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Julehilsen fra biskop Jan Otto:  Endelig hjemme
Det er krevende å være på 
flyttefot. Å skulle bryte opp fra 
det kjente og vante,  bla 
gjennom boligannonser og gå 
på visninger, og hele tiden lure 
på om man vil trives på det nye 
stedet. Vil barna finne venner, 
og vil vi etter hvert kunne føle 
oss hjemme? 

  Mange kjenner seg hjemløse, 
selv om huset man bor i er aldri 
så velinnredet og påkostet. Det 
kan handle om brutte relasjoner 
eller en følelse av utenforskap i 
egen familie eller vennekrets, 
eller en lengsel etter fellesskap 
og tilhørighet.  
  
Juleevangeliet forteller om en 
boligsøkende Gud, en Gud som 
søker fellesskap. I  den 
totusenårige beretningen fra 
Lukasevangeliet hører vi at det 
«var ikke husrom for dem», og 
derfor ble Guds Sønn født i en 
stall og svøpt og lagt i en 
krybbe. Og i Juledagens 
evangelium står det at «han 
kom til sitt eget, og hans egne 
tok ikke imot ham». Han fikk en 
miserabel mottakelse.  
  
Men det er slik Gud gjør sin 
entré i verden. Han gjør det 
enkleste rom til et hellig sted. 
Denne fortellingen har gitt håp 
og trøst til mange hjemløse og 
tent lys i mørket for millioner av 
redde og ensomme mennesker 
under ulike himmelstrøk.  
  
Det var ikke i kongens palass 
vismennene fant det nyfødte 
barnet. Gud var ikke å finne der 

det kanskje var mest 
nærliggende å lete. Han kommer 
til oss som en uventet gjest. I  
den greske teksten til 
Johannesevangeliet står det at 
Ordet «slo opp sitt telt» hos oss.  
  
Om det var denne julen han ble 
født, måtte vi kanskje lete etter 
ham i en av de mange 
flyktningeleirene. I  et telt blant 
de mange millionene som leter 
etter en bolig i eget land, eller 
blant de mange som fortvilet har 
lagt ut på en farefull ferd mot en 
ny framtid.  
  
Både hos Lukas og Johannes er 
det himmelens og jordens 
skaper det fortelles om. Gjeterne 
opplevde at himmelens herlighet 
lyste om dem, og englene 
forkynte en stor glede for hele 
folket. En frelser var født, og 
tegnet var et barn som var svøpt 
og lå i en krybbe. I  en verden fylt 

av hat og krig og angst og nød, blir 
Gud en av oss. Han søker 
fellesskap med oss mennesker 
akkurat slik vi har det. Med 
mennesker i uro og på flukt vil 
Gud dele telt.  
  
Han leter ikke etter pent møblerte 
hjem, for selv de luneste hjem kan 
mangle hjertevarme. Også velfylte 
boliger kan være preget av tomhet. 
Men Gud ser vår nød og kjenner 
vår lengsel. Ingen adresse er for 
dårlig eller for fin for Jesus.  
  
Selv i de enkleste hjem er det plass 
nok for Gud. Han vil være til stede 
med lys og varme. Der han finner 
hjerterom, tar han bolig. 
Juleevangeliet handler om å tro og 
ta imot. Når Gud går bo i våre 
hjerter, da er vår lengsel endelig 
hjemme. Da har vår tro funnet sin 
skatt.  
  
Jan Otto Myrseth, biskop 

Biskop Jan Otto Myrseth. Foto: Henrik Guii-Larsen
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SiMen og Sandefjord kirke 
presenterer Ranviks 
arbeidssenter kor:

"NO LIMIT"
Korleder: Elling Hem

Sandef jor d k i r ke 
17.desem ber  k l .18

Gratis inngang. Saft/ kaffe etter 
konserten. SiMen betyr 
Sammen i menigheten, og er et 
åpent tilbud for voksne med 
psykisk utviklingshemming. 

