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halloVeNN 2018 

Onsdag 31. oktober var menighets-
senteret fullt av prinsesser, superhelter 
og dyr av forskjellige slag. Da var det 
5- og 6-åringene som fikk boltre seg i 
store salen med å kaste på blink, gå på 

skattejakt, bygge tårn av esker, hoppe på 
hoppeslott, gjette hva som var i bøtta, 
og fiske godteri. Vi fikk også besøk av en 
ordentlig tryllekunstner som lagde show 
og knøt ballonger til alle barna! I gamle 

salen var det kafé med salg av pølser, 
vafler og kaffe, og det var mulig å trekke 
seg litt tilbake og slappe av litt mellom 
slagene.  Mange glade unger, mye snop, 
og god stemning! 
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Vår nye kapellan heter Andreas  
Aspeland. Han og kona Ulla har allerede 
funnet seg bosted i bygda. Da er vi hel-
dige som har begge våre prester boende i 
bygda. Det er ikke lenger noen selvfølge-
lighet, nå som boplikten er opphevet. 
Andreas kommer som nyutdannet fra 
Menighetsfakultetet. Hans første ønske 
er å bli kjent i menigheten. «Hva er 
Sande», ikke bare et navn på et kart?! 
Han er spent på hva han vil finne og 
mottar gjerne flere frivillige medar-
beidere.
Han møter meg med ordet: «Det er 
mange rom i Guds hus!» Som prest 
ønsker han å bidra til at kirken skal 
være åpen: et sted der folk vil føle seg 
velkomne og lar seg engasjere. Han vil 
gjerne være en prest for alle.
Konfirmant og ungdomsarbeidet blir 
en av hans hovedoppgaver fra starten 
av. Her har han erfaring fra Det Norske 
Misjonsselskap. Spesielt når det gjelder 
konfirmantforeldre er konfirmantåret 
en fin mulighet til å komme nærmere 
menigheten og få et innblikk i hva  
konfirmantene skal gjennom.
I arbeidet med ungdommen vil han 
samarbeide med vår nye tros-opplærer, 
Marianne Jonstang Juell. Hun er bosatt 
på Vear, sammen med sin mann og to 
små sønner. Marianne har bakgrunn fra 
arbeid som tros-opplærer i Grønåsen 
menighet i Tromsø. Hun har ellers bach-
elor i psykologi/sosiologi, utdannelse 
som musikkterapeut og 1 års lærerskole.
Marianne har begynt å bli litt kjent her 
og har allerede fått fin kontakt med 

«Babysang». Dette anbefaler hun som 
en fin start for småbarnsfamilier. Hun 
ønsker ellers å bli kjent med det som 
foregår i menigheten. Hun vil gjerne føle 
seg litt frem og håper på et godt  
fellesskap der man kan fremme nye idéer 
og tanker.  Det er alltid noen forskjeller 
fra sted til sted og ikke alt passer over 
alt.

Hun minner om at vi er i «ungdomsåret» 
i vårt bispedømme i år. 
Vi ønsker dem begge to velkomne til 
arbeidet her i Sande menighet! 

Ny KapellaN og Ny troSopplærer i  
SaNde meNighet
-             Av Jo N. Slyngstad

Leif Pedersen Etabl. 1990

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
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Når menighets bladet nu er kommet, da 
er siste konsert arrangert fra torsdags-
konserter Hof med to av  Marinemusik-
ken sine ensembler utført. Da våger vi nu 
en liten kikk inn i det nye program for 
2019. Det blir mye spennende og uvant. 
Første konsert er en del av «Bli kjent med 
kirkene våre» og finner sted i Y-kirken, 
Holmestrand.
Med tanke på sammenslåing har tors-
dagskonserten Hof hatt en del opplegg, 
der konsert kombineres med info om 
kirken, det finner sted. På den måten kan 
våre tre kommune vokse litt mer sam-
men i en hyggelig og fin atmosfere. Alle 
er hjertelig velkommen!
Per i dag har vi vært i nesten alle 
kirker (også i Sandnes) Nu framstår 
bare Y-kirken i Holmestrand (våren 
2019) og Sandnes kirke (høst 2019). 
«Bli kjent med kirkene våre « i Holme-
strand er planlagt allerede. Så sett av 
dato 28.02.2019 kl. 19:00 og kom til en 
spennende og informativ kveld i Holme-
strand kirke. Ansvarlig for omvisning er 
Holmestrands kunnskapsrik kirketjener 

