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Vi jubilerer!

125 år
1883-2008

152 år
1856-2008

Det er 125 år siden menighetens offisielle stiftelse, men over 150 år siden starten. I jubileumsåret
er dette styret i Larvik misjonsmenighet: Bak f.v.: Øyvind Toeneiet (ungdomsarbeider), 
Bjørn R. Kjøndal, Terje Olafsen (leder), Thore Tellefsen (pastor). Foran f.v.: Torhild Fjeldheim, 
Hilde Øyslebø og Else Gunn Holt. FOTO: FRED ISAKSEN



Konfirmanter 
i Misjonskirken søndag 27. april
er Sam Joakim Kristiansen,
Jostein Ring, Henriette Aa
Sørensen, Linn Døvle, Simen
Andreas Grinden, Andreas
Johansen, Caroline Lindhjem,
Stine-Maria Nilsson, Maria
Torbjørnsen.

Vi ønsker disse unge Guds
velsignelse og ber om at de
skal få en fin dag.

Konfirmantene
til London
10.-14. april drar våre ni konfir-
manter på tur til London. Der
vil de besøk ulike severdig-
heter, Hillsong-menigheten og
en annen menighet blir besøkt.
En fotball-kamp vil de også få
med seg. Vi ønsker god tur!   

Prøveordning
Noas park har fått en god start.
Men det er plass til flere barn i
arken. Etter forslag fra lederne
forsøker vi å ha Noas park på
søndag ettermiddag og feirer
gudstjeneste for hele menig-
heten til samme tid. Det vil bli
ca annenhver søndag. Dette er
ment som en prøveordning
fram til sommeren. Vi håper at
våre samlinger i Misjonskirken,
uansett tidspunkt, blir
prioritert. For møtetider, følg
med i menighetsbladet og vår
annonsering i ØP.

Familie-
gudstjeneste 
blir søndag 20. april. Da blir det
besøk av Joy Kids fra Frikirken i
Brunlanes. Det er en gruppe
som består av barn og voksne
som synger, danser og mimer
til alles glede. De deltok på
fellesmøtene i høst og vakte
stor begeistring. Vi gleder oss
til den ettermiddagen.

Menighets-
weekend 
Vegårtun 22.-24. august.

Vi minner om at det blir
menighetsweekend på
Vegårtun, vårt flotte leirsted.
Opplegget blir omtrent som i
fjor. Vi har invitert Viggo
Klausen (bildet) med som taler
og barnearbeider i år også. Vi
minnes forårets weekend med
glede og takk. Ta dette med i
dine planer. Program og
påmeldingsliste kommer
senere. 

Besøk av
familien Løvgren
Karin- Margrete, Tor Bertel og
datteren Ingvild besøker oss
søndag 4. mai. De vil synge,
spille, lese dikt, vise bilder slik
de  gjorde da de besøkte oss på
tirsdag 12. februar. De var en
velsignelse å høre dem, men
ikke alle fikk det med seg.
Derfor kommer de igjen, ikke
med en reprise, men med en
ny velsignelse.  Inviter gjerne
noen med deg og kom.

Ivar Skippervoll
Kjent fra ulike sammenhenger
både når det gjelder barne-
opplegg, familiesamlinger og
sangopptredener vil være gjest
tirsdag 6. mai kl. 19.00. Da blir
det et sangopplegg og det er et
såkalt «Vi midt i mellom»-
arrangement som er åpent for
alle. Servering og fellesskap
hører med.  En flott anledning
til å få med andre til Misjons-
kirken.

Ivar Skippervold.
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Lørdag 5. april
kl.18.00: Jubileumsfest.

Generalsekretær Jarle 
Råmunddal, Ingulf Diesen. 
Sang: Berit Sunde Olsen. 
Hilsninger. Varmrett, kaker, 
kaffe. Jubileumsgave.

Søndag 6. april
kl. 17.00: Gudstjeneste. 

Nattverd. Noas park. 
Taler: Ingulf Diesen. 
Lovsangsgruppa. 
Månedsoffer. Kirkekaffe.

Lørdag 12. april
kl. 16.30: Andakt på Bøkeskogen 

eldresenter.
kl. 18.00: Hyggekveld på Skautvedt. 

