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rehaBiliteriNgeN

BYggeNe tar Form   
– Vi SKal SNart ÅPNe KirKeN igJeN 

Nå er det en stor glede å fortelle at 
byggene tar form og arbeidene er snart 
ferdige. Dere har sikkert sett at stillaset 
rundt bårehuset er tatt ned og bygget ser 
nesten ferdig ut. Og jeg kan fortelle at 
innvendig er det også nesten ferdig.  
- Og det er like gledelig å fortelle det nye 
sakristiet også snart er ferdig.

Jo jeg er enig i at det står noe igjen. Når 
dere leser dette står kanskje fortsatt 
stillaset på nordsiden av kirken og rundt 
koret og sakristiet oppe. Det skal skiftes 
tak og takstein på nordsiden av koret i 
kirken. Det gjensto fra tidligere arbeid 
med taket på grunn av ombyggingen av 
sakristitaket. Men det er straks ferdig 
(eller ferdig allerede!) Arbeidene på 
kirkegården er avsluttet og kirkegården 
ser snart like fin ut som den pleier.

Inne i kirken er nytt gulv ferdig lagt,  
veggene ble ferdig pusset i fjor høst,  
nytt toalett i våpenhuset er straks på 
plass og betydelig elektriske arbeider er 
gjort. Det vil dere nesten ikke se.

Nå skal gulvet behandles, nymalte  
benker skal settes på plass. Oppvarm-
ingen til kirken vil nå skje ved ovner 
som er montert under benkene.  Kirken 

er mye bedre isolert og det skal vi nok 
kjenne på nesten gang det blir en like 
kald vinter som den vi nettopp hadde.
Og ikke minst – vi får et helt nytt  
sakristi. Det er noe som er av stor  
betydning for de som jobber i kirka,  
men også for søndagskolebarna.

Kirken, bårehuset og alle arbeidene  
skal være ferdig ca midt i juli. Etter det 
står det hovedrengjøring på programmet 
og klargjøring til bruk.

OG – helgen 17. til 19 august er det 
åpning av kirken. Sett av dagene 
og kom å bli med på arrangementene. 
Fredag blir det flott konsert med nytt 
flygel med Wolfgang Plagge, lørdag blir 
det åpen kirke og det kan få lov å gå å se 
dere rundt og se på alt det fine arbeidet 
som er gjort.

Søndag 19. august blir det en høy-
tidelig festgudstjeneste med påfølgende 
kirkekaffe og orienteringer om  
arbeidene.

Vi som jobber i kirken og  de som sitter i 
råd og utvalg, og de frivillige, gleder oss 
stort til å ønske dere velkommen inn i 
den flotte kirken i Sande!

arbeidet ble utført av

“takk for hyggelig og spennende oppdrag med restaurering av Sande Kirke”

“Som eneste lokale bedrift takker Kjeldaas for oppdraget ved rehabiliteringen av Sande kirke”
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Tjue 11-åringer var samlet til «LysVåken» 
overnatting på Sande Menighetssenter 
fra lørdag 21.4 til søndag 22.4. Dagen 
og kvelden var fylt med aktiviteter, sang 
og musikk. Det var vandring på forskjel-
lige poster som ungdomslederne hadde 
organisert med kunst, lystenning og 
refleksjon. 

Alle 11-åringene fikk hver sin t-skjorte, 
egen soveplass i storsalen og god mat, 
drikke og snacks.

Flott fremføring av dans, tekstlesning og 
bønner i en avsluttende Gudstjeneste på 
søndagen av et samlet team av engasjerte 
flotte 11-åringer, ungdomsledere, 

foresatte, frivillige og Kateket Tor Arne 
Florin.

Alle deltakerne fikk utdelt hver sin 
diplom og bibel av Ungdomsarbeider 
Tone-Lise T. Galleberg.

lYS VÅKeN
-             Av Tor Arne Florin 

Samling for planlegging av Gudstjeneste oppgaver med Elin Farlund.