Turid Klevjer. Lars Olav Bøes trio står 
bak musikkprogrammet og framføre mye 
fine melodier. Så … kom og være med på 
denne kveld!
Neste «normal» konsert vil bli akkurat 
en måned etterpå: 28:03.2019 – veldig 
lurt å ta denne inn i sine planer for 2019. 
Her blir det noe veldig spesiell. Med 
Numedalens middelalder fest i 2018 i 
bakhode, har torsdagskonserter Hof  
invitert musikker, som hovedsakelig 
spiller på gamle tradisjonelle instru-
menter som lyr, munnharpe og flere 
andre i tillegg til sang. Det musikalske 
arve er veldig viktig for en nasjon – den 
er alt for lett glemt. Med sånne opplegg 
kan man på en lett måte bli kjent med 
tradisjon og sørger for, at den fortsatt 
forblir levende. Da er det bare å sette av 
dato 28.03.2019 kl. 19:00 og komme til 
en informativ/musikalsk opplevelse – 
stedet blir avgjort senere!
Torsdagskonsert Hof har sine røtter i en 
lokal musikkpris stiftet av en av tidlig-
ere musikklærer i Hof, Inger-Johanne 
Nordby.  Hvert år har en elev fått en 

finansiell markering i henhold til sin 
musikalsk innsats. Kulturskole lærer 
hjalp til å peke ut den elev, som hadde 
størst framgang på sitt instrument. Det 
ble en veldig givende samarbeid med den 
lokale kulturskolen. 
Som følge av sammenslåing har Hof blitt 
en del av Holmestrand. Dette må man 
ta hensyn til og det er på tid å avslutte 
denne prisen. Den 09.05.2019 kl. 19:00 
i Eidsfoss kirke blir musikkpris siste 
gang utdelt til en elev bosatt i gamle Hof 
kommune. Prisvinneren framfører alltid 
et solostykke, samtidig som andre elever 
komplementerer det musikalske pro-
gram. Benytt anledning til å være med 
på denne Hos sin siste tradisjonskonsert!
Torsdagskonserter Hof håper at flest 
mulig finner veien til disse konserter og 
ønsker dere en hyggelig juletid!

torSdagSKoNSerter hoF 
-             
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gud tar det om igJeN
-             Av Jan Otto Myrseth, biskop

Aldri har vi vært mer opptatt av gjen-
bruk enn det vi er i dag, og forhåpent-
ligvis vil flere av oss denne julen kunne 
pakke opp gamle ting som har fått nytt 
liv. Overraskende nok er gjenbruk sentalt 
også i budskapet som når oss fra den 
første julen. 
To av Bibelens bøker starter med ordene 
«I begynnelsen». I Bibelens første bok, 1. 
Mosebok, får vi høre om hvordan alt blir 
til ved Guds skapende ord. Han talte, og 
det stod der. Han bød, og det skjedde. 
Og i Juledagens evangelium, i Johannes-
evangeliets første kapittel, hører vi: I 
begynnelsen var Ordet.  
Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud 
skaper på nytt ved sitt levende Ord. 
Men den nye skapelsen skjer ikke fra 
scratch, fra ingenting, som om det ikke 
var noe der fra før. Nei, Gud skaper på 
nytt med det samme materialet, omtrent 

