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I TIDEN

23. april var siste gudstjeneste i 
Sande kirke før den ble stengt. 
Gudstjenestene i perioden hvor 
Sande kirke er steng blir først og 
fremst i Bekkestranda kapell.   
   
Det er mange som er involvert i  
planlegging og gjennomføringen av dette 
arbeidet, kommunens folk, konsulenter, 
Riksantikvaren, bispekontoret, grav-
plass rådgiver osv. Kommunelokalet blir 
alternativt lokale, om ikke Bekkestranda 
brukes, for seremonier i forbindelse med 
begravelser og bisettelser.

Vår flotte gamle middelalderkirke i Sande 
skal rehabiliteres og bli satt i bedre stand 
og bli mer funksjonell. Mange av dere så 
sikkert oppslaget i Sande avis onsdag  
12. april. Det som blir mest synlig er  
tre ting:
• Nytt gulv i kirkeskipet  (ikke i koret)
• Det skal bygges helt nytt sakristi
• Vi skal bygge toalett i våpenhuset
 
I tillegg skal det installeres nytt varme-
system og nytt brannvarslingssystem og 
nytt brannslukkesystem.  Sakristiet vil bli 
mer funksjonelt med bl.a. et fint rom for 
søndagsskolen og funksjonelt og praktisk 
for dåpsfolk.

SANDE KIRKE SKAL REHABILITERES

Mandag 24. april stengte vi kirken for å 
starte forberedelsene til arbeidene som 
forhåpentligvis starter om noen få uker.
Sande kirkelige fellesråd (SKF)  
samarbeider nært med Sande kommune 
og er svært takknemlig for støtten derfra.
I tillegg til kommunale godkjenninger av 
arbeider som skal skje, skal bispe- 

dømmekontoret, Riksantikvaren  
(Vestfold fylkeskommune) uttale seg og 
godkjenne arbeidene i Sande kirke fordi 
det er et svært gammelt og verdifullt 
kulturminne. Vi gleder oss til å fortelle 
dere om utviklingen. Følg med her på 
nettsidene framover.  

FØLGER PROSESSEN: Fra høyre, Ingeborg Magerøy fra Riksantikvaren, 
Tove Frøvoll Thoresen fra bispekontoret, Knut Raastad - arkitekt og medlem  
i byggeutvalget til Sande menighet, Åse Skrøvset – gravplassrådgiver.
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BARN OG UNGE16

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  
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.11.00 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. 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  
trosopplæringsutvalget. 

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: lørdag 31. oktober.  
Kl. 18.00-19.30. 

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

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! Undervisning, 
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 menighets-
senteret  i tidsrommet sept. – juli.  
Ta kontakt med trosopplærer. 

«La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg!  
For himmelriket tilhører slike som dem.» 

Matt 19, 14
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Barnekoret sammen med noen 
foreldre og en usedvanlig hyggelig 
bussjåfør, reiste lørdag 29. april på 
tur til Bjørneparken i Flå. 

Vi i koret hadde øvd inn flotte sanger og 
måtte selvsagt legge inn en avslutning 
med ”Bjørnen sover”. Bussturen gikk 
mellom annet med til å øve på sangene. 
Vi fikk lov å synge midt i parken en 
halvtime før foringen av bjørnene, som 

begynte kl. 12.00. Med bjørnene bak 
oss og publikum foran, ble dette en litt 
spesiell konsert. Det virket derimot som 
konserten ble godt mottatt både av  
publikum og bjørner. 

Med spennende møter både med bjørn, 
elg, gaupe, rev, gris, pinnsvin, kobra-
slange og krokodille. Mange flotte lekeap-
parater der vi til og med fikk ake med 
zipline, gjorde dette til en svært vellykket 
tur for Barnekoret.

BARNEKORET I BJØRNEPARKEN
VIL DU VÆRE MED Å SYNGE?
Er du glad i å synge og går i 
2. klasse eller mer?
Bli med i Barnekoret! 
Vi starter tirsdag 29. august.

Vi øver annenhver tirsdag på menighets-
senteret fra  kl. 18.00 til 19.00 i 
oddetallsuker.
Bjørn Luksengård og Hendy Skoglund 
leder Barnekoret!
Har du spørsmål ring Bjørn Luksesngård 
på mob.tlf. 908 00 873

CATERING?!  
Ta kontakt, vi kan hjelpe!