Bordtennis og biljard i ungdoms-kjelleren er populært iblant deltakerne. Ungdomsledere var 
en del av miljøet hele helgen og sørget for at alle hadde det så bra som mulig.

Pizza er et godt alternativ for sultne 
deltakere og ledere, rundt bordet går 
samtalen om interesser og planer fra 
ungdomskolealder ettersom man her 
har funnet seg flere nye venner ifra 
andre skoler.
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Det var litt over 30 4-åringer som kom 
til gudstjenestene for å få bok. Vi hadde 
laget rytmeinstrumenter av erter i 
boks, som de fikk være med å spille på, 

imens vi sang.  Det var gøy, og de ble 
flinke etter hvert til å finne rytmen! På 
menighetssenteret i april fikk de høre om 
sauen som ble borte og som Jesus lette 

etter og fant. Alle fikk de bok og arbeids-
heftet og det var stas. Etter gudstjene-
sten koste vi oss med saft og kaker. Litt 
lek ble det også tid til. Det hører med! 

UtdeliNg aV BoK til 4-ÅriNgeNe
-             

Vår kapellan skal ut i nytt kall.  Han har 
fått stilling som sokneprest i det nordlige 
Nidaros, og forlater derfor Sande i  
sommer.

Han har nå vært tilknyttet Sande i  
4 år.  Vi har opplevet ham som en dyktig 
kapellan med god evne til å formidle 
kirkens budskap; med god humør og god 

evne til innlevelse i enkeltmenneskers 
hverdag.

Vi har satt pris på hans arbeid for  
menigheten og beklager at han blir borte, 
men ønsker ham alt godt i sitt nye kall.

Det blir avskjedsgudstjeneste 12. august  
i Bekkestranda kapell kl. 11:00 

meNigheteN taKKer
martiN BreNNe Wigtil
      Av Jo N. Slyngstad
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Lørdag 25. august blir det barnas  
misjonsdag i Sande. 

Kom og vær med på aktiviteter og 
loddsalg. Det blir stekt vafler.  

Kl. 12:00 forteller Marit Bakke fra 
prosjektet My Sistes inne i lavvoen. 

Du får lage ditt eget bilde som du kan 
stille ut. Etterpå. 

Alle inntekter går til misjonsprosjektet 
vårt. I Etiopia. Kom og bli med til en  
innholdsrik og morsom dag på torget.

Søndag 26. august blir det familie-

gudstjeneste i Sande kirke med utdeling 
av bok til 6 åringene. Kirkekaffe med 
servering av pølser og kake. Utstilling av 
bildene som barna har laget på torget.

BarNaS miSJoNSdag
-             
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Fra dette nummeret av har menigheten selv tatt over 
ansvaret for utgivelsene av menighetsbladet.

I stedet for å legge inn en giro skriver vi heller her og  
oppfordrer dere til å gi en gave til arbeidet med  
menighetsbladet.

Dere kan gi en gave ved å sende penger til  
konto 2525.20.02823 – eller send VIPPS til 64784,  
Sande sokn. Merk gjerne gaven med M-bladet.

Menigheten er glad for alle gaver. 

Vi vil fortsette innsamlingen til det flotte Menighets- 
senteret for å nedbetale gjelden på litt over en million,  
- til diakoniarbeid, barne- og ungdomsarbeid og  
menighetsarbeidet.  

Gaven kan gis på samme måte som beskrevet over og 
dere merker gaven til det formålet dere ønsker.

NY FlaggStaNg 
PÅ BeKKeStraNda
     av kirkevergen

26. september
31. oktober
28. november
12. desember

FormiddagStreFF
-             

gaVe til meNighetSBladet - 
giVertJeNeSte
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Endelig har vi fått flaggstang ved Bekkestranda kapell!
Den ble klar til 17. mai etter god innsats fra driftsavdelingen 
vår. Det er vakkert å se flagget vaie ved siden av kapellet og 
det er flott å kunne flagge ved gudstjenester og seremonier.