KONSERT

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet

Musikalske opplevelser for liten og stor

Babysang er et tilbud til alle barn 
i alderen 0-1 år sammen med 
foreldre. Vi møtes hver tirsdag 
fra 11-13 på Store Bergan 
kirkesenter. 
Det er lagt matter på gulvet med 
ulike rytmeinstrumenter 
tilgjengelig oppå. Vi samles i 
ring, med fokus på lek, 
utforsking, musikk, sang, nærhet 
og inkludering. For barnet er 
babysang et av de første møtene 
med kirken. I  sangstundene 
synges også barnesanger fra 
kristen barnekultur. 
Utgangspunktet for å delta er: 
"Du trenger ikke å ha en 
fantastisk stemme (eller ha 
sunget utenfor dusjen før). For 
barnet er din stemme den 
tryggeste og vakreste i verden." 
Poenget er ikke å skulle prestere, 
men å skape nærhet, trygghet og 
gode opplevelser sammen med 
ditt barn. I  tillegg knyttes det 
også nye vennskap mellom 
foreldrene som er der.  Det er 
flott å kunne bli kjent med andre 

som er på samme sted i livet som 
deg selv. 
Babysangen høsten 2019 drives 
av Turid Gulliksen, pensjonert 
helsesøster og Jeanette Meyer, 
menighetspedagog og 
førskolelærer. Sammen ønsker 
de å skape en god atmosfære 
med rom for den gode samtalen.  
Tirsdag 09.09 hadde vi høstens 
første babysangtreff, og vi fikk 
besøk av seks nydelige små 
babyer. Vi både danset 
babysamba, lærte sanger og 
seilte en deilig tur på både små 
og store bølger.  
Babysang er åpen for alle som 
har barn i alder 0-1 år. Etter 
sangstunden spiser vi lunsj 
sammen.  
Babysang er fin måte å 
stimulere sansene på. Lær 
sanger og regler som kan 
brukes hjemme! Møt andre barn 
og foreldre. 

Jeanette Broager Meyer

Julegryta koker 
hele året

DET NYE MENIGHETSRÅDET: Stående fv: Bente Aven Lang, Inger Marie Skårslette, 
Hilde Kristine Forsberg, Jan Arild Nordin, Dag Ivar Løkkemyhr, Tone Bergene 
Aabrekk, Kåre Henning, Lillian Nilsen. 
Sittende fv: Maiken Horn Bolset, Ragnhild Køltzow, Øystein Selnes, Turid Haugen, 
Therese Bustadmo.

Hvert år står Frelsesarmeen med sin 
julegryte for å samle inn penger til 
de som trenger hjelp i vår 
kommune. Sandefjord menighet 
støtter dette arbeidet. 
Dan Storck (ny korpsleder i 
Sandefjord) forteller:  
- Den hjelpen vi gir er framfor alt 
gavekort og matposer rett før jul. I  
fjor var det drøyt 200 
personer/ familier som fikk hjelp. 
Noe som vi mener betyr mye for 
disse menneskene. 
    Dan forteller om aktiviteten ellers 
i året: - Hver tirsdag i stort sett hele 
året har vi matutdeling og i 
gjennomsnitt er det ca 40 
personer/ familier som bruker dette 
tilbudet. Innimellom hjelper vi til 
med å betale en strømregning eller 
lignende.
Med årets midler planlegger vi også 
å gi julegaver til de innsatte i Sem 
fengsel, ordne med 
vinterferieaktiviteter for et antall 
barn og ikke minst til sommeren, 
fylle en buss med familier med svak 
økonomi for å dra til dyreparken i 
Kristiansand.  
  Det krever ganske mye folk for å 
holde gryta varm, avslutter Dan. Og 
vi er takknemlige for alle som tar en 
vakt ved gryta (1 til 2 timer).   Hvis 
du kan tenke deg å bidra med ei vakt 
ved julegryta oppunder jul, kan du 
ta kontakt med: 
dan.storck@frelsesarmeen.no eller 
sms til 41436712 
eller diakon Lise Strandberg 95 86 
97 86



Kristin Filbrandt er 42 år 
kommer fra Tyskland. Hun er 
født og oppvokst i det som før 
het Øst-Tyskland. Nå har hun 
flyttet til Sandefjord sammen 
med sin mann og begynt som 
frivillig i kirken vår.
 
