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KirKeKoNtoret
–
Bergbakken 2a, 3070 Sande
33 78 53 80 / post.sande@kirken.no
www.kirken.no/sande
org.nr: 876990822
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Mandag: 09.00-14.00
tirsdag: 12.00-14.00
onsdag - fredag 09.00-14.00
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–
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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: Øivind eismann
mobil: 900 84 922
e-post: oe273@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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«Vi har ei seter høyt til fjells som ligger 
vakkert til i høyden opp ved Hagatjern»
Slik starter det første verset av Solsetra-
sangen.

I år er det 60 år siden Det Norske  
Misjonsselskap hadde de første leirene 
på Solsetra. En enkel start med utgangs-
punkt i et lite gårdsbruk til det stedet vi 
har i dag.

Gjennom hele Solsetras historie har det 
vært en stor dugnadsånd rundt stedet, og 
Solsetra-styret har gjennom alle år ledet 
dette arbeidet.
Leirene har vært drevet av NMS sin 
barne-og ungdomsavdeling i samarbeid 
med styret. Solsetra har et godt sam-
arbeid med menighetene i Drammens 
regionen, og vi er takknemlige for dette 
samarbeidet.

Vi inviterte til jubileum og St. Hans fest 
på Solsetra 23. juni. Dagen ble feiret med 
Agentleir og St. Hans feiring. En flott 
markering var Globalt marked med salg 
av alt fra afrikanske smykker, utlodning 
og boksalg. Det var lang kø til rømme-
grøten, hoppeslottet og hesteskyssen.

Jon Einar Hagen med venner fikk folket 
med seg i afrikanske rytmer. Magne 
Mjærum ga oss utsyn over hva leir-
stedene i Norge har betydd for formid-
ling av misjon og Guds ord, og pekte 
spesielt på hva Solsetra har betydd i vårt 
område i 60 år. En flott markering av vår 
”hjemlige misjonsstasjon”. 

SolSetra MiSJoNSSeNter 60 År 
-             Av Reidun A. Weberg
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hVor hadde Vi det Fra?
.             Av Eli Kristin Flåten

Jeg har nettopp hatt en prat med en 
konfirmant som satte spor i meg. Ei 
jente som fortalte om mange venner, 
sunne fritidsinteresser, gode karakterer 
på skolen, snille foreldre og søsken hun 
var glad i. Hun så på meg med tindrende 
øyne og sa: «Jeg tar alt med et smil jeg!» 
- Så heldig du er, tenkte jeg, må livet fare 
vennlig med deg så du får beholde det 
strålende smilet! 

En gutt jeg kjenner, en snill og varm 
femtenåring, har slutta å smile. Han 
synes livet er så tøft at han ikke vil være 
i det lenger… Livet blei ikke som han 
hadde tenkt. Jeg lurer på hva som skjer 
når vi slutter å smile. Når illusjonene 
våre brister. Når hjerter går i stykker. 
Når relasjoner ryker. Når helsa svikter. 
Når livet går i svart. Er vi godt nok for-
beredt på at DET også er livet?

Kolbein Falkeid har et dikt om dette: 

Hvor hadde vi det fra?

Men hvem sa at dagene våre
skulle være gratis?
At de skulle snurre rundt
på lykkehjulet i hjertet vårt
og hver kveld
stoppe på gevinst?
Hvem sa det?
Hvor hadde vi dét fra?

Hvem sa at livet vårt
skulle være lett å bygge ferdig?
At mursteinene var firkantede ballonger
som føk på plass av seg selv?
Hvem sa det?
Hvor hadde vi dét fra?

Der var piller for alt: nerver,
vedvarende hoste og anemi.
Men hvem sa at snarveiene
støtt var kjørbare? At fjellovergangene
aldri snødde til? Og at nettopp vi
skulle slippe å stå fast i tunnelen?
Ja, hvem sa det?

Ja, hvem sa det??? Kanskje ukeblader og 
facebok og dustete realitysereier på tv, 
som framstiller en glansa og retusjert 
virkelighet. Som ungdommene biter på. 
Kanskje vi som har levd ei stund også… 

Det var i hvert fall ikke Gud som sa det! 
Bibelen er full av historier om mennesker 
som fikk livet snudd på hodet. Flere av 
profetene prøvde å unnslippe kallet…
Job mista både helse og familie… og tenk 
på Maria… hun hadde ikke sin villeste 

fantasi drømt om å bli gravid utenfor ek-
teskap. Peter hadde vel aldri trodd at han 
noen gang kom til å fornekte sin Herre 
og Mester… og Judas makta ikke å leve 
med sviket sitt.