Vi over 40.

Søndag 13. april
kl. 11.00: Gudstjeneste.

Thore Tellefsen
Sang: Marita Anthonisen

Onsdag 16. april
kl. 19.00: Menighetsmøte

Søndag 20. april
kl. 17.00: Familiegudstjeneste.

Besøk av Joy Kids fra 
Brunlanes frikirke

Søndag 27. april
kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.

Øyvind Toeneiet. 
Lovsangsgruppa. 
Konfirmantene

Onsdag 30. april
kl. 19.00: Fellesskapskveld.

Undervisning, samtale, 
forbønn, kaffe.

Søndag 4. mai
kl. 17.00: Gudstjeneste. 

Nattverd. Noas park. 
Thore Tellefsen. 
Besøk av familien Løvgren. 

Tirsdag 6. mai 
kl. 19.00: Sangkveld med Ivar 

Skippervoll. Kaffe.

Lørdag 10. mai 
kl. 11,00: Kafeteria.
kl. 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 11. mai 
kl. 11.00: Pinsegudstjeneste.

Thore Tellefsen.

Mandag 12. mai
kl. 11.00: Felles pinsegudstjeneste i 

Bøkeskogen.

Torsdag 15. mai 
kl. 19.00: Menighetsmøte.

Søndag 18. mai 
kl. 11.00: Gudstjeneste.

Thore Tellefsen.

Søndag 25. mai
kl. 17.00: Gudstjeneste. 

Noas park.
Thore Tellefsen.
Besøk fra Norsk Gideon. 
Kaare Bordøy.

Forandringer kan forekomme. Se annonse i Østlands-Posten på fredager.



Historikk

Larvik misjonsmenighet regner
stiftelses dagen for 26. mars
1883. Da møtte 16 venner i
filermester Joh. Gundersens
hjem på Langestrand sammen
med den svenske predikanten
Fredrik Fransson, som var
invitert av disse vennene. Forut
for stiftelsen hadde Franson
møter langfredag og 1.påske-
dag. Fransson besøkte tidligere
«Lammers menigheter» og det
var de som var grunnlaget for
stiftelsen av Det Norske
Misjonsforbund i 1884.

Allerede i 22. november
1856 ble det stiftet «Lammers-
menighet» i Larvik under
navnet: Den Frie Apostoliske
Christelige menighet. Dette
skjedde etter at en gruppe
hadde vært i kontakt med
Lammers vekkelsen i Skien.
Lammers besøkte menigheten
flere ganger. Både Menigheten
og forstanderen. ble registrert
hos myndighetene. Menig-
heten hadde 6 medlemmer i
1861. Av protokoller går det
fram at denne gruppen var
representert på frimenighete-
nes landskonferanse helt fram
til 1877. Det kan se ut for at
denne menigheten er for-
anledningen til etableringen
av misjonsmenigheten i 1883.
Fra 1877 ble det holdt regel-

messige møter og bønnemøter
i den flokken som ble Larvik
frie misjonsforening som det
het den gangen. Menigheten
er dermed en av de eldste
frimenigheter i landet.

Larvik misjonsmenighet var
representert på stiftelsen for
Det Norske Misjonsforbund i
1884.

Vekkelsesmenighet
Menigheten var fra starten en
vekkelsesmenighet. Hoved-
formålet var at mennesker
skulle bli frelst og ha et
personlig forhold til Jesus
Kristus. 

Det var driv og aktivitet
blant menighetens med-
lemmer. De startet en kristelig
privatskole (1891-92). De var
sosialt engasjert i barne-

hjemmet Waisenhus, som det
het. På Bellevue på Lange-
strand var det et bibelkvinne-
hjem som ble støtte av menig-
heten. Der gikk kvinner på
evangelistkurs. Det var tydelig
at her var menighetens med-
lemmer i forkant av utviklingen.

Tidlig tok menigheten
initiativ til enhetsmøter som
var en slags felles stevner for
flere kristne samfunn.

Den første tiden økte
medlemstallet, men ved 25 års
jubileet var det gått noe ned,
slik at tallet var 50. 

