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Babysang og Nyt t  f ra barnehagen s.3Les også om:

Stor e Ber gan  k i r kesen ter  al ler ede 20  år

Tur id og John -Gunnar  
Gu l l i ksen  har  fu lgt  
k i r kesen ter et  i  d i sse år ene. 
De har  opplevd en  var i er t  
m en ighetsak t i vi tet  på 
sen ter et . For  9 år  si den  ble 
Sandef jor d m en ighets 
bar nehage bygget  i  
t i l knytn ing t i l  k i r kesen ter et .

Turid forteller at 6 til 8 nybakte 
mødre samles her med sine babyer 

på tirsdager. Da er det «babysang» 
på huset. Mammaene (pappaer er 
også velkomne) synger med mens 
det smiles, løftes og utveksles 
mange gode blikk. - Det er også 
rom for å ta seg en høneblund, sier 
Turid. Hun arrangerer dette 
sammen med Marit Jakobsen og 
Gudny Ekeli. De serverer alltid 
lunch. - Da går praten livlig blant 
mødrene, forteller hun og legger til 

at siste gang i våres er 
24.april. 
  
Det  nyeste 
Kvinner i en litt annen 
aldersgruppe har også et 
tilbud: Kvinnegruppa. Turid 
forteller at de hadde en flott 
samtale om «selvfølelese» på 
forrige samling. Neste gang er 
8.mai. Da blir temaet: Hva 

Turid og John-Gunnar Gulliksen har vært aktive på kirkesenteret siden starten. Foto: Lise Strandberg



Solvangsenteret

Ettermiddagstreff 
Tirsdager Kl. 17.00 -19.00 
med andakt, allsang, bevertning, åresalg mm. 

10. april Hanna Guro Brekke og 
Kirsten Marie Gangsø

15. mai Therese Bustadmo og 
Marry Pedersen

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. Vårens samlinger er: 
19. april og 14. juni.  Samlingene varer fra 
kl.18.00-19.30. 

Formiddagstreff 
mandager kl. 11.00 ? 13.00 
Andakt, allsang, bevertning og åresalg. 

9. april Njål Gjennestad og 
Arnfinn Nedland

23. april Tore Hummelvoll og 
Marry Pedersen

7. mai Roar Bredal

Ranviksenteret

tenker vi om at vi forandrer oss 
med alderen og hvordan kan vi 
akseptere og respektere hverandre 
i denne forandringen? - Opplegget 
er enkelt med prat og noe å bite i. 
Samtalen formes av dem som 
kommer. Her er det ikke om å 
gjøre å ha de beste svarene, sier 
Turid. 

  
Vak tm ester en  
John-Gunnar har et engasjement 
som vaktmester. Han forteller at 
de driver utleie av lokalene i selve 
kirkesenteret. - Her kan du fint 
dekke på til 80 personer. Er det en 
litt mer uformell anledning, er det 
plass til over 100, reklamerer han. 
Han sier at lokalene egner seg for 
alt fra barnebursdager og jubileer 
til styremøter. Interesserte kan 
kontakte styrer i barnehagen, 
Heidi Ferrandi, forklarer han ivrig. 
(Mob.nr 40101561) 
  
K ul tu r bar nehagen  Noahs Ar k  
Sandefjord menighet har drevet 
barnehage i mange år. For 9 år 
siden ble Kulturbarnehagen Noahs 
Ark flyttet fra byen og til Store 
Bergan kirkesenter. Barnehagen 
drives med utvidet kristen 
formålsparagraf. Styreren forteller 
at de bruker mange 
bibelfortellinger for å snakke med 

SIMEN - sammen 
i menigheten 

barna om forskjellige tema. 
De bidrar med kunst til 
Kirkefestdagene og er med 
på faste gudstjenester 
gjennom året. 
  
