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Fer ieklubben s.2 og konf irmasjon s.3Les også om:

Eva K jønnø bl i r  pensjon i st :

- Det  har  vær t  en  glede å vær e her

Siden  1998 har   Eva K jønnø 
vær t  ansat t  som  k i r ket jener  i  
Sandef jor d k i r ke og bl i t t  et  
k jen t  ansi k t  for  m ange i  byen . 
15. jun i   er  hennes si ste 
ar beidsdag.

Eva har gjort en imponerende 
innsats med å holde skikk på kirke 
og prester i Sandefjord menighet, 
men det begynte ikke der.  Hun 
startet som vaktmester på Sandar 
menighetshus og kirketjener i 
Sandar kirke allerede i 1988.  

Oppvekst  i  Fr elsesar m een
Eva har levd det meste av livet i 
Sandefjord og vokste opp på 
Lasken. Over fjorden på Framnes 
var det en gutt som het Thor, og de 
møttes etter hvert gjennom 
Frelsesarmeens speidergruppe og 
ungdomsgruppe. Det tok begge 
utdannelsen som frelsesoffiserer 
og jobbet for Frelsesarmeen i 11 år. 
Det var mye sosialt arbeid, blant 
annet to perioder i Blåkors, men de 
hadde også ansvar for to ulike 
menigheter underveis.  De kom 
etterhvert tilbake til Sandefjord 

hvor  Thor jobbet for Mjøløst og 
Eva  begynte som vaktmester. 

To r under  m ed k r ef tsykdom
I  overgangen mellom jobbene i 
Sandar og Sandefjord hadde hun 
sin første runde med kreft. Hun 
kom seg over den, men dessverre 
kom den tilbake for et par år 
siden, og det har tæret på.  Den 
siste tiden har hun derfor delt 
stillingen med Ian McCracken og 
de har utfylt hverandre på en 
veldig god måte. Sin kjære Thor 
har også i alle år vært en trofast 

Eva har sin siste dag som kirketjener 15. juni. Foto: Tore Hummelvoll



og uvurderlig støtte og har gjort 
mange av de praktiske oppgavene 
hun selv ikke har  klart. 

K i r kefestdager  og høyt i der  best
Det har vært mange gode opplevelser 
i Sandefjord menighet. Det ble en god 
start sammen med prestene Roar 
Bredal og Svein Forsberg og kantor 
Svein Rustad.  Menigheten hadde 
vært vant til en mannlig kirketjener, 
men hadde ikke noe i mot at 
stillingen nå ble ivaretatt av en 
kvinne. I  starten hadde de eget kontor 
like ved kirken og oppgavene var 
veldig varierte som kirketjener. Når 
Eva tenker tilbake på alle årene hun 
har jobbet i Sandefjord, er det særlig 
kirkefestdagene og høytidene hun 
trekker frem som høydepunkter. - Jeg 
har lært så mye om musikk av Svein 
(Rustad red.merk). Han er så flink til 
å forklare. Særlig i de første årene 
fant vi på mye morsomt, slik som 
jubileum for fru Markussen, som er 
kjælenavnet for orgelet i kirken. Da 
hadde vi  ballonger og confetti på 
orgelet.  -Og jeg har fått være med på 
mange spennende besøk hos 
kunstnere når  vi har hentet kunst til 
festdagene. 
   Som kirketjener har det vært Evas 
oppgave å tilrettelegge for utallige 
konserter.  Selv om det har vært mye 
jobb, har det også beriket livet hennes 
stort. Hun har også hatt stor glede av 
å legge til rette for barnehage- og 

Foto: Per Holmen

Solvangsenteret

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

30. mai: Besøk av diakon Guri 
Ree Bjørkås  

Oppstart i høst: 5. september, 
deretter blir de neste treffene 
3. oktober og  7. november. 

Vanligvis i Bugården kirke 
torsdager fra 18.00 ? 19.30 

Sommeravslutning med gril l ing 
på Strand leirsted  torsdag 8. juni 
kl. 17.30 ? 19.30 
Gi beskjed til Guri Ree Bjørkås 
456 65 376 om du trenger skyss. 
Oppmøte ved Sandar 
menighetshus. 

