
 

Los gjennom livet                       ” Siste nytt” fra Tananger menighet nr 8./13 

 

 
Gudstjenesten 1.sept ble en flott start på høstsemesteret i kirken! Da innviet 

vi den STORE bibelen vår.  Både store og små sperret opp øynene da Rut fra 

Det gamle testamentet steg ut av bibelen! Hun fortalte om vanskelige tider og 

om den gangen hun fulgte sin svigermor den lange veien til Betlehem. Hun 

viste stor godhet mot svigermoren, og er et flott forbilde for oss alle! 

 

Konfirmantåret er alt i god gang. Konfirmantene var på leir i slutten av 

august. De hadde en helg i strålende vær på Ognatun. Det ble både bading, 

lek, gudstjeneste og undervisning. En super ledergjeng var med.  De skryter av 

et flott konfirmantkull med herlige ungdommer. Årets konfirmant weekend 

sies å være en av de beste – ever!  Sist søndag ble kullet presentert på gudstjenesten, og Kateket- 

Elin er i gang med undervisningen. Ta godt i mot ungdommene når de kommer til kirke! 

 

Vi er kjempeglade for at Bjørn Stornes skal vikarierer som organist frem til jul. Han er så engasjert og 

har allerede fått mange musikere og solister til å delta på gudstjenestene fram mot jul.  

Vi har fått høre flott sang og musikk på alle gudstjenestene  etter  ferien. Det er berikende! 

 

Det er mange ting å glede seg til i høst! 

Først av alt: Eritreisk aften fredag 27. september kl.19:00 i kirken. Vi har lyst å knytte kontakter med 

våre gode naboer som holder til i Tananger kapell; Den eritreisk ortodokse menigheten. Derfor 

samles vi til en kveld med tid til drøs, musikk, ord for kvelden og salg av eritreisk mat!  

Se oppslag på hjemmesiden. 

Prest og forfatter Karsten Isachsen  kommer til Tananger tirsdag 15.oktober. Det er verd å få med 

seg denne kvelden.  Han snakker alltid med både humor og alvor. Inviter med deg naboen og kom! 

Spre også til dine venner at det blir Loppemarked 19.oktober kl.11-15.  

Denne gangen med AUKSJON! 

 

Sist uke hadde vi samling for alle gudstjenestemedhjelperne. Vi er en gjeng på ca.60 som har en eller 

annen oppgave i forbindelse med gudstjenestene, med kirkekaffe, teknikk, praktisk, osv. 

 Likevel ønsker vi å bli enda flere! Det er kjekt å være et fellesskap som legger til rette for 

inspirerende gudstjenester. Nettopp det var tema for samlingen. Gi en lyd om du vil hjelpe til! 

 
Tananger menighetsråd har bestemt fem verdier som skal være merkbare for den som kommer til 

Tananger menighet. Disse verdiene er Disippelgjøring, Jesus, Ekte, Raus og Visjonær.  

Til sammen danner de ordet DJERV, og vi vil gjerne være en djerv, altså en modig menighet. 

I september måneden fokuserer vi på JESUS ; Vårt ideal for hvordan vi møter mennesker. Sist gang 

skrev vi noe om kjærlighet og raushet. Men Jesus sa også tydelig fra om urett. Husk da han ble sint og 

renset tempelplassen for pengevekslere! Vi lærer av Jesus at vi ikke skal tåle urett. Ser vi noen som 

blir ufint behandlet eller mobbet er det rett å si ifra. Vi skal ikke gjøre som ”prest og levitt” i lignelsen 

– og gå forbi!  

 

 

 

 

 



 

 

Bilder fra familiegudstjenesten 1. september; Rut forteller! 

 

 

       
 

 
 

 

 

Velsignet helg! 

Hilsen Staben           

           
PS.: Du som mottar denne e-posten er registrert som en av Tananger menighets kontakter.                 
Gi beskjed om du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra Tananger Menighet. 


