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I TIDEN

REHABILITERING AV KIRKEN

Arbeidene er godt i gang – 
slik det står i avisen 
3. august. I dette arbeidet 
kommer historie fra gamle 
Sande fram. 

Det pågående arbeidet er 
rehabilitering av murpussen inne 
i kirkerommet. Dette arbeidet har 
god progresjon og vi håper dette er 
ferdig innen utgangen av september.  
– Parallelt med dette foregår 
anbudskonkurransen om de øvrige 
arbeidene.
 
1. september er fristen for 
innlevering av anbudspapirer. Etter 
at vinner av anbudet er plukket ut 
starter de øvrige arbeidene. 

Da vil arbeidene inne i kirken ha 
prioritet slik at vi kan få åpnet kirken 
så snart det lar seg gjøre. Det betyr 
utskifting av gulv og alt som skal 
gjøres under gulvet av isolering og 
nye elektriske kabler. 

Samtidig med dette arbeides det 
med å rive det gamle sakristiet og 
bygge nytt, gjøre ferdig kirketaket 
og bygge nytt bårehus. Arbeider 
i våpenhuset med nytt toalett og 
bøttekott vil også bli prioritert etter 
arbeidene i kirkerommet. Under 
arbeidene i kirkerommet oppdager 
vi spennende  ting. Blant annet 
har vi oppdaget synlige spor fra 
kirkebrannen i 1783 og i sydveggen  
under vinduet fant vi en gammel 

takpanne som sannsynligvis var 
falt ned under kirkebrannen. Den 
er da fra 1700-tallet eller tidligere. 
Den vil vi gjøre synlig bak en herdet 
glassplate. Dette er et spennende 
arbeid å følge og vi gleder oss til 
å kunne invitere alle fra Sande inn 
i kirken igjen – finere enn den har 
vært på lenge.

Jeg har lyst til å fremheve det flotte 
samarbeidet vi har med Sande 
kommune i dette arbeidet. Uten god 
støtte fra kommunen vil ikke dette 
arbeidet gått så smidig. Samtidig 
sikrer vi oss at kunnskapen om 
det som er gjort blir lokalt her i 
kommunen og ved kirkekontoret.

Av Svein Beksrud

- bygging av nytt sakristi og nytt bårehus.
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Den første uken i juli var 
årets konfirmanter på leir på 
Risøya utenfor Tvedestrand. 

KonfCamp er navnet på leiren og 
den arrangeres av ACTA – Barn og 
unge i Normisjon. Her fikk Sande-
konfirmantene bli kjent med flere 
hundre andre konfirmanter fra hele 
landet. 

Det var felles mat, undervisning, 
underholdning og konkurranser. 
Nettene ble tilbragt i teltleir, noe som 
var mer kjent for enkelte og mer 

utfordrende for andre. Men til tross 
for sporadiske, nattlige grevling- og 
måkebesøk, var stemningen god. 
Sande hadde mye å leve opp til på 
volleyball-konkurransen, der Sande 
tok hjem gullet året før. I år nådde de 
ikke helt opp, men av flere Sandelag 
tok det ene bronse og det andre sølv. 
Så det ble medaljefangst i år også. 

KonfCamp-leiren er en del av en 
større festival som heter Skjærgårds 
Music and Mission Festival. Her er 
det flere tusen unge mennesker fra 
hele landet som koser seg med god 

mat og is, konserter, seminarer, sol 
og bading. 

Konfirmantene fra Sande tok også 
del i denne festivalen og det den 
hadde å by på. Vi fikk en flott uke 
med mye godt vær, mye is og bading 
og godt fellesskap.

Takk for i år!

Av Martin Brenne Wigtil

ÅRETS KONFIRMASJONSLEIR 
PÅ RISØYA I JULI

KONFCAMP

KONFCAMP foto av: Ann-Kristin Halle Larsen.
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MR & FR

Hva gjøres i Sande menighetsråd (MR) 
og Sande kirkelige fellesråd (FR) ?
Sande menighetsråd består av: 
Anne Ragnes, Narve Lid, Elin Beate 
Lersveen, Morten Jarle Ask, Eli 
Kristin Flåten og Sissel Leet Skeide. 
Vararepresentanter som møter fast: 
Kristin Gregersen og Liv Andrine 
Skaug. Fra staben møter 
soknepresten, Benedicte Aass og 
kirkevergen Svein Beksrud.

