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PRESTENS HJØRNE

Påsken er kirkens viktigste høytid.

 I påskedagene utspilles det et drama rundt Jesus som griper dypt 
inn i verdens historie – og det enkelte menneske. Vi følger Jesus fra 
palmesøndagens hemningsløse jubel: «endelig er kongen kommet som 
skal befri oss fra militær og religiøs undertrykkelse»! Vi møter Jesus i 
Getsemane der hans beste, og eneste venner , sovner mens han kjemper 
en kamp som får svetten til å renne som blod; skal han følge Guds kall 
inn i lidelsen?  Denne dagen innstiftes også Nattverdmåltidet som 
kirken siden da har feiret til minne om Jesu` forsoningsdød for oss. 
På  Langfredag blir han henrettet som en hvilken som helst kriminell. 
Mysteriet er at på korset går han inn i nærkamp med djevelens endelige 
trumfkort; synden og døden. Så – på påskedagen stiger solen opp og 
livet seirer over synd og død når han bryter seg ut av graven og har siden 
vandret her på jorden sammen med oss.

Dette mysterium får vi også dette året en mulighet til å følge i våre 
kirker denne påsken:

•	 Palmesøndag kl.11.00: Hvasser kirke
•	 Skjærtorsdag kl.18.00: Tjøme kirke
•	 Langfredag kl.11.00: Tjøme kirke
•	 1.påskedag  kl.08.30: Morgensang på Verdens ende                                                                                      

                kl.11.00: Høytidsgudstjeneste i Tjøme kirke
•	 2.påskedag kl.11.00: Høytidsgudstjeneste i Hvasser kirke

Hilsen Jan Brastein, Sogneprest

Adresse Tjømeposten:
Tjømeposten, 

Postboks 97 3165 Tjøme

tjomeposten@tjome.kommune.no

Bankgirokonto: 2560.20.92936

Ansvarlig utgiver:
Tjøme og Hvasser menighetsråd

Distribusjon: 

Odd Andreassen

Redaksjonskomitè:
Odd Andreassen

Trine Øyen

Marita Amalie McIntosh

Trykk:  Senterdekor AS
geir@senterdekor.no

Deadline for neste nr:  28. april

Vil du støtte menighetens 

aktiviteter?  

Bruk kto.nr. 2560.20.91719 og 

skriv hvilket tiltak i

menigheten du vil støtte.
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TJØME OG HVASSER 
MENIGHETSBLAD

Tusen takk! 
Kirkens Nødhjelp takker varmt for 
offergavene som ble gitt fra våre 
menigheter i julen. 

Tusen takk til alle som var med 
og ga! I en tid der rekordmange 
mennesker er på flukt fra krig og 
konflikt, ser vi at behovene ute er 
enorme. Pengene som kom inn 
i offer vil blant annet sikre enda 
flere barn og voksne tilgang til 
rent vann og helsetjenester – og 
nødhjelp til folk som er på flukt. 
Sammen med Kirkens Nødhjelp er 
vår menighet med på å redde liv og 
forandre liv! 

Bli med og bidra til at flere får rent 
drikkevann! 4. april går vi med bøsser for Kirkens 
Nødhjelps Fasteaksjon. ta godt i mot konfirmantene 
som kommer på døra. 

Har du lyst å bidra?
send en e-post til Marita Amalie McIntosh
fermamci@tjome.kommune.no.

Vann kan gi liv, og vann kan ta liv.
FASTEAKSJONEN 2017

KonFirmAnTer 2017..

..er en trivelig gruppe med ungdommer. I år er vi 33 stk. Undervisningssamlinger på Fredtun, KRIK og kafe 
på fredager, samtalegruppe og ministranttjeneste på gudstjenester er viktige deler av vårt opplegg. 
24.-26. mars drar vi til Knattholmen på leir. To døgn fylles av samlinger, fellesskap og gudstjeneste.
23.april blir det samtalegudstjeneste i Tjøme kirke der konfirmantene selv skal delta med ulike oppgaver.
Så er det konfirmasjonsgudstjenester 7.mai på Hvasser og 14.mai på Tjøme.
Det er en viktig del av menighetens oppgave og ansvar. Vær med å vis dem omsorg og vær også med og be for 
dem.

