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Det stormer og Jesus sover! fortviler Tårnagentene. Da 
våkner Jesus og stilner stormen. Foto: Jeanette B. Meyer
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Tårnagenter i storm

Lørdag 09.02.19 var vi, 
sammen med Bugården kirke, 
samlet i Sandefjord kirke for 
årets tårnagent helg.  Det var 28 
barn i alder 8-9 år. Alle barna 
ble møtt i gangen hvor de ble 
krysset inn, og fikk oppgitt 
agentnummer og et hemmelig 
passord.  Videre ble de loset inn 
i kirken, hvor de måtte oppgi 
det hemmelig passordet for å 
kunne fortsette ferden. En liten 
skattejakt i ei bøtte med ris ble 
gjennomført, og skatten var en 
deilig karamell bit. 
Når alle hadde kommet frem til 
koret i kirken, ble de samlet i en 
ring. Deretter fikk alle agentene 
utdelt sin agentbevis. Etter på 
hadde vi noen runder med lek 
får å bli litt bedre kjent. 
Neste oppdrag på listen var 
oppdagelsesferd rundt i kirken 
via poster og ulike oppgaver. 
Oppdragene på hver post måtte 
løses for å finne ut hvor neste 

post befant seg. Det var 6 poster 
som var plassert i sakristiet, 
koret, prekestolen, våpenhuset, 
orgelet og klokketårnet. Etter 
oppdrag kirkerommet var løst, 
fikk alle som ville en omvisning 
i kjelleren sammen med Tore 
prest. 
Nå begynte agentene å bli 
sultne. Vi samlet derfor alle til 
en episode om tårnagentene fra 
NRK, mens vi ventet på at 
pizzaen ble levert.  Pizza og saft 
ble fortært med stor innsats og 
glede. Mens vi ryddet fikk 
agentene se en episode til av 
tårnagentene. 
Når vi startet opp igjen merket 
vi plutselig at 
menighetspedagog Jeanette var 
forvunnet. En av agentene ble 
med Tobias (ungdomsagent) ut 
for å lete. De fant skjerfet og 
vottene til Jeanette, men hun 
var og ble borte.  En av de andre 
agentene fant en konvolutt 

gjemt under en av kirkebenkene. 
Inni konvolutten var det et brev 
som lød for følgende: 
Oppdraget er i en ballong inne,
Bibelen gir agenttipset «Let, så 
skal du finne»
Plutselig kom det dalende ned 
masse ballonger fra galleriet. Noe 
var gjemt inni ballongene. Barna 
sprak ballongene, og fant 3 små 
lapper. De satte lappene sammen 
til: 
Mark. 4, 35-41
Men hva betydde dette? Agentene 
fikk lov å undre seg, og undersøke. 
Til slutt fant de ut at det var en 
henvisning til en bibeltekst. 
Kristin lese bibelteksten som 
handlet om da Jesus stillet 
stormen. Hun ringte i 
tårnagnetklokken. Da plutselig 
kom Jeanette løpende inn i kirken, 
andpusten og opprømt. Hun 
kunne fortelle at hun hadde sneket 
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Solvangsenteret

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

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:

11. april
13. juni

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

Vår en  20 19:
11.mars
25.mars
8.april
29.april
13.mai
27.mai

Ranviksenteret

SIMEN - 
sammen i 
menigheten 

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

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet

Bøkenes bok!
Søndag 17.februar markerte vi 
Bibeldagen 2019 og dagens offer gikk til 
Bibelselskapet og deres prosjekt med å 
oversette Bibelen til nye språk i Etiopia.  
Pengene vil gå til:

- Fullføring av bibeloversettelsene 
til konso-, kam bat ta- og 
hadiyya-språket,

- Leseopplæringsarbeid for å 
hjelpe folk å bruke de nye 
oversettelsene,

- En amharisk bibelutgave med 
kommentarer for nye 
bibellesere,

- Trykking og distribusjon av 
bibler og nytestamenter. 

