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Ver di s Requ iem  åpner  k i r kefestdagene

MiSKs kirkefestdager 2017 finner 
sted over tre uker i perioden 21. 
oktober til 12. november. Det er i 
år 12. gang festivalen arrangeres, 
og festivaltemaet er ?Bevegelse?.  
Arrangementene finner sted i 
Sandefjord kunst- og kulturkirke, 
Hjertnes kulturhus, Olavskapellet, 
Tjølling og Nøtterøy kirker og 
Oseberg kulturhus i Tønsberg. 
Etter at festivalene fra 2006-2016 
på ulike kunstneriske vis har 
tegnet livet fra vugge til grav under 
evighetens perspektiv er det 
inspirerende å fokusere på årets 
festivaltema. Alt liv er i en stadig 
strøm av endring og utvikling. Som 
mennesker og samfunn er vi i 
kontinuerlig bevegelse ? og vi blir 
også beveget av livets mange 
inntrykk og hendelser. Vi håper at 
festivalarrangementene kan gi oss 
rom og opplevelser til å reflektere 

over dette. 
    Det er en glede å løfte fram 
åpningskonsertene på Hjernes 
21.10 og Oseberg kulturhus 22.10. 
MiSK har ikke stått bak en 
framførelse av G. Verdis mektige 
rekviem siden kirkens 
100årsjubileum i 2003. Det 
nystartede Vestfold oratoriekor 
sammen med studenter fra Norges 
Musikkhøgskole, Vestfold 
symfoniorkester og et 
stjernegalleri av solister med 
Birgitte Christensen, Ingebjørg 
Kosmo, Marius Roth Christensen, 
Magne Fremmerlid deltar i denne 
storsatsingen. La ikke sjansen gå 
fra deg til å oppleve et fantastisk 
musikkverk som beveger dypt inn i 
hjertet. 
   Et annet stort høydepunkt er 
avslutningsforestilingene med et 
nyskrevet bestillingsverk av Lars 

Martin Myhre støttet av Norsk 
kulturråd. Denne forestillingen 
som er bygget over tekster av 
Ingvar Hovland framføres 11.12 i 
Sandefjord kunst- og kulturkirke 
og 12.11 i Nøtterøy kirke med 
Sandefjord kammerkor, 
Sandefjord Brass Symposium og 
en rekke kjente musikere med L. 
M. Myhre i spissen. Hele 
festivalprogrammet er å finne på 
MiSKs nettsider misk.no. 
Programmet vil også sendes ut til 
alle hustander gjennom kultur- 
og kinomagasinet og ligge i 
kirkene. Velkommen til 
opplevelser som beveger. 

Svein Rustad, 
kunstnerisk leder 

Solister på Requiem(F.v.) Birgitte Christensen, Ingebjørg Kosmo, Marius Roth Christensen og Magne Fremmerlid.

misk.no

http://www.misk.no


Foto: Per Holmen

Solvangsenteret

Et ter m iddagst r ef f  
Tirsdager Kl. 17.00 -19.00 
med andakt, allsang, bevertning, 
åresalg mm. 

3. oktober: Besøk av Roar Bredal og  
                     Walgerd Wien 
7. november: Besøk av Jorunn og       
                          Oddvar Nybo 
12. desember: Besøk av prost Øyvind   
                           Nordin. 
Piano: Kirsten Marie Gangstø 

SiMen betyr Sammen i menigheten, 
og er et åpent tilbud for voksne 
psykisk utviklingshemmede. 
Samlingene er Bugården kirke, men 
er et tilbud for alle menighetene i 
Sandefjord. Høsten samlinger er: 
14.september 
12.oktober 
9.november 
14.desember Samlingene varer fra 
kl.18.00-19.30. 

For m iddagst r ef f   høsten  20 17
i kjellerstua mandager 
kl. 11.00 ? 13.00 
med   andakt, allsang, bevertning og 
åresalg. 

11.sept:           Sigrun Volden. Aud         
                        Johannesen 
25.sept:           Einar Nymoen 
9.oktober:      Anne Marie Rønningen.    
                          Gerd Brattås 
23 oktober:    Primulaene, Gerd Eli 
6.nov:             Hanna Guro Brekke. 
                        Mary Pedersen 
20.nov:          Åpent.             
4.desember:  Åpent.  

