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I TIDEN

FORTSATT KONFIRMASJON I HØSTSOL
I 2012 ble konfirmasjonen i Sande 
menighet flyttet fra vår til høst. 
Dette ble gjort for å ta på alvor at 
forskning viser en direkte samm-
enheng mellom konfirmantenes 
tilfredshet og antall dager på leir. 

Vi ville inn i sommerferien. Vi ville 
fokusere på relasjon og opplevelser  
sammen. Tro handler om hele men-
nesket, ikke bare en målbar kunnskap 
som skal overføres til en ny generasjon. 
Ikke minst ville vi tenke helhetlig om 
ungdomstiden, også den som kommer  
etter konfirmasjonsåret. 

Menighetsrådet, som avgjør slike ting, 
ville evaluere konfirmasjonsordnin-
gen i 2016. Evalueringen som ble gjort 
blant årets konfirmanter forteller at 
ungdommene er veldig fornøyd med 
konfirmasjonstiden. Det gleder oss. De 
trekker frem samholdet, sommerleiren 
KonfCamp på Risøya og hjemmegrupp-
ene som de viktigste erfaringene. De 
uttrykker også at konfirmasjonstiden har 

gjort tro forståelig og livsnært, og at den 
har vært av betydning for eget forhold til 
Gud. Dette er ungdommenes ord på det:
«Min viktigste erfaring er at Gud alltid er 
med meg og at jeg alltid kan snakke med 
han.»
«Det jeg har lært om Gud har hjulpet 
meg mye, så det vil jeg fortsette med.»
«Jeg har lært mer om meg selv»
«Samholdet oss ungdommene imellom 
knyttet opp til troen vår, har vært en 
viktig erfaring.»

Det ble sendt ut evalueringen til fore-
satte i konfirmantkullene de fire siste 
årene. 160 svar kom tilbake. Av disse 
svarer 91,9% at de er tilfreds og svært 
tilfreds med konfirmasjonstiden vi tilbyr. 
Undersøkelsen viser at 62,8% av respond-
entene ønsker konfirmasjonsgudstjeneste 
i september. Det ble mottatt mange gode 
innspill på hvordan vi kan være en posi-
tiv og relevant arena for ungdommene. 

Vi mener å ha funnet en god form på 
konfirmantåret, som ivaretar det vi anser 
som viktigst; relasjon, trospraksis og 

fellesskap. Å være en del av noe større, 
slik vi opplever på sommerleiren Konf-
Camp og Skjærgårds, mener vi er svært 
verdifullt. Å reise på en slik tur ønsker vi 
å gjøre med ungdom vi kjenner, og som 
kjenner oss, derfor velger vi å ikke starte 
konfirmantåret med leir. 

Vi opplever nå at flere av ungdommene 
som er ferdige med konfirmasjonstiden 
ønsker å være med oss VIDERE.  
Dette understreker at vi er i et godt spor. 
I 2017 deltar 71 ungdommer i menig-
hetens konfirmasjonsopplæring. Dette 
tilsvarer 75% av de døpte i kullet. 

På bakgrunn av evalueringen som er 
gjort, har et enstemmig menighetsråd 
vedtatt å fortsette ordningen med konfir-
masjon i september. For å imøtekomme 
ønsker om grønne rammer rundt dagen, 
velger menighetsrådet å følge et innspill 
fra evalueringen om å benytte de to første 
helgene i september som konfirmasjon-
shelger.  

Ann-Kristin Halle Larsen, kateket

KONFIRMASJON  
TRE NESTE ÅR:

2018  
Bekkestranda 1. og 2.9.  
Sande kirke 8. og 9.9. 

2019  
Bekkestranda 31.8. og 1.9.  
Sande kirke 7. og 8.9.

2020  
Bekkestranda 5. og 6.9.  
Sande kirke 12. og 13.9.

«Samholdet oss ungdommene imellom knyttet 
opp til troen vår, har vært en viktig erfaring.»
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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 fra kl. 11.00- 12.30.  
Vi koser oss sammen med barna og hveran-
dre 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.11.00 på søndager. Vi møtes i kirken.  
Bibelfortellingen med lek, legofigurer og 
bilder. Konkurranser!  Søndagsskolen ledes av 
Paul B. Hansen og Ann-Kristin . H. Larsen. 
Vi møtes i den kirken som har gudstjenes-
ten Bekkestranda kapell eller Sande Kirke 
søndager kl. 11.00. 
(se gudstjenestelisten i menighetsbladet. )

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 trosop-
plæringsutvalget. 

