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KirKeKoNtoret
–
Bergbakken 2a, 3070 Sande
33 78 53 80 / post.sande@kirken.no
www.kirken.no/sande
org.nr: 876990822

Kontortid:
Mandag: 09.00-14.00
tirsdag: 12.00-14.00
onsdag - fredag 09.00-14.00

MeNighetSBlad
–
ansvarlig utgiver:
Menighetsrådet for Sande sokn

i redaksjonen:
reidun andersen Weberg
Jo Slyngstad
Benedicte aass

layout:
Frank Karlsen

trykk: 
Zoom Grafisk

 
gave til Sande menighet: 2525.20.02823
NB! Viktig å merke hva gaven går til.

leder i menighetsrådet: sissel leet skeide
tlf: 950 26 094
epost: sissel.leet.skeide@hotmail.com

nestleder i menighetsrådet: anne Rangnes
tlf: 994 52 004
epost: anne@rangnes.no

Kirkeverge: svein beksrud
tlf: 33 78 53 83 / mobil: 481 44 556
e-post: sb896@kirken.no

sokneprest: benedicte aass
tlf: 33 78 53 84 / mobil: 980 46 333
e-post: ba836@kirken.no

Kapellan: andreas aspeland
mobil: 922 14 237
e-post: aa553@kirken.no

sekretær: Kari storli
tlf: 33 78 53 80
e-post: ks278@kirken.no

Kateket: ann-Kristin halle larsen (permisjon)
tlf: 33 78 53 87 / mobil: 930 69 102
e-post: al539@kirken.no

Kantor: bjørn luksengård
tlf: 33 78 53 86 / mobil: 908 00 873
e-post: bl527@kirken.no

Organist: aare-Paul latik
e-post: aarepaul@yahoo.fr

driftsleder: Vidar Mikalsen
tlf: 33 78 53 88 / mobil: 480 85 202
e-post: vm899@kirken.no

gravplassmedarbeider: isabella b. hesby Johnsen
tlf: 472 57 438
e-post: ij328@kirken.no

Kirketjener, sande kirke: bent Ove Weberg
tlf: 957 06 257
e-post: bw362@kirken.no

Kirketjener, bekkestranda kapell: Marit bruserud
tlf: 918 05 288
e-post: mb934@kirken.no

Menighetspedagog: Marianne Juell
tlf: 975 63 603
e-post: mj974@kirken.no

MeNNeSKeNe

Følg oss på Facebook:
facebook.com/sande-menighet

Følg oss på vår hjemmeside: www.kirken.no/sande

Last ned appen: 
MinMenighetsportal
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teNK oM det er SaNt... 
-             Av Narve Lid

Tenk om det er sant det som står i  
Bibelen.. - at et menneske som het Jesus, 
levde her på jorda, ble korsfestet og døde 
- fordi det var noen myndigheter som ble 
redde for hans populæritet og ville rydde 
ham av veien. Han påsto nemlig at han 
var Guds Sønn.
Det er forsåvidt ikke det spesielle. Mange 
har påstått at de er både det ene og det 
andre, men har gått bort fra denne ver-
den for så aldri å komme tilbake.
Det sensasjonelle er at Bibelen påstår at 
Jesus sto opp igjen – og fortsatt lever!
- For at du og jeg skal få leve.
- Og så sier Bibelen at det er så enkelt at 
hvis vi bare tror det, satser på at det er 
sant – uten noe annet, så er alt greit.

Skjønn det den som kan.
Tenk om det er sant at han sto opp igjen 
– at det ikke bare er oppspinn.
Ville det forandret livet ditt hvis du 
trodde det? Lenge før dette hendte, står 
det i Bibelen om giftige slanger som 
forårsaket den visse død hvis man ble 
bitt – men så kommer det også her noe 
merkelig: det står at de som så på en 
kobberslange som var hengt opp der 
- overlevde. Noen trodde ikke på det, 
konsentrerte seg om bittet istedet og 
ville ikke heve hodet – for det var jo bare 
bortkastet. De døde.
Kristendommen er egentlig alt for enkel. 
Det å løfte blikket, ta sjansen på at Jesus 
lever uten at det krever noe av oss – uten 

at vi skal gjøre noen motytelser – høres 
nesten forkastelig ut. Det er jo ikke
slik denne verden fungerer. Skal man få 
noe, må man gi noe..
Johannes 3:16 i Bibelen står det som av 
mange kalles «Den lille Bibel»:
For så høyt har Gud elsket verden at han 
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.
Tenk om det er så enkelt..