Datoer for høsten:
 14. september, 12. oktober, 
9. november og 14. desember 

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

22. mai:   Marie og Rune Berg fra 
Frelsesarmeen .

Oppstart i høst: 28. august.
Deretter blir det treff  annenhver 
mandag. 

Ranviksenteret
skolebesøk til høytidene. Hun er 
veldig glad i å pynte til jul og påske 
og flere er bekymret for  hvordan 
det blir når Eva slutter! Selv synes 
hun gudstjenestene på julaften med 
Sandefjordsballetten har vært årets 
høydepunkt  i kirken.  Det har også 
gitt gode minner for barnebarna i 
Sandefjord. De har ofte kommet til 
den siste gudstjenesten og hjulpet 
mormor med å ringe inn julen og 
rydde før  de har dratt hjem til 
julemiddagen.  -Det blir rart å slutte 
som kirketjener, sier Eva.  Samtidig 
ser hun frem til å være mer 
sammen  med sine tre barn og seks 
barnebarn. Og ikke minst sin kjære 
Thor!

Tore Hummelvoll 

SIMEN - sammen 
i menigheten 

K or t  om  pr ogr am m et : 

Onsdag 21. juni kl. 09.00-15.30: 

Bli kjent- dag, lek, moro 

Torsdag 22. juni kl. 09.00-15.30: 

Aktiviteter, lek og moro + overnatting i 

Bugården kirke 

Fredag 23. juni: Som m ar land i  Bø. 

Henting kl 16.30 

Endringer på programmet kan 

forekomme. 

Pris 200 kroner. 

Følg med i postkassen og på 

facebook-gruppen vår for mer 

informasjon! 

Eva har gledet mange med sin pynting av 
kirkerommet. Foto:  Tore Hummelvoll

Ferieklubb til Sandefjord!
Fer iek lubb i nnholdsr i ke dager  
for  bar n  på 4., 5., og 6. t r i nn .  

Den første uken i barnas 
sommerferie inviterer Sandefjord 
menighet til bading, leking, 
vannkrig, fest, utflukt, overnatting, 
aktiviteter, utflukt, bibel og 
trosopplæring. Tiltaket er et 
samarbeid samarbeid med 
Bugården og Sandar menigheter, 
og vi skal i all hovedsak være i 
Bugårdsområdet, bortsett fra på 
fredagen når vi skal til 
Sommarland i Bø! For barna er 
ferieklubben er en morsom og 
meningsfylt start på sommerferien, 
og gir opplevelser og læring for 
livet. 

Henrik Guii-Larsen



Konfirmasjon 2017 Alter tavle renset
Kirkens gamle altertavle, Jesus i 
Getsemane, er en av få gjenstander vi 
har fra gamle Sandefjord kirke. Kirken 
gikk tapt i den store bybrannen natt til 
16 mars 1900. Altertavlen og kirkesølvet 
ble i all hast reddet ut av den brennende 
kirken, og altertavlen ble også den nye 
kirkens altertavle da kirken ble innviet 
høsten 1903. Altertavlen ble i 1950 byttet 
ut med et alterbilde laget av Thorbjørn 
Danielsen. Denne altertavlen ble så 
erstattet av kirkens nåværende altertavle 
i 1963. Denne er laget av kunsteren 
Dagfin Werenskiold, og stod ferdig etter 
oppussing av kirken.  Glassmaleriet 
Jesus stiller stormen, som før hadde 
hengt over altertavlen, ble flyttet til 
vestveggen og kirkens første alterbilde, 
Jesus i Getsemane,fikk sin nåværende 
plass til venstre i kirkens kor. 
      Bildet er malt av Otto von 
Mengelberg fra Düsseldorf. Maleriet har 
mørknet mye i løpet av alle disse årene, 
og har nå fått en oppfriskning hos 
Galleri Tonne i Oslo. Arbeidet er utført 
av konservator Terje Tonne. Mye  sot er 
blitt fjernet og enkelte reparasjoner 
utført. Bildet betyr mye for mange i 
Sandefjord menighet. Det er derfor en 
stor glede at altertavlen nå fremstår i sin 
gamle prakt!  