Vi vil gjerne takke for gode bidrag fra givere som har  
muliggjort at flaggstanga kom nå.

Tusen takk!
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SPeNNeNde og iNNholdSriK SeSoNg For 
BarNeKoret

ÅPNiNg aV KirKeN 17.-19. aUgUSt

Barnekoret har hatt et aktivt år med 
julespill, deltagelse på gudstjenester, 
framføring av «Den stygge andungen»  
2. påskedag, på kommunens kultur- 
maraton og på Bjørneparken i Flå.

De deltok også på Finalesøndagen og 
avsluttet det hele med å være forsangere 
på Sande Torg 17. mai, der de gjorde en 
formidabel innsats. 

Nå tar koret en velfortjent sommerferie, 
men starter opp igjen torsdag 30. august 
kl. 18.00 til 19.00. 

Alle fra 2. klasse og oppover kan bli med 
i koret, som øver annen-hver torsdag på 
oddetalsuker på Sande Menighetssenter. 

Jeg vil rette en stor takk til mine gode 
medhjelpere Cristina Sparre Solé og 
Hendy Skoglund. En stor takk også til 
alle positive foreldre og aller mest en stor 
takk til alle de flotte sangerne. 

Vi i ledergruppa gleder oss allerede til 
neste års sesong.

Barnekoret dro 5. mai i år til 
Bjørneparken i Flå. Der hadde vi en flott 
tur og foreldre, unger og vi alle storkoste 
oss i fint vær og med flott framføring.

Det blir åpning av kirken 17. -19. august 
etter rehabilitering og ombygging av 
både kirken og bårehuset.

Fredag kveld kl 1900 skal vi innvie de 
nye flygelet som vi har kjøpt inn etter 
en flott innsamling ledet av vår organist 
Bjørn Luksengård.  Wolfgang Plagge 
kommer for å spille for oss. 

Lørdag vil vi ha åpen kirke fra kl 09 – 12 
for de som har lyst til å komme å se hvor 
flott kirken har blitt.

Kl 2000 blir det «Night hymns» – 
en konsert med egne sang og musikk 
krefter.

Søndag kl 11 blir det festgudstjeneste. 
Prost Harald Bryne deltar sammen  
med våre egne folk og organist Bjørn 
Luksengård har samlet et eget  
prosjektkor fra flere av de lokale korene. 

Under kirkekaffen deltar vårt eget Soul 
Children og her vil det bli fortalt om 
arbeidene og vist bilder.

Håper mange både fra Sande og fra  
andre steder finner veien til kirken 
denne helgen.

Hjertelig velkommen

Wolfgang Plagge spiller for oss fredag kveld.
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trøSteNS SøNN
-             Av Martin Brenne Wigtilbas. 

I går hørte vi pinsefortellingen om hvor-
dan dispiplene ble fylt med Den hellige 
ånd og gjennom Den hellige ånds kraft 
ble forvandlet fra å være skrekkslagne til 
å bli frimodige vitner.
I dag skal vi bli litt bedre kjent med en 
person i Bibelen som ofte havner litt i 
skyggen av Peter og Paulus, men som på 
ingen måter fortjener å være der.
Han er et eksempel, kanskje det fremste 
eksempelet, på en som er fylt av Den 
hellige ånd, og det er Barnabas. En av 
den unge kirkens mest betydningsfulle 
veivisere.

Barnabas ble født omkring Jesu fødsel 
på Kypros, og het egentlig Josef. Han var 
en jøde av Levis stamme og han ble op-
pdratt i den jødiske troen og ble sendt til 
Jerusalem for å studere hos den berømte 
læreren Gamaliel, som også Paulus stud-
erte hos.
Han var en del av den første kristne 
menigheten i Jerusalem, der man hadde 
alt felles.
Det første vi hører om Barnabas i Apos-
tlenes gjerninger er i kapittel 4, hvor det 
fortelles at Barnabas solgte en åker han 
eide og kom med pengene og la dem for 
apostlenes føtter.