som når pottemakeren ved dreieskiva 
gjør et nytt forsøk på å forme leir-
klumpen til en vakker krukke. 
Recapitulatio er et nøkkelord hos kirke-
faderen Ireneus fra Lyon (død ca 203). 
Det betyr omtrent det samme som å ta 
om igjen. 
I julens budskap om Gud som ble men-
neske ligger tematikken fra Ireneus om 
recapitulatio som en dyp anerkjennelse 
av menneskelivet. I Marias morsliv blir 
Gud og menneske ett, i en befruktet 
celle. Slik sier Gud et sterkt og høylydt 
JA til det menneskelige, til det materialet 
vi er laget av. Gud er ikke tilhenger av 
bruk-og-kast, men av redesign. Ireneus’ 
utgangspunkt var ordet fra Efeserbrevet, 
der det heter at Gud ville fullføre sin 
frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte 
alt i Kristus, alt i himmel og på jord i 
ham. (Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst splittet, 
helheten som var så hjerteknusende 
ødelagt, bildet som var smadret i tusen 
biter, dette, sier Ireneus, ville Gud re-
designe. Ved å samle alt til ett i Kristus, 
han som omfavner hele verden. En kjær-
lighetens omfavnelse som forener den 
synlige og den usynlige verden. 
For så høyt har Gud elsket verden at han 
ga sin Sønn … (Joh 3,16). 
Gud har ikke sviktet eller oppgitt verden. 
Vi må aldri resignere eller bli passive, 
men ta vare på håpet. 
Dette er Julenattens kraftfulle budskap 
til oss. Gud gir framtid og håp. Han har 
ikke gitt deg opp, men vil nyskape og 
forvandle og forme ditt liv etter bildet av 
sin Sønn, Jesus. 

Gledelig jul! 
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Menigheten har nå 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.

gaVe til meNighetSBladet - 
giVertJeNeSte
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BøNN For adVeNtStida
-             Av Andreas Aspeland, kapellan i Sande 

Vi har gått inn i årets mørkeste måned. 
Desember. Med frost og kulde. Med hus-
trige vinterstormer. Med en kaldtrekk 
mellom golvplankene på morgenen. En 
travel måned for mange, med julefor-
beredelser og semesteravslutninger. 
Dette kan i alle fall stemme de første 23 
dagene av desember, på vei fram mot jul. 
For tyngdepunktet i måneden kommer 
først til jula. Da har sola snudd, og som 
en forsmak på den varmen som kom-
mer med våren, holder vi høytid preget 
av hjertevarme og lunhet. Ei høytid som 
prøver å hente fram det som er varmt og 
lyst når året er på det mørkeste. Feirer at 
Gud sjøl kom til Verdensheimen.
Jula preger hele måneden, også de 
ukene som kommer foran. Både gjen-
nom de praktiske forberedelsene som 
ofte må gjøres i desember, men også i 
forventninga som blant anna speiler seg 
i kalendre og lyskranser. Derfor har også 
kirka gitt denne tida navnet advent – 
ankomst. Adventen er ei forberedelsestid 
for Frelserens ankomst. Kanskje som ei 
vintervandring gjennom snøføyka på vei 
heim mot en lun og opptent peis. Både 
kaldt og strevsomt, men samtidig fint, 
fordi en vet at varmen kommer.
År etter år, århundre etter århundre, har 
vi fulgt rytmen til sola og feira at Gud 
ble menneske i det nyfødte barnet Jesus. 

Rytmen og gjentagelsen forteller om noe 
større: At det skjedde noe helt spesielt da 
Jesus ble født. At Gud ble en del av skap-
ningen er hele historiens solsnu. Jesus, 
verdens lys, begynte å tine opp en verden 
preget av kalde hjerter. 
Hver advent er ei ventetid, og det som 
kommer er en fest til minne om det 
som skjedde for over to tusen år siden. 
Samtidig vet vi alt for godt at verden 
fortsatt kan være preget av mørke, og vi 
møter stadig kalde hjerter der vi skulle 
møtt kjærlighet. Derfor er adventen også 
ei ventetid for mer: Vi venter på at Jesus 
skal komme tilbake for å fullføre det han 
begynte på: Å tine hjertene, å lyse opp 
verden. Vi venter på at Gud skal skape en 
sommerverden. En sommerverden med 
varme og lys; glede, ikke smerte.  

En verden der varmen fra Guds kjær-
lighet er det eneste som rår. En varme 
som allerede nå er i ferd med å spre seg.