Men vekkelsesperioder i
1907-08 ved Nyborg og Eng-
strøm og i 1918-19 der misjo-
nærene Petra og Edv. Amund-
sen og Abraham Tveitan var
redskaper som gjorde at
menigheten vokste igjen.

Den første tiden hadde ikke
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Larvik misjonsmenighet jubilérer

Menighetsmusikken for rundt hundre år siden.



menigheten fast forstander.
Det skjedde først når pastor
Ole Riise kom som forstander i
1925. Under hans forstandertid
fram til 1935 vokste menig-
heten og hadde 262 medlem-
mer da han sluttet. Dette
skyldtes en tid med vekkelse. 

1931 ble evangelist Julius Lie
invitert til en møteserie og det
ble begynnelse på en
vekkelsestid som gjorde at
mange ble frelst. Andre menig-
heter fikk også nyte godt av
dette og vekkelsen spredte seg
til Brunlanes.

1935 kom Frank Mangs og
Misjonshuset ble fylt til
trengsel. Til tross for to og tre
møter hver dag, måtte dørene
stenges lenge før møtetid.
Mange hundre ble omvendt til
Gud. Det resulterte i framgang
og vekst. I 1939 hadde menig-
heten sitt største medlemstall
337.

Larvik misjonsmenighet var
med på å planlegge og arran-
gere en vekkelseskampanje i
Tønsberg. Resultatet ble
Tønsberg misjonsmenighet
som ble stiftet i 1941.

Larvik Misjonsmenighet
feiret 100 år i 1983. 

Åttiårene var en særdeles
aktiv periode med mange
møtekampanjer. Et levende
sang og musikk-miljø preget
menigheten. Et godt barne- og
ungdomsmiljø der både
MiBaGo og speidergruppa gikk
meget bra. I denne perioden
ble andakttelefonen etablert.

Ved å ringe nr. 81000 fikk en
høre en tre minutters andakt.
Nærradio, Radio M, ble
etablert for å nå ut med bud-
skapet. Kassettmisjon; møtene
ble tatt opp på kassett og
formidlet til eldre, syke og
andre interesserte. På nitti-
tallet var menigheten svært
aktive i Grenlandsaksjonen for
Romania.

Guds barns enhet
Helt fra starten har menig-
heten hatt et enhetssyn. Det
første enhetsmøte ble holdt i
1902 og dette ble et slag felles
stevne for flere kristne tros-
samfunn. I de tidligste tider
går det fram at medlemmer fra
menigheten var engasjerte i
fellesskap med andre fri-
menigheter. De var med da
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Festkomiteen i 1968.

Barnekoret MiBaGo ved starten i 1978.



Det Norske Misjons forbund
ble stiftet og DNMs kontor var
faktisk i Larvik 1890-93. Senere
har personer fra menigheten
vært med i arbeidet sentralt.

Flere årskonferanser har
vært holdt i Larvik. Første gang
var 1896, 1962, 1971 og sist
1990 da de offentlige møtene
var lagt til Stavernhallen. Vi
nevner for øvrig at DNM har
vedtatt å legge sin store
sommerfestival til Stavern fra
2009.

Misjonskirken står også
sentralt i det felleskristelige
arbeidet i dag og har gode
relasjoner til de øvrige menig-
heter i byen. I jubileumsåret
har vi felles konfirmant-
undervisning med pinse-
menigheten. Med vårt motto:
Guds barns enhet og mennes-
kers frelse, er det naturlig at vi
er engasjerte og tiden er
moden for å kunne ha et ennå
større tverrkirkelig fokus.

Misjonskirken
Dette året er det 120 år siden
Missionhuset, som var navnet
den gangen, ble innviet. Det
skjedde 16. september 1888
etter at mye av arbeidet var
gjort på dugnad. Offerviljen
var stor og mange ga til bygge-
fondet, slik at gjelden bare var
på kr 13.000 ved innvielsen.

Misjonshuset ble pusset
opp og modernisert i 1958.
Også i 1978 ble det foretatt en
omfattende oppussing, res-
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Barnevelsignelse i Misjonskirken i 2004.