God påske!

KoMMuNeSaMMeNSlåiNgeN
-             Av Svein Beksrud

Holmestrand  –  Hof  –  Sande!
Snart blir vi alle «holmestrandinger» 
….  hmm er ikke sikker på at det fun-
gerer slik….  Holmestrand blir den nye 
administrative overbygningen – ja, det 
er det ikke noe tvil om, og kommunens 
hovedadministrasjon blir i Holmestrand 
(sted). Men både Sande, Hof og Holme-
strand består som steder. Og det vil 
Klevjerhagen, Kjeldaas, Bekke, Holm og 
alle de andre lokale plassene også gjøre. 
Kanskje det ikke er så dramatisk med 
sammenslåingen allikevel?
Vel – jeg skal ikke gå mer inn i dette her. 
Fra kirkens side i Sande har vi tatt til  
etterretning det som er politisk bestemt, 

og jobber for å finne gode løsninger og 
for å se om sammenslåingen og det nye 
større felleskapet kan gi oss positive 
gevinster. 
Den kirkelige fellesnemnda (KFN) – som 
ledes av vår Sissel Leet Skeide – gjøre en 
flott jobb! - og det oppleves som at vi nå 
allerede begynner å få en «vi»-følelse. 
Alle ansatte og noen tillitsvalgte er i 
prosess nå med kartlegging av alle  
oppgaver, rutiner, avtaler, utstyr, 
kontrakter osv osv. Så ser vi på hvor-
dan den nye organisasjonen best kan 
bygges opp for å gi enda bedre tjenester 
i menighetene (soknene) i kirkene, i 
menighetssentrene i konfirmasjons- 

arbeidet, i korene og alt det andre vi 
driver med. For det er i menighetene 
(soknene) arbeidet skal skje. Dette 
halvåret er et travelt arbeidshalvår. Når 
vi kommer til oppstart av høstsemesteret 
vil mange ting være mer avklaret. 
I Sande er vi svært opptatt av at vi skal 
beholde Menighetssenteret som er en så 
viktig base / ressurs for oss, blant annet 
for korene, for barne- og ungdomsarbeid, 
for formiddagstreff osv. Nå når det er 
bestemt at fellesrådsadministrasjonen 
bli i Herredshuset i Hof – i alle fall i fem 
år – er vi Sande opptatt av at Menighets-
senteret her skal være betjent og være et 
aktivum for menighetsarbeidet.

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)



4

tårNageNthelg
.             Av Marianne Juell

Lørdag 2. og søndag 3. mars var det tårnagenthelg for 8-åringer i Sande kirke. 
Agentene møtte opp lørdag kl. 14, og registrerte seg med fingeravtrykk og  
passord før de fikk utdelt ID-kortene sine og kunne starte som tårnagenter i 
kirka. Oppdragene bestod blant annet i å løse gåter for å finne gjemte kirke- 
skatter, lage fastelavensris, utforske kirketårnet, og gå på symboljakt. 
Søndag deltok de på fastelavensgudstjeneste, og på kirkekaffen etterpå  
ble det boller, saft og piñata, og de fikk utdelt agentbevisene sine. 
Takk til tårnagentene, ungdomslederne, frivillige og ansatte for  
en spennende helg!

4
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Etter at mamma og storebror døde 
har 12 år gamle Hawo tatt over  
mye av det daglige ansvaret for 
familien. - Aller helst vil jeg bli 
sykepleier. Fordi jeg jeg ønsker å 
hjelpe andre.