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

4-10 år 
HALLOVENN
Kle deg ut, få nye venner og gå på godteri-
jakt! Ledes av trosopplæringsutvalget.   
Tid og sted: 31. oktober  
kl. 18.00-19.30. 

8 år. 
TÅRNAGENT
Er du glad i oppdrag og mysterier?  
Oppdagelsesferd i kirken! Det skjer på meni-
ghetssenteret og i Sande kirke., i april.

HER HØRER JEG TIL
BARN OG UNGE I SANDE MENIGHET

4-12 år 
BARNAS FINALESØNDAG
Avslutningsgudstjeneste for barna! Venner, 
fellesskap, Jesus. Et samarbeid mellom menig-
hetene 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. 

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 988 89 087  
Det øves hver mandag kl. 18.45 - 20.45  
i storsalen på menighetssenteret. 

5. - 8. kl.  
KVELDSKAFÉ
Spill, kiosk, biljard, bordtennis, film,  
samling, dans. Invitasjon vil bli sendt ut.  
Kommende datoer: 3. og 24. mars.

9.- 10. kl 
KONFIRMASJON
Et år med plass til hele deg! Undervisning, leir, 
opplevelser, venner, 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 menighets-
senteret  i tidsrommet sept. – juli.  
Ta kontakt med trosopplærer. 

Rask levering. Høy kvalitet. Riktig pris.

T. 33 50 93 30
post@broreklame.no
www.broreklame.no

Ditt lokale hagesenter med duggfriske blomster, dekorasjoner  
og andre blomsterprodukter fra eget binderi.  

Lokal kompetanse innen hage, vekster, interiør og zoo-produkter.

Knupp Sande, Sandebuktveien 28, Sande i Vestfold
Telefon 33 77 75 57

Velkommen: Man - fre: 9 - 20 Lørdag: 10 - 18 Søndag: 12-18
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DØPTE
Dato Navn 
06.11.2016 Even Grindem Mogstad 
06.11.2016 Juliane Flåteteigen Kjeldsø 
13.11.2016 Ingrid Aarseth Plassen 
13.11.2016 Even Hasselø 
13.11.2016 Tobias Wattum 
20.11.2016 Johanne Fallan 
20.11.2016 Christina Bekkelien 
27.11.2016 Jack Kristoffersen 
27.11.2016 Melanie Nordberg  
 Philippsen 
27.11.2016 Emilia Rasch-Pedersen 
27.11.2016 Sanna Sophie  
 Sivertsvik Nymo 

04.12.2016 Trym Rustand  
04.12.2016 Thea Moen Rasmussen  
15.01.2017 Oscar Bjørkli Teigstad 
15.01.2017 Lea Clarisse Lærum 
29.01.2017 Olivia Haga 

VIEDE:
31.12.2016 Inger-Marie Hauge og  
 Jørn Halvard Skjelvik

GRAVFERD
Dato Navn  
20.10.2016 Inger Lissi Johansen 
04.11.2016 Kari Høydahl Loktu 
04.11.2016 Helge Hansen 

24.11.2016 Nils Berg 
24.11.2016 Klara Bergliot Slåttland 
01.12.2016 Leif Engnes 
01.12.2016 Ole Oddvar Hovland 
09.12.2016 Hans Holmen 
09.12.2016 Reidar Berges 
15.12.2016 Ingeborg Linnea Hagen 
16.12.2016 Bjørn Helge Karlsen 
22.12.2016 Gerd Wang 
23.12.2016 Synnøve Lilly Bygmester 
05.01.2016 Bente Næss 
06.01.2016 Eva Linnea Løvaas Wahl

