
SANDEFJORDS-
POSTEN Oktober 

2018 
NYHETSBREV FRA SANDEFJORD MENIGHET OG KUNST-OG KULTURKIRKE 

Søndagsskolen start er  opp igjen!  side 5Les også om:

M iSK s k i r kefestdager  20 18: " Retn inger "
Velkom m en  t i l  M iSK s 
k i r kefestdager  20 18, t i l  dager  
av opplevelser  som  ber ør er  
og u t for dr er .
Vår indre og ytre virkelighet som 
mennesker utfordres stadig 
gjennom livet, og vi lever i 
kontinuerlig endring og utvikling. 
I  hvilke retninger går vi som 
enkeltmennesker og som 
samfunn? Kirkefestdagene i fjor 
hadde temaet «Bevegelse», og ut 
av dette vokser årets festivaltema 
«Retninger» fram. Livets 
mangfold av ofte motsetningsfylte 
retninger er et spennende tema for 
kunstnerisk utfoldelse. Som 
kunstnerisk leder for en 
organisasjon som jevnlig utfolder 
seg i kirkens skip er det å stake ut 
en kurs en sentral del av det å 
være skapende. Når ankeret har 
dypt feste, kan repet være langt. 
Velkommen til rikholdige 
festivaldager.

I nnholdsr i k t  pr ogr am
Årets festivalprogram er veldig 
innholdsrikt med opplevelser i 
mange kunstneriske retninger. 
Åpningsforestillingen «Bønn for 
drømmen» fredag 26. oktober tar 
utgangspunkt i 100-årsjubileet for 
forfatteren Hans Børli. Her deltar 
den kjente artisten Sigmund 
Groven på munnspill sammen 
med bl.a. cellisten Aage Kvalbein, 
sangere og musikere - og Tunsberg 
bispedømmes nye og avgåtte 
biskoper Jan Otto Myrseth og Per 
Arne Dahl. 
Lørdag 27. oktober blir det en stor 
konsert med Ingebjørg Bratland, 

Espen Lind med musikere med 
tittelen «Til alle tider». Konserten, 
som opprinnelig var laget til 

Olavsfestdagene i Trondheim 
med tittelen «Linds reviderte», 
høstet meget gode kritikker, og 

Ingebjørg Bratland og Espen Lind fremfører konserten "Til alle tider    
Foto: MISK"



Foto: Per 

Solvangsenteret

Et ter m iddagst r ef f  
Tirsdager Kl. 17.00 -19.00 
med andakt, allsang, 
bevertning, åresalg mm. 
13.november: Rune og Maria  

Berg fra  Frelsesarmeen. 
4. desember: Lise Strandberg 

     og Arnfinn Nedland. 

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. Samlinger varer fra 
kl.18.00-19.30. Datoer for resten 
av høsten:
11.oktober: Fellesskapskveld
8.november: Besøk til 
Thomaskirken på Signo
13.desember: Juleverksted. 

For m iddagst r ef f  
mandager kl. 11.00 ? 13.00 
Andakt, allsang, bevertning og 
åresalg. 

22. oktober: Guri Ree Bjørkås        
        og Arnfinn Nedland

5. november :Svein Forsberg og       
                      Primulaene
19.november: Ole Hetlesæther 

       og Bjørg  Erlandsen
10.desember: Roar Bredal og                            
Kulturbarnehagen Noahs Ark. 

Ranviksenteret

SIMEN - 
sammen i 
menigheten 

Forsmannsenteret
Fredagsmøter hver uke 
kl.1030-1200
Andakt, sang og musikk. 
Enkel bevertning.
Nattverdgudstjeneste en 
torsdag i måneden: 18/ 10, 
22/ 11, og 20/ 12 kl.14.30