Smilet sitter et stykke inne, men det er 
likevel en voksen mildhet i blikket til 
Hawo. En blanding av sjenanse og  
opplevelser ingen unner et barn. For få år 
siden, hun husker det så godt, levde hun 
med mor og far, fem brødre og en søster. 
Et enkelt, men godt liv som nomader ute 
i det golde ørkenlandskapet i Puntland, 
Somalia. Det var før regnet sluttet å 
komme. Sesong etter sesong. Før geitene 
de livnærte seg av startet å dø, en etter 
en. Før de selv ble utmagret. Før Hawo 
mistet mamma og deretter storebror. 
Han var bare skinn og bein, og da han 
ble syk maktet ikke kroppen mer. 

Livreddende vann
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for 
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav 
stemme. Hun forteller at de voksne 
bestemte at storfamilien måtte komme 
seg til provinshovedstaden Garowe.  
Hit til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye 
klimaflyktninger strømmer til hver  
eneste dag. I 2010- 2012 ble Somalia 
rammet av den mest alvorlige tørken 
på 60 år og hungersnøden tok livet av 
nærmere 260.000 mennesker. Ifølge 
FN 2.6 millioner somaliere i dag på 
flukt, hovedsakelig fra tørke, men også 
konflikt. 

De har mistet stort sett alt, heldigvis 
sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann 
her i leirene. Det er helt avgjørende for  
å unngå vannbårne sykdommer som  
kolera – og for at folk i skal kunne over-
leve under de svært krevende forholdene. 
De daglige turene til en av vannpostene 
er det Hawo som står for. I tillegg til 
at hun lager mat, vasker klær, passer 
småsøsken og holder rent i og utenfor 
det enkle teltet. Etterpå gjør hun mye av 
det samme også for tanten som bor i en 
annen flyktningleir 20 minutters gange 
unna.  

Ett av de beste
- Hawo er et av de beste barna som 
finnes. Hun er fortsatt så ung, men gjør 
alt av husarbeid, også mange ting vi ikke 
trenger å be henne om. Hun er ærlig, og 
gjør mye helt på eget initiativ, jeg tror at 
hun kan bli en god gründer, sier Fadumo 
Abdinur Hirsi (60) og klapper kjærlig på 
tantebarnet sitt. 
- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker  
å hjelpe andre, og om jeg får jobb på  
et sykehus kan jeg hjelpe mange. Og 
kanskje gi baller til barna, så de har noe 
å leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo. 
 
Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann 
trengs det hjelp fra mange norske frivil-
lige. Folk som ikke er på flukt, men som 
i likhet med Hawo har engasjement og et 
ønske om å hjelpe mennesker i en svært 
krevende situasjon.  Hvert år er tusenvis 

av frivillige med på å samle inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom 
Fasteaksjonen. 

Det er nettopp disse pengene som gjorde 
det mulig å levere rent og trygt vann i 
Somalia. For Hawo og tusener av andre 
flyktninger har dette vært livsviktig 
hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge 
være med på å samle inn penger til  
brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden. 
Også du kan bidra når vi i Sande  
menighet skal gjennomføre årets aksjon, 
enten ved å være bøssebærer eller å 
støtte aksjonen.

FaSteaKSJoNeN 2019 
-             Av Andreas Støvik Aspeland

Utleie aV FlOtte lOKaleR
Sande menighet har flotte lokaler til leie for mange anledninger. Vi har konkurransedyktige priser. 

Ta kontakt med Kari Storli eller Svein Beksrud på vårt kontor på telefon 33 78 53 80 eller mobil 481 44 556.
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Hei!
Jeg heter Marianne,

og er menighetspedagog i Sande menighet.

På denne siden vil du finne litt aktiviteter og informasjon 
om ting som skjer i kirka for barn og unge. Håper du vil like det! 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på, 
eller om du har ideer eller har lyst til å bidra i arbeidet vi gjør her! 