Ranviksenteret

SIMEN - sammen 
i menigheten 

Guide for 57 nasjoner

Chr i sta L ien  har  vær t  f r i vi l l i g 
gu ide i  Sandef jor d k i r ke hver  
som m er  siden  ju l i  20 13. I  f j or  
som m er  var  det  856 
besøkende f r a 57 nasjoner  som  
hun  gladel i ge vi ste r undt  i  
k i r ker om m et .
-Dette er sommeren for meg. Å sitte 
på en stol utenfor kirken og invitere 
folk inn. Det er en stor glede for 
meg. Det er så interessant å se 
hvordan folk opplever kirkerommet 
når de kommer inn. Særlig folk fra 
Øst-Europa viser en særlig respekt. 
De blir stående litt i kirkedøren og 
korser seg før de går inn.  

Et  anner ledes k i r ker om
-Veldig mange blir stille når de 
kommer inn. De ser seg rundt og 
blir ofte overrasket. Rommet er 
annerledes inne enn de hadde 
forestilt seg. Den er så lys og 
fargerik, sier mange. De blir 
også fascinert av altertavlen. 
Først tror mange at den er 
laget av tekstil og blir derfor 
enda mer overrasket når de 
får høre at den er skåret ut 
av mahogny. Presentasjonen 
av Jesus som både lokal (rir 
på esel forbi Byskolen) og  
verdensvid er også tiltalende 
for turistene. Mange blir 
sittende lenge og betrakte 
bildene.

 Guide og sjelesør ger
-Det er mange som har med seg 
tunge ting i bagasjen. Etter å ha 
funnet roen i kirkerommet 
begynner mange å fortelle om sitt 
liv. Det har blitt mange fine 
samtaler. Flere har kommentert at 
det er som om stresset detter av 
skuldrene når de har vært i 
kirkerommet en stund.
 Christa er selv fra Tyskland, så i 
møte med tysktalende er hun i sitt 
ess. Men hun snakker også godt 
engelsk og så kan hun litt 
husmorportugisisk som hun kaller 
det, etter opphold i Afrika. I  
sommer kom det en stor gruppe 
portugisere innom og da kom det 
godt med. 

Tore Hummelvoll

Christa Lien er en ivrig guide i Sandefjord kirke  Foto: Tore Hummelvoll

Christa Lien i samtale med et ektepar 
fra Tyskland. Foto: Tore Hummelvoll

Kvinnegruppe
Velkommen til kvinnegruppe på Store 
Bergan kirkesenter til hyggelig samvær i 
peisestua. Samlingene  er 11.september 
og i november (dato ikke bestemt).   Vi 
ønsker et hyggelig sosialt fellesskap. Det 
blir enkel servering. Velkommen. 
Kontaktperson:
Turid Helene Gulliksen 99 50 56 09



Glad i musikken i kirken Nytt fra Noahs ark
I  Kulturbarnehagen Noahs Ark har det i 
hele august vært tilvenning og ny møter 
mellom barna og barn/ voksne. Høsten 
er alltid en spennende og utforskende tid 
i barnehagen, hvor vi fokuserer mye på 
trygghet, relasjonsbygging og fellesskap. 
Utover høsten vil det være aktiviteter 

som knytter barnehagen og Sandefjord 
kirke sammen, barna skal blant annet få 
møte kirken gjennom omvisning av 
kirkerommet og fremvisning av orgelet 
m.m. 
 I  september deltar vi på 
høsttakke-gudstjenesten, med sang, 
frukt og grønt ? dette er en flott 
tradisjon for barn, foreldre og 
personalet. 
I  høst satser vi stort på oppgradering av 
uteområdet i barnehagen, hvor vi nå får 
sykkelvei, nytt klatrestativ, 
?bensinstasjon? og leke kiosk m.m. Vi 
kommer også til å ha et samarbeid med 
Kim Kolstad, som vil bære preg av hans 
graffiti uttrykk (bilder fra dette arbeidet 
vil komme i senere utgave av 
Sandefjordsposten) 
Satsningsområdene for dette 
barnehageåret er språk og relasjoner, 
hvor vi fokuserer på lesning, litteratur, 
samtaler, grupper, individ og fellesskap. 
For mer informasjon kan du finne oss på 
Facebook hvor man også finner 
barnehagens hjemmeside med 
fullstendig årsplan. Skulle man ønske å 
se barnehagen kan man kontakte oss på 
tlf. 33 44 52 70 og avtale tid. Vi har også 
ledige plasser, som fylles opp mot 
desember. 