Livet blir ofte noe annet enn det vi 
ønsker og håper og planlegger. Livsveven 
vår spenner over hele fargeskalaen – fra 
det lyseste lyse til det mørkeste mørke. 
Jesus har lovet å være med oss alle dager 
og i alle slags dager. Men han lovet aldri 
at det skulle bli enkelt. Ikke her. Ikke 
ennå. Men han har lovet å gå i forveien 
å gjøre i stand et rom for oss i sin fars 

hus. Og han har lovet oss en ny himmel 
og ei ny jord. Der døden ikke finnes, der 
sorg og skrik og smerte er fremmedord. 
Der hjertene er varme, tankene gode og 
relasjonene hele. Enn så lenge får vi ta 
en dag av gangen, og prøve å stole på at 
vi får den styrken vi trenger for å fullføre 
livsreisa vår.
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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)

VELKOMMEN TIL: 

FAMILIETORSDAG  
PÅ  MENIGHETSSENTERET! 

 Annenhver torsdag 
(oddetallsuker) blir det 
middag, småbarnssang 
(ca 1-6 år) og barnekor (fra 
2.kl) på menighets-
senteret! (bergbakken 2a) 

Oppstart 12. september 
2019 

For påmelding og mer info kontakt menighetspedagog        
Marianne Jonstang Juell: mj974@kirken.no,                                         
og følg Sande menighet på Facebook og hjemmesiden                   
sande.kirken.no 
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SaLMekveLder
i Sande kirke kl 19.30 første  
torsdagen i måneden.
Torsdag 5. sept.: Gjest Jan Kristian 
Hverven.
Torsdag 10. okt.: Gjest Helge Bratsberg.
Torsdag 7. nov.: Gjest Svein Steffensen.

NigHt HyMNS 
Hver onsdag i Sande kirke  
kl. 20.00 til 20.30.  
Ideer og tema fra kommende søndagens 
salmer gir grunnlaget for en halvtimes 
improvisasjon på flygelet med Bjørn 
Luksengård. Første Night Hymns for 
høst 2019 blir onsdag 4. september. 
Night Hymns foregår i samme måneder 
som salmekveldene: september, oktober, 
november, februar, mars og april.

koNSerter

Frøydis, Trude og Jan
Sande kirke søndag 4. august kl. 20:00. 
Bill: 250,-. 
Frøydis Grorud (saksofon),  
Trude Kristine Klæbo (piano) og  
Jan Kristian Hverven (sang).
Sommerlige toner med tre ypperlige 
musikere.

Operagutta m/Trond og Susanne
Sande Kirke lørdag 10. august kl. 19.30. 
Bill: 300,-. Trond og Susanne Akerø-
Kleven og Operagutta. Billetter selges i 
døren fra kl. 18.45. 

Også denne sommeren legger Opera- 
gutta ut på sommerturné. De frem-
fører et finslepet repertoar med wiener-
musikk, opera og sommerlige sanger. 
Med seg i kofferten har de et knippe 
sanger om havet og nærheten til sjøen, 
samt en avdeling med Beatles-sanger 
spesielt arrangert for Operagutta. 
Velkommen til en herlig sommerkonsert 
med sangerne Andreas Hoff, Jan Erik 
Fillan og Arild Bakke. Trond Akerø-
Kleven er pianist.

Wolfgang Plagge
Sande Kirke fredag 16. august. 
Bill: 200,- (barn/unge gratis). 
På ny kommer Wolfgang Plagge til 
Sande Kirke. Han er en av landets mest 
profilerte pianister og komponister, og 
er kjent for finslepen pianoteknikk med 
sprudlende og begeistret spill. Med sin 
helt spesielle forteller- og formidling-
sevne geleider han oss inn i musikken og 
utvider med det musikkopplevelsen.

Pondus i kjerka 
Bekkestranda Kapell søndag 18. august 
kl. 19.00. Bill: 200,- (barn/unge gratis).
Pondus inntar Bekkestranda Kapell med 

sitt vise- og gospelrepertoar. Håvard 
Lersbryggen på vokal og piano, Christina 
Kjeldås Lersbryggen sang, Kjell Haugan 
på bass, og Trygve Haugen på gitar har 
trimmet fingre og stemmeprakt sammen 
med Siv Olsen og gleder seg til sønda-
gens konsert.