Tr adisjoner  
I  oktober/ november går den 
årlige «kronerullingen» av 

stabelen. - Da er det åpent 
hus med mange morsomme 
aktiviteter for hele familien. 
Fiskedam, utlodninger med 
masse premier, noe å spise 
og kor eller korps hører også 
med, ramser Turid og 
John-Gunnar opp. 
Juletrefest på Store Bergan 
kirkesenter har blitt en 
tradisjon for mange. Da er 
det juletregang, leker, kaker, 
nisse og godteposer som seg 
hør og bør, forteller 
ekteparet Gulliksen. 
Sandefjord menighet har et 
fint sted på Store Bergan. - 
Dette er jo menighetshuset 
vårt. Her er det mange 
muligheter i et anvendelig 
hus. Spennende å se hva 
fremtiden bringer, sier 
Turid og John- Gunnar.  

Lise Strandberg

Forsmann
Fredagsmøter hver uke kl.1030-1200
Andakt, sang og musikk. Enkel bevertning.
Nattverdgudstjeneste en torsdag i måneden: 
26/4, og 24/5 kl.14.30

Dette er et lavterskeltilbud for kvinner, hvor 
vi ikke skal prestere noe, men bare være 
sammen for å hygge oss. Det blir servert 
kaffe og litt å bite i. Kontaktperson er Turid 
Gulliksen (99 50  56 09).Neste møte er 8 
mai. Vi møtes kl. 19.00.

Kvinnegruppa på 
Store Bergan

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet

Faksimile av 
Sandefjords blads 
dekning av åpningen. 
Turid Gulliksen var 
dengang 
menighetsrådsformann 
og mottok hilsen fra 
kommunen ved 
ordfører Per Foshaug.



Babysang - et sted å møte andre Nytt fra Noahs ark
Mars ble en aktiv tid i barnehagen, med 
påskevandring for skolestarterne i 
Sandefjord kirke, hvor de gikk gjennom 
dagene i påske på en runde i kirkerommet, 
barna var delaktig og hadde en flott 
opplevelse.  

  I hele mars har det vært påskeverksted på 
avdelingene, og kreativiteten har vært høy 
når det gjelder utforming av påskepynt, og 
det ble både egg og kyllinger i alle farger og 
fasonger. 
  Tema for mars har vært «vinter», og selvom 
det ikke har vært mye snø i barnehagens 
uteområdet har vi hatt nok til å utforske både 
snø og is. Vi har også vært på tur ved Ranvik 
skole, med akebrett, grill og pølser. 

  

I slutten av mars arrangerte vi påskefrokost 
for alle barn og foreldre, her var det duket 
med variert pålegg, drikke og rundstykker 
laget av barna. Et hyggelig arrangement vi 
setter stor pris på for å samles. 

På Store Bergan kirkesenter er 
det fast tilbud om babysang på 
tirsdager. Vi har snakket med 
fire mødre som går der.

Fint tilbud til oss i permisjon
Anne Spaadal har gått på 
babysang siden i høst med sin 
Tuva som er døpt i Bugården 
kirke. Anne synes 
kombinasjonen av å møte andre i 
samme situasjon, sangene med 
barna og lunsjen gjør babysang 
til en fin ting å være med på.

Blir kjent med andre
Miriam Virik Nilsen er mor til 
Noah som er døpt i Sandefjord 
kirke. Hun synes babysang er et 
kjempehyggelig og godt tilbud. 
-Jeg er tilflytter til Sandefjord og 
dette har vært en fin måte å bli 
kjent med andre. Det er sosialt 
og et høydepunkt i uken.

Positiv opplevelse
Hanne Horstad har vært med 
siden i høst. Hun synes babysang 
er en postiv opplevelse og et fint 
sted å møte andre. -Jeg ble 
faktisk kjent med min nabo 

Miriam her på babysangen! 
Datteren Thea, som er døpt i 
Sandefjord, er glad i musikk og 
sang og har stor glede av å være 
med. -Vi var også med på 
babysang med vår eldste da vi 
bodde i Oslo og hadde god 
opplevelse av det der også.