Bønn for adventstida:
Herre vår, Gud, vår Skaper og Far!
Deg være lov og pris
fordi du brøt mørkets makt 
og lot lyset skinne fram over jorden,
så livet ble til og var såre godt.
Kom til oss igjen, Herre,
for mørket har på ny fått makt.
Send oss din Sønn, så vi settes fri
og kan hilse framtida velkommen
som et evig nådeår fra deg.
Du lysets Gud, det du gjør, er godt
fra evighet til evighet.
Amen
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Salmekvelder Sande Kirke  
kl. 19.30
Torsdag 7. februar. Gjest Jan Erik Nilsen 
Torsdag 7. mars. Gjest Synnøve (Kvisle) 
Olsen 
Torsdag 4. april. Gjest Alexander Leet 

Night Hymns Sande Kirke  
onsdager kl. 20.00 til 20.30.
Vi starter opp 9. januar.
Ideer og tema fra kommende søndagens 
salmer gir grunnlaget for en halvtimes 
improvisasjon ved flygelet med Bjørn 
Luksengård.

Sande Kirke  
søndag 2. desember kl. 19.00
Cristina Sparre Solé sang, Annie Eline 
Lundgreen sax og Bjørn Luksengård 
orgel/flygel. Denne lokale trioen har med 
seg to av Sande sine unge dyktige og lov-
ende musikere på høyt nivå. Konserten 
inneholder advent- og julemusikk.

Sande Kirke
lørdag 8. desember kl. 17.00 
De Damene. Med raffinerte arrange-
menter holder det lokale koret  
De Damene her sin julekonsert. 

Sande Kirke  
onsdag 12. desember kl. 21.00
Trine Rein og Eli Kristin Hanssveen. 
Med popdronningen Trine Rein og 
operadivaen Eli Kristin Hanssveen blir 
dette en svært hørverdig konsert. Begge 
er kjent fra inn og utland og fra utallige 
TV-opptredener, bl.a. Kjempesjansen på 
NRK 1.

Sande kirke 
søndag 16. desember kl. 19.00
Galleberg Sangkor. Bautaen i Sande sitt 
musikkliv holder her sin årlige julekon-
sert. Gjester: Sande Barnekor og Bjørn 
Luksengård. Dirigent Skaisté Arvan.
Arr.: Galleberg Sangkor

Sande Kirke 
fredag 21. desember kl. 20.00
Sande Musikkorps.
Vårt eminente janitsjarkorps spiller sin 
julekonsert. Her blir det musisering på 
høyt nivå, fra korps i toppsjiktet i Norge.
Arr.: Sande Musikkorps.

Sande Kirke
søndag 23. desember kl. 19.00
Cecilie Schilling sang, Jan Erik Nilsen 
trompet, Jan Kristian Hverven sang og 
Bjørn Luksengård orgel/flygel.
Med eminent jazztrompetist Jan Erik 
Nilsen i dette ensembelet, er det nok 
duket for julesanger med et visst blått 
skjær. Med sangerne Cecilie Schilling og 
Han Kristian Hverven blir det nok også 
andre fargenyanser i årets siste konsert i 
Sande Kirke.
Arr.: Musikkens Venner

       

SalmeKVelder, Night hymNS og KoNSerter 
SaNde meNighet høSt 2018 og Vår 2019
-             

VelKoMMen til Julefeiring
i Sande gamle prestegård, julaften 2018 

du er velkommen til en julaften litt utenom det vanlige, og til et hyggelig  
fellesskap med andre som også ønsker det samme. 

Julaften klokken 17.00                                                       
står vi klare med deilig julemiddag, lys og varme. 

du er velkommen som vår gjest 

påmelding til menighetskontoret: 33 78 53 80,  mail: post.sande@kirken.no 
eller anna Kind tlf. 990 18 911, mail: anna@landbruksdrift.no 

innen 18. desember 

Vi sørger for at du kommer frem og tilbake! 
alt er gratis. 

arr. røde kors og Sande menighet
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åpNiNg aV SaNde KirKe
-             Av Svein Beksrud 