Visste du at Bibelen er tilgjengelig i 
digital form? På bibel.no kan du lese 
hele Bibelen på ulike språk og 
målformer. Her finner du også 
informasjon om hvordan du kan få 
dagens bibelvers på e-post eller sms. 

Bibelver s på SM S:  

Mentor Medier (MM) har et samarbeid 
med Bibelselskapet, der MM tilbyr daglige 
bibelvers som tekstmelding til din 
mobiltelefon. Bestill abonnementet ved å 
sende BIBEL til telefonnr. 1933 (kr. 2,00 
pr. melding vil bli belastet 
telefonregningen= kr 60 pr mnd).
 10 % av overskuddet går til 
Bibelselskapets internasjonale 
bibelarbeid. For å stoppe: Send BIBEL 
STOPP til 1933  

Du kan også følge bibel.no 

på facebook:

Nyhet : Studiebibelen  

Studiebibelen er for alle som ønsker å fordype seg i 
Bibelens tekster. I   alt 38 bibelforskere har bidratt med 
innledninger til hver av Bibelens  bøker og med 
kommentarer til et bredt utvalg av vers og avsnitt. 
 
 Bidragsyterne har bibelfaglig bakgrunn fra bredden av 
landets  utdannings- institusjoner. I  innledningene 
vektlegger de blant annet  tekstens historiske bakgrunn 
og den innvirkning den har hatt på andre  tekster og på 
vår kulturhistorie.      bi bel .no



Sandef jor d m en ighet  
for nyet  avtalen  m ed Det  
Nor ske M isjonsselskap 
søndag 3. m ar s.
Tidligere misjonær i Kamerun 
og på Madagaskar Sigrun 
Volden og diakon Lise 
Strandberg forberedte utstilling 
og informasjon om Madagaskar 
og menighetens prosjekter der. 
Under gudstjenesten ble den 
nye avtalen undertegnet på 
høytideligvis. MR-leder Bente 
Lang og representant for NMS 
Liv Grytnes foretok 
undertegningen.  På gassisk vis 
hadde vi også auksjon under 
kirkekaffen til inntekt for 
prosjektene. 

M isjonspr osjek tene
Gjennom misjonsoffer i 
gudstjenestene støtter vi det 
diakonale arbeidet for et verdig 
liv og en bedre hverdag i byen 
Antsirabe på Madagaskar. Du 
kan også støtte prosjektene 
personlig. 
   Mange i byen er fattige og 
hjemløse. De livnærer seg ved å 
tigge eller lete etter mat i 
søppelhauger og på torget. Den 
gassisk-lutherske kirke (FLM) 
møter de enorme sosiale 
utfordringene med en rekke 
diakonale tiltak. NMS støtter 
deres arbeidet som omfatter 
følgende: 
   Et diakonalt senter som har 
som mål å hjelpe arbeidsledig 
ungdom i alderen 15 ? 35 år ut i 
lønnet arbeid. De tilbyr kurs, 
formidler stipend og gir 
interessert ungdom råd om 
hvordan de kan starte egen 
virksomhet. Senteret driver 
også egen barnehage. Barna får 
tre måltider om dagen og 
medisinsk hjelp hvis de trenger 
det. Mødrene får opplæring i 
kosthold og hygiene.  
    I  prosjektet inngår også 
arbeidet ved Akany 
Fanomezantsoa (fattigsenteret) 
der de som trenger det aller 
mest får et tilbud. 
Kvinneforeningen jobber på 
dugnad her. Senteret driver 

matutdeling, grunnleggende 
lese- og skriveopplæring for 
barn fra slumområdene, 
alfabetiseringsklasser for 
voksne og undervisning i søm 
for enslige vanskeligstilte 

mødre.  
  