Kontor: 33 78 58    Mobil: 90 82 31 16Kontor: 33 78 58 00    Mobil: 90 82 31 16
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2. juli blir det Pilegrimsvanding i Sande. 
Vi møter på Gamle Prestegården kl. 16:00. 

Vi går en tur med stasjoner underveis. 
Gudstjeneste på gamle prestegården kl. 17:00 

Ta med grill mat og drikke, til et måltid etter gudstjenesten. 
Dette blir en god anledning til å ta med familien på tur.  

Diakoniutvalget i Sande står for arrangementet.  

Velkommen!

PILEGRIMSVANDRING

KONFIRMANTER - FOR 50 ÅR SIDEN!
FEIRET: Helgen 10. og 11. juni var det stor markering og feiring av årets 50 års konfirmanter. Initiativet lå hos dem 
selv. I gudstjenesten søndag ble de vist frem for menigheten og det var feiring i den gamle prestegården etterpå. 
Det er gøy å komme sammen, for å mimre og møte gamle kjente. 
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SOMMERHILSEN 
FRA BISKOP  
PER ARNE DAHL “ I Sandebukta er det vakkert.  

Ingen kan klage på det vi ser.   
Men hva med det indre menneske  

og det indre miljø?  
Det er fint med vakre hus og hytter,  

men hva med inneklimaet. ”

Drammen har endret image, og 
blitt mye, mye mer enn et lyskryss 
på vei til Numedal, Telemark eller 
Vestfold. 

Byen fremstår som vakker, viktig og lovende. 
Forvandlingen av elvebredden gjennom byens 
sentrum er et overraskende under. Misnøye 
er blitt til stolthet og grumsete elv er blitt til 
badevann. Moro for Buskerud og inspirerende 
for nabodistriktene, som Sande! 

Jeg dro til Drammen med noen gode  
kamerater en sommersøndag. Vi skulle ta en 
matbit før det som skulle vise seg å bli en bra 
fotballkamp på Marienlyst, og stakk innom 
en kafé. Det tok mer enn fem minutter før 
noen av betjeningen over hodet viste seg, og 
når endelig kelneren kom, var det ikke med 
varm velkomst på en regntung julidag. Vi 
hadde nesten en følelse av at vi var til bry. 
Stemningen var lett trykkende, og jeg prøvde 
meg med en lett munter tone og spurte: ”Har 
du noe god og billig mat her i dag?” Kelneren 
så betenkt på oss og svarte: ”Nei, her har vi 
verken god eller billig mat. Men vi har noen 
skarve koteletter.” Bra nok for oss, og maten 
var faktisk grei nok. Og dermed dristet vi 
oss til en ørliten takk for bra mat når vi 
skulle betale. Da så kelneren lett oppgitt på 
oss og kvitterte: ”Det skal noe til å ødelegge 
ei kotelett”. Vi rusla til fotballkampen med 

denne blandede følelsen av at her var det ikke 
mer høflighet og service enn det måtte være, 
samtidig som kelneren, ved sin ufrivillige 
munterhet gjorde en aldri så liten forskjell. 

Høflighet og gode manerer er i ferd med å 
bli fremmede ord, og real beundring og det 
å ville hverandre vel er i ferd med å bli borte 
i et samfunn hvor vi tenker på oss selv og 
altfor lett trues av andre.  Hvem holder opp 
dører for andre enn seg selv? Hvem takker 
for maten? Hvem reiser seg på trikken for 
noen som trenger plassen bedre enn oss selv? 
Hvem gir en hjelpende hånd til en gammel 
eller lar den travle ungdommen rykke frem i 
køen? Hvem slår av mobiltelefon på toget eller 
restauranten istedenfor å gjøre andre  
forlegne fordi vi blir involvert i altfor private 
og høylydte ordskifter? Hva er i ferd med å 
skje med vår atferd? Er gode manerer,  
høflighet og respekt i fritt fall? 

At vi voksne er tankeløse og er oss selv nok, 
har de fleste oppdaget. Replikken fra en 
kvinne som beskrev sin egen mann er mer 
enn typisk: ”Han ser på andre og tenker på 
seg selv.” Ja, kanskje er dette uhøflighetens 
kilde nummer en. At vi er fanget av oss selv 
og dermed har mistet evnen til å sette oss inn 
i andre menneskers situasjon. Derfor handler 
høflighet og vennlig respekt om å bli rykket ut 
av oss selv så vi kan se den andre og ære den 
som æres skal. 