Apostlene ga Josef kallenavnet Barna-
bas, som betyr «Trøstens sønn», parak-
lesos på gresk. Det avspeiler ikke bare 
hans personlighet, men vitner fremfor 
alt om Åndens nærvær i livet hans. 
Når Lukas forklarer innholdet i navnet 
Barnabas, bruker han ordet som Jesus 
anvender på Den hellige ånd: parakletos 
- Hjelperen eller Trøsteren. 
I Barnabas fremstod altså Den hellige 
ånd på en slik måte at han ble oppkalt 
etter den!

Når vi følger Barnabas i Apostlenes 
gjerninger, lærer vi å kjenne en person 
med en hyrdes sinnelag og et blikk for 
andre mennesker. Han så og hørte, men 
hadde ingen ambisjoner om å stå i første 
rekke. Det nye navnet sitt fikk han fordi 
Den hellige ånd, Livgiveren, fremstod 
så tydelig gjennom ham og ble til liv for 
mennesker.
 
Barnabas var den som tok seg av og 
åpnet døren til menigheten for Pau-
lus da han tre år etter sin omvendelse 
vendte tilbake til Jerusalem. Ingen våget 
å nærme seg Paulus på grunn av hans 
rykte som brutal kristenforfølger. Ingen 
utenom Barnabas. Og da Paulus senere 
kom tilbake til Tarsus, hjembyen sin, og 

ingen syntes å spørre etter ham, dukket 
Barnabas opp og åpnet dørene til opp-
draget hans. Han hadde øye for hva som 
fantes i andres hjerter.

Senere oppstod det en konflikt mellom 
Barnabas og Paulus som skyldtes en 
tredje person: Johannes Markus. Han 
hadde forlatt de to andre i løpet av deres 
felles misjonsreise, et svik som Paulus 
mente diskvalifiserte ham til lignende 
oppdrag i fremtiden. Men Barnabas ville 
gi Markus en ny mulighet og ble den som 
godkjente den blivende evangelisten og 
grunnleggeren av menigheten i Egypt.

Barnabas var ikke en av de tolv apos-
tlene, men kalles allikevel apostel for 
den viktige rollen han spilte i den unge 
kirken. Ifølge tradisjonen forkynte han 
evangeliet i Roma og Milano før han 
vendte tilbake til Kypros, der han led 
martyrdøden på begynnelsen av 60-
tallet.

Barnabas har en birolle i Apostlenes 
gjerninger. Men det portrettet Lukas 
tegner av ham, er et av de vakreste i 
den tidlige kristne historien. Med sitt 
hyrdelignende lederskap kom han til å 
spille en avgjørende rolle i formingen av 
den menighet som i århundrer framover 
skulle bli en av kristenhetens viktigste 
kirker og møtesteder, nemlig Antiokia.

Tilnavnet som apostlene gir Josef, Barn-
abas, er både oppofrende og smigrende. 
Han blir oppkalt etter Den hellige ånd.
Det greske ordet Parakletos er Jesu vik-
tigste navn på Ånden. Det er et ord med 
mange nyanser og kan derfor oversettes 
på forskjellige måter: hjelper, forsvarer, 
trøster, rådgiver, formaner, mellom-
mann, veiviser, oppmuntrer.
Hvordan kjenner man igjen Den hellige 
ånd? Når Lukas sier at Barnabas «var 
en god mann, fylt av Hellig Ånd og tro», 
forbinder han åndelighet med godhet. 
Det er den eneste gangen i Apostlenes 
gjerninger at det uttrykkelig står om 
noen at han er «god». Hva står det for?
 