På de fleste tilbudene for barn og unge vil dere få invitasjon i posten, 
så følg med i postkassa, på facebooksiden vår og på oppslag

på menighetssenteret!

dÅPssaMling 
i forbindelse med dåpen innkalles dere 
til samling i kirken. informasjon om dåps-
dagen og veien videre. Sted: Sande kirke

babYsang 
åpent hus på torsdager 11-12.30. Vi  
koser oss sammen med barna og 
hverandre til sang, babysamba, regler 
m.m. Vi avslutter med lunsj og prat!  
Sted: 1. etg Menighetssenteret.

englegUdstJeneste  (1 ÅR)
1 års dåpsmarkering med utdeling av 
engler. invitasjon sendes i posten.  
Sted: Sande kirke/Bekkestranda kapell.

sØndagssKOle  
kl. 11.00 på søndager, vi møtes i kirken. 
Bibelfortellinger med lek, lego-figurer 
og bilder. 
Sted: Sande kirke/Bekkestranda kapell.

Min KiRKebOK 4 
alle barn som feirer 4-års  
dåpsdag inviteres til kirken  
for å få sin egen kirkebok.  
Sted: Sande kirke/Bekkestranda kapell.

KiRKeKinO (3-6 ÅR)
Film og popcorn i kirka.  
Sted: Bekkestranda kapell.

hallO Venn 
Kle deg ut, få nye venner og gå på  
godterijakt! 
31. okt. for 5- og 6 åringer.
Sted: Menighetssenteret.

sKOlestaRtMaRKeRing
hurra for 1. klassingene våre! Makering 
og utdeling av bok. invitasjon sendes i 
posten.

tÅRnagenthelg (8 ÅR)
er du glad i oppdrag og  
mysterier? oppdagelses- 
ferd i kirken! invitasjon 
sendes alle døpte 8-åringer.  
Sted: Sande kirke og menighetssenteret.

baRneKOR (7-10 ÅR)
Bli med å syng hver torsdag fra kl. 18-19 
på menighetssenteret.
 
baRnas FinalesØndag 
avslutningsgudstjeneste for barna! 
Venner, fellesskap og Jesus.  
Sted: Sande kirke.

lYs VÅKen (11 år)
Vi feirer kirkens nyttår første søndag i 
advent og overnatter i kirken!  
invitasjoner sendes alle døpte 11-åringer. 
Sted: Sande kirke.

sande sOUl ChildRen  (11-16 år)
Kor med trøkk og god stemning, vi reiser 
på festivaler og andre turer. Servering 
og samling hver gang. Øvelse mandager 
Kl.18.45-20.45 Sted: Menighetssenteret.

KVeldsKaFÉ (10-13 år)
Spill, kiosk, biljard, bordtennis, film,  
samling, dans annenhver fredag  
kl. 18.30-21.00. Velkommen til 6.-7. kl! 
Sted: Menighetssenteret.

KOnFiRMasJOn  
et år med plass til hele deg! under- 
visning, leir, opplevelser, venner, Jesus. 
Sted: Menighetssenteret, Sande kirke, 
Bekkestranda kapell. Konfirmasjoner i 
september.

U1 og U2 ledeRtRening (15-17)
ungdomslederkurs. lær mer om kirka, 
deg selv, lederrollen og bli med som 
leder på leir og andre aktiviteter i kirka. 
endt kurs gir kursbevis.

Med forbehold om endringer

----------

ta gjerne kontakt for mer info:

Sande menighet
Bergbakken 2a, 3070 Sande.
tlf. 33 78 53 80
 
åpningstider kontor:
Mandag: 09.00-14.00
tirsdag: 12.00-14.00
onsdag - fredag 09.00-14.00

www.sande.kirken.no

BarN og uNge i SaNde MeNighet
.             Av Marianne Juell

6

Menighetspedagog: Marianne Jonstang Juell. email: mj974@kirken.no
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Bønn 
Kjære Gud, ta hånden min, 
slipp den aldri ut av din, led 
meg på din vei i dag, gjør 

meg trygg og god og glad. 

Amen 

7
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27. mars: Besøk av Asbjørn Bårnes. Sang av Betel-musikken

24. april: «Jeg vil synge en sang» med Arne og Karsten Rasmussen

29. mai: Tur til Bekkestranda. Sang av Gledessprederen.