H.B. HELGERUD

Doktorveien 4
3145 Tjøme
Tlf. 33 39 00 35
Fax 33 39 18 86

E-post: post@tjomeblomster.no

Åpningstider
Hverdager       09-17
Lørdager       09-15
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«Luther øre» prosjektet som Tjøme menighet har vært 
en del av de siste to årene har kommet i havn. Sammen 
med Ål, Holmestrand og Strømsø i Drammen var 
Tjøme en av fire menigheter som ble utfordret til å 
la ungdom lage sine egne teser, 500 år etter Martin 
Luther hang opp sine 95 teser på kirkedøren i Witten-
berg. 40 teser ble produsert av Tjømeungdom og to av 
disse kom i landsdekkende media og ble synlige foran 
Tjøme kirke i form av bannere. I tillegg til tesejobbin-
gen har arbeidet ført til fokus på tro og troshistorie, og 
en arena for ungdom kalt «Nattkirke».
  
Nattkirken henvender seg til unge som gjerne vil være 
i kirken på en uforpliktende måte. Man kan komme 
på sine egne premisser og være til stede i kirken uten 
at det stilles krav til at man kjenner kirkens ritualer og 
språk. Nattkirken forsøker å møte den enkeltes spørs-
mål og søken etter religiøs avklaring. En fredagskveld 
i måneden kommer 30 – 40 ungdommer sammen i 
Tjøme kirke og omskaper kirkerommet med lys, lyd, 
bord og stålamper. Tema for hver kveld varierer.

Luther øre

Byggmester
Freddy Larsen a.s

3145 Tjøme
Telefon 33 39 01 29    Telefax: 33 39 01 93
Mobil: 970 87 818    E-post: post@freddylarsen.no
www.freddylarsen.noVi utfører elektriske installasjoner i hus og hytte. 

Butikk med showrom og salg av småelektriske

post@th-elektriske.no
www.th-elektriske.no

Organisasjonsnr. 957 866 697

Haugsjordet 1, 3145 Tjøme

Bolig - Hytter - Industri - Lys - Varme Tlf: 33 30 33 20 Maxbo Tjøme
Telefon: 33 38 91 40 Fax: 33 38 91 50 

Steingjerde ved Tjøme kirkegård skal renoveres

navnet minnelund på Tjøme kirkegård
I 2017 etableres det navnet minnelund på Tjøme 
kirkegård. Minnelunden plasseres i kirkegårdens øst-
sørøstre hjørne i «et lite skogsholt» bestående av lauv-
trær og bartrær, og der undervegetasjon domineres av 
bregner og lyng. 

Hva er en navnet minnelund?
En navnet minnelund er graver i et felt med felles 
minnes merke hvor det er anledning til å sette opp 
navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I 
en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge 
for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg 
blomster og lys. 

Graver i en navnet minnelund kan festes etter fred-
ningstidens utløp.

En felles minnesmerke for feltet
Minnelunden består av en gangvei som går fra inn-
gangen til kirkegården ved kirkekontoret og drifts-
bygningen og nordover (ca. 50 m). Selve gravminnet 
utformes som en lav mur (50 cm høy) som følger 
gangveien. Muren består av en kombinasjon av gamle 
gravminner og «ny» lokal stein med jevn høyde. 
Navne platene er tenkt montert på toppen av muren. 

Tjøme kirkegård er omringet på flere sider av stein-
gjerde. Den eldste delen av kirkegården ligger sør for 
kirken hvor det for øvrig står oppstilt flere eldre grav-
minner fra slettede graver. På den nordre delen står et 
gravkapell og også et krigsminnesmerke over lokale 
falne under andre verdenskrig. Det er steingjerde som 
omkranser denne delen av kirkegården som skal reno-
veres; - starter ved hovedporten og går nordover og 
videre rundt til det møter tregjerde i øst.

Steingjerde ligger i umiddelbar nærhet av middel-
alderkirkegården. Kirkelig fellesråd har derfor søkt 
Riksantikvaren og Bispedømmerådet om godkjenning 
for planer og igangsetting av prosjektet med å renovere 
kirkegårdsmuren på nordsiden av Tjøme kirke. Dette 
er nå på plass.

