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Tid for konfirmasjon

Nå nærmer den store dagen seg. 
Årets kull har vært igjennom 
mange temaer og aktiviteter og 
når kommer vi til høytepunktet: 
Konfirmasjonen. Sandefjord 
menighet ønsker alle 
konfirmantene og deres familier 
til lykke med dagen:

Lør dag 1. jun i  k l .11   
Noah  Allerød  
Helene Jebora Solli Berge  
Ole Kristian Hansen  
Ida Johannessen  
Kenneth  Johansen  
Leon  Aleksander  Kapperud  

Lykke-May Kvammen  
Cornelia  Hoff Olafsen  
Malin  Hoff Olafsen  
Vilde  Røhne-Damgård  
Severin  Røhne-Damgård  
Andrea Bull Salomonsen  
Elias Heiland Samuelsen  
Carl-Olav Kraudy Solli  
Peter William Rabone Sundet  
Caroline  Lauritsen Vestly    
Nora Bergene Aabrekk 

Lør dag 1. jun i  k l .13   
Peder Markus Torbergsen Aas  
Ella  Askevold-Larsen  
Christina Braaten  

Selma Brænden  
Patrick Kar Davis  
Idunn Gislo Fensgård  
Theo Vågene Granholt  
Edvard Zimmermann Greger  
Nora Arentz Hagen  
Hannah Stickler Holm  
Emilie Aashildrød Holme  
Ingrid Holst-Larsen  
Line Holt  
Nikolai Einvik Jensen  
Fredrik Espolin Johnson  
Hannah Torstveit Klavenes  
Kaja Kristoffersen  
Daniel Leinslie Kvalå  
Jean Borrelly Linaae  
Richard Lundquist  
Anne Cecilie Nygaard  
Sander  Odberg  
Emanuel Olsbø  
Adrian Virik Ranvik  
Dina Helene Sundan Røed  
Sofie Torp  
John-Martin Vivelid    

Søndag 2. jun i  k l .11   
Frithjof Bettum  
Fia Haaland  
Emma Grav Håkonsen  
Julie Berg Jansen  
Marthe Aafos Jensen  
Daniel Ulrik Lange  
Leo Larsen  
Julie Aurora Lundgren  
Oscar Elsebutangen Nome  
Karla Esmeralda Velez Polanco    

I llustrasjonsfoto for neste års konfirmantbrosjyre. Fv: Emilie, Karla, 
John-Martin, Vilde og Marthe. Foto: Tore Hummelvoll

Fjord Classics går i sommer av stabelen 
for tredje gang i Sandefjord kunst- og 
kulturkirke fra 2. til 5. juli. Årets tema er 
?Pøbel?. Her vil det inspireres av det 
usiviliserte, det primitive, det rå, den 
opprinnelige, den ubetenksomme impuls, 

uslepen maskulinitet, det destruktive. 
Festivalen har med seg estiske Erkki-Sven 
Tüür som årets festivalkomponist og et 
20-talls internasjonale musikere fra 
toppsjiktet innen klassiskmusikk. Vi gleder 
oss til 10 konserter over 4 dager med 
uforglemmelige musikkopplevelser! 



Foto: Per 
Holmen

Solvangsenteret

SiMen betyr Sammen i 
menigheten, og er et åpent 
tilbud for voksne psykisk 
utviklingshemmede. Samling-
ene er Bugården kirke, men er 
et tilbud for alle menighetene i 
Sandefjord. Samlinger varer fra 
kl.18.00-19.30. Neste samling:

13. juni

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

Vår en  20 19
27.mai

SIMEN - 
sammen i 
menigheten 

Forsmannsenteret
Fredagsmøter hver uke 
kl.1030-1200
Andakt, sang og musikk. 
Enkel bevertning.

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet

Også denne sommeren vil kirken være åpen for 
besøkende. Hver onsdag mellom kl.10.00 og 14.00 vil 
det være mulig å besøke kirken.Vår trofaste kirkeguide 
Christa Lien tar imot de besøkende og forteller gjerne 
om kirkens historie og inventar. Det er også mulig å 
tenne et lys og ha en stille stund i kirkerommet.
Kirken vil også være åpen for besøkende flere lørdager, 
når det ikke er vielser.
Velkommen til kirken!

Åpen kirke i sommer 

 

Det  er  løf te om  20  gr ader  og 
m indr e behov for  
boblejakker  i  k i r ken  
f r em over . 

Kirken har blitt en del av 
Sandefjord kommunes sitt 
fjernvarmesystem.  Arbeidet 
begynte forrige høst, utført av 
rørlegger firma Oras. Det var 
ikke helt dramafri!  Alt gikk bra 
til å begynne med:  Rør ble gravd 
under baken fra eksisterende 
fjernvarme rør under 
Dronningensgate.  Over 500 
meter rør var montert i kirkens 
kjeller til å forsyne alle radiatorer 
som skulle bli plassert under alle 
kirke benkene, langs veggene, i 
gangene, våpenhuset og 
sakristiet.  Et teknisk rom var 
plassert under sakristi med alle 
pumpene og en datasystem for å 
styre det hele systemet.  