LEIEPRISER -  SANDE KIRKE OG  
BEKKESTRANDA KAPELL
Sande kirke:
kr. 2000 for en dag / kveld
Halv pris for sandesokninger  
(gjelder ikke kommersiell konserter)
Fra 15.11. – 31.12. vil prisen være 10%  
av billettinntektene min. kr. 2000,-
Bekkestranda kapell:  
kr.  500,- 

LEIEPRISER  -  MENIGHETSENTERET
Stor sal i 1.etg  (ca 100 pers)  
kr. 2.200,- med kjøkken  tillegg kr. 500,-
ved konserter o.l.  10% av  
billettinntektene min kr. 2000,-  
(tillegg for kjøkken kr. 500,-)

Gamle sal i 1. etg (ca 50 pers)      
kr 1500,- inkl kjøkken

Grupperom i 1. etg (maks 10 pers)   
kr. 300,-

Stue m/ kjøkken i 2. etg  (ca 30 pers)   
kr. 1500,-

Er det ønske om å leie fra kvelden før  
for å gjøre i stand kommer det et tillegg  
i prisen på kr 500,-.

Ungdomskjeller 
kr. 500,- m/dansesal kr. 1000,-

Velkommen til salmekveld i  
Sande kirke. 

2. mars.  
Gjest: Jan Torbjørn Brandsgård
Forsanger for kvelden blir Vigdis  
Eriksen

Gjesten finner sine mest betydnings-
fulle salmer som han deler med oss, og 
forteller litt om. Sammen synger vi også 
noen nye salmer som skal brukes på 
gudstjenestene som kommer.  

Sammen får vi del i den flotte skatten 
som er i salmene og som har betydd 
mye for mange av oss.

UTLEIE AV LOKALER I MENIGHETEN SALMEKVELD

ALLTID HER FOR

DRAMMEN, LIER, RØYKEN, HURUM, SANDE 
SVELVIK, MJØNDALEN, HOKKSUND, MODUM

24T 32 83 38 20   WWW buskerudbegravelse.no

SLEKTERS GANG
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STORT OG SMÅTT16

Gjenbruk`n er åpen hver lørdag mellom kl.10 og 14. Stort 
utvalg, lave priser! Gratis kaffe og vafler hver gang!

Har du ting du vil gi til Gjenbruk`n?  Det kan du gjøre hver mandag 
mellom kl.17.30 og 19, i lokalene til Gjenbruk`n.  
Vi har i utgangspunktet ikke mulighet for å hente varer.

Alle inntekter på Gjenbruk`n går til to formål: Halvparten går til  
humanitære formål utenlands, fortrinnsvis Etiopia, og den andre  
halvparten går til barne- og ungdomsarbeidet i Sande menighet.

Spørsmål om Gjenbruk’n? Ring Johnny Bakke, tlf. 400 69 331

Følg Gjenbruk`n på Facebook!   https://www.facebook.com/Gjenbrukn/
 

VELKOMMEN TIL GJENBRUKE´N

Velkommen til kirkene for å få  
4 årsbok! Den blir delt ut:
19. mars i Bekkestranda
26. mars i Sande
Ta med hele familien!

UTDELING AV 
4- ÅRS BOKA

TÅRNAGENTER
Tårnagentene er i Bekkestranda kapell 
lørdag 29. april og søndag 30. april. 
Dette er kjempe gøy! Alle 8 åringer er 
velkommen!

På gudstjenesten på søndagen er det 
veldig hyggelig for alle, velkommen til 
alle!
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KONSERTER I SANDE

KONSERTER I SANDE KIRKE

BOURBON STREET JAZZBAND
Søndag 19. mars kl. 19.00   
Bourbon Street Jazzband. Et av distriktets ypperste jazz-
musikere samles i Sande Kirke med trøkk og svingende 
rytmer. Det speielle for denne konserten er at de har 
med seg både fantastiske Lena Grøtterud på vokal og den 
eminente pianisten Arild Berger.
Lena Grøtterud vokal, Svein Dyve Pedersen trommer, Jan 
Ekornrud bass, Otto Odnakk gitar, Arild Berger piano, 
Sverre W Teigen trombone, Øyvinn Pedersen saxer og 
Jan Erik Nilsen trumpet/vocal.