Kirkegårdsmuren er bygget av stedlig naturstein og 
med fyllmasse av ulik kvalitet (jord-stein) i kjernen. 
Det er anbefalt å renovere hele nordre delen av muren 
i èn omgang for at det skal ha et tilnærmet likt preg og 
gi et fint helhetsinntrykk. En del av reparasjonen er å 
flytte gjerde ut slik at store trær mot nord har plass og 
ikke presser gjerde ut. I tillegg vil dette bli penere på 
innsiden av gjerde med synlige og luftige trerekker.

Dagens mur fjernes (steinene tas ned) og en del av 
massen som er brukt i murkjernen, skiftes ut (da den 
er ustabil og telefarlig). Type «ny» stein må naturligvis 
ha rett kvalitet og ha tilnærmet samme farge og utse-
ende som dagens stein.
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Den som er brukbart oppdratt har lært å betale for seg. 
Det sitter i kroppen vår, og vi har det ikke godt inne i 
oss hvis vi ikke klarer å gjøre opp for oss. Påskens bud-
skap er derfor uvant og overraskende, slik det var det for 
Jesu disipler rett før påskedagene i Jerusalem: «Mennes-
kesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å 
tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange».
(Matt 20,28)

Å være menneske er å være skyldig. Og Jesus vurderer 
det vi skylder som så betydelig at vi ikke er i stand til å 
gjøre opp for oss. Det som ikke var mulig for mennes-
ket, det gjorde Gud. Redningen er at Jesus selv gir livet 
som en løsepenge. Han tar det oppgjøret vi selv ikke var 
i stand til, på våre vegne,

Foran i kirken er det en tavle der salmenumrene blir 
satt opp, både de før og etter prekenen. Under langfre-
dagsgudstjenesten ble han aldeles hektet på ordene før 
og etter, og lurte på om det kunne skje noe i hans liv. 
Ville budskapet i denne gudstjenesten gjøre en
forskjell? Salmen etter prekenen var nr.362, og på et 
eller annet merkelig vis gjorde den en avgjørende for-
skjell i hans liv der og da: “Jeg ser hva du har gjort, 
og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer 
meg”. Påske uten betaling. YES!

Påskebetraktning 
av biskop Per Arne Dahl

slik Bjørn Eidsvåg skriver det i påskesalmen «En tåre 
renner fra ikonet»: «Jeg ser hva du har gjort, og legger 
kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer meg». 

Dette initiativet fra Guds side hadde en pris som den 
tyske presten Dietrich Bonhoeffer beskrev slik: ”Det 
som er kostbart for Gud må aldri bli billig for oss. Billig 
nåde er den nåde vi gir oss selv”. ”Kostbar nåde”, derimot, 
”handler om at prisen er betalt for oss. Nåden er kostbar 
fordi den kostet Kristus livet, og den er nåde fordi Gud 
gir oss livet.» 

August Strindberg kjempet med dette mysterium i sitt 
skuespill PÅSKE. Han strevde lenge med å akseptere 
den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la Jesus 

sone for menneskehetens skyld på korset. I sitt pasjons-
spill legger han derfor følgende setning i munnen på ho-
vedpersonen Elis: ”Forstår du dette, at Forsoneren har so-
net for våre synder, og likevel fortsetter vi å betale?”

Her butter det i mot for mange. Vi skal være så selvhjulp-
ne at tanken om en stedfortreder oppleves uvirkelig. Det 
er nesten for godt til å være sant, tenker vi. Eller er det for 
provoserende og uutholdelig? Det er kanskje derfor vi for 
sikkerhets skyld fortsetter å betale, lenge etter at gjelds-
brevet er slettet inntil vi i påsken hører om han som gav 
sitt liv som løsepenge for mange, også for deg.

En mann strevde med å tro dette. Han tilbragte en påske 
på Modum Bad, og gikk ofte til Olavskirken.

 

PÅSKe UTen
         BeTALinG!