Ved denne erkjennelsen oppdager vi at 
uhøflighet og misunnelse er tvillinger. De 
har akkurat den samme roten: egoisme og 
beundring på avveie. Dermed fanges vi av oss 
selv, blir oss selv nok og saboterer direkte og 
indirekte andres muligheter til å lykkes. Dette 
er det tragiske i en kultur der uhøfligheten 
og den ubetingede godheten er i fritt fall. 
Det handler om noe som stikker dypere 
enn innsikt i ”Skikk og Bruk”, å ta et redelig 
oppgjør med den selvopptattheten som 
truer våre fellesskap og bidrar til ukultur og 
uhøflighet. 

Det er sommertid. I Sandebukta er det  
vakkert. Ingen kan klage på det vi ser.  Men 
hva med det indre menneske og det indre 
miljø? Det er fint med vakre hus og hytter, 
men hva med inneklimaet. Det er fint med 
freshe og fikse mennesker som rusler på 
bryggekanten, men hva er det vi formidler til 
omgivelsene og til hverandre? 

Sola står på det aller høyeste. Det er tid for å 
spørre: Har egoisme og misunnelse tatt et så 
solid grep om oss at vi har mistet det som er 
høflighetens, respektens og godhetens kilde 
nummer en; å elske Gud over alle ting, og vår 
neste, som oss selv?

Sommerhilsen fra
Per Arne Dahl

Drammensfjorden 
Foto: Bjørn E.P. Fredriksen
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SLEKTERS GANG

ALLTID HER FOR

Din lokale representant i Sande

EVA TJØME JENSEN MOB: 911 24 555
ADR Sandoveien 14, 3070 Sande   24T 33 77 90 00   WWW buskerudbegravelse.no

DØPTE
12.02.2017 Ingrid Othilie Christoffersen
12.02.2017 Johannes Stamnes Grangård
12.02.2017 Oscar Stage Christensen
19.02.2017 Aurora Elisabeth  
   Erlandsen Gulli
19.02.2017 Vilde Kaarbø Helgesen
19.03.2017 Thomas Adrian Aaserud
26.03.2017 Nora Stokka Vittersø
26.03.2017 Philip Axelson Rytter
26.03.2017 Thilde Samnøy Bakken
02.04.2017 Leah Bø
02.04.2017 Anniken Wang Ljåstad
16.04.2017 Sofie Indiana Ramirez Skeie
23.04.2017 Thembi Kabuba Kjeldstad
23.04.2017 Phillip Haugen Windelstad

23.04.2017 Olivia Cecilie Laguna Espelid
23.04.2017 Benjamin Rafiq Pedersen
23.04.2017 Jesper Bjørge Johansen
30.04.2017 Noelle Fremmergård
30.04.2017 Sigmund Sørbø Krekling
30.04.2017 Victoria Nilsen

VIGDE
29.04.2017 Edwina Jenny Taylor  
og Trygve Flathen

GRAVFERD
Reidun Synøve Grundt
Kåre Kristiansen
Ragna Edit Haugen
Kristian Skjørdal

Ellen Marie Holtan
Ingeborg Holm
Jenny Kristine Edvardsen
Marie Aass
Ann-Mette Barkås
Åse Lajla Skogly
Gunvald Randulf Smevik
Ingri Johanne Lindhøy
Åse Rossing Aasen
Kato Johan Johnsen
Tove Grov
Ivar Edvind Johansen
Helge Ivar Teigen
Margit Brandtsgård

Det finnes melodier som folk  
nynner med på uten umiddelbart å 
huske hvor de kommer fra. Slik er det 
med Beethovens mesterstykke av en 
melodi som vi finner i hans niende 
symfoni, «Ode til gleden».  
I 1907 skrev Henry Jackson van Dyke 
(1842-1933) en salmetekst til denne 
musikken, «Joyful, joyful, we adore 
Thee». Eivind Skeie gjendiktet den til  
norsk i 1997. Den er å finne som NR. 
320 i den nye salmeboka.

T: Henry van Dyke 1907
O: Eyvind Skeie 1997
M: Ludwig van Beethoven 1824

Ærens konge, nådens Herre, 
glade vil vi prise deg.
Våre hjerter er lik blomster
som mot solen åpner seg.
Fjern hver sky av synd og mørke 
og la tvilen drive bort.
Gi oss sol og evig glede
på den dag som du har gjort.