-Hvor lenge har du bodd i 
Sandefjord?
-Jeg flyttet hit i august 2019. 
 
-Kan du fortelle litt om deg 
selv?
-Jeg er gift og kommer fra 
Tyskland. Jeg har ingen barn, 
men har søsken. Jeg kommer 
fra en stor familie. Jeg har 
jobbet som kommunal-
forvalter, men driver nå med 
salg av håndlagde møbler.  
Jeg hadde en god og trygg 
barndom.
 
-Hva fikk deg til å komme til 
Sandefjord kirke?
-Jeg møtte Christa (Lien 
red.merk) som var guide på 
Åpen kirke i sommer. Hun er 
også tysk, og vi fant en god 
tone og ble kjent. Christa 
inviterte meg til kirken. Jeg 
har ingen kirketilhørighet fra 
før, men følte at jeg kom hjem 
når jeg kom til Sandefjord 
kirke. Alle har tatt så godt i 
mot meg, og jeg føler meg 
glad og trygg i kirken. 
 
-Du har sagt ja til å være 
frivillig i kirken, hvor? 
-Jeg vil så gjerne bidra, da jeg 
har blitt tatt så godt imot. Det 

Barnas side
Vi tser

Har du hørt om osten som ville bli 
popcorn og endte som en ostepop?

Jeg er glad jeg er født i Norge, sa 
mannen, for jeg kan bare norsk.

Pappa skulle hjelpe datteren sin med 
matteleksene. -Om du har 7 
appelsiner den ene hånden og 6 
appelsiner i den andre hånden, hva 
får du da? -Store hender, svarte 
datteren. 

 

Søndagsskolem yster i er

Løs oppgavene og send inn. Det blir 
trukket en vinner, som får en premie.

Hva var Noahs ark?

Hva gjorde Jesus med vannet i et 
bryllup i Kanaan?

Hvor gammel var Jesus da han ble 
igjen i tempelet, uten at foreldrene 
viste om det?

Send til jeanette.broager.meyer@
sandefjord.kirken.no

Tegnekonkur r anse.

Tegn Sandefjord kirke.

Tegningene vil bli utstilt i kirken. Alle 
som deltar får en liten overraskelse.

Bønn :

Kjære Jesus.

Pass på alle som jeg er så glad i.

La det bli fred i verden.

Gi meg mot til å være ærlig og 
rettferdig. Amen.

Søndagsskolen

Søndagsskolen vår er for alle barn. 
Alle er velkommen til å være med. 
Når man er på søndagsskolen lærer 
man ulike fortellinger fra bibelen. Vi 
synger, danser, leker og har det gøy.

Siste denne høsten  er: 15.12

Vi møter alltid opp i kirken kl. 11:00, 
og går sammen over til søndagsskole 
kapellet.

Så ta med en venn og kom.

Jeanette Broager Meyer

er fint å være med på 
søndagsskolen, for der lærer 
om kristendom og kirken. I  
tillegg ble jeg spurt, og jeg 
hadde veldig lyst. Jeg ble 
glad når dere spurte meg. 
 
-Hva er ditt høyeste ønske?
-Det var å få flytte til Norge, 
så det er oppfylt. Jeg håper 
på å få bli her, siden jeg 
trives veldig godt. 
 
-Hvordan feirer du jul?
-I  år blir det skikkelig norsk 
jul, med masse pynt og 
norsk julemat. Mannen min 
er ikke så opptatt av julen 
som meg, så han synes nok 
det blir litt mye. Men jeg 
elsker det! I  Tyskland spiser 
vi wienerpølser og potetsalat 
på julaften og gås på 1. eller 
2. juledag. Jeg liker å bake, 
så kaker blir det. 
Jeg har aldri vært i kirken på 
julaften før, det skal jeg i år, 
og jeg gleder meg.  Min mor 
kommer og besøker oss 
julen, og jeg gleder meg til å 
vise henne kirken og den 
norske julen. Moren min 
begynner å bli dement, så jeg 
tror nok dette blir eneste 
julen hun kan reise hit, så 
den er ekstra viktig i år. 
Eller så ser jeg jo på noen 
julefilmer. I  Tyskland er Lille 
lord og Tre nøtter til 
Askepott vanlig å se på. 