Foto: Håvard Krogedal
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Helgen 4.-5. februar arrangerte vi årets tårna-
genthelg i Tjøme kirke. Barn i 2. og 3. klasse 
fikk invitasjon i posten til å være med. Det kom 
21 ivrige agentbarn og vi var over 17 agentle-
dere. Agentene fikk mange oppdrag i kirken. 
Hinderløype, kodeord, leting etter skatten, 
utforske klokketårnet og dra i klokkene. På 
søndagen avsluttet helgen med en kjempe-
fin tårnagentgudstjeneste. Her hadde tårna-
gentene mange agentoppdrag. Tårnagentene 
fremførte egen sang og hadde ansvar for mye 
av det praktiske. Ekstra stas var det å vise 
frem skatten som agentene var med å finne; 
Nattverdskalken. Tusen takk til alle tårnagen-
ter, foreldre og ledere for en veldig flott helg.
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Kommunesammenslåing har mange 
konsekvenser.  Den vil også få betydning for 
hvordan kirken på Nøtterøy og Tjøme skal or-
ganiseres. Kirkeloven fastsetter at det skal være 
et fellesråd i hver kommune.  Det betyr at de to 
fellesrådene må slå seg sammen til ett.

Fellesrådets oppgaver er i hovedsak:
•		Arbeidsgiver	for	alle	ansatte	i	kirken	bortsett	fra				
    prestene.
•		Forvalter	økonomi,	kirkebygg	og	gravferd.
•		Samarbeider	med	kommunen
•		Bistår	menighetsrådene	

Kirkevergen er daglig leder.
På Nøtterøy og Tjøme er det nedsatt en kirkelig fellesnemd 
som er ansvarlig for å forberede og gjennomføre sammen-
slåingsprosjektet. Fellesnemda er satt sammen av represen-
tanter for de to fellesrådene, representant fra kommunen og 
domprosten.  Prestene og kirkevergene på øyene er repre-
sentert.  Arbeidet ledes av prosjektleder Brooke Bakken.
De ansattes medbestemmelse blir ivaretatt av partssam-
mensatt utvalg og medbestemmelsesmøter. 
Prosessene vi skal gjennom vil variere ut fra størrelse på 
kommunene, avstand, kultur, og lokale forhold. Vi har valgt 
å se at vi nå har fått en gyllen mulighet til å stille de store 
spørsmålene, sammenligne, finne gode samhandlingsmøn-
stre og nye organisasjonsmodeller.

Det er utarbeidet prinsippdokument for sammenslåings-
prosessen som omhandler viktige mål for arbeidet i forhold 
til kultur, arbeidsgiverpolitikk og samarbeid med andre.
Arbeidet foregår i faser.  Prosjektet er nå organisert, eksiste-
rende virksomhet er kartlagt. Det er etablert flere arbeids-
grupper som skal ivareta samordning av rutiner, avklare 
forskjeller, foreslå endringer og bygge felles kultur mellom 
de ansatte. 

En arbeidsgruppe har spesielt ansvar for å arbeider med de 
store spørsmålene. «Strategigruppe for menighetstjenester» 
har arbeidet med å tegne drømmebilder for kirken i Færder.

Gruppa har gjennomført sårbarhets og mulighetsanalyser, 
vurdert hva som gjør oss til en menighet, hvordan vi kan 
betjene menigheten på en helhetlig måte. Betraktingene 
gruppen kommer fram til vil være et utgangspunkt for å 
tenke videre på konsekvenser for organisering av den nye 
organisasjonen. Gruppa skal komme med forslag om hvor 
det skal være kontorer, hvilke arbeidsoppgaver kirken skal 
ha, hvem skal samarbeide med hvem, og ikke minst om det 
vil ha noen betydning for arbeidet hvem man har kontor-
fellesskap med. 

Dette semesteret skal mye falle på plass. Nå skal vi i felle-
s nemda planlegge strukturer i den nye organisasjonen. 
Vi skal ta stilling til fysisk plassering av kontorene, nye 
arbeidsavtaler for de ansatte, avtaler om økonomi og tje-
nesteyting med kommunen og etablere nye administrative 
rutiner. 