Det er to sider av det vi kaller godhet. 
Den ene har med hendene å gjøre. God 
er den som gjør gode gjerninger, som blir 
til liv for andre. «…trøstens sønn…solgte 
en åker han eide, kom med pengene og la 
dem for apostlenes føtter» (4,36-37). 
Ved å dele med andre av det han eide, ble 
Barnabas en livgiver.
Den andre siden av godheten dreier 
seg om øynene våre, hvordan vi ser på 

hverandre. Det er i hverandres øyne vi 
vokser eller krymper. Vi kan bestemme 
oss for å gjøre en god gjerning, men 
hvordan vi ser på andre mennesker, er 
ikke noe vi bare bestemmer oss for å 
forandre. Det har å gjøre med hva vi har 
i hjertet, når vi ser på dem.
Hvis noen ligner Den hellige ånd, er det 
fordi vedkommende ser på sine omgiv-
elser med Jesu øyne. Når Paulus skriver: 
«Vis samme sinnelag som Kristus Je-
sus!», kunne han like gjerne ha sagt: «Bli 
fylt av Ånden». Den hellige ånd er Jesu 
ånd. Når vi blir fylt av Ånden blir vi med 
Johannes’ ord «lik ham».
 
Den hellige ånd avslører seg ved sine 
frukter: «kjærlighet, glede, fred, over-
bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse». Hadde 
noen bedt Paulus om et eksempel på et 
menneske som tilsvarte han bilde av Den 
hellige ånd, er det ikke usannsynlig at 
han hadd pekt på sin venn fra Kypros. 
Paulus ble selv ble gjenstand for den 
varme og godhet som bodde i Barnabas’ 
hjerte.
Det skjedde da han tre år etter sin omv-
endelse vendte tilbake til Jerusalem, og 
ingen ville ha noe med ham å gjøre - bare 
Barnabas. Det var Barnabas som tok han 
inn i varmen og gikk god for ham for 
apostlene.
Og det skjedde da han senere var tilbake 
i hjembyen Tarsos, og ingen lot til å 
spørre etter ham - ikke før Barnabas 
dukket opp.
 
Når Barnabas kommer til Antiokia og 
ser de store behovene for undervisning 
og veiledning i denne menigheten som 
holder på å vokse fram, kjenner han sin 
egen begrensning. Barnabas kommer da 
til å tenke på Paulus. Han har riktignok 
bare truffet ham i de to ukene Paulus 
var i Jerusalem, men det han hadde sett 
hos Paulus, var tilstrekkelig til at han nå 
kunne reise til Tarsos, som lå et stykke 
nordvest for Antiokia, for å finne ham.
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Paulus hadde vendt tilbake til sin hjemby 
etter sitt korte besøk i Jerusalem. Han 
bar på et kall om å gå til hedningene med 
evangeliet, men årene gikk. Ble det noe 
av det? 
Fra menigheten i Jerusalem ble det ikke 
gjort forsøk på å kontakte Paulus og 
støtte ham i hans kall. Det er ikke van-
skelig å forestille seg Paulus’ undring når 
Barnabas plutselig en dag i år 46 eller 47 
dukker opp i Tarsos. De to har ikke truf-
fet hverandre siden Barnabas presenterte 
Paulus for apostlene i Jerusalem for nes-
ten ti år tilbake. Perioden mellom årene 
37 og 46 e.kr. i Paulus’ liv vet vi stort sett 
ingenting om, bortsett fra at Barnabas 
finner ham i Tarsos og tar ham med til 
Antiokia. «Et helt år var de sammen i 
menigheten der og ga mange mennesker 
opplæring i troen» (11,26).