Jeanette Broager Meyer

Kristin Filbrandt Foto: Privat

Ny frivillig i Sandefjord menighet



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

Gudstjenesteliste for Sandefjord kunst- og kulturkirke 

Søndag 15.desem ber .k l .11.0 0  3.søndag i  adven tst i den

Gudstjeneste ved  Therese Bustadmo og Sofie Bergh. Søndagsskole. 

Offer til menighetens arbeid.

Søndag 22.desem ber  k l .11.0 0  4.søndag i  adven tst i den

Gudstjeneste ved  Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. 
Solist: Benedikte Solheim. |Offer til Stiftelsen Signo.

Ti r sdag 24.desem ber  Ju laf ten

K l .14.30 : Julaftengudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad

Juleballett med musikere. Åge Kjær.

Sandefjord gutte- og jentekorps. Offer til Kirkens Nødhjelp

K l .16.0 0 : Julaftengudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad. 
Juleballett med musikere. Åge Kjær. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Onsdag 25.desem ber   k l .11.0 0  Ju ledag

Høytidsgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad

Offer til  Kirkens SOS i Tunsberg. 

Søndag 29.desem ber  k l .11.0 0 . Rom ju lssøndag

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll  og Svein Rustad

Offer til menighetens arbeid. 

Onsdag 1.januar  .11.0 0 . Nyt tår sdag

Nyttårsgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Erling Grostad.

Offer til Blå Kors.

Lør dag 4.januar  k l .16.0 0 : Ju let r efest  på Stor e Ber gan  k i r kesen ter

Søndag 5.januar  k l .11.0 0  H el l i gt r ekonger sdag

Gudstjeneste for små og store med helligtrekongersspill. Menighetens 
konfirmanter deltar. Tore Hummelvoll  og Arnfinn Nedland.

Offer til Store Bergan kirkesenter.

Søndag 12. januar  k l .11.0 0  2.søndag i  åpenbar ingst i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland. Offer til 

menighetens arbeid.

Søndag 19.januar   k l .11.0 0  3.søndag i  åpenbar ingst i den

Misjonsgudstjeneste ved Tore Hummelvoll, Sofie Bergh, Lise 

Strandberg og Knut Edvard Larsen. Sandefjord gospelkor v/  Marit

 Knoph og Stian Tveit. Offer til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag  26.januar  k l .11.0 0  

Gudstjeneste med fremføring av Johannesevangeliet ved Therese 

Bustadmo og Svein Rustad. Kulturkonfirmantene deltar. Offer til MiSK.

Onsdag 29.januar  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. 

Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 2.febr uar  k l .11.0 0  5. søndag i  åpenbar ingst i den

Visitasgudstjeneste. Biskop Jan Otto Myrseth, prost Øyvind Nordin m.fl.

Offer til Tunsberg bispedømme

Søndag 9.febr uar  k l .11.0 0  Såm annssøndag

Gudstjeneste for små og store ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland. 
Tårnagentene deltar. Samefolkets dag markeres. Offer til menighetens arbeid

Søndag 16.febr uar  k l .11.0 0  K r i st i  for k lar elsesdag

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Offer til menighetens 

misjonsprosjekt.

sandefjord_menighet

sandefjordkirke

Dåpskjoler til låns
Sandefjord menighet har 
dåpskjoler til utlåns. Kontakt 
Lise Strandberg på Sandar 
menighetshus i Bjerggata 56.
Tlf  33 45 44 50 (sentralbord)
lise.strandberg@sandefjord.
kirken.no
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