Sande kirkelige fellesråd består 
av: alle de som er i Sande 
menighetsråd og i tillegg deltar 
politisk representant fra kommunen, 
Jarle Johannessen. MR og FR 
preges av godt samarbeid og et 
felles ønske å jobbe målrettet til det 
beste for kirken og innbyggerne i 
Sande. Rådene har et meget godt 
samarbeid med kirkevergen.

Her er noen menighetsrådssaker som vi har arbeidet med:

• Konfirmantopplegget i vår 
 menighet
• Konfirmantenes fasteaksjon
• Babysang
• Kveldskafe for barn
• Dåpsopplæringen/Tilbudet til  
 dåpsforeldre
• Drift av barnekoret
• Drift av Soul Children 
• Hvordan finne aktiviteter til 
 unge som etter konfirmasjon vil  
 ta ansvar i menigheten?

• Salmekvelder
• Konserter
• Gratis å få gifte seg i Sande  
 sokn for våre innbyggere
• Bestemt at « My Sisters» skal  
 være menighetens 
 nye misjonsprosjekt
• Opplegg av gudstjenestene
• Fordele hva pengene som 
 samles inn i kirka skal gå til

Mange store saker preger og vil prege arbeidet i Fellesrådet f.eks 
innen bygg og eiendom: 

• Restaurering og oppussing av  
 kirka, nytt sakristi
• Bygge nytt bårehus på 
 eksisterende murer til det gamle  
 bårehuset
• Budsjettering og regnskap
• Kommunesammenslåing,   
 forberede en god prosess i  
 sammenslåing av Fellesrådene i  

 Hof – Holmestrand (2018) og  
 med Sande (2020)
• Lønns – og arbeidsforhold for de  
 ansatte i Sande menighet
• Kirkegårdsdrift
• Utleie av menighetssenteret

Er det noe du er opptatt av 
som gjelder Sande menighet 
så ta kontakt med oss!

Sissel Leet Skeide 
Leder i Sande MR/FR
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6. -10. kl. 
SANDE SOUL CHILDREN
Kor med trøkk og god stemning, vi reiser 
på festivaler og andre turer. Servering 
og samling hver gang. Koret ledes av 
Johan Helland tlf. 988 89 087. Det øves 
hver mandag kl. 1845 - 2045 i storsalen på 
menighetssenteret. 

6. - 8. kl.  
KVELDSKAFÉ
Spill, kiosk, biljard, bordtennis, film,  
samling og dans. Invitasjon vil bli 
sendt ut. 

9.- 10. kl. 
KONFIRMASJON
Et år med plass til hele deg! Under-
visning, leir, opplevelser, venner og 
Jesus  Det skjer i Januar – september. 
Konfirmasjonstiden ledes av kateket og 
prest. 

13-17 år
VIDERE
Et opplegg for ungdom, 1-2 happeninger 
i mnd. Lær mer om deg selv og om 
Gud++ bli med på festival. Det skjer på 
menighetssenteret  i tidsrommet sept. – 
juli. Ta kontakt med trosopplærer. 

BARN OG UNGE

0 år
FELLES DÅPSSAMLING
I forbindelse med dåpen innkalles dere 
til samling i kirken. Informasjon om dåps-
dagen og veien videre. Dere møter en av 
prestene og kateket eller trosopplærer. 
Invitasjon kommer i posten. 

0-1 år eller lenger om du vil 
BABYSANG
Åpent hus på tirsdager kl. 1100- 1230. 
Vi koser oss sammen med barna og 
hverandre til sang, babysamba, regler 
m.m. Vi avslutter med lunsj og prat! Vi 
møtes i 1. etasje på menighetssenteret. 
Babysang ledes av kateketen. 

3-11 år 
SØNDAGSKOLE 
kl.1100 på søndager, vi møtes i kirken. 
Bibelfortellingen med lek, legofigurer 
og bilder. Konkurranser! Søndagskolen 
ledes av Paul B. Hansen og Ann-Kristin
H Larsen. Vi møtes i den kirken som har 
gudstjenesten: Bekkestranda kapell eller 
Sande Kirke søndager kl. 1100. 
(se gudstjenestelisten i menighets-
bladet.)

4 år
MIN KIRKEBOK OG 4-ÅRSSAMLING
Barna som fyller 4 år inviteres til kirken 
for å få sin egen kirkebok. Invitasjon 
sendes i posten. Samlingene er knyttet 
opp mot gudstjenester på søndager, i 
Bekkestranda kapell eller Sande kirke. 
Ledes av trosopplæringsutvalget. 