Lærer språk
Anna Ehnmark er svensk og har 
bodd mange år i USA med sin 
amerikanske mann. De kom til 
Sandefjord i forbindelse med jobb 
på Jotun. Hun synes de har et fint 
program på babysangen. For henne 
er dette også et sted å få økt norsk 

språkforståelse. Hun synes det 
også er fint å lære norske sanger. 
Hun har med seg Olivia som er 
døpt i Nøtterø kirke.

Tekst: Tore Hummelvoll
Foto: Turid Gulliksen



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)
Adr esse (m id ler t i d i g) : 
K ongensgt  2A

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  
Lise Strandberg 
M en ighetspedagog
(Vi venter på en ny!)
K i r ket jener  
Dag Ivar Løkkemyhr  949 88 737

K i r ket jener vi kar
Ian McCracken 924 96 857

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 
eller Månedsoversikten 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 15.apr i l  k l .11.0 0  3.søndag i  påsket i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Sofie Bergh.Offer til 
Stefanusalliansen.Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe.

Onsdag 18 .apr i l  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte.Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 22. apr i l  k l .11.0 0  4.søndag i  påsket i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland

Offer til Norges KFUK/ M, Vestfold og Telemark krets.Kirkekaffe.

Søndag 29.apr i l  k l .11.0 0   5.søndag i  fastet i den

Kunst- og musikkgudstjeneste i anledning UKLA-festivalen (Ung klassisk 
festival) ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. Elever og lærere fra UKLA 
deltar.Offer til MiSK.Kirkekaffe.

Søndag  6.m ai  k l .11.0 0  6.søndag i  påsket i den

Samtalegudstjeneste ved menighetens konfirmanter ved Tore Hummelvoll, 
Therese Bustadmo og Sofie Bergh.Offer til Kulturbarnehagen Noahs ark. 
Kirkekaffe.

Tor sdag 10 .m ai  k l .11.0 0 . K r i st i  h im m el far tsdag

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. 

Offer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.Kirkekaffe

Søndag 13.m ai  k l .11.0 0  Søndag før  p inse

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland

Offer til  Strand leirsted.Kirkekaffe.

Onsdag 16.m ai  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Enkelt måltid etter gudstjenesten

Tor sdag 17.m ai   k l .12.15 Gr unn lovsdag

17.maigudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 

Søndag 20 .m ai  k l .11.0 0 . Pinsedag

Høytidsgudstjeneste for små og store ved Tore Hummelvoll og Arnfinn 
Nedland. Offer til menighetens misjonsprosjekt.Kirkekaffe

M andag 21.m ai .k l .11.0 0  2.pinsedag

Fellesgudstjeneste for Sandefjord prosti på Knattholmen leirsted ved prost 
Øyvind Nordin, sokneprest Solveig Spilling Bakkevig, kantor Bjørg 
Trondsen Bang m.fl.. Ta med grillmat! Aktiviteter for barna.Ved dårlig vær 
flyttes gudstjenesten til Knattholmen kapell.

Søndag 27.m ai .k l .11.0 0 . Tr een ighetssøndag

Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 

Offer til  MiSK.Kirkekaffe

Lør dag 2.jun i  .k l .13.0 0

Konfirmasjonsgudstjeneste  ved Tore Hummelvoll 

Offer til menighetens arbeid.

Søndag 3.jun i .k l .11.0 0  2.søndag i  t r een ighetst i den

Konfirmasjonsgudstjeneste  ved Tore Hummelvoll 

Offer til menighetens arbeid.

Søndag 10 .jun i .k l .11.0 0 . 3.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo 

Offer til Bryggekapellet i Sandefjord. Kirkekaffe

Onsdag 13.jun i  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Enkelt måltid etter gudstjenesten

sandefjord_menighet

sandefjordkirke
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