En smak av Brasil
Sande Kirke søndag 1. september  
kl. 19.00. Bill: 200,- (barn/unge gratis).
Duo A Corda. Birgitte Stærnes (fiolin)
Martin Haug (gitar).
En smak av Brasil er musikken fra den 
tropiske verden og med spanske røt-
ter. En smeltedigel av klassisk musikk, 
herlige rytmer, vidunderlige melodier, 
virtuose danser og noen bånd til Norge. 
Musikken kommer fra Cuba, Brasil, 
Spania, Argentina og vårt eget land! Noe 
fra tradisjon, noe nykomponert, men 
felles er den herlige og kommuniser-
ende måten musikken henvender seg 
på. Møt Bossa, Samba, Tango, Milonga, 
Habanera, der det folkloristiske møter 
den klassiske tilnærming. Uimotståelig, 
forførende og glødende.

AQUA D`or
Sande Kirke 15. september. Kl. 19.00. 
Bill: 100,-.
ACVA saxofonkvartett er dagens AQUA 
D`or og saxofonistene startet å spille 
sammen i 1990 på Drammen Kultur-
skole. Anja Nedremo og Aina Davidsen 
var med fra start. Etter hvert kom Soran 
Lind inn i ensemblet etter først å ha vært 
2 år i Trio Brio. De er nå alle 3 utdannet 
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saxofonister. Anja Nedremo (Drammen/
Århus) og Aina Davidsen (Drammen/
Skien) studerte ved Det Jyske Musik-
konservatoriet i Århus og Soran Lind 
(Berlin/Oslo) ved Norges Musikkhøg-
skole i Oslo. I tillegg er Annie Lundgreen 
(Sande/Oslo) med og hun studerer nå 
klassisk saxofon ved Norges Musikkhøg-
skole.
De spiller musikk av: Bach, Singelee, 
Vivaldi, Moulds, og mye mer.
Dere får høre stort ensemble med Anja, 
Aina, Soran og Annie som solister samt 
kvartett musikk i ulike genre og alder.

Sande Musikkorps og Ole Bolås
Sande Kirke 20. oktober. Bill: 200,-
Ole Bolås er født i 1968 og er oppvokst 
i Sande. Han holdt debutkonsert i Oslo 
1988, og studerte ved Norges Musik-
khøgskole 1989-95 med avlagt diplome-
ksamen 1995. Hans pianolærere var 
Liv Glaser, Jan Henrik Kayser, Lazar 
Berman, Eva Knardahl og Jens Harald 
Bratlie. Etter å ha fullført studiene, har 
han holdt tallrike konserter i Norge, 
Kina, USA, Polen, Tyskland, Frankrike 
og Litauen. Han har bl.a. fremført Griegs 
pianokonsert med Shanghai Broad-
casting Orchestra under Kinas største 
kulturfestival, spilt konserter med Arve 
Tellefsen og Leif Ove Andsnes, m.fl., 
samt spilt inn flere CD. Siden 2008 har 
han vært ansatt i fast 100 % stilling ved 
Musikkonservatoriet i Tromsø, der han 
arbeider som førsteamanuensis i klaver. 
I tillegg er han en av hovedmusikerne 
under midnatts- konsertene i Ishavskat-
edralen, der han spiller konserter ca. 100 
kvelder/netter i året for reisende med 
Hurtigruta og div. cruise-selskaper, samt 
åpne konserter. Denne gangen i samspill 
med Sande Musikkorps.

«Min jul»
Sande Kirke 17. nov. kl. 19.00. Bill: 280,-.
For første gang reiser Kate Gulbrandsen 
ut med en drøm om å dele sin juleglede 
med det norske folk. Vi kjenner henne 
best som den blide jenta som seiret med 
låten ”Mitt liv” i 1987 i Melodi Grand 
Prix, og med deltakelse i Stjernekamp 
2016. Tomasz Jaworski (gitar/kor), Ole 
Morten Heien (bass/kontrabass/kor), 
Øyvind Kristoffer Sæther (gitar/vokal), 
Ola Nordli Johansen (perkusjon/piano/
kor), Hege Dragerengen (vokal/perkus-
jon).

Sande Janitsjar 
Bekkestranda kapell 3. desember. 
Nystartete Sande janitsjar er en samling 
glade amatørmusikere som her holder 
sin første konsert. 