Alt du skapte, gir deg ære, 
jord og himmel har din glans. 
Stjerner jubler, engler synger 
rundt din trone uten stans. 
Skog og åser, dal og kilde, 
åpen slette, veldig hav,
fugl i tre og bekk i fjellet 
synger om det liv du gav.

Du som gir og alltid tilgir,
du som signer oss på ny, 
kildevell med livets glede,
lys som stråler gjennom sky, 
Fader, Sønn og Ånd av enhet, 
gjør oss ett i kjærlighet.
Skap en søskenflokk av alle, 
løft oss mot din herlighet.

Vi som bor i jordens riker, 
her hvor døden ennå rår, 
priser deg for morgenstjernen 
som for våre øyne står!
Fylt av sang vi går mot lyset, 
trosser sorg og nederlag,
mens vi ser mot soloppgangen, 
evighetens morgendag.

SOMMERSALME



MENIGHETSBLADET for Sande nr. 2 - 2017 9

Sande kirke er nå inne i en  
restaureringsperiode og er dermed 
stengt. Dersom vi er heldige kan 
vi feire konfirmasjon i nyoppusset 
kirke i september. En annen sak 
som er helt sikkert nå, er at når 
kirken åpner igjen vil det bli  
plassert et helt nytt flygel av merke 
Yamaha på høyre side ved  
Olavsalteret. 
 
Det ligger et fellesrådsvedtak på denne 
saken nå, og av forhandler har vi tiden 
fram til 1. januar med å skaffe restbeløpet 
på 45 000,- kr. 
Selv om dette ser ut som et overkommelig 
mål, vil fellesrådet og flygelkomiteen 
innstendig oppfordre enkeltpersoner, lag 
og foreninger og bedrifter til å være med 
på sluttspurten slik at vi kan nå dette 
målet. Både flygelkomiteen og fellesrådet 
vil samtidig rekke en stor takk til alle som 
har vært med på å gi penger til saken, en-
ten det har blitt gjort ved gaver eller ved å 
gi inntektene fra konserter. På forholdsvis 
kort tid har det både blitt handlet inn et 

flott Sauter piano til menighetssenteret, 
og ved åpning igjen av kirken altså et flott 
og skinnende nytt flygel.

Pianoet som til nå har stått i Sande 
kirke har nå blitt flyttet til 
Bekkestranda kapell, og dette  
vil også gi et løft til bedre  
kvalitet på musikk-
framførelse der  
pianoet er 
involvert der.

NÆR MÅLET OM NYTT FLYGEL

De som ønsker å gi  
penger til innspurten  

på flygelsaken kan  
gjøre dette til konto:

1638 07 25960.

SANG OG MUSIKK

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.
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MIN SALME

Sangen er kommet med i den 
nye Salmeboka. Teksten er av en 
drammenser, Vidar Kristiansen, 
og jeg liker sangen veldig godt.

Jeg husker faktisk tekstforfatteren så  vidt 
fra min leirtid på Solsetra leirsted!
Denne sangen uttrykker hva kristen tro 
er:  Det glade budskapet for ethvert men-
neske - her formulert i sangens tre vers. 
Derfor er den fortsatt aktuell!
“Jeg har en venn”  er en forholdsvis ny 
sang. Teksten er skrevet i 1971, men 
allerede sunget av mange og er blitt et 
viktig bidrag til vår sangskatt. 

Melodien er en svensk folketone, som er 
lett og melodiøs.

Hanne Marie Ruud

MIN SALME

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.

LIKER DU Å
GÅ EN TUR?

NR  359   “JEG HAR EN VENN SOM HAR GITT SITT LIV.”

Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve.
Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve.
Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg 
dommen, slik lød den: Du skal dømmes til døden.

Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke.
Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke:
Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, 
og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig.

Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet.
Min angst for døden er nå forbi, den er byttet med glede.
Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt 
liv alene, det er deg jeg skal tjene.