HER HØRER JEG TIL
BARN OG UNGE I SANDE MENIGHET

6. år 
SKOLESTARTMARKERING
Hurra for 1. klassingene våre! Utdeling 
av egen oppgavebok i gudstjenesten 
Sande kirke august/september. 

4-10 år 
HALLOVENN
Lørdag 31. oktober kl. 1800-1930

Kle deg ut, få nye venner og gå på 
godterijakt! Ledes av trosopplærings- 
utvalget. 

8 år
TÅRNAGENT
Er du glad i oppdrag og mysterier?  
Oppdagelsesferd i kirken! Det skjer på  
menighetssenteret og i Sande kirke. 
I april.

4-12 år 
BARNAS FINALESØNDAG
Avslutningsgudstjeneste for barna! 
Venner, fellesskap, Jesus. Et samarbeid 
mellom menighetene i bygda, tid og sted: 
Mai, Sande kirke. 

6. kl.  
LYS VÅKEN
Vi feirer kirkens nyttår og overnatter i 
Sande kirke. Tid lørdag til søndag, 
1. helgen i advent. 
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Marit Bruserud gjør ofte litt ekstra 
til kirkekaffen på Bekkestranda 

Oppskrift på kokoskake, 
bryggerhuskake

2 egg
2 1/5 dl sukker
1 1/5 dl kaldt vann
3 dl hvetemel
2  ts bakepulver

Egg og sukker piskes til 
eggedosis, vann, hvetemel og 
bakepulver røres forsiktig i.

Stekes nesten ferdig, ca 20 min 
i 200 grader.

Mens kaken stekes lager du fyllet.

Smelt 50 gram smør
Rør i 1 dl sukker og 
1 1/5 dl kokosmasse
Halvpisk ett egg og rør det i.

Når kaken er nesten ferdig, ta den 
ut av ovnen og ha på kokosfyllet 
og stek kaken til fyllet er gyldent.

Vil du lage en langpannekake, 
dobler du porsjonen. Kaken 
holder seg godt i kjøleskapet.

God fornøyelse

FORMIDDAGSTREFF KAKEOPPSKRIFT

30. august: 
Besøk av kirkeverge 
Svein Beksrud

27. september:  
«Fra arbeidet i Latvia» 
v/ Hanne og Kåre Ruud

25. oktober: 
«Høst»  v/ Sissel Leet Skeide 
– Betelmusikken

29. november: 
«Jørgen Moe»  v/ Leif A Hagen - 
Gledessprederen

13. desember: 
Julegrøt

NYTT FLYGEL

Vi er dypt takknemlig for 
giverglede og store og små 
bidrag! tusen, tusen TAKK! Vi 
kommer tilbake til innvielse av 
flygelet.

Hurra flygelet er fullfinansiert !!!

HØSTEN 2017

STØTT SANDE MENIGHET

Hvis du fortsatt ønsker / kunne tenke deg å være 
giver så trenger Sande menighet fortsatt støtte. 
Send penger til Sande menighet på konto: 2525.00.2823 
og merk gjerne hva du ønsker å støtte. Menighetssenteret 
trenger fortsatt støtte, diakoni, barne- og ungdomsarbeid.
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MIN SALME

Salmen har nynnet i mitt hode i 
det siste og da jeg ble utfordret 
på en salme i menighetsbladet 
valgte jeg å presentere denne.

Salmen gir meg omsorg fra Han som 
har frelst meg og gitt meg barnekår 
hos seg. Salmen gir meg glede ved 
Hans alltid tilstedeværelse. Med 
dette følger stor trygghet i mitt 
livsløp. I bibelverset fra Filipperne 

kapittel 4 og vers 6 står det: «Vær 
ikke bekymret for noe!» Han har 
omsorg for alle mennesker som vil 
la Ham få plass i hjertet. Salmen 
«Du omgir meg» har fått plass i den 
nye salmeboka og er av nyere dato. 
Salme nr 361 «Tett ved sida mi går 
Jesus» er mye lik på innhold.

Ole Jørgen Storli

MIN SALME
Nr. 498

Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 

Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 
Når min veg går gjennom tette skodda 
nær ved bratte stup og djupe vatn 
Då er du nær meg på alle sider, 
ja du leiar gjennom vatn. 

Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 

Når min tru er svak og motet sviktar 
og eg kjenner kalde redslevindar. Då veit eg trass alt at 
du er nær meg, du har lova vere med kvar ein dag. 
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand. 
Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand.