Sosial innsats på Antsirabe 
dreier seg i tillegg om 
Barnehjemmet Akanisoa som 
gir plass til rundt 20 barn og 
unge i alderen 3-20 år. Her får 
barna omsorg og kjærlighet i 
trygge omgivelser og blir sett og 
fulgt opp på best mulig måte. 
    Det ligger brosjyre om 
prosjektene i kirken. Der finner 
du også informasjon om 
hvordan du kan bli fast giver til 
prosjektet.

Lise Strandberg  

Ny misjonsavtale undertegnet

Det  Nor ske M isjonsselskap  
(NMS) er Norges første 
misjonsorganisasjon, etablert i 
1842 i Stavanger. NMS er en 
selvstendig organisasjon 
innenfor Den Norske Kirke og et 
redskap for å realisere kirkens 
misjonsoppdrag. 

Flere hundre av landets 
menigheter har en 
samarbeidsavtale med NMS. 

Visjon: En levende, handlende 
og misjonerende kirke i alle 
land.  NMS ønsker å ivareta hele 
mennesket gjennom de tre 
programmene: BUDSKAP 
(Evangelisering og 
menighetsbygging) BISTAND 
(Diakoni og bistand)
 BYGGING (Lederutvikling og 
organisasjonsbygging)   

Etter at Sigrun Volden (i midten) delte erfaringer fra Madagaskar, undertegnet 
Bente Lang (t.v) og Liv Grytnes den nye misjonsavtalen. Foto: Tore Hummelvoll



Tegnekonkurranse. 

Tegn Sandefjord kirke.  

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

  

 Bønn: 

Kjære Jesus. 

Pass på alle som er glad i meg.  

La alle barn ha en venn.  

Hjelp alle barn å sove trygt om 
natten. 

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 
søndagsskolekapellet.  Se oversikt 
på bakerste side.

Så ta med en venn og kom.  

Barnas side Søndagsskolen

Vi tser  
? Mamma, mamma, vet du hvor 
mye tannkrem det er i en 
tannkremtube?
 ? Nei
 ? Det vet jeg, det er to ganger 
frem og tilbake over sofaen. 

 
-Hvorfor er elefanten så stor? 

-Den ville sett veldig dum ut med 
så lang snabel om den var liten. 

-Hva er ynglingssangen til 
meitemarken? 

-Deilig er jorden. 

  

Søndagsskolemysterier 

Løs oppgavene, og send inn til 
jeanette.broager.meyer@
sandefjord.kirken.no. 
Det blir trukket en vinner, som 
får en premie. 
-Hva het mammaen til Jesus? 

-Hva slags dyr ble Jona svelget 
av? 

-Hvor mange disipler hadde 
Jesus? 

  

I  høst startet vi med 
søndagsskole i Sandefjord 
menighet. Vi holder til i 
kapellet på andre siden av 
veien for kirken. Vi møter alltid 
opp i kirken kl. 11, og går 
samlet over i kapellet.  
Oppstart av søndagsskolen har 
vært en suksess. Vi er 
gjennomsnittlig 15 barn pr 
gang. Samlingene legges opp 
med sang, bibelfortelling, lek 
og formingsaktiviteter. Vi 
følger opplegget sprell levende 
til søndagsskolen.no, men 
krydrer det litt med eget 
innhold.  
Vi starte alltid med en sang og 
tenning av lys. Deretter åpnes 
skattekisten, som gir tips om 
hva dagens samling skal 
handle om.  
Skattekisten vår er litt magisk, 
den kan kun åpnes av barn. I  
tillegg til gjenstander som gir 
hint om bibelfortellingen, 
ligger det også et brev til barna. 
Brevet inneholder dagens 
spørsmål, som skal hjelpe barn 
å reflektere over innholdet i 
dagens bibeltekst. 
Sangene vi synger er ofte med 
bevegelser. Barna syntes 
danseleken er supermorsom, 
så den avslutter vi alltid med 
etter velsignelsen.  
Etter danseleken, gjør vi en 
formingsaktivitet. Etterpå er 
det rom for frilek.  
Alle får med seg bladet Barnas 
hjem.  
Søndagskolen er et flott tiltak 
som gir barn mulighet for 
kristent felleskap med barn på 
samme alder.  
Litt læring og mye moro. Å gi 
Jesus til barna er en viktig 
oppgave som vi er så glade vi 
får lov til å gjøre.  
 