De Damene
Sande Kirke 7. desember. 
De Damene har blitt en godt etablert kor-
gruppe i Sande sitt musikkliv og er kjent 
for sin homogene klang, sine avanserte 
arrangementer og høye kvalitet. 

 

Trine Rein og  
Holmestrand gospelkor
Sande Kirke 12. desember kl. 18.00. 
Merk tiden! Konserten spilles også i  
Holmestrand kirke 13. desember kl. 
17.30.

For syvende gang besøker Trine Rein 
kirker omkring i Norge med sin sterke og 
stemningsfulle førjulskonsert Julegaven! 
I år har hun med seg HOLMESTRAND 
GOSPELKOR til Sande Kirke, og tre av 
landets mest rutinerte og kompetente 
musikere:  
Olav Torgeir Kopsland (gitar/pedal steel/ 
kor), Eivind Kløverød (perkusjon/trom-
mer), Kenneth Bjørdal (keyboards/kor). 
Sammen kommer dette unike ensemb-
let til å skape liv, glede og andektighet 
som seg hør og bør i adventstiden. Trine 
Rein er kjent for å by på både humor og 
personlige historier. Dette er konserten 
for deg som lengter etter å senke skul-
drene litt i en travel hverdag, og få med 
deg både åndelig påfyll og ekte juleglede 
på vei hjem igjen. Hjertelig velkom-
men! Dørene åpner ca 20 minutter før 
konsertstart. Varighet ca 80 minutter 
uten pause. For ledsagerbillett må man 
ringe callsenteret på tel. 22828197 Om 
konserten ikke blir utsolgt på forhånd 
blir det mulig å kjøpe billetter ved inn-
gang. Pris: 450,- ingen kontant betaling 
Facebook, Trine Rein Trine Reins official 
website Booking agency Lytt til til Trine 
på Tidal og Spotify Facebook, Julegaven 
- Trine Rein

Sande Musikkorps
Sande Kirke 20. des. kl. 20.00. Bill. 150,-.
Bygdas stolthet. Kom å hør korpsmusikk 
på høyt nivå. 

 

Galleberg Sangkor med Annie, 
Isak, Bjørn og Sande Teen
Sande Kirke 22. des. kl. 19.00. Bill: 150,-
Galleberg Sangkor med Annie Eline Lun-
dgreen (saksofon), Isak Bilden Rødskar, 
Sande Teen og Bjørn Luksengård (orgel/
piano). 
Tradisjonelle og nyere julesanger med 
bygdas vel etablerte blandakor. Med sin 
dyktige dirigent Skaisté Arvan holder 
koret et høyt kunstnerisk nivå.

natuRbildeR
Har du fotografert noen natur-
bilder 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).

Se mer info på side 10.
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Siste onsdag i måneden samles vi til formiddagstreff.  
Det inneholder sang, underholdning, loddsalg og servering. 
Følg med i avisa, for dagens gjester.

Datoer for formiddagstreff i Sande menighet høsten 2019:

28. august, 25. september, 30. oktober, 
27. november og 11. desember.

ForMiddagStreFF
-             
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NighthYMNeS og hVerdagS gudStJeNeSte
.             Av Eli Kristin Flåten

Onsdag kveld kl. 20.00 er det 
en stille stund i kirken. Night 
Hymnes har vi hatt en stund. Fra 
høsten av starter vi med gudstjen-
este siste onsdag i måneden. Det 
vil være en helt annen gudstjen-
este enn vi har søndag. Mange har 
ønsket seg en litt annen gudstjen-
este, med litt løsere ramme enn 
den vanlige. Det har også vært 
ønske om å kunne ha mulighet til 
å gå på gudstjeneste en annen dag 

enn søndag. Denne gudstjenesten 
vil ha mer musikk, og litt færre 
salmer. Vi leser en tekst og har 
eventuelt en kort betraktning i 
forbindelse med denne. Til høsten 
vil tema for alle gudstjenestene 
være Nåde. Ordet betyr gratis. Et 
ord som rommer så mye, og som 
det er så vanskelig for oss å gripe. 
Det vil være rom for å sitte å lytte 
til musikk under bønnevandringen 
som vil ha noen stasjoner hver 

