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Tårnagenthelt  s.2 og påskefest ival s.3Les også om:

Ny diakon  i  Sandef jor d:
- Jeg sk jøn te at  jeg kunne passe i nn  i  folkek i r ken

14. januar ble vår nye diakon L ise 
Strandberg (56) vigslet av biskop 
Per Arne Dahl. Biskopen brukte 
«bevegelse» som rød tråd i talen sin. 
Det passer bra for en diakon som 
allerede har kastet seg ut i de mange 
oppgavene som har ventet på henne.

Lise er født og oppvokst i Tjølling. I 
bygda stod kristendommen, 
organisasjonsliv og bedehus sterkt. 

Det var søndagsskole og møter rundt 
om i hjemmene til folk. - Det var fint. 
Vi var velkomne, og jeg dro sammen 
med flere venninner. Jeg fikk jobb på 
Solåsen leirsted i helger og ferier, sier 
hun. -I ungdomstiden var skolelaget 
viktig for meg også inn i yrkeslivet.
Lise begynte lærerskolen i Halden og 
tok siste året på Det teologiske 
Menighetsfakultet med eksamen i 
kristendom grunnfag. Hun var aktiv i 

skolelaget og ble kallet til 
skoleungdomssekretær etter 
lærerutdanningen. Hun flyttet til 
Trondheim og hadde ansvaret fra 
Rindal (der var Svein Forsberg 
prest) i sør til Namsos i nord. Det 
ble mye kjøring i to flotte fylker!
-Som voksen har jeg hatt et 
behov for å få litt avstand til 
«organisasjonskristendommen». 
Da gikk jeg mer over til 

Lise Strandberg er ny diakon i Sandefjord menighet. Foto: Tore Hummelvoll



Foto: Per Holmen

Solvangsenteret

Ettermiddagstreff 
Tirsdager Kl. 17.00 -19.00 
med andakt, allsang, bevertning, åresalg mm. 
6. mars Marianne Thorsberg
10. april Hanna Guro Brekke og Kirsten 
Marie Gangsø
15. mai Therese Bustadmoen 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: 
8. mars, 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. 
12.februar:Guri Bjørkås ogPrimulaene 
26.februar: Anne Marie Rønningen
12.mars: Ole Hetleseter, Bjørg og Olav 
Erlandsen
26.mars: Sigrun Volden og Fløyelsjentene
9. april Njål Gjennestad og Arnfinn 
Nedland
23. april Tore Hummelvoll og Marry 
Pedersen
7. mai Roar Bredal

Ranviksenteret

statskirken eller folkekirken som vi 
må si nå. Jeg må si jeg er blitt glad i 
folkekirken.
Etter tiden i Trøndelag var hun lærer i 
Balsfjord et halvt år før hun flyttet til 
Oslo. ?Jeg må innrømme jeg fikk litt 
sjokk som ny lærer. Jeg måtte være 
veldig streng. Det var slitsomt. Jeg 
valgte derfor å ta diakonien på 
Diakonhjemmet i Oslo (1991-92) for å 
få et bein til å stå på.Lise begynte i 
Kristent Arbeid Blant Blinde og 
svaksynte (KABB) og jobbet der 
deltid mens hun studerte. Så flyttet 
hun til Østfold for å jobbe på KABBs 
kontor i Askim. I den tiden giftet hun 
seg og fikk to barn. Etter fem år ble 
hun skilt.
-Som alenemor var det lettere å gå inn 
i læreryrket igjen og jeg fant meg til 
rette som lærer. Etter to år flyttet vi til 
Sandefjord. Det var som å komme 
hjem igjen. Lise hadde forskjellige 
vikariater før hun ble fast på 
Unneberg. Hun tok så spes.ped og har 
frem til i november jobbet på 
Mosserød.
I fjor dukket diakonstillingen opp. 
Lise hadde begynt å tenke på å gjør 
noe annet. Det var hennes kjære 
Harald som oppmuntret henne til å 
søke. -Det som var utslagsgivende var 
en samtale med kirkevergen, Terje 
Grevle. Jeg skjønte jeg kunne passe 
inn i folkekirken og derfor ønsket jeg 
å søke.