Barn og unge gratis, voksne 200,-. 
Overskuddet går til Nytt Flygel Sande Kirke.

ASKER OG BÆRUM TREKKSPILLORKESTER
Søndag 5. mars kl 19.00 
Leder Lars Røyseng. Maren Sofie Johansen deltar som 
solist. På konserten spiller hun hele programmet hun skal 
bruke som prøvespill på Norges Musikkhøgskole. Asker og 
Bærum trekkspillorkester holder et utrolig høyt nivå, og 
tidvis oppleves musiseringen som et symfoniorkester.

Barn og unge gratis, voksne 200,-. 
Inntektene går i sin helhet til nytt flygel Sande Kirke.

SOMMERKONSERTER I BEKKESTRANDA KAPELL

ROAR ENGELBERG
Søndag 9. juli kl. 19.00
Norges beste panfløytist Roar Engelberg med stemningsfull 
sommerkonsert. Denne kvelden spiller han sammen med 
Bjørn Luksengård. Gå ikke glipp av denne enestående  
muligheten til å høre vår absolutte ener på panfløyte.

Bill. 200,- Barn og unge gratis.

PONDUS OG BJØRN LUKSENGÅRD  
Søndag 20. august kl. 19.00
Konserten markerer avslutningen på økofestivalen 2017.
Det har vært fullt hus og stormende jubel alle gangene 
Pondus har holdt konsert på Bekkestranda, og det blir det 
garantert denne gangen også.

Bill. 200,- Barn og unge gratis.

Foto. Sande avis
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TRE VIKTIGE VEDTAK
KIRKEMØTET I TRONDHEIM I JANUAR 2017 GJORDE FØLGENDE  
TRE VEDTAK SOM VI SYNES DET ER VIKTIG Å INFORMERE OM: 

Dåpsliturgien har vært drøftet mye de siste årene. 
I 2011 ble det laget en ny liturgi for dåp som 
skulle kommunisere bedre språklig, og har flere 
symbolhandling. Denne liturgien ble svært lang 
og ordrik. Dette har derfor blitt grundig  
jobbet med, og nå har vi fått en lettere liturgi, 
hvor språket har blitt enklere og det er  
mindre ord. Lystenning og presentasjon av barnet 
for menigheten og bønn som kom inn i 2011 
er beholdt. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye 
liturgien. 

Ny kirkemusikk. I 2011 kom det nye melodier på de enkelte ledd 
i gudstjenesten. Hver menighet skulle finne de melodiene som 
skulle passe for den enkelte menighet. Dette har Sande menig-
het jobbet mye med, og vi har vært igjennom mange prosesser. 
Mangfoldet har vært så stort at man ikke har kunnet kjenne 
melodier og musikk igjen om man har gått i en annen kirke på 
gudstjeneste.  Kirkemøtet har derfor gjort vedtak om å stramme 
inn. Det er derfor færre serier å velge imellom, når en skal velge 
liturgisk musikk. Det er likevel åpent for unntak. De menighetene 
som har gode lokale ordninger som er godt innarbeidet skal ikke 
måtte bytte musikk. Men ta vare på det de har. 

NY KIRKEMUSIKK

NY DÅPSLITURGI

FRA KIRKEMØTET16

Ny vigselsliturgi som er gyldig fra 1. februar, og som ønsker 
likekjønnede par velkommen til å gifte seg i kirken. Den gamle liturgien 
vil fremdeles være mulig å bruke.  
Hva betyr dette i praksis? Alle som henvender seg til oss på kirke- 
kontoret skal møtes på helt lik måte. Vi avtaler tid og sted (hvilke av 
kirkene som er ønsket) for vielsen, og så sørger sognepresten og kirke- 
vergen for at det er både prest, organist og kirketjener på plass til 
vielsen.  Vi ser det som en selvfølge at vi er lojale overfor kirkemøtets 
klare vedtak om at alle har rett til å gifte seg i sin lokale kirke og ønsker 
alle velkommen til å inngå ekteskap i Sande.
Vi har lyst til å si at vi er vel kjent med at den nye vigselordningen har 
medført reaksjoner hos en del. Fra vår side ønsker vi å understreke at 
vi håper at alle finner sin plass i kirken og menighetens arbeid. I denne 
tid som oppleves som vanskelig for noen er det viktig at vi viser omsorg 
for hverandre, tålmodighet og forståelse. Vi håper dere som er uenig 
i kirkemøtevedtaket blir i kirken og jobber sammen med oss nå når 
kirken er skilt fra staten. Det er viktig nå at vi bygger et godt felleskap 
og klarer og stå sammen om det som forener oss, nåden, troen og 
frelsen i Jesus Kristus.