Andaktsgruppa på tur med sang og vitnesbyrd. (1997)

Startskuddet for oppussingen 2007-08.



taurering og utbygging. Dette
økte bruksarealet til det dob-
belte. Det året ble det også
foretatt skifte av navn til
Misjonskirken, slik det etter
hvert var blitt vanlig på guds-
husene i DNM .

I 2000 ble peisestua i kjel-
leren pusset opp og lagt til ret-
te for ungdomsklubben Signal. 

Ved 120 års jubileet har det
blitt gjort store investeringer i
kirkebygget. Hele kirkesalen er
malt, nytt teppegulv er lagt,
både der, i gangen og lille-
salen. Gangen og lillesalen er
malt. Nye stoler er innkjøpt.
Mye av arbeidet er utført på
dugnad. Kostnadsrammen er
på ca kr 650.000. Tas verdien
av dugnadsarbeidet med vil
beløpet være ca kr 1.000.000.
Vi håper at Misjonskirken slik
den framstår kan være et godt
redskap for nye generasjoner
til å bygge Guds rike.

Eiendommer
Foruten Misjonskirken, Oskars-
gate 9, sitter menigheten på to
verdifulle eiendommer.
Oskarsgate 11 ble kjøpt i 1968
og har vært i bruk som forstan-
derbolig inntil for tre år siden.
De siste årene har boligen vært
utleid til andre.

Skautvedt – leirstedet ved
Farris – fikk menigheten kjøpe
av Treschow-Fritzøe i 1972. En
betydelig utbygging i 1983 som
ga rom for møtesal/ peisestue
med hems. Senere ble den

Skautvedt er et flott samlingsted for hele menigheten.

Pastorene må i gapestokken og blir kastet på med våte svamper
under Sankthans-underholdningen i 2001.

På sommeren er det gode bademuligheter på Skautvedt.
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gamle låven renovert. Etter
iherdig dugnad framstår
stedet som et naturskjønt
leirsted til glede både for
menigheten og mange andre.

Barn- og
ungdomsarbeid

Barn- og ungdomsarbeidet har
vært viktig del av menigheten. 

Søndagsskolearbeidet er
like gammelt som menig-
heten. Det har blitt ivaretatt til
ulike tider. I flere år hadde
menigheten to søndagsskoler i
Misjonskirken og på Torstrand.
Det er fortsatt mange i Larvik
som sier at de har gått på
søndagsskole i Misjonshuset.
Det var stor markering på
søndagsskolens dag første
søndag etter 17. mai. Nedgan-
gen kom på nitti tallet og
antall barn sank, slik det var
mange steder. På grunn av
ledermangel var søndags-
skolen nedlagt noen år. Fra
2004 var det også opphold, før
den ble reorganisert 2008
under navnet Noas park.

Speiderarbeidet i NMU ble
startet i 1937 i Larvik under
benevnelsen Fakkelspeidere.
Speiderarbeidet hadde stor
aktivitet på ulike plan, bevere,
småspeidere, speidertropp,
rovere og en støttegruppe for
speiderne. Speidergruppa utga
eget blad, Fjompen, som hele
sju ganger ble kåret til Norges
beste. Speiderarbeidet var på
sitt største rundt 1990 med
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Fakkeljenter fra 1972.

Ulvunger som støper lys ved juletider i 1984.

Speiderne brukte Skautvedt mye – ulveflokken i 1977.



godt over 100 aktive speidere. 
I årene etter gikk det gradvis
nedover og gruppa er nå uten
aktivitet siden 2004 på grunn
av ledermangel.

Ungdoms- og tenårings-
arbeide. Allerede i 1901 ble
ungdomsforeningen stiftet og
ble en del av NMU i 1914.

Juniorarbeide ble startet i
1923. og fortsetter i dag under
navnet ungdomsklubben
Signal. 

Satsingen på ungdom har
ført til at menigheten i perio-
der har hatt ansatt ungdoms-
arbeider. 