Jeanette Broager Meyer

(fortsettelse fra s1)
seg opp til kirketårnet for å 
ringe med klokkene, da hun 
plutselig forsvant og havnet i 
en båt midt ute på havet. I  
båten var det mange andre, og 
foran i båten lå Jesus og sov. 
Det blåste opp til storm, alle i 
båten ble kjempe redde og 
ropte på Jesus for å få hjelp. 
Han hadde reist seg opp i 
båten, og ropt: STILLE!, så 
hadde vinden løyet og bølgene 
stilnet. Jeanette hadde gått 
fremover i båten for å takke 
Jesus, da hadde han gitt henne 
en lapp. På lappen stod det: 
«Vær ikke redde,
fortell hva som skjedde
Alle i kirken må få se
at Jesus lever, - fortell om dét!» 

Hvor har dompappen gjemt  seg i Sandef jordsposten?

Så var det tid for 
gudstjenesteverksted. Vi fra 
Sandefjord kirke skulle øve på 
bønner, sanger og 
dramatisering som vi skulle 
vise frem dagen etter på 
gudstjenesten.
Tilslutt laget vi 
edderkoppmuffins som ble 
servert på kirkekaffen dagen 
etter. 
Barnas innsats på 
gudstjenesten på søndag var 
fantastisk. Her fikk vi oppleve 
innlevelse, sang, og lesing med 
stort engasjement. Vi i staben 
kunne ikke vært stoltere. 
Takk til alle som deltok, håper 
vi ser dere igjen neste år.

Jeanette Broager Meyer



Bøker og kvinner hører sammen
M andag 11. febr uar  kom  L i v Gade t i l  Quinder  i 
sentr um .  L i v Gade er  hele Nor ges bok inspi r ator  og 
holdt  et  feiende spr ek t  og i nnholdsr i k t  for edr ag om  
12 nye bøker . 
 
Quinder i sentrum er en møteplass for kvinner på Store 
Bergan kirkesenter hvor man ønsker å bli kjent med 
hverandre, høre foredrag og diskutere temaer som kvinner er 
opptatt av. Denne kvelden samlet vi 25 damer mellom 30 og 
80 år.
     Liv Gade er dama si. Jeg hørte henne for noen år siden et 
par ganger med slike foredrag. Nå synes jeg hun har 
forandret seg, til det bedre! Alle vokser vi jo med jobben vi 
har! Liv kan bøkene hun presenterer drivende godt. Hun 
klarer liksom å åpne boka for oss og ta oss med inn i den. 
Hun har massevis av sjarm og et lett språk. Slikt blir det 
selvsagt god stemning av i salen også. Bøkene ble loddet ut 
etter foredraget, og det var populært blant damene.Kaffe og 
deilige påsmurte boller bidro til å skape hygge den kvelden. 
    Neste Quinde-sam l ing på Store Bergan Kirkesenter er 
mandag 8. april kl 19. Da kommer Daniel Waka fra Kamerun 
(har bodd i Norge i 18 år). Han forteller hva livet har lært 
ham. Kom da vel! 
  
Solveig Elsebutangen Vennesland  

I  januar feiret vi det nye året i 
Kulturbarnehagen Noahs Ark med 
nyttårsfest for foreldre, barn og 
ansatte. Alle bidro med mat til felles 
bord. Underholdning for kvelden sto 
klovnen «Mortinini» for ? for barna, 

mens Per Anders 
Nordengen hadde 
foredrag for foreldre 
og ansatte, med 
«Verdens viktigste 
jobb» som tema ? en 
flott feiring for alle. 