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet

nå blir det mulig å oppleve den 
under MiSKs kirkefestdager. 
Søndag 28. oktober står Sandefjord 
kammerkor og musikere fra 
orkesteret Barokkanerne for en 
stor klassisk festkonsert med 
musikk av J.S. Bach, «Mesternes 
mester». Ditte Marie Bræin, en av 
Norges fremste sopraner, er solist.
En helt spesiell stemningsfull 
opplevelse venter publikum når 
sangeren Sondre Bratland og 
organisten Iver Kleive møtes i 
kulturkirken onsdag 31.oktober 
med en konsert kalt «Syng meg 
heim». 
Helgen 3.-4. november er viet er en 
stor familieforestilling «St 
Hallvard ? En krans av gull» med 
tekst av Eyvind Skeie og musikk av 
Odd Johan Overøye. Her deltar 
mange unge solister og korsangere 
fra Sandefjord og Tønsberg under 
ledelse av Charlotte Fongen og 
Magne Fremmerlid. Framførelsene 
skjer både i Sandefjord kunst- og 
kulturkirke og Tønsberg domkirke.
Cellisten Aage Kvalbein kommer 
tilbake til festivalen tirsdag 6. 11 og 
spiller fra Bachs berømte 
cellosuiter i et nyskapende, kreativt 
programkonsept der musikken 
settes sammen med visuelle 
inntrykk fra ny klesdesign. Her 
deltar også elever fra 
klesdesignlinjen ved Skiringssal 
folkehøgskole. 

Sandef jor dskveld
En egen Sandefjordskveld ledet av 
Magne Fremmerlid finner sted 
onsdag 7. november med sang av 
Ensemblet Terrablue Voices og 
korene Bel Canto Vestfold og 
Sønner av døtre. Det blir enda 
mer korsang på høyt 
internasjonalt nivå når Norges 
mest kjente og tradisjonsrike 
guttekor Sølvguttene holder en 
egen konsert i kulturkirken lørdag 
10.11.
Festivalen avsluttes med en stor 
opera- og musikalgalla på 
Hjertnes søndag 11. november 
med hele 160 deltakere på scenen. 
Oslo kammerfilharmoni - et 
profesjonelt orkester fra Oslo ? og 
Sandefjord storband i sin 60-års 
jubileumssesong møtes under 
ledelse av Svein Rustad og Hans 
Mathisen sammen med sangere 
fra Vestfold Operakor, Vestfold 
Oratoriekor og Sandefjord 
kammerkor. I  et festlig 
sammensatt program av opera- og 
musikalperler får publikum 
anledning til å oppleve 
Sandefjords nye internajonale 
stjernesopran Margrethe 
Fredheim, til daglig ansatt som 
solist ved operaen i Erfurt, 
Tyskland. Hun gikk nylig helt til 
topps i den prestisjefylte, 
internasjonale opera- 
konkurransen i Hong Kong med 
selveste Kiri Te Kanawa som 

Margrethe Fredheim Foto: MISK



Babysang

Har du lyst til å møte andre barn og 
foreldre i permisjon? Babysang  er et 
tilbud til alle barn i alderen 0-1 år 
sammen med foreldre. Her synger vi 
sanger og regler som kan brukes 
hjemme. For barnet er babysang et av 
de første møtene med kirken, og i 
sangstundene synges også barne- 
sanger fra kristen barnekultur.Etter 
sangstunden spiser vi lunsj.  

Samlingene er hver tirsdag på Store 
Bergan kirkesenter fra kl.11.00-13.00, 
unntatt i skolens ferier. I  høst varer 
samlingene ut november. 

Pris er kr 100 per semester, inkludert 
lunsj. Kirkesenteret har adresse 
Teksleåsen 3. Velkommen!

juryleder. Tenoren Magnus 
Staveland har sunget på de 
største operascener, slik som La 
Scala i Milano. Her fremføres 
også en nyskrevet komposisjon 
til festivalen av Hans Mathisen 
for orkester og storband med 
Petter Wettre som solist.
Kirkefestdagene har i 
festivalperioden utstilling av 
kunstarbeider av Frank 
Brunner, tid til mediasjon i 
Olavskapellet, operacaféer på 
Hjertnes og Bølgen kulturhus 
og lunsjkonserter på onsdag 
formiddager med cellisten 
Frida Fredrikke Waller 
Wærvågen, pianisten Ingrid 
Andsnes, og unge prisvinnere 
fra Midgardkonkurransen. Det 
blir også kveldsjazz på Draaben 
Kulturbar med flotte utøvere.
Det er også tre store 
festivalgudstjenester med en 