-Hvorfor ønsker du å jobbe som 
diakon?
-Jeg liker å jobbe med mennesker. Det 
er det som har vært fokus i mitt 
yrkesliv. Et ekstra pluss er det å ha 

SIMEN - sammen 
i menigheten 

truffet igjen gamle kjente fra 
KABB-tiden i menigheten, Øyvind og 
Irene Bøhn.
-Hva ønsker du å gjøre som diakon?
-Jeg vil bruke den første tiden til å bli 
kjent med det som allerede gjøres. 
Sorggrupper, hyggetreff og 
besøkstjeneste. En viktig oppgave er å 
ta hånd om frivillige. Jeg synes 
samarbeid er viktig. Frelsesarmeen, 
Bymisjonen og kommunen er viktige 
samarbeidspartnere.
Som diakon vil jeg jobbe for å ivareta 
de som ønsker fellesskap og 
tilhørighet, men jeg ønsker også å 
bidra til at det skal være lett å komme 
innom.
Jeg synes det er fint at kirken kan 
være noe høytidelig innimellom. Det 
skjer mye fint i Sandefjord kirke; 
Kunst og kultur kan gi mye. Stillhet 
og ettertanke.
Lise ønsker å være en samtalepartner 
for folk. - Man trenger ikke å være 
redd for å si ting til meg. Jeg har 
taushetsplikt og tid til å høre! Folk må 
gjerne ta kontakt.

-Hva liker du å gjøre på fritiden?
-Jeg liker å være ute, gjerne på hytta i 
Eggedal. Gå på ski om vinteren. Om 
sommeren er jeg glad i båtlivet. Jeg 
tok jegerprøven i fjor etter påvirkning 
fra Harald. Jeg har ennå ikke skutt noe 
dyr, men Harald har vokst opp med 
jakt og er dreven! Jeg liker historie. 
Jeg liker å høre om hva som har vært 
før for å trekke de lange linjene.
Når dette skrives er Lise allerede godt 
i gang som diakon. Hun er i 
bevegelse!

Tore Hummelvoll

Forsmann
Fredagsmøter hver uke kl.1030-1200
Andakt, sang og musikk. Enkel bevertning.
Nattverdgudstjeneste en torsdag i måneden. 

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). Datoer for resten 
av våren er 13 mars og 8 mai. Vi møtes kl. 
19.00.

Kvinnegruppa på 
Store Bergan

Tårnagenthelg  8. -.9 april

Vi inviterer alle 3.klassinger til en dag 
med spenning i kirken! Tårnagent-
dagen inneholder gudstjeneste, 
spennende oppdrag, agentmat, lek, 
bibeloppdagelser og sang. Ikke minst tar 
vi turen opp i kirketårnet, et av 
Sandefjord høyeste byggverk. Vi sender 
ut invitasjoner til alle i målgruppen når 
det nærmer seg, men følg også med på 
nettsidene og facebook om du vil være 
tidlig ute. Har du vært med før, er det lov 
å være med en gang til!

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet



Påskefestival - en nysatsning Nytt fra Noahs ark
Barnehageåret er snart halvveis, og vi startet 
det nye året med en Nyttårsfest med foreldre 
og barn, som ble veldig koselig med god mat 
og Klovnen Knerten på besøk.
I februar har vi startet med en uke om samer 
og deres kultur og liv. Et spennende prosjekt 
hvor barna får høre om alt fra liv på vidda til 
joik og matretter som er vanlig.
11. februar deltar vi med sang på Fastelavns- 
gudstjenesten i Sandefjord kirke.
Senere i februar er det duket for karneval, og 
vi gleder oss til sang, dans, ansiktsmaling og 
pinâta, og flotte utkledninger.
Vi minner om at søknadsfristen i samordnet 
opptak i Sandefjord kommune er - 1. mars, 
og Kulturbarnehagen Noahs Ark har ledige 
plasser fra høsten av.
For søknad og informasjon se: 
www.sandefjord.kommune.no

MiSK lanserer i mars en stor 
nysatsing som vi ønsker skal 
bli til langsiktig ber ikelse for 
byens kultur liv: 
påskefestivalen «Mens vi 
venter på våren».  Se hele 
programmet på misk.no

Åpningskonser t «Lamento»
Ingen andre perioder i kirkeåret 
og kalenderåret har så stor 
dramatikk i seg, fra lidelse til liv, 
fra vinter til vår. Mezzosopranen 
Marianne Beate Kielland er en 
av Norges fremste internasjonale 
verdensstjerner med over 40 
CD-innspillinger bak seg. 
Sammen med det kritikerroste 
barokkensemblet «Circles» åpner 
hun festivalen med programmet 
«Lamento». Sammen spiller de 
noe av det vakreste innen det 
italienske tidlige repertoaret, som 
klagesanger av Monteverdi, S. 
Rossi, Ferrari, B. Strozzi, og 
instrumentalmusikk av Sances 
og Uccellini.