Heidi Ferrandi

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde 
sine 95 teser mot kommersialisering av avlat. Dette blir regnet som 
starten på det som utviklet seg til den lutherske reformasjonen. I  
2017 vil lutherske kirker og andre kirkesamfunn over hele verden 
markere hendelsen på ulike måter.  Sammen med andre lutherske 
kirker i alle verdensdeler har Den norske kirke valgt å sette søkelys 
på tema som er svært sentrale for kirkene i dag: Hovedtema er 
«Nåde», med tre undertema: «Frelsen er ikke til salgs», 
«Mennesker er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».
     For å få til en markering av reformasjonsjubileet som både er 
landsdekkende og samtidig helt lokal, har hovedkomiteen for 
jubileet under ledelse av preses Helga Haugland Byfuglien tatt 
initiativ til at det skal holdes fire temagudstjenester i alle norske 
menigheter høsten 2017. Dette er så endelig vedtatt av Kirkerådet. 
Det er vedtatt egne bibeltekster for disse gudstjenestene, som 
erstatter de faste tekstene fra 1. rekke. 
     De fire gudstjenestene blir som følger:27 august: Nåden alene, 
17.september: Skaperverket er ikke til salgs, 15.oktober: Frelsen er 
ikke til salgs og 19.november: Mennesker er ikke til salgs. 

Therese Bustadmo

Hilde Holmgren er et kjent 
ansikt for mange i Sandefjord 
kirke. Her er hun ofte på 
gudstjenestene, og da liker hun 
best å sitte på galleriet. Her ser 
hun best når organisten spiller! 
Hilde er glad i musikk, og hun 
synes det er fint å komme til 
kirken for å be en bønn og å 
høre om Gud. 
Hilde hjelper også ofte til med å 
servere kirkekaffe, tenne lys 
eller hun bærer korset i 
prosesjonen når gudstjenesten 
begynner. 

En gang i måneden går Hilde på 
SiMen  (Sammen i menigheten). 
Dette er trivelige samlinger med 
god mat, sang og fellesskap. Her 
hjelper hun til med å ta imot 
penger, som inkluderer mat og et 
lodd. 
«Det pleier å være veldig fine 
premier,» forteller Hilde. 
1.oktober er alle i SiMen invitert 
med på gudstjeneste i Sandefjord 
kirke. 

Therese Bustadmo

Hilde Holmgren liker å hjelpe til i kirken. Foto: Therese Bustadmo



Kon tak t  oss
post@sandef jor d.k i r ken .no

w w w .k i r ken .no/ sandef jor d

33 45 44 50  (Sen t r albor d)

Soknepr est  
Therese Bustadmo 957 67 155
K apel lan  
Tore Hummelvoll 402 27 565
K an tor  og kunstner i sk  
leder  M iSK  
Svein Rustad 906 77 508
Or gan ist
Arnfinn Nedland 906 77 706
Or gan ist  
Sofie Bergh  988 39 217
Diakon  
Stilling ennå ikke besatt
M en ighetspedagog
Henrik Guii-Larsen 971 05 
803
K i r ket jener  
Dag Ivar Løkkemyhr fra 
2.oktober
K i r ket jener vi kar
Ian McCracken 913 89 413
Leder  i  M en ighetsr ådet  
Bente Aven Lang  482 23 122
K ul tu r bar nehagen  Noahs 
Ar k
33 44 52 70

Nyhetsbrev på e-post
Ønsker du  Sandefjordsposten 
på e-post? 
Send "Ønsker nyhetsbrev" til 
tore.hummelvoll@sandefjord.
kirken.no
  

Ønsker du å gi en 
gave til menigheten?
Vi bruker Vipps nr.15356
Kontonummer 2500 24 52955

Gudst jenestel i ste for  Sandef jor d kunst - og ku l tu r k i r ke 

Søndag 17.septem ber  k l .11.0 0  15.søndag i  t r een ighetst i den  

Reformasjonsjubileet: Skaperverket er ikke til salgs"

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland.Nattverd. 
Kirkekaffe.Offer til Sosialmedisinsk senter, Sandefjord

Onsdag 20 .septem ber  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Suppe og kaffe etter 
gudstjenesten.