Menighetsrådene er også invitert inn i prosessen. Det er 
viktig at de er tett på det som skjer, og kan komme med 
sine anbefalinger i forhold til organisering og samhandling.
Uansett konklusjoner på organisering, skal de to stabene bli 
en stab. De skal betjene befolkningen i en kommune. Vi må 
arbeide for å bygge en kultur og en «Færder identitet».
Nå har vi lov til å bli kjent med de gode erfaringene og det 
gode arbeidet som foregår, vi har lov til å fortelle om det VI 
gjør, og spørre om det DE gjør. Vi må få fram de gode for-
tellingene for å gjøre de gode valgene og komme VIDERE.

Ellen E. Wisløff
Leder , Færder kirkelige fellesnemd

På vei mot
            kirken
                   i Færder

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

J u b i l e u m s f e i r i n g  u k e  3 7

kirkeTJØME
150 års jubileum
1867-2017

Vi gleder oss til å feire med deg! 

Historisk kveld med Edvard Hoem, Hyggetreff anno 
1867, historisk vandring i kirkebygget, konsert med 
musikk og kirkemusikk fra de siste 150 år, nattkirke, 

Barnas dag med Kirkerottene og 
en jubileumsgudstjeneste med biskopen! 

Hold av uke 37!

Velkommen!
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I februar i år var det 3 år siden det første Praten-treffet,  
og vi møtes fremdeles 2.hver mandag fra kl. 11 – 13 i 
Hvasser kirkestue. For det meste er det pensjonister 
som kommer, og damer er i overtall får vi si. Så det 
hadde vært hyggelig med noen menn også! Det er flott 
at også utflyttete hvasser-lendinger syns det er trivelig 
å komme.   Antall besøk har vært ganske stabilt siden 
starten.

Program for treffet har bl.a. vært:
Sang og musikk med diakon Rune, og sognepresten 
med gitarspill og en andaktstund. Innspill med både 
piano og sang syns alle er hyggelig,  og hvis noen leser 
eller forteller en morsom historie,  så sitter latteren løst.
Historielaget har bidratt med bildefremvisning fra 
rusle turer på Brøtsø og Hvasser og med fine bilder fra 
Sør-Afrika. De har også hatt andre
 interessante innlegg, f.eks. om gamle dager på øya vår. 

Caspar Thommessen som er kontaktperson for misjons-
prosjektet på Madagaskar, har ved et par anledninger 
fortalt om blindeskolen og hva som blir gjort for å
hjelpe de blinde.

Loddsalg hører med på Praten, og inntektene fra to 
loddsalg i året går til misjonsprosjektet.

For mange år siden var det fotpleie i kirkestua i regi av 
Røde Kors, og for en tid tilbake kom det et ønske om å 
få dette til pånytt.  Vi fant raskt frem til en fotpleier som 
syntes dette hørtes  spennende ut.  Hun møter opp på 
Praten hver gang og de som ønsker en 
behandling kan få det mens de er der.  

De frivillige hjelper til med å dekke bord, koke kaffe 
og lage gode smørbrød og har med seg hjemmebakst.  
Dere gjør en fantastisk innsats.  Og vi får gode 
ti bak e meldinger på at dette er et trivelig møtested hvor 
en kan treffe v enner og naboer til en hyggelig prat.

Tusen takk til alle dere, både frivillige og de som har 
bidratt med sang, musikk og andre innspill.  Det gjør at 
Praten kan fortsette i mange år fremover. 

   

Velkommen til neste Praten-treff!
20.mars, 3.april, 24.april, 15.mai, 29.mai, 23. juni

                                               Hvasser Menighetsråd.

FORMIDDAGSTREFFET  PRATEN 

16. mars

     vårkonsert med 
             tjøme soul Children

Lørdag 22. april kl 18:00 blir det stemningsfull og 
glad vårkonsert i Tjøme kirke med Tjøme Soul 
Children.

Konserten er selvfølgelig åpen for alle og er helt 
uten inngangsbilletter.

Ta med deg hele familien og kom! Jentene har 
masse flott å by på!

Kollekt ved utgangen

      Til inspirasjon

Neste kveld i vårens serie av “Til inspirasjon” går av stabelen tirsdag 18. april kl.19.00 på
Fredtun. Da kommer professor i etikk Gunnar Heiene fra Menighetsfakultet. Han har fått te-
maet “Hvem kan bestemme over liv og død?”