19. august ble en merkedag i Sande me-
nighets historie – Sande kirke tas i bruk 
igjen!!
Sande menighet inviterte til en flott 
festgudstjeneste ledet av sokneprest 
Benedicte Aass og prost Harald Bryne. 
Kantor og multikunstner Bjørn Luksen-
gård hadde satt sammen et prosjekt-kor 
fra forskjellige kor i Sande med Skaiste 
Arvan som leder. Det ble en stor opplev-
else. Sande har mange dyktige sangere 
og musikere.
Med full kirke og ordfører på første benk 
ble dette en opplevelse av det helt store 
slaget!! Dette var gøy og flott.
Prost Harald Bryne hadde en god preken 
hvor han blant annet snakket om kirke-
byggets historiske betydning gjennom 
nesten 1000 år, og om menigheten som 
er heldig å ha en slikt bygg. Selv om 
kirken først og fremst er folkene som 
utgjør menigheten, ikke bare de som går 
der fast, men alle de som har tilhørighet 
her. Alle er velkommen til kirkene i 
Sande.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på 
menighetssenteret. Globus Event hadde 
spandert to store flotte marsipankaker 
på oss og Knupp hadde sponset blom-
stene som vi hadde pyntet med i kirken 
og på senteret. Folket strømmet til og vi 
var nærmere et hundre samlet til kaffe, 
noen taler og en hyggelig overraskelse fra 
de som har arbeidet på kirken og båre-
huset – en ny oppslagstavle med lys!
Vi hadde «tyvstartet» med en flott 
flygelkonsert med selveste Wolfgang 
Plagge fredag kveld – 17. august. Det ble 
en underholdende og flott introduksjon 
til flygelet som instrument med flotte 
musikkstykker innimellom! Flygelet er 
nytt og kom inn i kirken så fort kirken 
var klar.
Som om ikke det var nok hadde våre 
egne krefter Night Hymns på lørdag en 
konsertopplevelse hvor vi som var der 
kjente på at vi er heldige som har denne 
muligheten til fellesskap, fantastisk 
musikk og tid til ettertanke.
Lørdag formiddag var kirken og båre-
huset åpen for alle i Sande for å komme 
å se. Det strømmet faktisk på folk hele 
tiden! Folk likte det de så og folk virket 
takknemlig for at Sande har nå en helt 
spesiell flott kirke. Det er naturlig her 
og rette en takk igjen til kommunen for 
raushet og støtte til å kunne gjennomføre 
dette. Åpne kirken skal vi gjøre igjen.

Med full kirke og ordfører på første benk ble dette en opplevelse av det helt store slaget!

Vi hadde «tyvstartet» med en flott flygelkonsert 
med selveste Wolfgang Plagge fredag kveld. 

Bjørn Hamre fra Haandverkerne med en ny 
oppslagstavle i gave til kirken.

Festgudstjeneste ledet av sokneprest 
Benedicte Aass og prost Harald Bryne.
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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)

Ordfører Elin Weggersrud 
taler og kommer med en 
hilsen.

Kirkeverge Svein Beksrud takker 
Knut Raastad for hans innsats 
som arkitekt for oss.

Kirkeverge Svein Beksrud takker Utvalg for bygg og eiendom 
for sin innsats.

Bjørn Hamre som var leder 
for entreprenørene taler.

Leder i menighetsrådet Sissel Leet Skeide 
sammen med ordfører Elin G. Weggersrud.

Staben for en takk av kirkevergen for den ekstra innsatsen de har gjort med stengt kirke.

Leder i menighetsrådet Sissel Leet Skeide sammen med 
kirkeverge Svein Beksrud.
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miN SaNg

Dette er en sang som vekker gode minner.  
Da jeg gikk på skolen skulle vi skrive en  
historie om en sang. Det ble en fin stund  
sammen med mor, da hun hjalp meg å skrive 
om denne sangen. Historien måtte jeg lese 
høyt i klassen. Det er en vakker sang om 
drømmer og lengsler.

- Thordis Marie Andersen.

“sæterJentens søndag”

Paa Solen jeg ser, det lider alt frem,
Snart er det ved Høimessetide –
O den, som en Stund fik ønske sig hjem
Blandt Folk, som paa Kirkevei skride!
Naar Solskiven stiger lidt, saa den staar
Der midt over Skaret i Kammen,
Da ved jeg, i Dalen Klokkerne gaar.
Da ringer fra Taarnet det sammen.

Mens ene jeg gaar i ødslige Fjeld
Og kun hører Bjælderne klinge,
Staar Gjenternes Flok, med Søljer og Tjeld
Paa Vangen hvor Klokkerne svinge.
Nu kommer vel Odd i susende Trav
Som ellers paa Elgsblaks-Ryggen;
Han klapper dens Hals, han let springer af,
Og binder den henne i Skyggen.