VELKOMMEN 
TIL GJENBRUKE´N
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 mel-
lom kl.17.30 og 19, i lokalene til 
Gjenbruk`n. 
Alle inntekter på Gjenbruk`n går til 
to formål: Halvparten til humanitære 
formål utenlands, fortrinnsvis Etiopia, 
og resten til barne- og ungdomsarbei-
det i Sande menighet.
Spørsmål om Gjenbruk’n? Ring Johnny 
Bakke, tlf. 400 69 331

TORSDAG 7. SEPTEMBER. 
Gjest: Eli Kristin Flåten.
Forsangergruppe og klarinettist

TORSDAG 5. OKTOBER.  
Salmer av Martin Luther.  
Gjest: Johnny Bakke.
Fagottkvartett under ledelse av Tor  
Selmer. Blokkfløyte ved Bjørn  
Luksengård. Forsangergruppe.

 TORSDAG 2. NOVEMBER.  
Gjest: Hans Petter Jahre.
Forsangergruppe og klarinettist

SALMEKVELDER 
HØSTEN 2017

Vi tilbyr gode løsninger på design, trykk og web. Rask levering. Høy kvalitet. Riktig pris.
T. 33 50 93 30 | post@broreklame.no | Stensarmen 4, Tønsberg | www.broreklame.no
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Sande Auto Senter
33 78 50 60

Autorisert regnskapsførerselskap  
Tlf: 33 78 99 10

ORD PÅ VEIEN

VÅR MINST KJENTE HØYTID: PINSE
Hva betyr Pinse? Pinse  
kommer av det greske ordet for 
femti, “pentekoste”.  
Høytiden feires 50 dager etter 
påske.

Pinse var opprinnelig hos jødene en  
innhøstningsfest, der førstegrøden ble 
ofret til Gud.  For jødene var denne 
høytiden en av de tre valgfarsfestene, hvor 
jøder fra hele verden kom til Jerusalem 
for å feire.
Pinsen er for kirken en av de tre store 
høytider. (sammen med jul og påske) .  
Vi feirer at Den Hellige Ånd kom til  
apostlene, og den første menighet ble  
dannet i Jerusalem. Fra den spredte 
budskapet om Jesus seg over hele verden. 
Peter og de andre disiplene var både redde 
og umotiverte etter at Jesus hadde forlatt 
dem og reist tilbake til himmelen. Men 
da Den hellige ånd kom, fikk de ny kraft, 
se starten av Apostlenes gjerninger. Les 
hva Jesus sier i Johannes 14. og 16. om sin 
talsmann.

Vi holder til i Sande Blomster, 
Revåveien 14

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

For en stund siden hørte jeg et  
radiointervju med ei dame. Hun 
var rundt 40 år og hadde kreft, 
og visste det var kort tid igjen.  
Hun ble spurt om troen sin. Hun 
svarte. Min tro er ikke at jeg tror 
på Gud, men at Gud tror på meg. 

Hun hadde forstått mye. En tro som hjalp 
henne gjennom hverdagen. Troen vår er 
en gave, og ingen prestasjon. Det handler 
mye om hva Gud gir til oss. Når en lærer 
møter elevene sine med en tro på at de 
kommer til lå få det til. Når vi møter 
barna våre med oppmuntring, og heier 
de frem, da får de mer til. Da får de mer 

glede av å lære. Da får de også tro  
på seg selv. Når vi ikke har tro, møter vi 
dem på en helt annen måte. Det gjør noe 
med holdningene våre. En lærer som ikke 
tror eleven kan noe, vil lettere overse den, 
og gi fokus til en annen.  Det vi tror på 
styrer fokuset vårt og holdningene våre. 
Jesus hadde valgt disipler som skulle gå 
sammen med ham. De skulle fortelle om 
ham, slik at flere skulle høre og tro på 
det gode budskapet. De ble utrustet ved 
at de fikk den Hellige Ånd som skulle 
være sammen med dem.  Disse var helt 
vanlige mennesker. De tvilte de fornektet 
og de var redde. Men for Jesus var de 
gode nok, han trodde på dem.  Skolen de 
hadde gått på handler om å bli kjent med 

Jesus, gjennom å gå sammen med ham i 
hverdagen.
Ofte kunne jeg tenke at Jesus tok en 
sjanse. Å la disiplene være budbærere og 
vitner om Guds kjærlighet. 
Men det måtte være sånn. For Jesus kom 
til alle. Ikke bare til fromme, ikke bare 
til de sterke eller de som føler de fikser 
alt. Nei, han kom til oss alle med tro og 
kjærlighet. For å gå sammen med oss i 
vår hverdag, slik han var det for de første 
disisplene sine. I pinsen feirer vi det 
underet at det går. Det er pinsens under. 
Guds sendelse av Den Hellige Ånd som 
gjør det mulig.