NY VIGSELSLITURGI

Sogneprest Benedicte Aas
Kirkeverge Svein Beksrud
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– Vannet smaker mye bedre, og 
klærne er mye renere enn før, sier 
Richard Wilson, før han tar en ny 
slurk av vannet fra landsbyens nye 
brønn. Nå er livet enklere, friskere 
og morsommere for Wilson.

Før kunne Wilson bruke mange timer 
på å hente vann til familien. Køen ved 
brønnen kunne være lang, og for hvert 
minutt med venting, ble det ett minutt 
mindre med fotballspilling sammen med 
vennene. For en 13 år gammel gutt er det 
hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og 
å skaffe vann er hans ansvar. Og det er et 
tungt ansvar, bokstavelig talt.  
Fire kanner med vann skal fraktes fra 
brønnen og hjem, og når kannene er 
fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim 
for en 13-åring, kanskje litt for mye av 
det gode, tenker mange. Men vann må 
familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har 
skjedd endringer i landsbyen Ikonda, der 

Wilson bor. I landsbyen har flere brønn-
byggere fått opplæring, og en ny brønn er 
på plass. Den har gjort køen ved brønnen 
kortere og vannet renere. Sykdommer 
som diaré og urinveisinfeksjon er det 
også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og 
jeg hadde mye vondt i magen. Men nå 
er det mye bedre. I framtiden håper jeg 
at vanntilgangen vil bli enda bedre, og at 
folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, 
som nå også har bedre tid og helse til å 
spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal 
gjøre.
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp 
gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har 
altså menigheter over hele landet bidratt 
til at millioner av mennesker har fått 
den hjelpen de har rett på. Rent vann og 
tilgang på mat er en rett alle mennesker 
har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt 
nok takk til de som har støttet aksjonen 
trofast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kirker  
verden over markerer at det er 500 år 

siden Martin Luther hang opp tesene i 
Wittenberg. Kirkens Nødhjelps faste- 
aksjon står sentralt i den norske 500 års-
markeringen, og målet er å vise diakoni 
i praksis ved å gå med bøsser den 2-4. 
april.

Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg 
for å feire. Vi må sette oss ned og se på alt 
vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan 
ikke bare be om penger, og si halleluja og 
amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for 
samfunnet vårt, sier Emmanuel Makala 
som er biskop i den lutherske kirken i 
området der Wilson bor.
50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den 
stødige pålen i Kirkens Nødhjelps daglige 
arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig også 
de neste 50 årene trenger Kirkens  
Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidrag-
sytere. Du kan bidra til at Fasteaksjonen 
blir en suksess i Sande menighet enten  
ved å stille som bøssebærer, eller ved å gi 
penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en  
brønnbygger.

JA, VI ELSKER DETTE VANNET
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON:

Vil du være med sammen 
med konfirmantene som 

bøssebærer 4. april?  
Ta kontakt på  

kateket@sande.kirken.no» 
evt tlf.nr 93 06 91 02

“– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde 
mye vondt i magen. Men nå er det mye bedre.”

KIRKENS NØDHJELP
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MIN SALME

Kristenfolket har alltid vært et syngende 
folk.
I Det gamle testamente i Bibelen kan vi 
lese om at det var musikk, sang og dans 
ved gudstjenesten i tempelet i Jerusalem. 
Det ble brukt instrumenter som harpe,  
sitar, fløyte, trompet, trommer og cymbal-
er. Det var også både solosang og korsang. 
Noen av tekstene som ble sunget, kan vi 
finne i Salmenes bok i Bibelen.