Therese Bustadmo

Lør dag 3. jun i  k l .11

Vilde Bechmann
Sarah Sundby Becker
Oda Hasås Bergum
Cornelius Bjørk
Einir Viðar Björnsson
Andre'Elveland
Amanda Febakke
Thelma Febakke
Tuva Marie Grytten
Ingvill Adele Hansen
Louise Gulvik Hegdal
Sofie Nordstrøm Heibø
Tuva Karoline Larsen
Heidi Pettersen Lindbekk
Marie Martinsen
Karoline Holm Mathisen
Henrik Engen Meyer
Tomine Vestheim Mustaparta
Ida Celine Bakke Møller
Tinus Rilvaag
Emil Sara Isaksen
Anne Helene Sivås
Alexander Kraudy Solli
Herman Strand
Ingrid Bergene Aabrekk 

Lør dag 3. jun i  k l .13
Christoffer Johannes 
Aslaksen-Lorentzen
Pernille Bach
Madelene Christensen
Birgitte Dynestøl
Adrian Dahle Eriksen
Sandra Evensen
Kjell Kristian Evensen
Amalie Kvan Fadum
Helene Hansen
Nikolay Alexander 
Holtan-Andersen

Camilla Pihl Jacobsen
Adrian Einvik Jensen
Marius Kriauciunas
Lotte Camilla Kristiansen
Emil Lilja Thomessen
Oskar Ingemann Løken
Ingrid Aas Mortensen
Michelle Helle Myrvang
Tinius Sæther-Fredriksen
Ludvig Skagen
Nora Pamela Kristiansen 
Skalleberg
Helene Tyslum Sperre
Emma Aggborg Stakston
Sondre Floberg Svendsen
Marte Vike
Mary-Joan Vivelid
Yara Willems

Søndag 4. jun i  k l .11
Kristian Gunnerud Arvesen 
Paul Henrik Aune 
Silje Badski 
Ida Samuelsen Båtstø 
Susanne Lilloe Dalen 
Jacob Stange Danielsen 
Vilde Eidhamar 
Petronella Tordsdatter Halle 
Markus  Elleri Hansen 
Casper  Grude Henriksen 
Tuva Holtan 
Karoline Milett Hvidsten 
Morten Møller Johansen 
Stig-Adrian Ulvin Kristiansen 
Christina Sætre Lea 
Sander Lilleengen 
Norah Indiane Løve Olsen 
Marie Agnethe Pihl 
Nora Elizabeth  Sundet Rabone 
Elling Rilvaag Slåtta 
Isak Wangberg 

For informasjon om  programmet til Musikk i Sandefjord kirke:

misk.no

I  år  fal ler  kon f i r m asjonsgudst jenestene sam m en  m ed 
pinsen , og det  er  73 kon f i r m an ter  som  vi l  del ta på 
den  høyt i del i ge for bønnshandl i ngen . 

De fleste av konfirmantene har vært synlig til stede i 
gudstjenestene gjennom sin tjeneste som ministranter og 
dermed beriket gudstjenestene.  De som har bidratt til 
undervisningen gjennom året har hovedsakelig vært Therese 
Bustadmo (prest), Tore Hummelvoll (prest), Guri Ree Bjørkås 
(diakon) og Svein Rustad (kantor).  Sandefjord menighet 
ønsker våre konfirmanter og  deres  familier en velsignet dag.

K am m er m usikk  i  ver densk lasse  
Sandefjord blir hovedarena, med de to 
praktfulle konsertlokalene Sandefjord 
kunst-og kulturkirke og Sandar kirke. 
Konserter blir også avholdt i eventyrlige 
middelalderkirker og på magiske steder 
som Verdens Ende og Jarlsberg 
Hovedgard.  Fjord Classics presenterer 
et tyvetalls konserter i en usedvanlig 
spennende miks av  toppsjiktet i dagens 
klassiske musikkverden. Med blant 
andre Kathryn Stott, Lars Anders 
Tomter, Vikingur Ólafsson, István 
Várdai, Leif Ove Andsnes, Christian 
Poltéra, Henning Kraggerud, Esther 
Hoppe, Christian Ihle Hadland,  Stian 
Carstensen, , Ensemble Allegria, og 
mange mange flere. 
    Første års tema er "Livets dans", 
inspirert av Edvard Munchs maleri fra 
forrige sekelskifte. En tid hvor utrolig 
mye spennende av musikk, kunst og 
vitenskap utfoldet seg. Sjelens og åndens 
erkjennelse ble strukket i alle kanter. 