«DU OMGIR MEG 
PÅ ALLE SIDER»
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Sande Auto Senter
33 78 50 60

Autorisert regnskapsførerselskap  
Tlf: 33 78 99 10Vi holder til i Sande Blomster, 

Revåveien 14

Din lokale representant 
Richard Castellan
M: 916 93 613 24 t.

HØST ANDAKT

Biskopene skriver i sin 
uttalelse i forbindelse med 
500-årsmarkeringen av 
reformasjonen.

«Det er 500 år siden Martin 
Luther skrev sine 95 teser mot 
avlatshandelen. Hendelsen utløste 
den rekken av begivenheter som 
vi kaller reformasjonen. Under 
overskriften «Frigjort av Guds nåde» 
vil Den norske kirke og den lutherske 
kirkefamilie løfte fram den gode 
kjernen etter Luther: Hans forståelse 
og formidling av evangeliet om 
Guds betingelsesløse nåde og 
barmhjertighet.

Dette er et godt budskap også for 
mennesker i vår tid. Mange, ikke 
minst ungdom, lever under store 
krav. Vi kjenner presset fra egne og 
andres idealer om kropp, utseende 
og sosial status. Tilværelsen blir et 
strev for å lykkes på alle arenaer. 
Fokuset rettes mot egen innsats og 
enhver er sin egen lykkes smed. 
Dette svarer på mange måter til 
Luthers utgangspunkt i kampen for 
å komme i et rett forhold til Gud. 
For mennesker som opplever slik, 
er evangeliet om nåden et budskap 
som gir frihet.
Luther hadde sin bakgrunn i en 
teologisk tenkning der menneskets 
frelse ikke bare var avhengig av 

Guds nåde, men også av egen 
innsats i form av gode gjerninger, 
bønner og fromhetsøvelser. Langs 
denne veien fant han ingen fred, selv 
ikke da han som munk i klosteret 
kunne vie seg helt og fullt til det 
åndelige livet. Uansett hvor hardt 
han prøvde, tvilte han på hans tro og 
fromhetspraksis holdt mål for Gud.

Luther fant først fred med Gud da 
han forstod at han ikke ble rettferdig 
for Gud gjennom gode gjerninger, 
men bare ved å ta imot gaven som 
Gud gir gjennom Jesus Kristus 
og det han gjorde for oss. Da 
Jesus døde og stod opp av graven 
overvant han synden, døden og 
djevelen og satte oss fri.

Martin Luther levde i en annen tid 
og kjempet med spørsmål som 
er forskjellige fra våre. Ikke desto 
mindre bærer mennesker i dag også 
på en lengsel etter å være sett og 
elsket, etter håp som gir mening 
og livsmot. Denne lengselen får sitt 
dypeste svar i evangeliet om Guds 
nåde. Det viktigste i livet er ikke det 
vi får til, men det vi får.»
Biskopene har gjennom sin 
uttalelse, som står i sin helhet på 
nettstedet: www.kirken.no, framhevet 
reformasjonens sentrale budskap. 
For den lutherske kirke er nåde 
et kjerneord. Ordet nåde brukes i 

ulike sammenhenger, og nåde er 
det første ordet vi hører når vi feirer 
gudstjeneste i Den norske kirke. 
Kirkens oppdrag er å forkynne 
evangeliet om Guds nåde i krikens 
rom, og det er vårt felles oppdrag å 
møte hverandre med nåde. 

Vi tror på en nådig Gud. Jesus 
uttrykte dette gjennom hele sitt liv. 
Han viste gjestfrihet og tok imot 
mennesker som andre snudde 
ryggen til. Ved troen på Jesus 
Kristus er vi Guds frie barn.  I møte 
med Jesus handler det ikke om det 
vi får til, men det vi får. 

«For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave.» Paulus’ brev til 
efeserne, kapitel 2. 

Av Harald Bryne, prost i Nord-Jarlsberg.
«GUDS NÅDE SETTER FRI»

Harald Bryne
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REFORMASJONEN
Martin Luthers oppvekst og 
liv som munk

Martin Luther ble født i byen Eisleben 
i Tyskland i 1483. Foreldrene hans 
var Hans Luther og Margrete Ziegler. 
Luther vokste opp i et strengt 
religiøst hjem hvor frykten for Gud 
og djevelen var stor. Faren til Martin 
Luther var bergmann og jobbet med 
gruvearbeid. Han opparbeidet seg 
etter hvert god velstand og fikk råd til 
å gi sønnen sin en god utdannelse. 