Vi nevner at Ingunn Folke-
stad Breistein var ungdoms-
pastor 1987-91, Wenche Watne
ungdomsarbeider i 1991-92,
Jon Arne Hoppestad 1994-95
også sammen med team, Jan
Roger Rabben 1999-2001 og
Øyvind Toeneiet har vært
ungdomspastor fra 2002. NMU
har arrangert sommermøter
1935-37. Disse samlet
mennesker fra ulike menig-
heter. På åttitallet var menig-
heten arrangør av NMU-pinse
og NMU-årsmøte i 2003.

Sang og musikkliv
Alt i 1883 ble det opprettet en
strengemusikk-. Musikk-koret
ble en direkte fortsettelse av
denne. Musikk-koret opphørte
i 1990. Hornmusikk hadde
menigheten også fra denne
tid. Den ble nedlagt noen år.
Oppstartet i 1932 og senere

Godterikiosken under åpning av nyoppusset kjellerstue i 2001.

Ungdommer i tjeneste (2001).

F.O.G – Follower of God – kalte denne gruppa seg i 2002.
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nedlagt. Ungdomskoret
Factum var i aksjon noen år. I
1988 ble ungdomskoret
Alternativ startet. Marianne
Gärtner Fremmerlid var ansatt
som musikkmedarbeider i
noen år fra 94 med ansvar for
tre kor. 

MiBaGo ble stiftet 1978. På
det meste samlet MiBaGo
hundreogfemti barn i alderen
6-12 år. Etter hvert ble det
vanskelig å få ledere til koret
og nedlagt 1999. MiBaGo
gjenoppsto i 2002 på Grøtte-
rød grendehus, men gikk inn
da virkesomheten på Grøtte-
rød ble nedlagt.

Menigheten er i dag uten
sangkor. Men menigheten har
en dyktig lovsangsgruppe.

Grøtterød grendehus
I forbindelse med at MiBaGo
startet opp med øvelser der,
fikk menigheten en leieavtale
med kommunen. Ved siden av
MiBaGo’s øvelser var det åpent
grendehus hver tirsdag, etter
skoletid hver onsdag. Unge
Voksne-gruppe. Familieguds-
tjenester ble holdt en søndag
pr. måned. Et eget kontaktblad
ble distribuert til alle hus-
stander i Veldre området.
Tanken var å kunne kommuni-
sere med yngre mennesker og
barnefamilier. I noen grad
lyktes menigheten i å øke
kontakt flaten. Men da de
fleste i komiteen trakk seg fra
arbeidet sommeren 2006 og
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MiBaGo gjenoppsto på grendehuset. Her fra en øvelse i 2003.

Grøtterød grendehus med utendørsgudstjeneste.

Familiesøndag med natursti på Veldreraet.



da kommunen valgte å avbryte
leieavtalen for å lage til barne-
hage i grendehuset, ble
arbeidet lagt ned.

Menighetens faste
forstandere

Ole Riise 1925- 35
Harald Damsgaard 1935-42
Michael B. Wåde 1942-43
Michael Aas 1943-45
Th. Gran Nielsen 1946-55
Reidar Gärtner 1955-68
Leif Løland 1968-69
Alf Rød 1969-76
Sverre Granlund 1976-80
Ole Flermoen 1980-81
Aksel Pedersen 1981-88
Ole Hedeman Andersen 1988-99
Thore Tellefsen 2000-

Menighetens formenn
Menigheten har hatt mange
formenn i løpet av alle disse
årene. Vi tar med de som har
hatt oppgaven siden krigen:

Oscar Olaussen 1946-48 
og 1958-73

Birger Johansen 1949-57 
(og 1930-45)

Bjørn M. Larsen 1974-80 
og 1981-85

Oddvar Johnsen 1980-81
Gunnar Nøstrud 1986-90 

og 1996-97
Egill A. Jensen 1991-93 

og 1995
Bjørn R. Kjøndal og Inger Møll
var kontaktpersoner hvert sitt
halvår 1994

Nils Børven 1998-2000.
Terje Olafsen 2000-

Menigheten har fostret flere
misjonærer og forkynnere:
Peter Bredvei,Kina. John
Larsen, Kongo. Harald Modum,
Arne Dahl, Henry Johansen,
Knut Røed, Arvid Gundersen og
i de senere år Erik Andreassen,
Knut Moholt, Jannicke Kjølås
Ludvigsen og Aslaug Irene
Halden Gjerull forkynner og
misjonær.