Han vender sig alt, men standser dog lidt,
Og taler og fløiter til Folen;
Og saa gaar han ind med mandige Skridt,
Og sætter sig fremme i Stolen.
Han luder sig ned, og beder sin Bøn,
Og bæver saa atter sit Øie –
Men hvorhen da Blikket pleier i Løn
At glide – det husker jeg nøie!

Det nytter ei stort, at tage sin Bog
Og synge i Heien sin Psalme;
Mit Loft er for høit, og her er det dog,
Som Tonerne blegne og falme.
O den, som i Dag fik blande sin Røst
Med hans og de Øvriges Stemme!
– Gud give, at snart det lakked mod Høst
Gud give, jeg atter var hjemme!

- Tekst av Jørgen Moe

10

FriVillighetSpriSeN

Vi gratulerer Bent Ove Weberg med årets frivillighetspris. 
Han har gjennom en årrekke gjort mye arbeid for  
menigheten. Kvelds-
kafeen for barn fra 
10-13 år. Medlem 
av tros-opplærings-
utvalget, utdeling av 
menighetsbladet, er 
noe av det. Her er 
han med og arrang-
erer HalloVenn.

Her er Bent Ove  
Weberg sammen med 

Tone Lise under  
arrangementet  

HalloVenn.
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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

Rikke Holt Andersen
Stella Hjørnevik Halvorsen
Sebastian Sando Sæterlid
Alexander Løvaas Haaland
William Kleven-Halvorsen
Martin Sørbø Vallesether
Leo Matheus Fredriksen-Mikalsen
Louis Engkvist Samuelsen
Malin Gjessing Brekke
Norma Junge Løvås
Phillip Kristiansen Weberg
Noah Skistad Engeli
Vetle Jøleim-Andersen
Juliane Diinhoff Dalsrud
Ane Foss Aaserud
Emil Espegard
Nathaia Phetpradab Westbye
Vetle Kleven
Anker Axelson Rytter
Jens Angell Christoffersen
Ane Krohn Jensen
Alma Madeleine Olaussen
Rakel Liland Pettersen
Sigmund Høydahl Juliussen
Aurora Huseby Johansen
Espen Akerholt Gullerud
Torjus Leander Urberg Steen
William Larsen Candido
Ingrid Fallan Ryberg

Vigde

Dina Dammen Kjernlie  
og Ragnar Dammen Kjernlie
Stine Portaas Sannes  
og Per Morgan Sannes
Tonje Wetterstad Jensen  
og Jørgen Russwurm
Malene Mari Stokkevåg Johansen  
og Lars-Magnus Kvamsø Johansen
Karoline Diinhoff Dalsrud  
og Petter Diinhoff Dalsrud
Christina Kjeldås Lersbryggen  
og Håvard Lersbryggen
Lene Delphin Paulsen  
og Pål-Stian Paulsen
Paranee Theeraratchatarom  
og Bjørnar Sommerstad Haugland

døde

Ragnar Wilhelmsen
Anne Else Tandberg
Kåre Mariussen
Anna Bergliot Teigstad
Gunvor Jahren
Magnar Engh
Grete Romset
Bjørn Darre Grønlie
Karin Bråthen
Birger Johan Thorsen

Arild Johansen
Frank Vidar Larsen
Jorunn Weberg
Guri Kristiansen
Trond Skjelstad Halvorsen
Bjørn Aspvik
Runa Jøleim
Ole-Jakob Holler
Marit Bjørge
Karl Ingmund Sivertsen
Jan Helge Hansen
Randi Edvardsen
Grethe Røberg-Larsen
Merete Mathisen
Inger Louise Hyldmo
Elsa Agathe Mogensen
Jan Erik Clausen
Oddmund Johnsen
Erland Erling Eriksen
Torstein Sætervik
Knut John Hansen
Inger Lise Hansen
Mona Skar
Vidar Andersen
Bent Aasnæs
Marit Larsen
Gerd Aasnæs Bilek
Knut Jørgen Nilsen
Therese Kathrine Nielsen
Tove Merethe Knutsen
Per Hartmann Olsen

SleKterS gaNg

ALLTID HER FOR

DIN LOKALE REPRESENTANT I SANDE

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



søndag 02.12 - 1. søndag  
i adventstiden
Sande kirke kl 11:00
matt 21,10-17
Familieudstjeneste. dåp. lysvåken 
Barnekoret deltar. ofring til åpne dører.
 
søndag 09.12 - 2. søndag  
i adventstiden
Sande kirke kl 17:00
Joh 16,21-24
lysmesse, presentasjon av  
konfirmantene. Ofring til eget arbeid.
 