Men da oppstått et problem;  
leverandøren av de 50 benke 
radiatorer gikk konkurs!  Det var 
ikke mulig for Oras å få tak i 
dem.  Det var midten av oktober 
og nettene var kjølige.  Og det 
gammelt elektriske anlegget 
hadde blitt fjernet!

Heldigvis etter en lang, varm 
sommer, de tykke veggene i 
kirkene fortsatt beholdt en god 
del varme.  Og Oras hadde 
montert 6 kraftige radiatorer på 

Langtidsvarsel: varmt i kirken

veggene i kirkerommet.  Med 
bruken av dem og elektriske 
vifter klarte vi å holde en god 
temperatur gjennom 
kirkefestdagene på slutten av 
oktober og begynnelsen av 
november.  

I  midten av november  Oras 
endelig fikk tak i de benke 
radiatorer.  De begynte å jobbe 
på spreng så vi kunne får dem på 
plass før vinter egentlig begynte 
med alvor.  Våre trofast 
elektrikere fra Ditmar Enge 
monterte 20 temperaturføler 
koblet til sentral styring data 
systemet.  Et annet firma, 
Laugstol, gjorde det siste 
programmering og systemet var i 
full gang tidlig i desember.  

Vi håper alle som bruke kirken 
er fornøyd med temperaturen.  
Det har vært litt internt 
(vennlige) uenighet om nøyaktig 
hvor varmt det skal være og vi 
ønsker tilbakemeldinger på hva 
dere mener. Neste gang vi skal 
skrive litt mer om hvordan 
systemet virker og hvor 
?varmen? til fjernvarme kommer 
fra.  

Og vi gi en stor takk til alle som 
har jobbet med det og kommune 
som bevilget midler!  

 Ian McCracken

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

Dåpskjoler til låns



Quinder i sentrum

 Quinder i sentrum hadde 
samling på Store Bergan 
kirkesenter mandag 8. april. 
Vi var 17 stykker som hadde 
en flott kveld sammen med 
Dainel Waka, som er født og 
oppvokst i Kamerun. Hans 
beskrivelser av «hva livet har 
lært meg»,var en ærlig 
faktafortelling, som er ganske 
annerledes enn hva barn i 
Norge i dag opplever. Hans 
far var tiltenkt å bli områdets 
nye høvding, men i møte med 
norske misjonærer, valgte han 
å bli en kristen. Det førte til 
en slags utstøting i forholdet 
til den muslimske befolkning 
ellers i området. Daniels far 
forsto raskt at skolegang og 
utdannelse var nøkkelen til et 
bedre liv for hans familie, og 
han så at Daniel hadde et 
«godt hode» han ønsket å 
stase på. 
Kveg ble slaktet og omsatt til 
skolepenger for Daniel som 
ble sendt til College i 
Ngadoundere som 14 åring ? 
langt hjemmefra. Fars 
livsfilosofi ble plantet i den 
unge gutten som gjorde det 
meget bra på den norske 
skolen, som ble drevet av 
NMS misjonsselskaps 
misjonærer. Daniel fikk raskt 
tillitsoppgaver og viste seg 
som en god leder blant 
ungdommene, noe som førte 
den musikalske gutten til 
lederoppgaven i Gospel 
Singers. Denne gruppen 
sangere turnerte i Kamerun, 
og fikk også reise til Norge 
hvor de turnerte i 2 mndr og 
samlet inn penger til 
misjonen, alt tilrettelagt av 
Daniel. 

Barnas side
Vi tser  
Har du hørt om hønene som 
hadde så høy feber at det bare 
kom kokte egg? 
  
"Jeg er glad jeg er født i Norge", 
sa bonden, "for jeg kan bare 
snakke norsk". 

 Jeg synes sauen din løper fort, 
spesielt med tanke på at den 
var født lam! 
  
Søndagsskolem yster i er  
Løs oppgavene, og send inn. 
Det blir trukket en vinner, som 
får en premie. 
  
· Hva mange disipler hadde 
Jesus? 
· Hvor mener Jesus det er best å 
bygge hus ? 
· Hvilken dag valgte Gud som 
hviledag? 
  
Tegnekonkur r anse. 
Tegn Sandefjord kirke. 
Tegningene vil bli utstilt i 
kirken. Alle som deltar får en 
liten overraskelse. 
  
  
Bønn : 
Kjære Jesus. 
Takk for at du alltid passer på 
meg. 
Takk for at du vil være min 
venn. 
Takk for at jeg har noen som er 
glad i meg. 
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. 
Vi møter alltid opp i kirken kl. 
11:00, og går sammen over til 
søndagsskole kapellet. 
Så ta med en venn og kom. 