rekke musikalske utøvere og 
dans fra Spotlight dansestudio 
(søndag 11. november). Først 
ut, søndag 28.oktober, deltar et 
fullsatt Sandefjord Brass 
symposium sammen med Fru 
Marcussen - kirkens store orgel 
- i et kraftfullt musikalsk 
uttrykk "Til himmels for full 
musikk". I  etterkant av festival- 
gudstjenestene inviterer MiSK 
til festivalsamtaler, og kirkens 
klokkespill klinger jevnlig i for- 
og etterkant av 
arrangementene.  
Alle byens 5.-klassinger får i 
samarbeid med Den kulturelle 
skolesekken oppleve 
forestillingen «Høyt og lavt 
med Tryllefløyten». Den 
innbefatter også et spennende 
besøk høyt og lavt i kirken.

Kunstnerisk leder Svein Rustad

Magne Fremmerlid Foto: MISK

Festivalsamtaler
Musikk i Sandefjord Kirke inviterer 
under kirkefestdagene til tre samtaler 
i etterkant av festivalgudstjenestene, 
der emner sprunget ut av 
festivaltemaet står på dagsorden.

Søndag 28 . ok tober :  
Magne Fremmerlid samtaler med 
biskop emeritus Tor Berger 
Jørgensen. 
Søndag 4. novem ber :  
Marte Strømmen samtaler med 
biskop emeritus Andreas Aarflot. 
Tema: «En tro som bærer»
Søndag 11. novem ber : 
Tore Dvergastein samtaler med 
tidligere domprost i Tønsberg, 
David Gjerp.



M øt  vår  nye m en ighetspedagog
Endel i g har  Sandef jor d 
m en ighet  fåt t  nye 
m en ighetspedagog på 
plass. Det  er  Jeanet te 
Br oager  M eyer .
 
Jeanette er opprinnelig fra
Horten. Hun har også bodd tre 
år i Oslo og 10 år i Bodø. Hun 
bor nå i Larvik, nærmere 
bestemt i Hagalia i et lite rødt 
hus med hage, trampoline og 
frukttrær. 
 
-Hva har du gjort før du kom 
til Sandefjord menighet?
-Jeg er i bunnen førskolelærer, 
og har jobbet mange år i 
barnehage.  Jeg har også eid og 
drevet barnehager når jeg 
bodde i Bodø. De siste årene 
har jeg vært mye frivillig i 
Nanset kirke i Larvik, med 
søndagsskole og annet 
barnearbeid. Dette førte til at 
jeg nå er på mitt andre vikariat 
som leder for Fredagsklubben. 
Dette er en 10 % stilling.  Jeg 
har alltid jobbet innenfor fag- 
felt knyttet til barn og unge. Via 
SFO, teater, sang, klubber og 
annet.  
-Hva gjorde at du søkte 
stillingen?
-Jeg søkte fordi jeg ønsker å 
forkynne om Jesus til barn og 
unge. Jeg ønsker meg flere barn 
og unge inn i gudstjenesten. Jeg 
er også opptatt av at alle barn 
skal ha tilgang til gode kristne 
fellesskap. 
 
-Hva slags forhold har du til 
kirken?
-Det å gå i kirken er å gi meg 
selv fred i sjelen. Jeg nyter å 
sitte i kirkerommet. Jeg liker 
godt å høre på prekenen, den 
gir meg ofte grunnlag for tanker 
og refleksjoner i etterkant. Noe 
som gir meg kunnskap og gode 
leveregler i livet, og i jobben 
min. 
 
-Hva er oppgavene dine som 
menighetspedagog? 
Jeg har flere oppgaver. Drive og 
holde i gang søndagsskolen er 

kanskje den største, i hvert fall 
nå som den er i oppstartsfasen. 
Jeg jobber også med aktivitetene 
Lys våken og Tårnagent, som er 
noe som skjer en gang i året. Jeg 
er en del av lederteamet rundt 
ledertreningsprogrammet for 
ungdom. I  år har vi 30 
ungdommer med. Babysangen 
drives av to nydelige damer, men 
jeg har som oppgave å følge dem 
opp, gjøre innkjøp av utstyr og 
stille opp ved behov. Til som- 
meren skal jeg også være med på 
ferieklubben. 
 
