideren. Hun var en
tid leder i speideren, og ble medlem
i Metodistkirken i 1943.
Der traff hun Kjell og de ble et par.
De giftet seg i 1949.

Etter at Elisabeth ble født engasjerte
hun seg i støtteforeningen til Handicapforeningen, hvor hun i mange år
var kasserer. Her jobbet hun og Kjell
sammen med mange flere. De hadde en hytte på Bonnegolt som foreningen drev, og de jobbet for et feriesenter i Gurvika. For denne innsatsen ble hun æresmedlem i 2017.
Hun slet med helsa i mange år, og
det begrenset hva hun orket. De siste månedene var vanskelige, det ble
en tid på Presteløkka, og siden sykehus og sykehjem. Hun døde 20. September 2021 Hun ble bisatt Fra Undersbo kapell 30. september. Pastor
Halvorsen forrettet.
Vi lyser fred over Birgith Ekangers
minne.

Familien vokste. Knut ble født i 1961
og Elisabeth i 1966. Birgith slutte å
jobbe når barna kom, og hun la sin
flid i å holde hjemmet pent.
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MINNEORD

UNG GENERASJON

Kai Hobæk
Kai Hobæk ble født 5. april 1958 i
Larvik og vokste opp som enebarn
sammen med foreldrene på Langestrand. Da han var 4 år, døde faren, og etter hvert giftet moren seg
på ny.
Han hadde ikke så mye skolegang,
men han var glad i å synge, og han
tok sangundervisning. Han kom
han i kontakt med Metodistkirken
på 70 tallet og fant sitt åndelige
hjem der. Dette førte han videre til
Soltun folkehøyskole på Evenskjær
i Troms, som ble et viktig år for
han. Folkehøyskolen gav ham rom
til å utfolde seg. I menigheten var
han var sammen med ungdommene, og et par familier hjalp han og
gav han mye omsorg.
Interessen for språk og musikk var
viktig for han. Han gav ut CD med
coutrylåter, videoer og kassetter,
han sang opera og annen klassisk
musikk. Han knyttet til seg dyktige
musikere, og arrangerte flere konserter, også med kjente musikere.
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Kai Hobæk var ingen A-4 person,
han satte farge på tilværelsen for
mange. Han var snill, kanskje for
snill,
Moren døde i 2008. Hun var en viktig støtte for han, og skapte et stort
tomrom.
Han ble ved en anledning slått ned,
og fikk varige plager etter det. Selv
om han elsket sang, så klarte han
ikke så mye. I flere år har han vært
på ulike sykehjem. Han ville mer,
enn det han hadde krefter til. Han
lengtet etter å komme til kirken,
det klarte han noen ganger selv,
andre ganger ble han hentet. I kirken ligger en Bibel på alteret som
han gav, som vitner om hva som
betød mye for han.
Kai Hobæk døde 8. september på
Furuheim. Han ble bisatt fra Tanum
kirke 17. september, hvor pastor
Halvorsen forrettet.
Vi lyser fred over Kai Hobæks
minne.
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KALENDER

KALENDER
November
Søndag 7.nov kl.11.00: Allehelgenssøndag. Gudstjeneste, Nattverd
Tirsdag 9.nov kl.17.30: Speidermøte
Torsdag 11.nov kl.17.30: Barnekoret
Skala øver
Torsdag 11.nok kl.19.15: Gospelkoret
øver
Lørdag 13.nov kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 14.nov kl.11.00: MBU-dag med
gudstjeneste. Innslag fra våre barn og
unge. Jon Løvland taler. Offer til MBU

Lørdag 27.nov kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 28.nov kl.11.00: Familietimen.
«Budskapet til Josef» Blomsterutdeling
Tirsdag 30.nov kl.11.00: Bibeltime,
Lukasevangeliet
Tirsdag 30.nov kl.17.30: Speidermøte

Januar 2022

Onsdag 1.des kl.19.00: Gospelkoret øver
Lørdag 4.des kl. 12-15 Misjonsmesse til
inntekt til Agapeprosjektet.
Søndag 5.des kl.11.00: Gudstjeneste
Nattverd

Søndag 2. jan kl. 11 Gudstjeneste Nattverd

Tirsdag 7.des kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 8. des kl. 18.00: Menighetens
adventsfest. Godluck Chongolo tar oss
med til Tanzania og advent og julefeiringen der. Sang Offer til Agape.
Torsdag 9.des kl.17.30: Barnekoret
Skala øver
Torsdag 9.des kl.19.15: Gospelkoret
øver
Lørdag 11.des kl.16.00: Lørdagsklubben
Søndag 12.des kl. 17.00: Sang i advent

Tirsdag 16.nov kl.11.00: Formiddagstreff
Gjest Pål Andre Wigart
Tirsdag 16.nov kl.17.30: Speidermøte
Onsdag 17.nov kl.18.00: Misjonsgruppa
Inger Rismyhr tar oss med til Mongolia
Onsdag 17.nov kl.19.00: Gospelkoret
øver
Søndag 21.nov kl.11.00: Gudstjeneste
Søndag 21.nov kl.18.00: Kveldsmøte «En
kveld nær Gud»

Tirsdag 14.des kl.11.00: Formiddagstreff
Søndag 19. des kl. 11.00: Vi synger julen
inn.

Tirsdag 23.nov kl.17.30: Speidermøte
Torsdag 25.nov kl.17.30: Barnekoret
Skala øver
Torsdag 25.nov kl.19.15: Gospelkoret
øver
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Desember

Julen 2021
Julaften kl.15.00: Gudstjeneste
2.juledag kl.11.00: Gudstjeneste

Tirsdag 4. jan kl. 11.00: Bibeltime
Tirsdag 4. jan kl. 17:30: Speidermøte
Torsdag 6.jan. kl.17.30: Barnekoret Skala øver.
Fredag 7. jan kl. 18.00: Speidernes julefest for hele familien.
Søndag 9. jan kl. 11.00: Gudstjeneste
Mandag 10. jan kl. 19.00: St. Georgs gilde
Tirsdag 11. jan kl. 17:30: Speidermøte
Onsdag 12. jan kl. 19.00: Gospelkoret
øver
Lørdag 15. jan kl. 16 .00: Lørdagsklubben

Jubilanter:
70 år: Anne Miriam Jørgensen, 19.nov
75 år: Elisabeth Larsen, 24.nov
85 år: Sol Nyquist, 1.des
70 år: Ole Jørgen Borgen, 22.jan

Speiderne

Søndagsskole

Gospelkoret

Barnekoret Skala

Tirsdag kl. 17.30
Kontakt: Marit Synøve Pedersen
975 82 683

Hver søndag, unntatt ved familietime.
Kontakt: Anne Sophie Trulsen
959 85 884

Onsdag kl. 19.00 i partallsuker
Torsdag kl. 19.15 i oddetallsuker
Kontakt: Dag Harald Andersen
476 541 10

Torsdag kl.17.30 i oddetallsuker
Kontakt: Rebekka Nyquist
451 56 561
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