Har man fulgt med i debatten om bioteknologi og relaterte emner, så vet vi at denne dagens tema er høy-
aktuekt. Det handler ikke bare om den tradisjonelle formen for abort, men muligheten for å kunne fjerne 
ett av tvillingfostre. Egg- og seddonasjon er saker som diskuteres. I denne sammenheng kommer også 
spørsmålet om surrogati opp. Det meste ekstreme synspukt i denne sammeheng har en filosof kommet 
med. Hvorfor ikke bruke hjernedøde kvinner som surrogatimødre?  Diskusjonen om aktiv dødshjelp kom 
også opp igjen i forbindelse med boken og filmen “Et helt halvt år”. Hvordan skal vi ut fra kristen etikk 
forholde oss til disse spørsmålene? Dette vil Heiene belyse  for oss.

Som vanlig vil det bli anledning til spøsrmål og samtale i forbindelse med foredraget. Litt å bite i og noe å 
drikke vil bli servert.

30. mars

27. april

11.mai

”Kristius er verdens liv-han og ingen annen”

”Om verden full av djevler var”

”Jeg har vunnet - Jesus vant”

”Han ville bløde for oss å møte ...i paradis”

ÅPen BiBeL
Bibeltimer - tjøme kapell
torsdager kl. 13.00 - 14.00

Velkommen til bibelundervisning 
med mulighet for spørsmål og 
samtale.

Jan Brastein
Sogneprest på Tjøme
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SIDE

Finn 5 feil Da Jesus var seks uker gammel, tok Maria og Josef han med opp til 
tempelet i Jerusalem for å bære ham fram for Gud.
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?Tegning: Kari Sortland

Finn ti fuglenavn
Navnet på ti vanlige norske fugler 
er gjemt inni rutenettet. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle?

R E X Ø R N P V Å M

W D B I I O S K E U

C D O M P A P J L O

O U K H B R U Ø T B

T E F J L O R T R L

S D N M Å V V T O I

B P I Å M D A M S E

H A K K E S P E T T

Y E L E I T H I O F

I A R B S N Å S N Æ

Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

TJØME PRESTEGJELD
HVASSER PRESTEGJELD

Prestekontoret, kirkestua - Tjøme
Tirsdag og torsdag 09:00 - 11:00
eller etter avtale, tlf: 45871066

Kirkevergekontoret, kirkestua - Tjøme
Tirsdag - Torsdag 09:00 - 14:00
Tlf: 45633368

menighetskontoret, kirkestua - Tjøme
Tirsdag - Torsdag 09:00 - 14:00
Tlf: 44438009
kirken@tjome.kommune.no

Hvasser kirkestue
Tlf: 41764205

Felles postadresse
Postboks 97, 3165 Tjøme

Besøksadresse
Parkering og inngang fra Hvitskjærveien 6
mellom Tjøme kirke og Tjøme sykehjem
Kirkestua, Tjøme
Tlf:  33200840

Sogneprest Jan Brastein 
45871066 / 92010822
sogneprest@tjome.kommune.no

Kirkeverge Brooke Bakken
41694236 / 45633368
Lbb@tjome.kommune.no

Sekretær elin Holberg Lægreid
40438009 / 95925025
ehl@tjome.kommune.no

Kantor Vanja-Therese Langnes
98640609
vla@tjome.kommune.no

Sognediakon rune J. Lian
97795212
rli@tjome.kommune.no

Trosopplærer elisabeth L. ringøen
41144105
eri@tjome.kommune.no

Kirkegå rdsbetjent odd Steen Hanssen
33200840
osh@tjome.kommune.no

Kirkegårdsbetjent Lucian riti 
97856438, lur@tjome.kommune.no

Klokker/kirketjener (Hvasser) Trine Øyen
97643069, trioey@online.no

Tjøme Kirkelige Fellesrådsleder Pål Syse
98210001, pal.syse@skanska.no

Tjøme menighetsrådsleder odd Andreassen
48151003, o-an@online.no

Hvasser menighetsrådsleder Thomas Bell
33392900/95900705
t.bell@online.no

Slekters gang

Døpte  

 20.11:  Teodor Løvehim Frydenlund
 11.12:  Albert Johan Røssnes
 01.01:  Henrik Berg Eriksen
 12.02:  Mathilde Elvira Holthe Larsen