Hans Luther hadde store planer for 
Martin som var en smart gutt. Faren 
ønsket at Martin skulle studere 
juss, og dette var noe Martin etter 
hvert begynte med. Men etter en tid 
brøt Martin av juss-studiet og brøt 
samtidig med farens ønsker. Martin 
søkte seg inn i et augustinsk kloster 
og ble munk. I klosteret fikk han 
mulighet til å studere teologi, det vil 
si læren om Gud. Lederne i klosteret 
oppdaget også hvilke evner Martin 
hadde. 

Luther studerte flittig og ble i 1507 
viet til prest. I løpet av de neste fem 
årene studerte han enda mer og ble 
det man kaller doktor i teologi. Selv 
om Luther hadde studert og lest mye 
i Bibelen kjente han stadig på en 
uro inni seg og de neste årene har 
han selv beskrevet som en personlig 
krise.

Martin Luthers nye tanker

Etter en stund i klosteret begynte 
Martin å tenke mye på hvem Gud 
egentlig var, og hvordan menneskene 
som gjorde så mye galt kunne være 
gode nok i Guds øyne. Han grublet 
mye på dette og begynte etter hvert å 
tvile. I fem år (1512 – 1517) gikk han 
derfor inn i det han kalte en personlig 
krisetid. Han strevde med tanken om 
hvordan han kunne være god nok 
for Gud. Luther var en kunnskapsrik 
mann og leste mye i bibelen for å 
prøve å finne svar på dette. Han 
grublet og grublet, uten å komme 
nærmere det svaret han lette etter. 

Plutselig en dag da Luther leste i 
Bibelen, kom han over svaret. Dette 
ble Luthers store gjennombrudd. 
Svaret fant han gjennom å lese 
Romerbrevet, et brev i Det Nye 
Testamentet, skrevet av en mann 
som het Paulus. Luther leste her at 
det er ingenting mennesket selv kan 
gjøre for å være god nok for Gud, 
men at Gud selv ønsker et forhold til 
menneskene. Dette er en gave Gud 
gir til menneskene gjennom det vi 
kaller nåde. 

Kirken på denne tiden var fullstendig 
uenig i Luthers nye tanker om Guds 
nåde for menneskene. Kirken mente 
at når menneskene gjorde noe galt, 
så kunne de «kjøpe seg fri fra» 

syndene de hadde gjort, gjennom å 
betale penger til kirken. Menneskene 
betalte til kirken gjennom såkalte 
«avlatsbrev». Avlatsbrevene skulle 
hjelpe menneskene til å unnslippe en 
plass de kalte «Skjærsilden». 

Skjærsilden var en mellomstasjon, 
et sted man måtte være etter at man 
var død. Her skulle menneskene få 
gjøre opp for alt det gale de hadde 
gjort før de fikk lov til å komme inn i 
himmelen. Oppholdet i skjærsilden 
varierte etter hvor mye galt man 
hadde gjort, dersom man hadde gjort 
mye galt måtte man være der lenge. 
Kirken mente altså at en kunne slippe 
skjærsilden dersom man betalte til 
kirken gjennom avlatsbrevene. 

Martin Luther var sterkt uenig, og 
kritiserte kirken. Han mente det ikke 
gikk an å kjøpe seg ut av synden, 
men at synden ble tilgitt av Gud 
gjennom nåden. Menneskene trengte 
verken betale eller gjøre noe spesielt 
mente han, de måtte bare be til Gud 
om nåden. Martin Luthers nye tanker 
ble i ettertid kalt for reformasjonen. 

REFORMASJONEN
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ALLTID HER FOR

Din lokale representant i Sande
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SLEKTERS GANG

DØPTE

25.05 Mathias Haugerud 
 Kristiansen 
28.05 Anna Fosslien 
04.06 Olivia Victoria Røstgård-
 Eliassen 
11.06 Maxmillian Gullerud 
18.06 Vilma Sire Kjær 
18.06 Leo Ekeberg Larsen 
02.07 Elias Wammen 
02.07 Herman Disserud Nyork 
02.07 Ida Seger Halvorsen 
02.07 Johanne Kristiansen 
 Gjessing 
09.07 Lene Marie pike Nordheim 
06.08 Emilie Strand Dahl