Bekkestranda kapell kl 19:30
Joh 16,21-24
lysmesse og presentasjon av  
konfirmantene. Ofring til eget arbeid.
 
søndag 16.12 - 3. søndag  
i adventstiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Joh 5,31-36
gudstjeneste. Nattverd. dåp.
ofring til eget arbeid.
 
Mandag 24.12 - Julaften

Sandetun kl 11:00
Luk 2,1-20
 
Sande kirke kl 14:00
Luk 2,1-20
Familiegudstjeneste barnekoret og 
juniorkorpset deltar.
ofring til Kirkens Nødhjelp.
 
Sande kirke kl 16:00
Luk 2,1-20
Familiegudstjeneste .
ofring til Kirkens Nødhjelp.
 
Bekkestranda kapell kl 16:00
Luk 2,1-20
familiegudstjeneste
ofring til Kirkens Nødhjelp.
 
tirsdag 25.12 - Juledag
Sande kirke kl 11:00
Joh 1,1-14
høytidsgudstjeneste
ofring til det Norske misjonsselskap.

onsdag 26.12 - 2. juledag  
stefanusdagen
Bekkestranda kapell kl 11:00
Joh 16,1-4a
ord og toner knyttet til dagen o julen.
ofring til eget arbeid.
 
Mandag 31.12 - nyttårsaften
Sande kirke kl 23:00
Matt 11,25-30
gudstjeneste. ofring til eget arbeid.
 
tirsdag 01.01 - nyttårsdag
Sande kirke kl 17:00
Matt 18,19-20
gudstjeneste. Nattverd.
 
søndag 06.01 - Kr.åpb.dag
Bekkestranda kapell kl 11:00
Joh 12,42-47
Julefest. Julefortelling. gang rundt  
juletreet. godteposer til barna.
 
søndag 13.01 - 2.s.i åpb.tiden
Sande kirke kl 11:00
Joh 1,29-34
gudstjeneste
 
søndag 20.01 - 3.s.i åpb.tiden
Sande kirke kl 11:00
Joh 1,15-18
gudstjeneste
 
søndag 27.01 - 4.s.i åpb.tiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Ordsp 14,21-22.25.31
gudstjeneste
 
søndag 03.02 - 5.s.i åpb.tiden
Sande kirke kl 11:00
Joh 5,1-15 
Barnekoret deltar. Familiegudstjeneste.
 
søndag 10.02 - 6.s.i åpb.tiden
Sande kirke kl 11:00
Mark 13,21-27
gudstjeneste  
 
søndag 17.02 - såmannssøndagen
Bekkestranda kapell kl 11:00
Matt 13,24-30
gudstjeneste  
 

søndag 24.02 - Kr.forkl.dag
Sande kirke kl 11:00
Luk 9,28-36
gudstjeneste  
 
søndag 03.03 - sønd. før faste  
fastelaven
Sande kirke kl 11:00
Luk 18,31-34
Familiegudstjeneste. Barnekoret deltar.
tårnagenter. Karneval.
 
søndag 10.03 - 1.s. i faste
Bekkestranda kapell kl 11:00
Matt 26,36-45
gudstjeneste
 
søndag 17.03 - 2.s. i faste
Sande kirke kl 11:00
Luk 13,22-30
gudstjeneste
 
søndag 24.03 - Maria budsk.dag
Sande kirke kl 11:00
Luk 1,39-45
gudstjeneste
 
søndag 31.03 - 3.s. i faste
Bekkestranda kapell kl 11:00
Luk 22,28-34
gudstjeneste

Endringer kan forekomme.  
Følg med på Facbook, nettsiden eller 
minmenighetsportal for oppdatert  
informasjon.

Velkommen  
til Gudstjeneste!

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