-Er det noe du er opptatt av 
utenom jobb?
-Lesing, jeg elsker å lese.  Jeg 
leser stort sett krim, og er veldig 
glad i lokale forfattere. Jeg liker  
å fikse ting og å plante i hagen. Å 
være sammen med guttene mine 
er selvfølgelig det som opptar 
meg aller mest. Vi hygger oss 

mye sammen. Huset mitt er alltid 
full av mine barns venner, så det 
er mye liv hjemme hos oss, og det 
er akkurat slik jeg vil det skal 
være. Hos oss er alle velkommen!

Tore Hummelvoll
 

Jeanette Broager Meyer er ny menighetspedagog i Sandefjord.            
Foto: Tore Hummelvoll

Noen fak t a om  Jeanet t e:

Alder: 40 år

Familie: Fire gutter på 7, 8,15 og 
17 år. 

Dyr: To marsvin som heter Nuss 
og Snusk som har flyttet til 
familien fra barnas mormor, 
fordi hunden Luna nå skal leve 
glade pensjonistdager hos 
henne. Luna vil gjerne spise 
marsvinene, så de kan ikke bo 
sammen.



  

 Nå bl i r  det  søndagsskole!  

Denne høsten er det en stor 
glede at søndagsskolen igjen 
starter opp i Sandefjord 
menighet! Vår nye 
menighetspedagog Jeanette 
Broager Meyer gleder seg til 
oppstarten 21.oktober. Vi møtes 
i gudstjenesten i kirken, og går 
sammen derfra opp til det gule 
kapellet på kirkegården. Om 
noen vil ha med seg en voksen 
de er trygg på, er det helt i 
orden!  Sammen skal vi høre 
fortellinger fra Bibelen, synge 
og leke. Underveis koser vi oss 
med saft og kjeks.

Denne høsten blir det 
søndagsskole 21.oktober, 
11.november og 9.desember. 
11.november får vi også besøk 

av I rene fra 
søndagsskoleforbundet. 

Vi ønsker oss også flere voksne 
frivillige til å være med og drive 
søndagsskolen. Om dette er 
aktuelt, ta kontakt med 
menighetspedagog Jeanette 
Broager Meyer, 413 53 693

Velkommen til søndagsskolen!

Therese Bustadmo

Jeanette Broager Meyer er leder 
for søndagskolen.

Søndagsskolen holdes i kapellet.

Oppstart

søndag

21. oktober

2.september fikk skolestarterne 
invitasjon til å få 6-årsboka. Her 
ser vi et bilde av noen av dem, 
sammen med noen eldre 
søsken. Samme dag ble vår nye 
menighetspedagog Jeanette 
Broager Meyer  ønsket 
velkommen til menigheten!

Skolestar tergudstjeneste

Mindre alene sammen
21.ok tober  går  år ets TV-aksjon  av 
stabelen . i  år  går  TV-aksjonen  t i l  
K i r kens Bym isjon !

I  Kirkens Bymisjon møter vi daglig 
mennesker som lever på utsiden,        
og som opplever å stå ved stengte 
dører. Noen mangler en seng å        
sove i, andre står utenfor arbeids- 
livet, familielivet eller sosiale 
fellesskap. Med årets TV-aksjon        
skal vi sammen åpne flere dører og 
skapte et varmere samfunn med      
rom for alle. 

I  Sandefjord menighet tar vi opp offer 
til TV-aksjonen denne dagen. 

Les mer og engasjer deg på:       
blimed.no



I  septem ber  var  seks av 
pr ost i ets pr ester  sam t  
pr osten  på studietu r  t i l  
I sr ael  og Palest i na. Det  
i nk luder te en  tvi l som  
dr osjetu r  t i l  Nasar et  og 
u lovl i g m esse ved 
Genesar etsjøen .

Med noen års mellomrom får 
prostiets prester anledning til å 
dra på studietur. I  år ble det tur 
til Israel og Palestina. Det ble en 
blanding av å se  de bibelske 
steder, møte sentrale religiøse 
ledere i det hellige land og få 
innblikk i den politiske 
situasjonen.