Barnabas hadde en pastoral gave med 
en uvanlig evne til å finne det gode 
hos mennesket, også når konflikter og 
mindre sympatiske trekk gjorde seg 
gjeldende. Gjentatte ganger tar han seg 
av personer som avvises og mistenkelig-
gjøres av sine omgivelser.
Dette er tredje gangen vi møter Barna-
bas i Apostlenes gjerninger. Etter at han 
første gang er nevnt i fjerde kapittel, 
har vi også møtt ham i forbindelse med 
Paulus’ tilbakevending til Jerusalem. 
Når ingen andre våger å nærme seg den 
tidligere fariseeren, oppsøker Barnabas 
ham og går god for hans troverdighet 
overfor apostlene (9,26-27). Her opp-
står et vennskapsbånd og tillit mellom 
Barnabas og Paulus, som skulle få stor 
betydning.

Konflikten som brøt ut mellom Barna-
bas og Paulus noen år senere, skyldtes 
en person som hadde sviktet deres tillit 
(15,36-40). Johannes Markus, som var 
sammen med de to på deres første mis-
jonsreise, hadde av en eller annen grunn 
forlatt dem da de kom til Perge i Pam-
fylia, og vendt tilbake til Jerusalem, der 
han hadde hjemmet sitt (13,5.13)
Barnabas vil gi Johannes Markus fornyet 
tillit når de skal besøke menighetene 
som vokste fram på den første reisen. 
Paulus protesterer. Han kunne ikke stole 
på den som tidligere hadde sviktet dem. 
Konflikten leder til at Paulus og Barna-
bas går hver sin vei. Det ble en bitter 
strid mellom dem står det. Paulus tar 
med seg Silas på sin andre misjonsreise, 
mens Barnabas tar med seg Johannes 
Markus og seiler til Kypros. Dermed blir 
Barnabas veileder og mentor for Markus 
som etter tradisjonen har skrevet det 
eldste evangeliet og som grunnla kirken 
i Egypt. Det ville neppe skjedd uten at 
Barnabas tok ham inn i varmen igjen. 
Her trer særtrekk ved to helt forskjellige 
personligheter fram. Mens Paulus var 
drevet av oppdragets tvingende nød-
vendighet - med samme nidkjærhet som 
han tidligere hadde forfulgt de kristne, 
arbeidet han for å føre evangeliet ut til 
alle folk, uansett hva det måtte koste 
- mens så Barnabas det enkelte men-
neskes situasjon. Han er sjelesørgeren og 
medvandreren.
 
Lukas karakteristikk av Barnabas er verd 
en egen meditasjon: «For han var en god 
mann, fylt av Hellig Ånd og tro» (11,24).
Så vet vi fra brevene til Paulus at han ble 

forlikt med Barnabas igjen, og kan-
skje mest rørende er det han skriver til 
Timoteus: «Ta Markus med deg når du 
kommer, han er til stor hjelp for meg i 
tjenesten.»
Og hvem sin fortjeneste er det?

Barnabas er av de aller fremste eksem-
plene i Bibelen på et menneske fylt av 
Den hellige ånd, ja i så stor grad at apos-
tlene oppkalte han etter Ånden.
Og når vi løfter fram historien om 
Barnabas her i dag, så er det ikke for å 
løfte opp et skyhøyt ideal på hva vi skal 
klare, men det er for å inspirere oss, for 
å oppmuntre oss og for å la oss se hva 
Ånden kan gjøre i gjennom et menneske. 
Vi kunne plukket utallige andre eksem-
pler fra både Bibelen og kirkehistorien, 
på mennesker fylt av Den hellige ånd, 
men i dag lar vi Barnabas være vårt tros-
forbilde og vår inspirasjon.

Så vil jeg utfordre dere på å lese Apos-
tlenes gjerninger, som kanskje heller 
burde hett Den hellige ånds gjerninger, 
les hele boken i sammenheng. Forplikt 
deg på å gjøre det i løpet av den nærm-
este tiden. Så skal du se at Den hellige 
ånd blir tydeligere for deg.

Ære være Faderen og Sønnen og Den hel-
lige ånd, som var, er og blir én sann Gud 
fra evighet og til evighet. Amen.

CATERING?!  
Ta kontakt, vi kan hjelpe!