Arbeidet i dag
Menigheten hadde ved
inngangen til jubileumsåret
210 medlemmer. 

Hovedsamlingen for menig-
heten er gudstjenesten søndag
formiddag, men alternative
samlinger på kveldstid med
ulike målgrupper arrangeres. 

En lørdag formiddag i
måneden er det kafeteria.
Dette tilbudet ble starter i 1978

og hadde til å begynne med
samlinger hver 14. dag. Det var
godt sosialt miljø med mange
fine turer til ulike steder i
landet.

Annen hver onsdag er det
fellesskapskveld med under-
visning, samtale og kaffe.
Menigheten har flere bibel-
grupper som samles i hjem-
mene. 

Ansgarringen som ble
startet på 70-tallet er en livs-
kraftig gruppe med vekt på
sosial fellesskap og arbeids-
møter. Ansgarringen samler
inn penger til Ansgarskolen og
menigheten. Julemessa hvert
år er både inntektsgivende og
kontakt skapende. 

Kvinnemisjonen holder
fortsatt koken selv om den er
redusert i antall. Andakts-
gruppa er sammen med pastor
på besøk på flere av byens
sykehjem med sang og andakt. 

Søndagsskolen Noas park.
Menigheten har drevet et
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Tirsdagstreffet var en populær samling på grendehuset.



aktivt søndagsskolearbeide
gjennom mange år. Søndags-
skolen ble nedlagt for noen år
tilbake dels på grunn av få
barn og dels på grunn av
mangel på ledere. I jubileums-
året er søndagsskolen startet
opp under navnet Noas park. I
vår tid med manglende fokus
på kristen tro både i barne-
hager og skole er dette mer
viktig enn før.

Ungdomsklubben Signal er
et tilbud til tenåringer hver
fredag. Ungdomsklubben er en
videreføring av junioren og har
en lav terskel og tilbyr ulike
aktiviteter. Med målrettet
fokus på evangeliet om Jesus
Kristus. I tilknytning til dette
miljøet drives en cellegruppe
med undervisning og samtale
hver onsdag. Dette gir de unge
mulighet for å fordype seg i
kristen tro og liv.

Med basis i Signal finnes
det en flott Lovsangsgruppe
som synger og spiller på
fredagskveldene og i menig-
hetens arrangementer. 

Mange av bildene er
fotografert av Sverre Isaksen
og Fred Isaksen.
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Konfirmanter.

Populær godteposeutdeling på juletrefesten i 2002.

«Tidsignal» var en menighetssamling for både unge og gamle.



Larvik Misjonsmenighet har en
historie som går helt tilbake til
Lammers vekkelsen i 1856, selv
om vi regner 26.mars 1883 som
stiftelses dagen for vår
menighet. Vi bør være stolte
over å tilhøre en av vårt lands
desidert eldste frimenigheter.

Skal tro hva de tenkte, de
første ildsjeler, om hva
framtiden skulle bringe. Det vi
kan slå fast er at de hadde en
sterk Gudstro og stor
Jesusbegeistring. For det var
slett ingen spøk å bryte med
den etablerte og offisielle kirke
i Norge.

Når vi i 2008 feirer årene
1856, 1883 og 1888 da stod
kirkebygget i Oskarsgate
ferdig, er det ikke så vanskelig

å se at Guds velsignelse har
ligget over menigheten i alle
disse årene.

Vi takker Herren for alle de
som har vært Larvik
Misjonsmenighet, og retter
blikket framover.

Menigheten startet i en tid
da Norge var et av verdens
fattigste land. Stor materiell
nød, og mange søkte Gud. I
dag er Norge kanskje verdens
rikeste land, med materiell
overflod. Mange har ikke bruk
for Gud.

Likevel er kanskje nøden på
mange måter større enn noen
gang. Flere og flere er på leting
etter en «annen» mening med
livene sine. 

Jesus Kristus er den samme

i går, i dag, ja til evig tid.
Gledens budskap er det
samme, og vår oppgave er å
fortelle det videre. Be om at
Guds velsignelse vil ligge over
oss også i årene som kommer.