Nasar et

Første stopp var Nasaret som 
var Jesu oppvekstby. På vei dit 
skulle vi ta drosje, men før vi 
kom oss ut av flyplassen ble 
drosjen jeg satt i stoppet av 
politiet. Det viste seg at sjåføren 
ikke hadde de nødvendige 
papirer til å kjøre til og fra 
flyplassen. Etter mye om og 
menn kom vi oss til slutt til 
Nasaret. Der så vi utgraving av 
den eldste delen av Nasaret som 
viste hvordan det så ut på Jesus 
tid, og vi lærte om bakgrunnen 

for mange av Jesu liknelser som 
jo tok utgangspunkt i folks 
hverdag. Fra Nasaret dro vi via 
Kana til Genesaretsjøen. I  Kana 
er det en gresk-ortodoks prest 
som vokter over 
renselseskarene som etter 
sigende skal ha vært brukt 
under vinunderet. Naboene sa 
han åpnet porten de dagene han 
var i humør til det. Det var han 
ikke den dagen vi var der!

M esse ved Genesar etsjøen

Ved det lille stedet Tabgha nede 

Tvi l som  dr osjetu r  t i l  Nasar et
 Pr ester  på tu r  t i l  I sr ael  og Palest i na:

ved Genesaretsjøen finner vi flere 
kjente plasser. På 
Saligprisningenes berg finner 
man en hage med kirke og kloster 
som inngir til fred og ettertanke. 
Der finner vi stedet hvor man 
tenker seg at Jesus holdt 
bergprekenen og nede ved sjøen 
stedet der Jesus møtte disiplene 
etter sin oppstandelse i følge 
Johannesevangeliet. Der på 
stranden rigget vi oss til og holdt 
nattverdsgudstjeneste. Da vi var 
ferdig kom en meget sint mann 
som mente vi hadde tatt oss til 

På audiens hos patriark Teofilos i Jerusalem. Foto: Marte Heian-EngdalPå audiens hos patriark Teofilos i Jerusalem. Foto: Marte Heian-Engdal

Omvisning i Klippemoskeen av  en professor i muslimsk teologi.

Trond Bakkevig arrangerte møter med 
mange spennende personer han har møtt i 
sitt arbeid med å tilrettelegge for samtaler 
mellom religiøse ledere i Det hellige land. 
Til venstre ser vi David Rosen, en 
fremragende foreleser, som nå er direktør 
for American Jewish Commitee. Han har 
vært overrabiner i I rland og taleskriver for 
den engelske dronningen. En jødisk 
superstjerne, ifølge Bakkevig (til høyre)



Flotte dåpskjoler til kirken - til utleie!

Sandefjord menighet har denne 
høsten fått to nye dåpskjoler med 
luer.Dåpskjolene er sydd av 
innsatte i Sandefjord fengsel, og 
er gitt som en gave til kirken. Vi 
setter stor pris på den flotte 
gaven!

Her ser vi Marta med pappa Sondre... ...og her ser vi Matheo med mamma Hildegunn.

Kjolene er til gratis utlån for de 
som måtte trenge en dåpskjole til 
barnet sitt. Vi har fått en med 
rosa, og en med blå sløyfe. 
Sløyfene er avtagbare. Nedenfor 
ser vi barn og foreldre fra 
babysang på Kirkesenteret som 

stiller opp som modeller for 
kjolene. 
Interesserte kan kontakte 
Sandefjord menighetskontor. 

Tekst: Therese Bustadmo
Foto: Jeanette Broager Meyer

rette på  privat grunn.  Som 
nordmenn er vi vant til 
allemanssretten og måtte bare 
beklage vår alvorlige handling. 
Men fint var det lell!

Vik t i ge m øter  i  Jer usalem

Trond Bakkevig, som i 20 år har 
til rette for samtaler mellom 

religiøse ledere i Det hellige land, 
ble en døråpner inn til mange 
viktige og interessante aktører 
med tilhold i Jerusalem og 
Betlehem. Det er for kort plass til 
å gjengi innholdet i disse møtene, 
men vi fikk et innblikk i de 
komplekse spørsmålene som 
jødene, muslimene og de kristne 
forholder seg til i Det hellige land. 
Det gjorde inntrykk da David 
Rosen, direktøren for American 
Jewish Commitee, ba om at vi 
elsket dem alle. -Når vi opplever 
atdere gjør det, kan vi bli 
inspirert til å også å elske 
hverandre her.