Fjord Classics 27.6- 2.7



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

w w w .sandef jor d.m en ighet .no

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  
Guri Ree Bjørkås 456 65 376
Tr osopplær er  
Henrik Guii-Larsen 971 05 803
K i r ket jener  
Eva Kjønnø
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 21.m ai  k l .11.0 0  6.søndag i  påsket i den  
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Tore Hummelvoll, Therese 
Bustadmo og Sofie Bergh. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.Offer til Norges 
KFUK-KFUM, Vestfold og Telemark krets

Onsdag 24.m ai  k l .12.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Suppe og kaffe etter 
gudstjenesten.

Tor sdag 25.m ai  k l .11.0 0  K r i st i  h im m el far tsdag

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. Dåp og 
nattverd. Kirkekaffe.Offer til Det Norske Misjonsselskap

Søndag 28 .m ai  k l .11.0 0  Søndag før  p inse

Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein 
Rustad. Nattverd. Offer til Musikk i Sandefjord kirke. Avskjed for 
kirketjener Eva Kjønnø. Kirkekaffe på Landstadsenteret. 

Lør dag 3. jun i .11.0 0  og 13.0 0   Pinseaf ten

Konfirmasjoner.Tore Hummelvoll, Therese Bustadmo og Arnfinn 
Nedland.Offer til menighetens arbeid

Søndag  4.jun i  k l .11.0 0 . Pinsedag

Konfirmasjon.Tore Hummelvoll, Therese Bustadmo og Arnfinn 
Nedland.Offer til menighetens arbeid

Søndag 11.jun i  k l .11.0 0  Tr een ighetssøndag. 

Skaper ver kets dag.

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. 
Nattverd.Offer til Søndagsskolen

Søndag 18 .jun i   k l .11.0 0 . NB!Sandar  k i r ke 

Søndag 25.jun i  k l .11.0 0  3.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo, Guri Ree Bjørkås og Svein 
Rustad.  Konfirmasjon.Nattverd. Offer til  Bryggekapellet.Avskjed for 
diakon Guri Ree Bjørkås. Kirkekaffe på Landstadsenteret

Søndag 9.ju l i  k l .11.0 0  5.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Øyvind Monstad og Ove Nilsskog. Nattverd. Offer til 
Kirkens fengselsarbeid.

Søndag 23.ju l i   k l .11.0 0   7.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Ove Nilsskog. Nattverd. Offer 
til Institutt for sjelesorg.

Søndag 30 .ju l i  k l .11.0 0  8 .søndag i  t r een ighetst i den . 

Fellesgudstjeneste i Br yggekapel let  Nattverd. 

Søndag 13.august   k l .11.0 0   10 .søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste vedTherese Bustadmo og Sofie Bergh. Nattverd. Offer til 
Det Teologiske Menighetsfakultet

Søndag 20 .august   k l .11.0 0   11.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste for små og store ved Tore Hummelvoll og Arnfinn 
Nedland. Skolestartere invitert.Nattverd. Offer til menighetens arbeid

Søndag 27.august   k l .11.0 0   12.søndag i  t r een ighetst i den

Kunst- og musikkudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Sandefjord kammerkor.Nattverd. Offer til MiSK.

Søndag 3.septem ber  k l .11.0 0   13.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll, Therese Bustadmo, prost Øyvind 
Nordin og Arnfinn Nedland. Konfirmantpresentasjon.Innsettelse av 
kapellan Tore Hummelvoll. Nattverd.Offer til  Det Norske 
Bibelselskap

 Søndag 10 .septem ber  k l .11.0 0   Vingår dssøndagen
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Utdeling av bok til 
2- og 4-åringer.Kulturbarnehagen Noahs ark deltar.Nattverd. Offer til 
menighetens misjonsprosjekt

Staben i Sandefjord menighet