VIEDE

03.06 Kristin Fjeld og Martin Hagen
17.06 Martine Leine og Kenneth 
 Masovn Elstad
17.06 Kristine Bråthen Austad og John  
 Gunnar Urberg
17.06 Wenche Karlsen og Terje Wiker
24.06 Hege Nordahl Wangsnes og Per  
 Anders Wangsnes
01.07 Gina Heir og Nils Ole Madsen
01.07 Nina Hole og Bjørnar Hole
01.07 Lene Jeanette Rabben og   
 Joakim Gran
05.08 Sandra Hammer Skråmestø og  
 Jan Einar Johansen Langedal
06.08 Kristine Strand og Kenneth Dahl
19.08 Anne Ruud og Per Stilger

DØDE

27.04 Anders Høydahl 
23.04 John Erik Kristiansen 
20.04 Hilmar Sommerstad 
09.05 Halvdan Karstein Rånes 
11.05 Ragnhild Båsen 
21.05 Ragnar Teien 
27.05 Aase Ask Pedersen 
01.06 Gunnar Kjeldås 
01.06 Brynjar Erling Krekling 
08.06 Jorunn Olaug Tuvnes 
13.06 Henny Jonette Lille 
16.06 Ivar Thon 
26.06 Jorunn Synnøve Martinsen 
28.06 Åge Arvid Erlandsen 
25.06 Gry Anette Johansen 
06.07 Gerd Elisabeth Weberg 
19.07 Svein Erik Watnås 
31.07 Tomas E Kvalnes 
10.08 Simen Nevra 
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Søndag 03.09 
13. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1100

Matt 25,14-30
Gudstjeneste Benedicte Aass. 
Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid

Lørdag 09.09 
Bekkestranda kapell kl. 1030

Konfirmasjonsgudstjeneste Martin 
Brenne Wigtil. Ofring til Eget arbeid
 
Lørdag 09.09  
Bekkestranda kapell kl. 1300

Konfirmasjonsgudstjeneste Martin 
Brenne Wigtil. Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 10.09 
14. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1030

Matt 20,1-16
Konfirmasjonsgudstjeneste Martin 
Brenne Wigtil. Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 10.09 
14. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1300

Matt 20,1-16
Konfirmasjonsgudstjeneste Martin 
Brenne Wigtil. Ofring til Eget arbeid
 
Lørdag 16.09 
Skoger kirke kl. 1030

Konfirmasjonsgudstjeneste Martin 
Brenne Wigtil.  
Ofring til Eget arbeid

Lørdag 16.09 
Skoger kirke kl. 1300

Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Ofring til Eget arbeid

Søndag 17.09 
15. søndag i treenighetstiden
Skoger kirke kl. 1100

Mika 6,6-8
Gudstjeneste Martin Brenne Wigtil.  
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 24.09  
16. søndag i treenighetstiden
Sande menighetssenter kl. 1100

Mark 7,31-37
Gudstjeneste Benedicte Aass.  
Nattverd. Dåp. Ofring til De fire 
diakoniinstitusjoner
 
Søndag 01.10  
17. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1100

Joh 11,17-29
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd.Dåp.Ofring til My sisters
 
Søndag 08.10
18. søndag i treenighetstiden
Sande menighetssenter kl. 1100

Matt 8,14-17
Gudstjeneste  Benedicte  Aass.  Nat-
tverd.Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 15.10
19. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1100

Matt 5,20-26
Gudstjeneste Benedicte Aass. 
Nattverd. Dåp. Ofring til Eget arbeid

Søndag 22.10
20. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1100

Hebr 13,1-3
Gudstjeneste  Benedicte  Aass.  
Nattverd. Dåp. Ofring til Tv-aksjonen

Søndag 29.10
Bots- og bønnedag
Bekkestranda kapell kl. 1100

Luk 13,22-30
Gudstjeneste Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 05.11
Allehelgensdag
Sande menighetssenter kl. 1100

Matt 5,1-12
Gudstjeneste Benedicte Aass. 
Nattverd.Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 05.11
Allehelgensdag
Bekkestranda kapell kl. 1700

Matt 5,1-12
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil 

Søndag 12.11
23. søndag i treenighetstiden
Sande menighetssenter kl. 1100

Mark 10,28-31
Martin Brenne Wigtil. Nattverd. Dåp.
Ofring til Stefanusalliansen
 
Søndag 19.11
24. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 1100

Gudstjeneste Benedicte Aass. 
Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 26.11
Siste søndag i kirkeåret
Horten kirke kl. 1100

Matt 25,31-46
Gudstjeneste.  
Ofring til Eget arbeid

VÅRE GUDSTJENESTER

Velkommen 
til Gudstjeneste!

Forandringer kan forekomme - 
følg med i Sande avis og på 
oppslag.