Jeg håper at folk i Larvik
skal se på Larvik
Misjonsmenighet, med fokus
på Jesus Kristus, som en
rotfestet og raus menighet
som møter mennesker der de
er, og ikke der vi ønsker de skal
være.

Gratulere med trippel
jubileet! Gud
velsigne dere
alle!

Terje Olafsen,
styreleder

Gratulere med 125 års jubileet
for Larvik Misjonsmenighet.

Larvik Misjonsmenighet er
blant de eldste i
Misjonsforbundet og var
allerede året gammelt da DNM
ble stiftet i 1884. Menigheten
har vært sentral i
Misjonsforbundets historie og
leser man DNMs historie så
støter man ikke så sjelden på
navn fra Larvik som
misjonsforstander Johs.
Cristiansen. 

Et jubileum gir oss alltid
mulighet til å minnes på det

Gud har gjort i og gjennom
menigheten. Larvik
Misjonsmenighet har en rik
historie av vekkelse. Personer
som Paul Wettergren, Bot
Nyborg, Julius Lie, Frank Mangs
og Eric Larsson var noen av de
Gud brukte. En anledning som
dette gir også god mulighet for
i takknemlighet å se tilbake på
alle de som på ulik måte har
båret det daglige ansvar i
menigheten gjennom alle
disse år.

Men en slik milepæl som
dette jubileet er gir oss også

anledning til å rette blikket
fremover. Og forvente at Gud
fortsatt skal komme med sitt
liv og sin nåde til menigheten
og at menigheten også for
fremtiden kan være et brohode
for Guds rike i Larvik. Gratulere
med 125 år og Guds velsignelse
over år som ligger foran!

Jarle Råmunddal
Generalsekretær
Det Norske
Misjonsforbund 
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Hilsen fra styreleder 

Hilsen fra Generalsekretæren
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Gratulerer med dagen! 150 år
som et fyrlys for Larviks
befolkning. Misjonsmenig-
heten har i disse årene vært og
er en veiviser for hvordan
mennesker kan finne frelse og
håp i Jesus Kristus. Jeg håper

og tror vi fortsatt skal være en
kraftstasjon for mennesker
som søker meningen med
livet. Skal vi lykkes med det til
Jesus kommer igjen, så må vi
la oss bli berørt av han som
fyller alt i alle. «Larvik Misjons-

menighet, «som er Kristi
legeme, fylt av
ham som fyller
alt i alle.
Efeserne 1:17-23.
Øyvind Toeneiet,
ungdomspastor

Fokus på fortiden preger ofte
jubileer, også vårt. Det er fint å
kunne se tilbake på de som
stiftet menigheten og de som
har båret arven videre. Vi
bøyer oss i ærbødighet og takk
for alt det de har gjort og gitt.
Noen har fått sitt navn knyttet
til menighetens historie,
andres navn er kanskje glemt,
men sammen har de båret
Guds rike fram.  

Forkynnere og ledere på
ulike plan har satt dype spor
etter seg. Med iver og glød har
de forkynt evangeliet om Jesus
Kristus. De har vært rause med
såkornet. Noe har falt i god
jord, mens noe har blitt sådd
på steingrunn. Det kommer en
dag da vi skal se alt sammen i
Guds lys. Hva som bar frukt for
evigheten og hva som ikke
gjorde det.

Nå er tiden kommet for oss.
Vi skal bære stafettpinnen
videre. Vår etappe er kanskje
den siste  før Guds rike
kommer i all sin fylde?

Skriften sier: Glem ikke
deres ledere, de som talte
Guds ord til dere. Tenk tilbake
på hvordan de levde og døde,
og ta eksempel av deres tro.
Jesus Kristus er i går og i dag
den samme, ja, til evig tid.
Hebrerne 13,7-8

Hva kan vi lære av fortiden?
Vi kan ta eksempel av deres
tro. Tenker vi tilbake på 1856
da den første menighet ble
stiftet, måtte det ligge en
veldig tro til grunn. Det
handlet om personlig tro og
omvendelse. De var pionerer
som våget å skille seg ut fra
den store mengden. Det var
ikke enkelt å bryte med det
etablerte. Hvorfor gjorde de
det, hva var drivkraften? De
ville hjelpe mennesker til tro
på Jesus Kristus. Det kostet,
men de var villige til å betale
prisen.