I  februar feiret vi 

Samenes 
nasjonaldag og 
14. februar var 
det tid for 
karneval, her 
var det duket 
for utkledning, 
dans, sang, 
pølsefest og 
dukketeateret 
«Sjørøverøya» 
med Peter Wiik.  

I  midten av 
mars skal de 
ansatte ha 
plandag med 
Kari Pape som 
foredragsholder 
om; 
«Livsmestring, 
lek og 
medvirkning», 
som en del av 
vår interne 
kompetanseheving for arbeid med 
Rammeplan ? 17.  

Heidi Ferrandi

Nytt fra Noahs Ark

Sandefjord menighet trenger bøssebærere

I  år har vi valgt å ha 
fasteaksjonen på søndag 7. 
april rett etter gudstjenesten. 
Ved siden av konfirmantene 
trenger vi flere til å dekke alle 
rodene vi har ansvar for. Blant 
annet trenger vi folk som har 

tilgang til bygårdene i soknet. 
De har ikke vært besøkt de 
senere årene. Aksjonen varer 
2-3 timer. Kontakt 
tore.hummelvoll@
sandefjord.kirken.no



M iSK  ønsker  i gjen  
velkom m en  t i l  
påskefest i valen  «M ens vi  
ven ter  på vår en» som  f i nner  
sted f r a lør dag 23.3 ?  søndag 
31.3. Pr ogr am m et  for  år ets 
fest i val  i nneholder  en  r ekke 
f lot te konser topplevelser  
som  vi  håper  skal  bl i  t i l  glede 
for  m ange.  

Lør dag 23. m ar s k l . 130 0   
Oper acafé på H jer tnes, 
bibl i oteket
 MiSKs påskefestival innledes i år 
med en festlig operacafé med 
sopranen Ann-Helen Moen og 
tenoren Kjetil Støa, to av våre 
fremste operasangere. De deltar 
også i den store 
operaoppsetningen av Verdis 
opera «Macbeth» som finner sted 
på Hjertnes i starten av april. 
Svein Rustad sitter ved klaveret. 
Operacaféene finner sted i en 
hyggelig atmosfære og har et stort 
og trofast publikum. Konserten 
gjentas på Bølgen kulturhus i 
Larvik kl. 1500. 

Lør dag 23. m ar s k l . 20 0 0   
Ar vo Pär t : 
«Johannespasjonen» for  

kor , sol i ster  og m usiker e
 Arvo Pärt fra Estland er en av vår 
tids store «kult-komponister» 
med en enestående musikk 
preget av skjønnhet og sakral 
stemning. Ved Sandefjord 
kammerkors 20-årsjubileum 
framføres hans Johannespasjon 
for kor, solister og musikere. 
Verket sto også på programmet 
ved korets debutkonsert i 1999. 
Det er en begivenhet at dette 
storverket nå settes opp igjen, gå 
ikke glipp av denne sakrale 
opplevelsen. Dirigent er Svein 
Rustad. 

Søndag 24. m ar s k l  19
Bønn  for  jor da - Biobar okk
Biobarokk er et 
tidligmusikkensemble som spiller 
folkelig barokkmusikk  fra Norge 
og andre land i Europa, og litt 
folkemusikk på kjøpet.  
Ensemblet utforsker i sine 
konserter hvordan musikklivet i 
Norge kunne  ha foregått på 
1700-tallet, en tid hvor de fleste 
nordmenn fortsatt  bodde på 
landet og var avhengige av jorda 
for å klare seg. I  dag er vi  også 
avhengige av jorda, men vi 

opplever det kanskje på en 
annen måte.  Kanskje har vi 
likevel noe til felles?
     1700-tallet var en religiøs 
periode, og kirken og religionen 
spilte en  viktig rolle i folks 
hverdagsliv. I  denne konserten 
henter Biobarokk  frem den 
religiøse musikken og byr på 
salmer, folketoner og 
kirkemusikk i  nye og gamle 
arrangementer. Velkommen til 
en stemningsfull konsert med  
rom for refleksjon og ettertanke 
hvor vi får høre både kjente og 
ukjente  melodier, samt musikk 
av blant andre Purcell, Roman, 
Bach og Lully.
  Medvirkende er: 