gang. Noen faste, og noen som vi 
varierer med. Etter gudstjenesten 
blir det servert suppe til kvelds-
mat rundt bordet, for dem som 
ønsker det.
Kom og bli med oss, og ta gjerne 
med deg noen. 
Det er en egen komité som har  
satt sammen disse gudstjenestene. 
Datoene for gudstjenestene er
28. august, 25. september,  
30. oktober og 27. november. 
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16. juni hadde vi avskjedsguds-
tjeneste for kirkevergen vår Svein 
Beksrud, og det er all grunn til 
å takke ham for den jobben han 
har gjort, og for alt han har fått 
utrettet på den korte tiden han har 
vært her. Han startet i 2016 som 
et friskt pust inn i menigheten. 
Ved innsettelsen av ham i sep-
tember det året, oppdaget mange 
hvor dårlig det stod til med 
sakristiet i kirken. Det var svært 
dårlig luftkvalitet, og det var ikke 
mulig å være i rommene der for 
noen. Svein fikk på en god måte 
og dialog med kommunen, riks-
antikvaren og fellesrådet bidratt til  
oppussing av kirken, nytt sakresti, 

og nytt bårehus. Resultatet er 
kjempeflott. Vi er stolte av kirke 
og bårehus og svært takknemlig 
for all jobben som er gjort knyttet 
til dette. 
I denne perioden har også proses-
sen med kommunesammenslåing 
vært en av hovedoppgavene hans. 
Dette har vært en utfordrende og 
krevende prosess, Men Svein og 
Kirkelig fellesnemd har gjort en 
god jobb, med å få ting på plass til 
vi blir et fellesrådsområde i 2020. 
Svein har vært en engasjert  
kirkeverge som har skapt positiv-
itet rundt kirken og menigheten i 
bygda. Han er en brobygger som 
lett kommer i kontakt med 

folk, og som får ting gjort. Han 
er imøtekommende og løsnings-
orientert. En tydelig leder som 
ikke er redd for å stå for det han 
mener. Svein vil bli savnet, og vi 
er takknemlig for den jobben han 
har gjort for Sande menighet. 

Torsdag 6. juni hadde Marianne 
Juell, menighetspedagog i Sande 
menighet, avslutning for de som 
har vært på babysang denne 
våren. Babysang er et etterspurt 
tilbud på formiddagstid hvor 
foreldre og barn synger, leker og 
spiser lunsj sammen. Denne  
gangen inviterte vi til familie-
middag også for eldre søsken.
Til høsten starter vi opp med 
Familietorsdag på menighets-
senteret! 
Det blir felles middag, småbarns-
sang og barnekorøvelse samme 
kveld, som betyr at familier kan 
komme rett fra jobb, barnehage og 
skole og spise sammen, delta på 
sangsamlinger og kor, og

 
kanskje få tid til en kaffekopp i 
godt selskap. Småbarnssang er 
for barn i barnehagealder, som 
er for store til babysang og ikke 
helt gamle nok til å begynne i 
barnekoret enda. Barn fra  
2. klasse kan begynne i barne-
koret som også vil ha øvelse de

torsdagene det er familie- 
middag. Denne uken fikk tidligere 
babysangdeltakere en liten smake-
bit på hvordan en Familietorsdag 
kan se ut.
Ta kontakt på telefon, mail eller 
kom innom å få mer informasjon 
om tilbudet.

taKK til SVeiN BeKSrud
.             Av Benedicte Aass

SaNde MeNighet utVider tilBudet til BarN!
.             Av Benedicte Aass
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MiN SaNg

Jeg er en ivrig leser, det vil si at jeg er nokså 
«altetende». Det blir romaner, biografier, 
lyrikk, aviser osv. 

Ikke alt er like mye til ettertanke, ikke alt 
fester seg i minnet, men Einar Skjæraasen er 
en dikter jeg gjerne søker tilbake til. Han har 
alltid noe son gir grobunn til ettertanke.

Det diktet jeg har valgt her, er det satt melodi 
til av Kenneth Sivertsen.

- Turid Hoff (som har utfordret Liv Gravningen).

“du sKa itte tRØ i gRaset”

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Du skal ikke røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.

- Tekst av Einar Skjæraasen
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NaturBilder øNSKeS
-             Av Frank Karlsen

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 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. Den øvre 
delen av bildet blir bak informasjonen om oss, så der bør 
det ikke være noe som er viktig for bildet. 

Bildet bør være i høy oppløsning p.g.a. det skal være 30 
cm høyt på trykk, så send gjerne over originalbildene. 
Bilder fra nett er som regel i lav oppløsning, men har du 
tatt bilder med mobilen eller et kamera, så send gjerne 
over de filene. Er filstørrelse mye over 10 MB bør de nok 
reduseres, men et bilde tatt med mobilen er ofte rundt 2-5 
MB stort, så det går fint.