Søndag 24.septem ber  k l .11.0 0  16.søndag i  t r een ighetst i den

Han la i min munn en ny sang Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese 
Bustadmo og Svein Rustad. Nattverd. Sandefjord barnekor, Bel Canto 
Vestfold og Sandefjord kammerkor.Kirkekaffe.Offer til Musikk i Sandefjord 
kirke (MiSK)

Søndag 1.ok tober  k l .11.0 0  17.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Anne Guro Rustad. Dåp og 
nattverd. Deltakere fra Simen (Sammen i menigheten) blir med.

Offer til Simen. Kirkekaffe.

Søndag  8 .ok tober  k l .11.0 0 . 18  søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland.Dåp og 
nattverd.Offer til Bryggekapellet i Sandefjord

Onsdag 11.ok tober  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Suppe og kaffe etter 
gudstjenesten.

Søndag 15.ok tober  k l .11.0 0  19.søndag i  t r een ighetst i den

Reformasjonsjubileet: Frelsen er ikke til salgs" Gudstjeneste ved Therese 
Bustadmo og Arnfinn Nedland. Dåp og nattverd.Offer til Sandefjord 
menighets misjonsprosjekt.

Søndag 22.ok tober  k l .11.0 0  20 .søndag i  t r een ighetst i den

Et folk på vandring Festivalgudstjeneste under MiSKs kirkefestdager ved 
prost Øyvind Nordin, Therese Bustadmo og Svein Rustad. Nattverd. Offer til  
Musikk i Sandefjord kirke (MiSK)

Søndag 29.ok tober  k l .11.0 0 .Bots- og bønnedag

Enhet eller splittelse, samhørighet eller polarisering.

Festivalgudstjeneste i lys av reformasjonsmarkeringen ved Tore 
Hummelvoll og Svein Rustad. Nattverd. Offer til Musikk i Sandefjord kirke 
(MiSK)

Onsdag 1.novem ber   k l .19.0 0   

Økumenisk gudstjeneste ved 500-årsmarkeringen for reformasjonen

Pater Claes Tande, Den katolske kirke, biskop Per Arne Dahl, den norske 
kirke, prost Øyvind Nordin og pensjonert prest Oddvar Thorsen.

Søndag 5.novem ber  k l .11.0 0  Al lehelgensdag

Tårene som tørkes bort Festivalgudstjeneste ved Therese Bustadmo og 
Svein Rustad.Offer til Musikk i Sandefjord kirke (MiSK)

Søndag 5.novem ber   k l .18 .0 0   Al lehelgensdag

Minnegudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad.

De døde fra forrige allehelgensdag minnes. Etterlatte inviteres.

Søndag 12.novem ber   k l .11.0 0   23.søndag i  t r een ighetst i den

Hvalfangergudstjeneste ved Tore Hummelvoll og  Sofie Bergh. Øyas venner 
deltar. Etter gudstjenesten legges det ned krans ved C.A.Larsens grav.Dåp 
og nattverd. Offer til kirkegårdsfondet på Syd-Georgia

Søndag 19.novem ber   k l .11.0 0  24.søndag i  t r een ighetst i den

Lys våken.Gudstjeneste for små og store ved Therese Bustadmo, Henrik 
Guii Larsen og Arnfinn Nedland. 6.klassinger fra "Lys Våken" deltar.Offer 
til Store Bergan kirkesenter

Ny kirketjener
Vi har gleden av å meddele at 
menigheten har fått ny kirketjener 
etter Eva Kjønnø. Det er Dag Ivar 
Løkkemyhr. Han begynner 2. 
oktober.
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