  Lynetta Taylor Hansen, 
travers
Kristin Janset, blokkfløyter  
Roar Blåsmo-Falnes, 
barokkcello  Thomas Schoofs 
Melheim, theorbe/ barokkgitar  

Ti r sdag 26.m ar s k l .19
Fenom enet  Pär t  
Fest i val for edr a på 
Landstadsen ter et  om  den  
est i ske kom pon isten  Ar vo 
Pär t  ved Em i l  Ber nhar dt   

Påskefestival: "Mens vi venter på våren"

Sondre Bratland (t.h) og Iver Kleive  fremfører Syng meg heim onsdag 27. mars. Foto: MISK



 Arvo Pärt er verdens mest 
spilte nålevende komponist. 
Hva er det som  tiltrekker oss 
ved denne komponisten og 
hans musikk? Hvilke 
sammenhenger  kan den forstås 
ut fra, og hvordan erfarer vi 
den? Foredrag ved  
musikkritiker Emil Bernhardt.
Emil Bernhardt (bildet) er 
musikkritiker i Morgenbladet 
og stipendiat i 
oppføringspraksis ved Norges 
musikkhøgskole. 

Onsdag 27. m ar s k l . 120 0  
Lunsjkonser t  m ed unge 
u tøver e f r a Vest fold
 MiSK inviterer under 
påskefestivalen til en vakker 
lunsjkonsert av ca. 45 min. 
varighet med to unge klassiske 
musikere fra Vestfold, Rebecca 
Nøstrud Isaksen på fiolin og 
Dag Øyvind Larsen på klaver. 
De har satt sammen et variert 
kammermusikkprogram med 
komposisjoner av bl.a. 
Mendelssohn, Mozart, Grieg, 
Franck og Fauré. 

Onsdag 27. m ar s k l . 190 0   
«Syng m eg heim » - Sondr e 
Br at land og I ver  K lei ve
 To musikalske nestorer som 
har fylt kirker og konsertsaler 
med musikk gjennom et langt 
liv, møtes under MiSKs 
påskefestival «Mens vi venter 
på våren» når Sondre Bratland 
og Iver Kleive holder konsert i 
kunst- og kulturkirken. På vei 
mot vårløsningen blir dette en 
lysende opplevelse av skjønnhet 
og varme, der alle får drikke av 
kirkens gamle kilde av vakre 
sangskatter. La ikke denne 
opplevelsen gå fra deg.  

Tor sdag 28 . m ar s k l . 190 0   
Fr ansk -r ussi sk  
m ester m øte
 Kongelige Norske Marines 
Musikkorps under ledelse av 
Cathrine Winnes inviterer 
under MiSKs påskefestival til 
en storslått konsert med 
musikk av to av forrige 
århundres mest betydningsfulle 
komponister, Igor Stravinskij 
og Lili Boulanger.Den norske 
klaversolisten Joachim Carr har 

de siste årene etablert seg som en 
av de mest spennende nordiske 
musikerne. Blant høydepunkter 
senere år ruver hans fremføring av 
Griegs klaverkonsert ved 
avslutningskonserten på 
Festspillene i Bergen 2017. 