Benedicte Aass

GUD TROR PÅ OSS

Pinsens betydning
Pinsen er kanskje den høytiden som er 
vanskeligste å forstå.  For hva betyr Den 
Hellige Ånd, og hva innebærer det at den 
kom til verden?  Et barn i krybben julen-
att og den tomme graven påskemorgen 
er det gjerne enklere å forholde seg til. 
Den Hellige Ånd er den tredje personen 
i vårt gudsbilde. (Far Sønn og Ånd) Den 

Hellige Ånd er først og fremst et uttrykk 
for Guds nærvær. Selv om Jesus ikke 
lenger er på jorden, er Gud fortsatt helt 
nær menneskene gjennom Den Hellige 
Ånd.  Den er Guds kraft og det som gir 
liv til kirken og de kristne. 

Jo N. Slyngstad og Benedicte Aass 
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Alle gudstjenester starter kl. 11.00  
om ikke annet er oppgitt. 

Søndag 04.06 - Pinsedag
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Gudstjeneste  Ragnhild Christophersen.  
Nattverd.Dåp. Ofring til Eget arbeid
Søndagskole 
 
Mandag 05.06 - 2. pinsedag
Bekkestranda kapell  
Ute eller inne etter været  kl. 11:00
Joh 16,5-11
Økumenisk gudstjeneste Ragnhild  
Christophersen.  
Ofring  Ta med grillmat og stol. 
 
Søndag 11.06 - Treenighetssøndag
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Matt 28,16-20
Gudstjeneste  med 50 års konfirmanter 
Benedicte Aass.  Nattverd. Dåp.
Ofring til Menighetens  
barne- og ungdomsarbeid
Søndagskole 

Søndag 18.06  
2. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Matt 3,11-12
Gudstjeneste Benedicte Aass.   
Nattverd. Dåp.
Ofring til Kristen Idrettskontakt-KRIK
 
Søndag 25.06  
3. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell  kl. 11:00
Luk 14,15-24
Gudstjeneste Ragnhild Christophersen.  
Nattverd.
Ofring til KFUK-KFUM Global
 

Søndag 02.07  
4. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Mark 10,17-27
Gudstjeneste  Benedicte Aass.   
Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid

Søndag 09.07  
5. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Jer 23,16-24
Gudstjeneste Benedicte Aass.   
Nattverd. Dåp.
Ofring til KFUK-KFUM Speiderne
 
Søndag 16.07  
6. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Luk 5,1-11
Felles gudstjeneste med Svelvik   
Benedicte  Aass. Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 23.07  
7. søndag i treenighetstiden
Berger kirke  kl. 11:00
Luk 15,1-10
Felles gudstjeneste med Svelvik   
Benedicte  Aass. Nattverd. Dåp.
Ofring til Institutt for Sjelesorg
 
Søndag 30.07  
8. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Matt 6,19-24
Gudstjeneste Benedicte Aass.   
Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 06.08   
9. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Rom 8,31-39
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Dåp.
Ofring til Sandomstiftelsen 

 Søndag 13.08   
10. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Luk 5,27-32
Gudstjeneste Martin Brenne Wigtil.   
Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 20.08  
11. søndag i treenighetstiden
Sande menighetssenter kl. 11:00
Matt 23,37-39
Familiegdudstjeneste skolestart- 
markering, utdeling av bok til 6 åringer 
Martin Brenne Wigtil. Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid
 
Søndag 27.08   
12. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Matt 6,24-34
Gudstjeneste  Martin Brenne Wigtil.  
Nattverd. Dåp.
Ofring til Det teologiske  
Menighetsfakultet. Søndagskole 
 
Søndag 03.09   
13. søndag i treenighetstiden
Bekkestranda kapell kl. 11:00
Matt 25,14-30
Gudstjeneste. Nattverd. Dåp.
Ofring til Eget arbeid. Søndagskole 
 

VÅRE GUDSTJENESTER

Velkommen 
til Gudstjeneste!

KJØRING TIL
GUDSTJENESTEN
Ønsker du å bli hentet  
til gudstjenesten?
Da kan du ringe 
Marit Bakke på 
telefon 975 47 688