Kontor: 33 78 58 00    Mobil: 90 82 31 16

SANDE JERNVARE

Revåveien 5 (underetasje Meny)  Tlf: 33 78 58 20

Maling, tapet, gulv, solskjerming, 
kjøkkenutstyr, verktøy, jernvarer.

Åpningstider: 8-19 (9-16)
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miN Salme

Jeg synes at denne salmen har en veldig fin 
melodi og tekst. Den bærer på barnets håp 
og ønsker om en fredelig og idyllisk høytid 
og framtid.

Den kvelden jeg skulle lære denne salmen 
i lekse husker jeg fremdeles veldig godt, 
selv etter 40 år.. Det var tidlig desember, 
og året var 1978. Vi hadde vært på helge-
besøk hos farmor og farfar. Da vi kom hjem 
var strømmen gått, noe som var vanlig på 
trøndelags-kysten på den tiden.. - det var 
alltid koselig når det var mørkt og stille i 
huset..

Pappa dreiv på og fyrte opp i parafinoven 
på stua, og jeg kan ennå kjenne lukta av 
parafin i nesa. Jeg satt ved siden av med 
stearinlys og prøvd å lære alle de nynorske 
ordene, og strevde med å lære hva LJOSA 
HELD betydde.

Da jeg kom på skolen neste dag var jeg en 
av få som hadde lært alle versene utenat, og 
da jeg fikk melodien til teksten, syntes jeg 
at den var SÅ vakker.

Denne salmen sender meg rett tilbake til 
en barndom uten bekymringer og forplikt-
elser. Det er fint å kunne være “frakoblet” 
innimellom, og leve i nuet....

- Monica Haugen

“det lyseR i stille gRendeR”

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.
 
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
 
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
 
Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.

10

Etter påske startet vi med 
dåpsengler i menigheten.

Hvert barn som blir døpt 
får en slik engel, som vi 
henger opp i kirken. 

De henger og minner 
oss om alle barna som er 
døpt. 

Neste år inviteres barna 
tilbake og får engelen sin 
som minne.

dÅPS-
eNgler
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SLEKTERS GANG

Døpte per 26.11.2017 – 18.02.2018

Oskar Weum Fretheim 

Sigrid Johanne Holtan 

David Takvam Kihl 

Philip Syvertsen 

Kaja Hansen 

Døde 13.10.2017 – 04.02.2018

Kåre Slåttland 

Tore Johannessen 
Inger-Johanne Grimsrud 
Egil Tore Knudsen  
Kitt Nevra 
Dagny Antoniusen 

Anne Gleditsch Kleive 
Petra Johansen 
Leif Egil Andersen 

Åse Blokkhus 

Astrid Hoven 
Petra Eli Sørfjell 
Kjell Dyrdal 
Olaf Eliassen 

Helge Hermansen 

Terje Gunnestad

ALLTID HER FOR

DIN LOKALE REPRESENTANT I SANDE

IVAR TANGERAAS MOB: 916 09 048
24T 32 79 42 50       WWW buskerudbegravelse.no

døpte

Åsmund Skjørdal Gulliksrud 
Edvard Wang Antoniusen 
Emma Kjeldås Lersbryggen 
Marielle Kristiansen Engen 
Vemund Samset Heggen 
Kaja Fredrikke Sivertsvik Nymo 
Ingrid Bakke Espeseth 
Timmy Weberg Midtveit 
Lavrans Bho Holstad 

døde

Irene Mildred Thorgersen 
Bente Låker 
Elin Therese Hoftun Knudsen 
Reidun Ryggetangen 
Ole Kristian Gundesø 
Willy Berntsen 

Ingrid Gustavsen
Berit Flågan 
Carina Helen Brekke 
Peder Kjøll 
Iver Strøm Karlsen 
Randi Lyngås

SleKterS gaNg

Leif Pedersen Etabl. 1990

ALLTID HER FOR

DIN LOKALE REPRESENTANT I SANDE

IVAR TANGERAAS MOB: 916 09 048
24T 32 79 42 50       WWW buskerudbegravelse.no

www.jolstad.no
Vakttelefon 32 80 75 80 (24t)