Jeg synes både tekst og melodi er viktige 
for at sangen skal «sette seg fast» inni meg, 
derfor når jeg skulle finne en salme, hadde 
jeg lyst å finne 
•	 Helst en med fart i 
•	 En som er lett og fin å synge der 

Bjørn Luksengård kan trykke til på orgelet 
så taket i Sande kirke løfter seg!
•	 Helst en sang som har  

fulgt meg i mange år.
Jeg landet på en lovsang som vi sang mye 
på ungdomsklubben Genesis vi hadde her 
i menigheten gjennom mange år.

På det meste var det over 100 ungdommer 
som sang så det ljomet «Lord I lift your 
name on high»

Det var trykk!
Det var stemning!
Det var samhold!
Det var felleskap!
Det var lovsang til Han som alltid ønsker 
oss velkommen!

Denne sangen inneholder kjernen i kris-
ten tro – Guds fantastiske plan for oss!

Originalspråket på denne sangen er 
engelsk – og jeg liker best den engelske 
teksten.
Både teksten og melodien er skrevet av 
Rick Founds i 1989, en gang han satt 
på morgenkvisten og funderte med en 
oppslått Bibel foran seg.

Det internasjonale kristne copyrightbyrået 
i USA (CCLI) oppgir at dette var den mest 
brukte sangen i evangeliske kirkesamfunn 
hvert år fra 1997 til 2003. Fortsatt er den 
på ti på topp.

Lord I lift your name on high
Lord I love to sing Your praises
I’m so glad You’re in my life
I’m so glad You came to save us

You came from heaven to earth  
to show the way,
From the earth to the cross my debt to pay
From the cross to the grave,
From the grave to the sky,
Lord, I lift Your name on high

Narve Lid

MIN SALME

29. mars:   
«Vi får besøk av fysioterapeut»
Sang og andakt v/ Svein Orstad

26. april:   
Dag Arneson Sang: Betelmusikken

31. mai:  
Tur til Bekkestranda.  
Gledesprederen synger
 

Menighetsbladet  etterlyser flere som 
kan være med å dele ut bladet.
Redaksjonen av menighetsbladet 
håper at du setter pris på menighets-
bladet vårt.
Vi får stadig gode tilbakemeldinger, 
og det synes vi er flott.
Nå har vi en liten utfordring til deg: 
Kunne du tenke deg å være en av de 
som tok en kveldstur med bladet?  
Vi trenger flere utdelere. 

Gi beskjed til Bent-Ove Weberg 
hvis du har lyst til å være med. 
tlf.nr: 957 06 257.

LIKER DU Å
GÅ EN TUR?

FORMIDDAGSTREFF
VÅREN 2017

NR. 389: LORD LIFT YOUR NAME ON HIGH

Den årlige store felles misjonsba-
saren er i uke 12, 20. – 25. mars i 
Bragernes menighetshus.

I år er det 158. gang basaren ar-
rangeres; denne gang starter med 
gudstjeneste i Bragernes kirke 
søndag 19. mars.

På mandag kl. 14.00 åpner prost 
Kjell Ivar Berge basaren.
Basaren er åpen hver dag fra  
kl. 11.00 – 18.00.   Torsdag til kl. 
19.00.   Lørdag kl. 11.00 – 15.00.  

MISJONSBASAREN
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Autorisert regnskapsførerselskap  
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Dette må du dra lenger på lan-
det med. Det hender ofte at en 
møter noen som sier: ”Jeg har min 
barnetro!” Dette er fint å høre i en 
verden der flere og flere signali-
serer at de ikke har noen tro. 

Med et slikt utsagn vil en fortelle at jeg 
setter pris på Jesus og ønsker å tilhøre 
han. Når vi er usikre på kristendommens 
framtid i vårt land, ja da er det godt å 
huske på at det er mange som har sin 
barnetro. Det er veldig fint å vite at det 
er mange, mange som vil la Jesus prege 
hverdagen sin, som vil leve rett og riktig 
slik Jesus gjorde, gjøre godt, hjelpe de 
som har det vondt og være med å gi til 
gode formål.