Sir John Stainer : 
«Crucifixion»
Verket «Crucifixion» handler om 
Jesu korsfestelse og regnes som 
et av Stainers hovedverker. Men 
til tross for at innholdet 
forbindes med pinsler og død er 
musikken en ren nytelse å legge 
øre til. Stainer er for mange i 
Norge en relativt ukjent 

komponist, men i den anglikanske 
kirke i England trekker dette 
påskeverket fulle kirker og 
katedraler hvert år. Det er et meget 
populært og vakkert verk for to 
solister (tenor og bass), kor og 
orgel med en varighet på ca. 70 
minutter. Det er preget av både 
vakre romantiske melodier og 
dramatiske passasjer. Publikum vil 
også bli utfordret til å delta i 
flerstemt sang! Solister er den 
engelske tenoren Tom Raskin og 
Magne Fremmerlid, bass. 
Sandefjord kammerkor synger 
akkompagnert av Anders Eidsten 
Dahl på orgel. Dirigent er Svein 
Rustad.

Åpen kveld om sorg

Alle erfarer å miste noen av sine nærmeste i 
livet. For noen oppleves det som livets gang, 
for andre er det mer brutalt. To ganger i året 
holder vi «Åpen kveld om sorg».
Datoene i år er 22.mars og 27.september.
Sted og tid: Landstadsenteret fra kl.18.00 til 
19.30.
22. mars blir Ole Hafell med. Han er diakon i 
Re og har drevet sorggrupper i mange år.
Han kommer til å snakke om forskjellige 
sorgreaksjoner.
*Hva er normalt?
*Er noe unormalt?
*Hva betyr det å gå inn og ut av sorgen?
*Er det svakhetstegn å sørge?
Tilbudet om sorggrupper som starter i april, 
blir også presentert.

På spleis.no kan du enkelt bidra til Sandefjord menighets 
fasteaksjon 20. mars. Søk opp Sandefjord menighet og 
bidra.

Denne våren tilbyr Sandefjord 
menighet åpen kirke i forbindelse 
med MISK sine klokkespill en 
fredag i måneden. Klokkespillet 
begynner kl.14. Etter klokkespillet 
leses søndagens tekst, Fadervår og 
veldsignelsen. Etter det er kirken 
åpen frem til kl.15. Menighetens 
prester eller diakon vil være til 
stede. Første gang 23. februar.

Klokkespill og åpen kirke



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 

Onsdag 14.febr uar  k l .18 .0 0  Askeonsdag

Askeonsdagsgudstjeneste ved Tore Hummelvoll

Søndag 18 .febr uar  k l .11.0 0  1.søndag i  fastet i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh.Offer til Kristent 

arbeid blant blinde og svaksynte (KABB). Kirkekaffe.

Søndag 25. febr uar  k l .11.0 0  2.søndag i  fastet i den

Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad

Sandefjord kammerkor.Hege Høisæther (mezzosopran) og Magne 
Fremmerlid (bass). Offer til Musikk i Sandefjord kirke (MiSK).Kirkekaffe.

Søndag 4.m ar s k l .11.0 0   3.søndag i  fastet i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. 

Offer til Sandefjord menighets arbeid.Kirkekaffe.

Søndag  11.m ar s k l .11.0 0  4.søndag i  fastet i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland.Offer til 
Søndagsskolen i Vestfold. Kirkekaffe.

Søndag 18 .m ar s k l .11.0 0 . M ar ia Budskapsdag

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Offer til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon.Kirkekaffe

Onsdag 21.m ar s k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte.Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 25m ar s.januar  k l .11.0 0  Palm esøndag

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad

Offer til  Kirkens fengselsarbeid.Kirkekaffe.

Tor sdag 29.m ar s k l .11.0 0  Sk jær tor sdag.

Skjærtorsdagsgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad

Fr edag 30 .m ar s k l .18 .0 0  Langf r edag

Pasjonsaften ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad.

Medlemmer av Sandefjord kammerkor.

Lør dag 31. m ar s  k l .23.0 0   Påskenat t

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll, Svein Rustad m.fl.

Søndag 1.apr i l   k l .11.0 0  Påskedag

Høytidsgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 

Offer til Sandefjord menighets misjonsprosjekt.Kirkekaffe. 

Søndag 8 .apr i l  k l .11.0 0 . 2.søndag i  påsket i den

Gudstjeneste for små og store ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. 
Tårnagentbarn deltar. Offer til Store Bergan Kirkesenter.Kirkekaffe

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.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 KFUK-KFUM Vestfold og Telemark.Kirkekaffe

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

Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein 
Rustad.Elever og lærere fra UKLA-festivalen deltar. Offer til Musikk i 
Sandefjord kirke (MiSK) Kirkekaffe

sandefjord_menighet

sandefjordkirke
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