Han fikk stipend og kom til 
Rønningen folkehøyskole, og 
var i Norge ett år i 
1995/ 1996. Senere ble det 
studier ved høyskolen i 
Staffeldts gt. i Oslo. Han 
skaffet seg arbeid i sentrum 
og jobbet hardt for å 
finansiere egne studier i 
storbyen. Han har en 
bachelor i musikk, menighet 
og ledelse og er snart ferdig 
med sin master i 
organisasjonsledelse. 
Han er i dag ansatt i Nordre 
Slagen menighet som 
menighetspedagog, noe han 
trives svært godt med. Hans 
livsfilosofi er basert på tre 
pilarer: 
Troen på Gud er det 
bærende element, dernest 
troen på egne ressurser, og 
troen på venner og ta vare på 
slikt fellesskap. Han har selv 
hjulpet sine søsken med 
midler til å få seg en 
utdannelse og flere av 
brødrene er professorer med 
doktorgrader. Søstrene er 
lærere og moren har fått nytt 
hus, tegnet og bygget av 
Daniel. Han er en glad 
musiker og hobbymaler, som 
byr på seg selv i møte med 
alle mennesker. Liver har 
lært ham mye som vi i Norge 
har godt av å få innblikk i, og 
som viser at alt er mulig for 
den som vil og kan.  
Han takker den norske 
misjonsgløden og trofast 
givertjeneste for det han har 
fått med seg av mulighet til 
skolegang. 
Men det var en fars omsorg 
som gav den første spiren til 
nytt liv med ordene: 
«Vær snill mot andre, 
behandle dine 
medmennesker med respekt 
og omsorg, så kan ingen ting 
skade deg», i ti llegg til 
foreldrenes forbønn før de 
sendte ham fra seg. 
Vi som fikk lytte til hans 
levde liv, ble grepet av 
historien, hans kvaliteter 
som menneske og 
musikkgleden han delte med 
oss.
 
Referent: 
Bente Aven Lang 



Kon tak t  oss

post@sandef jor d.k i r ken .no
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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 26.m ai  k l  .11.0 0 . 6.søndag i  påsket i den

Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Sandefjord kammerkor deltar med  vår- og sommersanger og deler av 
W.A.Mozarts "Spurvemesse." Offer til MiSK.

Tor sdag 30 .m ai  k l .11.0 0  K r i st i  h im m el far tsdag

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad.

Offer til Stefanusalliansen,

Lør dag 1.jun i  k l .11.0 0  og 13.0 0

Konfirmasjonsgudstjenester ved  Tore Hummelvoll, Therese Bustadmo

og Svein Rustad.Sven Erik Andersen, trompet,Selma Mørk, fiolin, NN

Offer til menighetens arbeid.

Søndag 2.jun i .k l .11.0 0 . Søndag før  p inse

Konfirmasjonsgudstjeneste ved  Tore Hummelvoll, Therese Bustadmo

og Svein Rustad.Sven Erik Andersen, trompet,Selma Mørk, fiolin, NN

Offer til menighetens arbeid.

Søndag 9.jun i .k l .11.0 0 . Pinsedag

Høytidsgudstjeneste ved  Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland.

Offer til Sandefjord menighets misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 16.jun i  k l .11.0 0 . Tr een ighetssøndag

Skaperverkets dag. Gudstjeneste for små og store ved Tore 

Hummelvoll, Jeanette B.Meyer og Sofie Bergh. Utdeling av 6-årsbok. 
Søndagsskolens sommeravslutning. Offer til Kirkens bymisjon

Onsdag 19.jun i  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. 

Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 23.jun i .k l .11.0 0 . 2.søndag i  t r een ighetssøndag/

St .H ansaf ten

Gudstjeneste ved  Therese Bustadmo og . 

Offer til Bryggekapellet i Sandefjord.

Søndag 7.ju l i  k l . 11.0 0  4.søndag i  t r een ighetsst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og .Offer til Strand leirsted.

Søndag 21.ju l i .apr i l  k l .11.0 0  6 søndag i  
t r een ighetst i den / Aposteldagen

Gudstjeneste ved prestestudent Kristina Numme og Sofie Bergh. 

Offer til menighetens arbeid.

Søndag 28 .ju l i  k l .11.0 0  7. søndag i  t r en ighetst i den

NB! Fellesgudstjeneste i Bryggekapellet. Øyvind Nordin. Kjell Magne 
Bondevik, preken. 

Søndag 11.august  k l .11.0 0  9. søndag i  t r en ighetst i den

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Therese Bustadmo og Arnfinn 
Nedland. 

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

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 

Søndag 1.septem ber  k l .11.0 0  12.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og 

Søndag 8 .septem ber  k l .11.0 0  13.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste for små og store ved Therese Bustadmo og  Utdeling av 
2-årsbok.
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