Det er ikke helt enkelt å vite hva som 
skiller ’barnetro’ fra annen slags tro, men 
når en bruker det uttrykket så betyr det 
vel at en har den samme tillit som barna 
har? At en ikke ønsker å gjøre troen 
vanskelig og problematisk? Det er et fint 
ønske, men kanskje ikke alltid like enkelt 
å praktisere?

Thomas, en av Jesu disipler, fikk  
oppleve det. Han hadde ikke vært  
sammen med de andre da de først møtte 
Jesus etter oppstandelsen. Da de andre 
møtte Thomas så fortalte de selvsagt hva 
de hadde opplevd. Da reagerte Thomas, 
dette kunne han ikke godta. Om han 
skulle ha brukt vår tale-måte, så hadde 
han kanskje sagt, ”dette er høl i hue” 
eller ”dette må dere dra lenger på landet 
med!” Han hadde selv sett Jesu døde 
kropp, døde mennesker står ikke opp, 
det visste han. Derfor protesterte han 
høylydt. Den troen Thomas hadde strakk 
ikke til lenger. Han nekta å tro. De andre 
måtte ha misforstått. Men siden de andre 
trass i alt var gode venner og fornuftige 
folk så sa han, ”om jeg ikke får kjenne 
på sårmerkene og legge hånda mi i sida 
hans, så vil jeg ikke tro!”

HØL I HUE

Thomas var heldig. Neste gang alle var 
samlet kom Jesus og sto midt i blant 
dem. Han ba Thomas komme opp og ta 
på han. Nå kunne vel Thomas ha sagt, 
”det der er ikke en virkelig person, jeg vil 
ikke engang nærme meg dette!” Men selv 
om Thomas hadde nektet for at dette var 
mulig, så trodde han på Jesus og derfor 
gikk han opp dit Jesus sto. Han fant ut 
at det han ikke hadde trodd var mulig, 
at Jesus levde, det var sant. Han kunne 
ha begynt å spørre: ”Hvordan er dette 
mulig? Døde mennesker står ikke opp. 
Jeg så deg død. Du var i graven. Men han 
sa bare, ”Min Herre og min Gud.” ”Salige 
er de som ikke ser men likevel tror,” sa 
Jesus.

Med det tenkte han vel på oss, vi som 
hører påskebudskapet og kanskje tenker, 
nei dette er høl i hue! Her må jeg melde 
pass. Men spørsmålet er, hva gjør vi med 
denne utfordringen? Snur vi oss bort 
og sier, dette går for langt? Eller vil den 

tilliten som barnetroen gir oss gjøre at  
vi er åpne for å finne ut?

Da finner vi at Thomas og de andre 
som var der var overbevist om at Jesus 
som var død nå levde. De skjønte ikke, 
de kunne ikke forklare hva som hadde 
hendt, men de bare visste at det hadde 
hendt. Alle forsto at dette forandra livene 
deres totalt. Fra nå av var det dette de 
måtte fortelle, Jesus lever!

De skjønte ikke, de forsto ikke, men de 
hadde tillit til at det Jesus hadde sagt var 
sant, at når den som stoler på Jesus dør 
så vil han likevel leve. Dette gjelder deg 
og meg også. Jesus krever ikke at du skal 
forstå eller kunne forklare, men han ber 
deg om å ha denne barnlige tilliten til 
seg. ”Jeg lever,” sier Jesus, ”og jeg vil at du 
skal leve.”

Johnny Bakke

ORD PÅ VEIEN

BRO reklame AS
T. 33 50 93 30 
post@broreklame.no 
Stensarmen 4, Tønsberg 
www.broreklame.no

Ønsker du å annonsere i menighetsbladet?
Ta kontakt med BRO reklame for et godt tilbud.
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Alle gudstjenester starter kl. 11.00  
om ikke annet er oppgitt. Vi har  
søndaggskole hver søndag.