ForMiddagStreFF
-             

hJerteStarter  
På MeNighetSSeNteret  
i SaNde 

Sande menighet vil gjerne få takke LHL-Sande ved Hugo Arthur Johansen 
for hjertestarteren vi fikk overlevert for noen få uker siden. Det betyr mye 
for oss og ha en slik en i huset. Den henger ved heien opp til 2.etg. 

Husk hjertekompresjon samtidig som hjertestarteren brukes! sier Johansen.

TUSEN TAKK for gaven.

8

giVeRtJenesten eR 
ViKtigeRe enn nOen gang!

Menighetssenteret 
Sammenslåing med Holmestrand og Hof betyr ikke at Sande menighet mister eierretten til  
senteret.  Det er menighetens senter og det er VÅRT! Men vi trenger DIN støtte for å sikre 

driften av senteret! DU kan hjelpe oss ved å sende penger til vår konto:  
2525 20 02823, eller sende VIPPS til 64784 (Sande Sokn) og merke gaven M-senteret. 

TUSEN TAKK FOR AT DU STØTTER  
SANDE MENIGHETS ARBEID! 
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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

Sande menighet vil takke Øivind Berg for 
lesepult og bord som er tatt i bruk i det 
nye bårehuset.

taKKer 
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MiN SalMe

Å velge en salme som en er glad i, er ikke 
lett, men da jeg fikk utfordringen visste jeg 
hvilken salme jeg skulle velge.

Det måtte bli «Den dag du ga oss.»

Jeg fornemmer fremdeles kveldsavslutnin-
gene på leir i ungdomstida. Vi var trøtte etter 
en lang dag, mange inntrykk og så avslutning 
for dagen.

Salmen ga oss trygghet. Salmen viste oss 
storheten i Gud – at lovsangen skulle fylle oss. 
Ikke minst, den ga oss et misjonsaspekt som 
mange av oss ikke har glemt siden. Tenk vi får 
være med i en «kirke som aldri sover» Vi har 
søsterkirker rundt om i verden som vi får dele 
lovsangen med.

Det er med takk jeg synger denne salmen, for 
det er en salme som fyller meg med glede og 
lovsang.

- Reidun

“den dag dU ga Oss”

Den dag du ga oss er til ende,
Og mørket faller på ditt bud.
Du lot oss dagens krefter kjenne,
Gi nå oss nattens fred, o Gud.

Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
ditt folk i vekselsang deg lover
for nattens ro og dagens glans.

Se, over land og hav og øyer
en dag går fram i ubrutt ring,
og folkene på rad seg bøyer
i takk for alltid nye ting.

Den sol som vinker oss til hvile,
nå vigles andres arbeidsdag,
og slik den stund for stund skal smile
til nye land og folkeslag.

Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde
skal dekke hver en plett på jord,
og vidt og fritt det skal få gjelde
at du, og bare du er stor!

- Tekst av John Ellerton / Johannes Smemo
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NaturBilder ØNSKeS
-             Av Frank Karlsen

Kjære leser!

Har du fotografert noen naturbilder som vi kan få lov til 
å bruke som bakgrunn på side 2? Vi ønsker bilder av alle 
årest sesonger (vinter, vår, sommer og høst). 

Det kan også hende at vi spør deg om å kunne bruke 
bildene andre steder i bladet hvis det blir aktuelt, men i 
første omgang er det tenkt som bakgrunn på side 2. 

Det er viktig at det er bilder som du har fotografert, så vi 
ikke bruker bilder som noen andre har retten til.

Formatet på bildene til side 2 er høydeformat. Som dere 
kan se av bildet som er brukt på side 2 denne gangen, så 
er det sol og himmel i den øvre dele av bildet. Den øvre 
delen av bildet blir bak informasjonen om oss, så der bør 
det ikke være noe som er viktig for bildet.