Vigde

                    14.01: Karen Elise Engelstad og 
                             Orvar Emil Johansson

Døde  
 
 24.11.: Erik Edvardsen
 18.12.: Oddbjørn Eriksen
 25.12.: Ketty Hovden
 01.01.: Liv Anita Sjølett
 02.01.: Ellen Halvorsen
 07.01.: Tom Sørlie
 24.01.: Nancy Helene Hansen
 03.02.: Magny Ardis Haugstvedt
 05.02.: Lilly Othilde Ellingsen
 08.02.: Jan Anders Nilsen
 16.02.: Thelma Lillian Jørgensen
 21.02.: Mette Jorde Christiansen

Velkommen
til fine dager på Tjøme Golfklubb.

Natur, helse og hygge.

www.tjomegolfklubb.no
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Vi går til gudstjeneste
Alle gudstjenester begynner vanligvis kl. 11.00.

Tjøme Hvasser
onsdag 1. mars kl.18.00 
Askeonsdag
Gudstjeneste

Søndag 5. mars kl.11.00
1.s.i fastetiden
Gudstjeneste
Offer til Bibelselskapet

Søndag 19. mars kl.11.00
3.s. i fastetiden
Gudstjeneste 
Offer til menighetens 
misjonsprosjekt
Årsmøte

Søndag 26. mars kl. 11.00
Maria budskapsdag
Gudstjeneste 
Offer til Søndagsskolen

Torsdag 13. april. kl. 18.00
Skjærtorsdag
Gudstjeneste

Fredag 14. april kl. 11.00 
Langfredag
Gudstjeneste

Søndag 16. april
Påskedag
Kl. 08:30 Morgensang på Verdens 
Ende
Kl. 11:00 
Gudstjeneste
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt

Søndag 23. april kl. 18.00
2.s. i påsketiden
Samtalegudstjeneste
Offer til menighetens konfirma-
sjonsarbeid
Kirkekaffe

Søndag 30. april kl.11.00
3.s. i påsketiden
Gudstjeneste
Offer til Evangeliesenteret

Søndag 12. mars kl.11.00
2. s. i fastetiden
Gudstjeneste
Offer til Søndagsskolen
Årsmøte

Søndag 2. april kl. 11.00
4.s. i fastetiden
Gudstjeneste
Offer til Evangeliesenteret

Søndag 9. april kl. 11.00
Palmesøndag
Gudstjeneste
Offer til menighets eget arb.

mandag 17. april kl.11.00
2. påskedag
Gudstjeneste
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt 

Søndag 7. mai kl.11.00
4.s. i påsketiden
Konfirmasjonsgudstjeneste
Offer til menighetens konfirmant-
arbeid

Onsdag 17. mai kl. 09:30
Grunnlovsdagen
Gudstjeneste
Offer til menighetens eget arb.

Søndag 28. mai kl.11.00
Søndag før pinse
Familiegudstjeneste og barnas
sommerdag
Offer til menighets trosopplæring

Søndag 18. juni kl. 11.00
2.s. i treenighetstiden
Gudstjeneste
Offer til Kirkens S.O.S

Søndag 2. juli kl. 11.00
4.s. i treenighetstiden
Gudstjeneste

Søndag 14. mai kl. 11 og 13
5.s. i påsketiden
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Offer til menighetens konfirmant-
arbeid

onsdag 17. mai kl.11:30
Grunnlovsdagen
Gudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp

Søndag 21. mai kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Gudstjeneste
Offer til Speiderne på Tjøme og 
Hvasser

Torsdag 25. mai kl. 11.00
Kr. Himmelfartsdag
Gudstjeneste
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt

Søndag 4. juni kl. 11.00
Pinsedag
Gudstjeneste
Offer til Kirkens Bymisjon

Søndag 11. juni kl. 11.00
Treenighetssøndag
Gudstjeneste
Offer til Tj. og Hv. Røde Kors
Kirkekaffe

Søndag 25. juni kl. 11.00
3.s.i treenighetstiden
Gudstjeneste
Offer til menighetens eget arb.