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

har du lYSt?
Har du lyst til å hjelpe til med menighetsbladet?

Sande Menighet gir ut menighetsbladet 4 ganger i 
året og vi ønsker flere som kan bidra med tekst og 
bilder og også gjerne være med i redaksjonen.

Vi ønsker også noen som kan hjelpe oss med å 
dele ut Sande Menighetsblad til Sandes beboere 
4 ganger i året. 

Ta kontakt om du ønsker å være med.
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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

Ylva Davidsen Lyshaug 
Mille Boline Bjørnsen Walaker 
Mathea Mangset Hagen 
Valentina Krøs Santorinios 
Andrine Flåteteigen Kjeldsø
Ella Stokka Vittersø 
Elias Vadøy 
Lilly Johnsrud 
Jakob Haugen Tangen 
Synne Haugen-Korneliussen 
Ludvik Nordkvist Borgenhaug 
Jonas Weum Kaasa 
Ada Victoria Lærum 
Melvin Rønning Wiulsrud 
Oliver Ringstad 
Albert Aarseth Plassen 
Jørgen Waaler Galleberg 
Linus Hagen 
Mathilde Marie Randen 
Leandra Sophie Thorsen 
Lucas Vindheim Blom 
Amanda Gulliksrud 
Nikoline Gulliksrud 

Pernille Låker Hedemark 
Kasper Skjelstad Ramskjell 
Olivia Ciel Teien-Johansen 
Tor Harris Cederborg-Nilsen 
Alfred Skalland Edvardsen 
Magnus Bakke Espeseth 
Vilja Svardal Sjurseth 
Thea Synnøve Nore Sundin 
Victoria Sofie Vinje Larsen 
Andrea Hole 
Leah Kristine Selbo Persson 
Cornelia Tollefsen 
Olav Ljøsne-Andersen 

Vigde

Helene Johannesen og Trym Aleksande 
Antoniusen
Daria Vladimirovna Bokova og Kristoffer 
Land

gravferd

Hjørdis Anlaug Johnsen Nilsen 
Gretha Tvedt Njå 
Astrid Bråthen 
Dagmar Torunn Sakslund 
Edmund Rolland Hansen 
Aage Hansen Leth 
Tore Bolstad 
Einar Stenbrenden 
Per Gjerløw 
Ingeborg Ågoth Ulberg 
Arne Berntsen 
Bjørn Hjalmar Hansen 
Marit Grønseth

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 07.07 - 4.s. i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00.
gudstjeneste. Nattverd og dåp.
ofring til eget arbeid.

søndag 14.07 - 5.s. i tr.tiden
Bekkestranda kapell kl 11:00.
Felles gudstjeneste med Svelvik.
Nattverd og dåp.
ofring til Blå Kors Norge.
 
søndag 21.07 - 6.s. i tr.tiden
Berger kirke kl 11:00.
Mark 3,13-19.
Fellesgudstjeneste med Svelvik.
gudstjeneste.

søndag 28.07 - 7.s. i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00.
gudstjeneste. Nattverd og dåp.
ofring til eget arbeid.
 
søndag 04.08 - 8.s. i tr.tiden
Bekkestranda kapell kl 18:00 (merk tiden).
gudstjeneste. Nattverd.
ofring til eget arbeid.

søndag 11.08 - 9.s. i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00.
gudstjeneste. Nattverd og dåp.
ofring til Kirkens Fengselsarbeid.

søndag 18.08 - 10.s. i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00.
gudstjeneste. Nattverd og dåp.
ofring til eget arbeid.
 
søndag 25.08 - 11.s. i tr.tiden
Bekkestranda kapell kl 11:00.
gudstjeneste. Nattverd og dåp.
ofring til Maritastiftelsen.

lørdag 31.08
Bekkestranda kapell kl 10:30.
Konfirmasjonsgudstjeneste.  

lørdag 31.08
Bekkestranda kapell kl 13:00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.

søndag 01.09 - 12.s. i tr.tiden
Bekkestranda kapell kl 11:00.
Joh 4,27-30.39-43
Konfirmasjonsgudstjeneste.
ofring til eget arbeid.

lørdag 07.09
Sande kirke kl 10:30.
Konfirmasjonsgudstjeneste.

lørdag 07.09
Sande kirke kl 13:00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.

søndag 08.09 - 13.s. i tr.tiden
Sande kirke kl 11:00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
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.

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