Bilder kan sendes til; post.sande@kirken.no
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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

døde

Elna Karoline Stange 
Aslaug Thora Hæhre 
Willy Fjeldstad 
Lillian Lauvstad 
Magne Storli 
Albert Fekene 
Agnar Viken 
Kjersti Skarpmoen 
Reidun Aass 
Svein Sunne 
Heidi Kamilla Bjørge Høgberget 
Lilly  Amanda Bråthen 
Jan Næss 

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 07.04 - 4.s. i faste
Sande kirke kl 17:00 (Merk tiden). 
Joh 6,24-36
ungdomsgudstjeneste. Soul children 
deltar. Nattverd.
ofring til Kirkens Nødhjelp.

søndag 14.04 - Palmesøndag
Sande kirke kl 11:00
Joh 12,1-13
Familiegudstjeneste med utdeling  
av bok til 4 åringer.
Nattverd og dåp.
ofring til Søndagsskolen Norge.
  
torsdag 18.04 - skjærtorsdag
Bekkestranda kapell kl 17:00 (merk tiden) 
Joh 13,1-17
gudstjeneste. Kveldsmat.   
ofring til eget arbeid.
 
Fredag 19.04 - langfredag
Sande kirke kl 17:00 (merk tiden) 
Matt 26,30-27,50
gudstjeneste.
ingen offer.
 
søndag 21.04 - Påskedag
Sande kirke kl 11:00
Joh 20,1-10
høytidsgudstjeneste. Nattverd. dåp.
ofring til My sisters.
 
Mandag 22.04 - 2. påskedag
Bekkestranda kapell kl 11:00
Joh 20,11-18
gudstjeneste med musikkspill:  
den stygge andungen. 
ofring til eget arbeid.
 
søndag 28.04 - 2.s.i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
Joh 20,24-31
gudstjeneste. Nattverd. dåp.
ofring til eget arbeid.
 
Onsdag 01.05 - 1. mai
Sande kirke kl 11:00
Matt 20,25-28
gudstjeneste. dåp.
ofring til Kirkens Bymisjon.
 

søndag 05.05 - 3.s.i påsketiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Mark 6,30-44
Familiegudstjeneste. utdeling av bok  
til 4 åringer. dåp.
ofring til iKo - Kirkelig pedagogisk 
senter.
 
søndag 12.05 - 4.s.i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
Joh 14,1-11
Barnas finalesøndag.
ofring til Barnas dag komiteen.
 
Fredag 17.05 - 17. mai
andakt i forbindelse med blomster- 
markeringene ved bautaen ca. kl. 09:00
Luk 17,11-19
 
søndag 19.05 - 5.s.i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
1 Kong 8,12-13.27-30
gudstjeneste.
ofring til eget arbeid.
 
søndag 26.05 - 6.s.i påsketiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Matt 6,7-13
gudstjeneste.
ofring til eget arbeid.
 
torsdag 30.05 - Kr.himmelf.dag
Sande kirke kl 11:00
Joh 17,1-5
gudstjeneste.
ofring til eget arbeid.
 
søndag 02.06 - 7.s.i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
Joh 16,12-15
gudstjeneste.
ofring til Kristent arb. blant blinde  
og svaksynte.
 
søndag 09.06 - Pinsedag
Sande kirke kl 11:00
Joh 14,23-29
høytidsgudstjeneste nattverd og dåp. 
ofring til eget arbeid.
 

Mandag 10.06 - 2. pinsedag
Bekkestranda kapell kl 11:00
Joh 7,37-39
Familiegudstjeneste ute ved  
Bekkestranda kapell.
Mer informasjon kommer.   
ofring til eget arbeid.
 
søndag 16.06 - treenighetssøndag
Sande kirke kl 11:00
Apg 17,22-34
gudstjeneste.
ofring til Misjonsalliansen.

søndag 23.06 - 2.s.i tr.tiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Joh 3,1-13
gudstjeneste.
ofring til eget arbeid.
 
søndag 30.06 - 3.s.i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00
Mark 10,13-16
gudstjeneste.
ofring til eget arbeid.
 
søndag 07.07 - 4.s.i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00
Matt 9,35-38
gudstjeneste.
ofring til eget arbeid.

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: 975 47 688.