Vi holder til i 

Sande Blomster
Revåveien 14

Din lokale representant 

Richard Castellan
M: 916 93 613



søndag 24.06 - Jonsok
Sande menighetssenter kl 11:00
Matt 11,6-14
gudstjeneste Benedicte aass. Nattverd.
dåp. ofring til eget arbeid.

søndag 01.07 - 6. søndag  
i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Matt 16,13-20
gudstjeneste elik Kristin Flåten. 
Nattverd. dåp.
ofring til Nla høgskole.

søndag 08.07 - 7. søndag  
i treenighetstiden
Sande menighetssenter kl 11:00
Luk 19,1-10
gudstjeneste Benedicte aass. Nattverd.
dåp. ofring til Blå Kors Norge.

søndag 15.07 - 8. søndag  
i treenighetstiden
Berger kirke kl 11:00.
Mark 12,37b-44.
Felles gudstjeneste med Svelvik. 
Solveig aass Kristiansen.
gudstjeneste Vikar. Nattverd. dåp.
ofring til Join Sudan og Kongo. 

søndag 22.07 - 9. søndag  
i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl 11:00.
Joh 8,2-11
Felles gudstjeneste med Svelvik.
Solveig aass Kristiansen
gudstjeneste. dåp.
ofring til mercy ships.

søndag 29.07 - 10. søndag  
i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Matt 18,21-35
gudstjeneste asbjørn Bårnes. 
Nattverd. dåp. ofring til maritastiftelsen.
 

søndag 05.08 - 11. søndag  
i treenighetstiden
Sande menighetssenter kl 11:00
Mark 2,23-28
gudstjeneste martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. dåp. ofring til barnevakten 

søndag 12.08 - 12. søndag  
i treenighetstida
Bekkestranda kapell kl 11:00
Luk 8,1-3
gudstjeneste martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Ofring til De fire  
diakoniinstitusjoner. avskjeds- 
gudstjeneste for martin Brenne Wigtil. 
Kirkekaffe. 

søndag 19.08 - 13. søndag  
i treenighetstiden
Sande kirke kl 11:00
Luk 12,41-48
gudstjeneste Benedicte aass. Nattverd.
ofring til menighetens eget arbeid. 
Stor festgudstjeneste med åpning av 
kirken. Prost harald Bryne deltar. 

søndag 26.08 - Vingårdssøndagen
Sande kirke kl 11:00
gudstjeneste. Nattverd. dåp.
ofring til Ungdom i oppdrag.
Skolestart markering for 6 åringer. 

lørdag 01.09
Bekkestranda kapell kl 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste Benedicte 
aass og tor arne Florin.
ofring til eget arbeid. 

søndag 02.09 - 15. søndag  
i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Luk 10,38-42
gudstjeneste Benedicte aass og tor 
arne Florin.
ofring til eget arbeid.

lørdag 08.09
Sande kirke kl 10:30
Matt 5,10-12
gudstjeneste Benedicte aass og tor 
arne Florin.
ofring til eget arbeid.

lørdag 08.09 
Sande kirke kl 13:00
gudstjeneste Benedicte aass og tor 
arne Florin.
ofring til eget arbeid.

søndag 09.09 - 16. søndag  
i treenighetstiden
Sande kirke kl 10:30
Matt 5,10-12
gudstjeneste Benedicte aass og tor 
arne Florin.
ofring til eget arbeid.

søndag 09.09 
Sande kirke kl 13:00 Benedicte aass og 
tor arne Florin.
ofring til eget arbeid.

-----------------------------------

Endringer kan forekomme.

Velkommen  
til Gudstjeneste!

ønsker du å kjøre sammen med 
noen til gudstjenesten? 
 
ring marit Bakke på  
tlf: 90 87 53 22.