Den samme holdningen
kom til uttrykk i 1883. En sterk
iver for å vinne mennesker for
Gud. Iver for misjonen og for å

bringe evangeliet til alle
folkeslag. Arbeid for enhet
blant Guds folk. En levende
forventning av  Jesu gjen-
komst. Spesielle ettermøter.
Dette var særtrekk ved
vekkelsen den gangen.

Vi skal ikke etterligne de
gamles metoder, men deres
tro.

Derfor er det viktig å spørre
hva betyr det å være menighet
i 2008?  Hvilken vei skal vi,
som menighet, gå for å
virkeliggjøre Guds vilje?
Hvordan skal vi som menighet
berøre Larviks befolkning og
bety noe for dem?  Jeg tror det
bare finnes et enkelt svar på
dette og det er å være som
Jesus med en tjenende
kjærlighet i ord og handling.
Dette er vår utfordring i dag!

Thore Tellefsen
pastor

Larvik misjonsmenighet 150 år!

Ha øynene rettet framover
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Støtt våre annonsører – de støtter oss!

Vi kan dekke de fleste forsikringsbehov 
– be om tilbud:

Tlf. 33 13 87 12, faks. 33 18 35 48

Besøk oss på Internett:

www.postbanken.no
TLF. 33 11 33 40HEGDAL, LARVIK

F r e d  I s a k s e n  •  w w w . a k e l a . n o

Bøkestredet – Larvik – Tlf. 33 13 49 70

profilering

F A R R I S E I D E T

begravelsesbyrået 

PER FIRING
Larvik
3280 Tjodalyng • Tlf. 33 12 57 00



Ukas faste program:

Søndag:

Kl 1100: Gudstjeneste

Mandag:

Kl 1100: Kvinnemisjon (partallsuker)
Onsdag:

Kl 1830: Ansgarringen (partallsuker)
Torsdag:

Kl 1100: Bønnesamling
Fredag:

Kl 2000: Signal – for ungdom
Lørdag:

Kl 1100: Formiddagstreff (én lørdag i mnd)

Merk: Rett til forandringer. 
Se annonse i Østlands-Posten på fredager.

M I S J O N S K I R K E N  I  L A R V I K
T i l s l u t t e t  D e t  N o r s k e  M i s j o n s f o r b u n d

Besøksadresse: Oscarsgate 9, Sentrum
Postadresse: Postboks 193, 3251 Larvik
Telefon kirken: 33 18 10 00 faks: 33 18 19 15

E-post: post@misjonskirken.net
Pastor: Thore Tellefsen, Doktorveien 11 

Tlf. privat: 33 17 91 83 • Mobil: 905 15 164

Kontortid i kirken: Tirs/onsdag kl 1000-1200

Ungdomsarbeider: Øyvind Toeneiet, Bakås-
vn. 8b, Tlf. pri. 33 12 04 26 • Mobil 970 99 620

Leder: Terje Olafsen, Amundrødvn. 16, 3295

Helgeroa, tlf. 33 18 86 19 • Mobil 916 06 065

Kasserer: Thor Olav Woll,Rødberg-
svingen 32, 3267 Larvik, tlf. 33 18 69 03

Bankgiro: 2510 25 32352

Kontaktpersoner i avdelingene:

Andaktsgruppe: 

Randi Johanne Sæterlid ..........tlf. 33 19 98 17

Ansgarringen:

Marit Frantzen ..........................tlf. 33 19 12 54

Kvinnemisjonen: 

Randi Johanne Sæterlid ..........tlf. 33 19 98 17

Skautvedtkomitéen: 

Per Pedersen................................tlf. 33 18 53 71

Signal:

Øyvind Toeneiet ......................tlf. 33 12 04 26

Søndagsskole/barneparkering:

Mette Toeneiet ........................tlf. 33 12 04 26

Løkka Grafisk, Larvik
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Motto: Guds barns enhet og menneskers frelse

Se våre internettsider på www.misjonskirken.net