Tekst og foto: Tore Hummelvoll

Ashraf Tannous

Det gjorde inntrykk å se muren rundt 
Betlehe. Grafittien viser en form for 
sort humor som oppstår når folk blir 
motløse.

Ashraf Tannous er prest i to lutherske 
menighetener i Betlehemområdet. Han 
gjorde inntrykk med sitt pågangsmot 
tross mange hindre i hverdagen.



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: Bjer ggata 56, 3210  
Sandef jor 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  
Lise Strandberg  958 69 786
M en ighetspedagog
Jeanette B. Meyer 413 53 693
K i r ket jener  
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 14.ok tober  k l .11.0 0  21.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste for små og store med utdeling av 2-årsbok. Therese Bustadmo, 
Jeanette Broager Meyer og Sofie Bergh.Offer til Søndagsskolen i Sandefjord 
menighet. Kirkekaffe.

Onsdag 17.ok tober  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte.Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 21. ok tober  k l .11.0 0  22.søndag i   t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. Søndagsskole  

for barna. Offer til TV-aksjonen. 

Søndag 28 .ok tober  k l .11.0 0   Bots- og bønnedag

"Til himmels for full musikk!"Fellesgudstjeneste under MiSKs 
kirkefestdager. Sandefjord brasssymposium,"Fru Marcussen"- kirkens 
hovedorgel, v/ Svein Rustad, klokkespill v/ Arnfinn Nedland, sang v/ Magne 
Fremmerlid. Prost Øyvind Nordin, sokneprest Therese Bustadmo m.fl.

Et ter  gudst jenesten :  Festivalsamtale med innhold fra festivaltemaet 
"Retninger."   

Søndag  4.novem ber  k l .11.0 0  Al lehelgenssøndag

"Til himmelens land"Allehelgensgudstjeneste ved Tore Hummelvoll og 
Svein Rustad. Magne Fremmerlid, sang, Uno Alexander Vesje, harpe. Offer 
til MiSK. Kirkekaffe. Et ter  gudst jenesten :  Festivalsamtale med innhold 
fra festivaltemaet "Retninger."  

Søndag 4.novem ber   k l .18 .0 0  Al lehelgenssøndag

Minnegudstjeneste ved Tore Hummelvoll, Lise Strandberg og Arnfinn 
Nedland.Navnene på dem i Sandefjord menighet som er gått bort det siste 
året leses opp. 

Søndag 11.novem ber  k l .11.0 0 . 25.søndag  i  t r een ighetst i den

"Inntil verdens ende" Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo 
og Svein Rustad.Foreningen Øyas venner, Nordre skur og ballast, dansere 
fra Spotlight dansestudio. Søndagsskole  for barna. Offer til 
Kirkegårdsfondet på Syd-Georgia/ MiSK. Kirkekaffe.

Et ter  gudst jenesten :  Festivalsamtale med innhold fra festivaltemaet 
"Retninger."  

Søndag 18 .novem ber .k l .11.0 0 . 26.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste for små og store ved Tore Hummelvoll, Jeanette Broager 
Meyer og Sofie Bergh. Deltakere fra "Lys Våken" deltar. Utdeling av 
4-årsbok. Offer til Sandefjord menighets misjonsprosjekt. Kirkekaffe.

Onsdag 21.novem ber  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Enkelt måltid etter gudstjenesten

Søndag 25.novem ber k l .11.0 0  Dom ssøndag/ K r i st i  kongedag

Kunst- og musikkgudstjeneste  ved Therese Bustadmo og Svein Rustad.

Offer til MiSK. Kirkekaffe.

Søndag 2.desem ber .k l .11.0 0 . 1.søndag i  adven tst i den

Lysmesse ved Therese Bustadmo og Sofie Bergh. Menighetens 
kulturkonfirmanter og Sandefjord barnekor deltar.Offer til Kirkens 
bymisjon. Kirkekaffe.

Søndag 9.desem ber .k l .11.0 0 . 2.søndag i  adven tst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad. Søndagsskole  

for barna. Offer til Det teologiske menighetsfakultet. Kirkekaffe.

Onsdag 12.desem ber  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Fløyelspikene synger. 

Enkelt måltid etter gudstjenesten

sandefjord_menighet

sandefjordkirke
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