Søndag 05.03 - 1. søndag i fastetiden
Sande kirke kl 11:00 Gudstjeneste   
Martin Brenne Wigtil.  Dåp.
Ofring til eget arbeid
 
Søndag 12.03 - 2. søndag i fastetiden
Sande kirke kl 11:00 Gudstjeneste   
Benedicte Aass.  Nattverd.
Ofring til Blå Kors Norge
 
Søndag 19.03 - 3. søndag i fastetiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Familiegudstjeneste med utdeling av 
4-årsbok Martin Brenne Wigtil.   
Nattverd. Dåp.
Ofring til Kirkens Nødhjelp
 
Søndag 26.03 - Maria budskapsdag
Sande kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste 
med utdeling av 4-årsbok
Benedicte Aass.  Nattverd. Dåp.
Ofring til eget arbeid
 
Søndag 02.04 - 4. søndag i fastetiden
Sande kirke kl 11:00 Gudstjeneste   
Benedicte Aass.  Nattverd. Dåp.
Ofring til eget arbeid
 
Søndag 09.04 - Palmesøndag
Bekkestranda kapell kl 11:00
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Dåp. Ofring til eget arbeid
 
Torsdag 13.04 - Skjærtorsdag
Bekkestranda kapell kl 20:00
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Ofring til eget arbeid

VÅRE GUDSTJENESTER

Velkommen 
til Gudstjeneste!

KJØRING TIL 
GUDSTJENESTEN 
Ønsker du å bli hentet til 
gudstjenesten 
Da kan du ringe Marit 
Bakke på tlf: 975 47 688 
lørdagen før.  
Hun ordner skyss og 
avtaler tidspunkt med dere. 
Velkommen!

Fredag 14.04 - Langfredag
Sande kirke kl 21:00
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Ofring til Ingen offer

Søndag 16.04 - Påskedag
Sande kirke kl 11:00
Høytidsgudstjeneste  Martin Brenne 
Wigtil.  Nattverd. Dåp.  
Ofring til Misjonsalliansen
 
Mandag 17.04 - 2. påskedag
Bekkestranda kapell kl 11:00
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Ofring til eget arbeid
 
Søndag 23.04 - 2. søndag i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.   
Nattverd. Dåp. Ofring til Signo  
Tomaskirken
 
Søndag 30.04 - 3. søndag i påsketiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.   
Nattverd. Dåp. Ofring til eget arbeid
 
Mandag 01.05 - 1. mai
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.  
Ofring til Kirkens bymisjon Drammen
 
Søndag 07.05 - 4. søndag i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.  Nattverd.
Ofring til Kristent arb. blant blinde og 
svaksynte

Søndag 14.05 - 5. søndag i påsketiden
Sande kirke kl 11:00
Barnas Finalesøndag. Samarbeidsguds-
tjeneste for og med barn. Pølsefest og 
leker. Ofring til Barnas Dag komiteen

Onsdag 17.05 - 17. mai
Sande kirke kl 09:00
Gudstjeneste  Ragnhild Christophersen.  
Ofring til Kristent Interkulturelt Arbeid
 
Søndag 21.05 - 6. søndag i påsketiden
Bekkestranda kapell kl 11:00
Gudstjeneste  Ragnhild Christophersen.  
Nattverd. Dåp. Ofring til IKO - Kirkelig 
pedagogisk senter
 
Torsdag 25.05 - Kristi himmelfartsdag
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.  Nattverd.
Dåp. Ofring til Kirkens Fengselsarbeid
 
Søndag 28.05 - Søndag før pinse
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.  
Dåp. Ofring til eget arbeid
 
Søndag 04.06 - Pinsedag
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Ragnhild Christophersen.  
Nattverd. Dåp.
Ofring til Det Norske Misjonsselskap
 
Mandag 05.06 - 2. pinsedag
Bekkestranda kapell kl 11:00
Gudstjeneste  Ragnhild Christophersen.  
Ofring til eget arbeid
 
Søndag 11.06 - Treenighetssøndag
Sande kirke kl 11:00
Gudstjeneste  Benedicte Aass.  Nattverd.
Dåp. Ofring til Menighetens barne- og 
ungd.arb.