Fr edag 29. m ar s k l . 140 0  
K lokkespi l l toner
 Sandefjord kunst- og kulturkirke 
har i dag et av landet største og 
fineste konsertklokkespill med 
hele 49 klokker. Under 
MiSK-helgene rundt 
siste søndag i 
månedene arrangeres 
små 
klokkespillkonserter av 
20?25 minutters 
varighet. De innledes 
med lesing av 
søndagens evangelium 
og Fader vår. I  
etterkant er det 
anledning til å komme 
opp i kirketårnet og se 
instrumentet. 
Klokkenist Arnfinn 
Nedland spiller. 

Lør dag 30 . m ar s k l . 
120 0  «Fr u  
M ar cussen  ?  
Sandef jor ds 
dr onn ing» er  40  år , 
1979 ? 20 19
 Under påskefestivalen 
inviterer MiSK til 
morsom lunsjkonsert 
med lekende og 
brusende orgelmusikk 
fra galleriet satt sammen med 
toner fra lirekasser fra Vestfold 
lirekassevenner nede i 
kirkerommet! Sandefjord kirkes 
orgel som i år feirer sitt 
40-årsjubileum, regnes som et av 
Norges flotteste orgler med sine tre 
manualer og over 3200 piper. 
Medvirkende er kulturkirkekantor 
Svein Rustad og lirekassespillere 
fra Vestfold. 

Søndag 31. m ar s k l . 110 0  
«Sor gen  og gleden  de vandr er  
t i l  hope» - M iSK -helg
 Inspirert av den gamle salmen 
«Sorgen og gleden de vandrer til 
hope» inviterer MiSK under 
påskefestivalen til en kunst- og 
musikkgudstjeneste med tekster og 

toner av både sorg og glede, 
pasjon og oppstandelse. 
Sandefjord kammerkor 
medvirker under ledelse av 
Svein Rustad og liturg er 
sokneprest Therese Bustadmo. 

Søndag 31. m ar s k l . 190 0   
«Vår tegn»  

MiSKs påskefestival avsluttes 
med konserten «Vårtegn» med 
koret Bel Canto Vestfold med 

gjester. Publikum inviteres til 
en innholdsrik og vakker 
konsertopplevelse, og koret 
gleder seg til samarbeidet med 
sangeren Magne Fremmerlid, 
en strykekvartett og sangere fra 
musikklinjen på SVGS. 
Repertoaret spenner fra 
Schubert, via Grieg til Knut 
Nystedt. Dirigent er Kristina O. 
Gidefeldt. 

 
Svein Rustad
kunstnerisk leder

Emil Bernhardt foredrar om Arvo Pärt



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 
Onsdag 6.m ar s k l  .18 .0 0 . Askeonsdag

Askeonsdagsgudstjeneste med allment skriftemål, tegning av askekors 

og nattverd ved Therese Bustadmo og .

Søndag 10 .m ar s k l .11.0 0  1.søndag i  fastet i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland. 

Offer til Signo. Søndagsskole

Søndag 17.m ar s.k l .11.0 0 . 2.søndag i  fastet i den

Gudstjeneste ved  Tore Hummelvoll og Sofie Bergh.

Offer til Sosialmedisinsk senter

Søndag 24.m ar s.k l .11.0 0 . M ar ia budskapsdag

Gudstjeneste ved  Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland.

Offer til Kirkens familievern.

Søndag 31.m ar s.k l .11.0 0 . 3.søndag i  fastet i den

Kunst- og musikkudstjeneste ved  Therese Bustadmo og Svein Rustad

Offer til MiSK. Søndagsskole.Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 7.apr i l  k l .11.0 0 . 4.søndag i  fastet i den

Gudstjeneste med fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved  Tore 
Hummelvoll og Sofie Bergh. Innsamlingsaksjonen begynner etter 
gudstjenesten. 

Søndag 14.apr i l .k l .11.0 0 . Palm esøndag

Gudstjeneste for små og store ved  Therese Bustadmo, Jeanette B.Meyer 

og Arnfinn Nedland. Påskespill. Offer til SiMEN (Sammen i menigheten)

Tor sdag 18 .apr i l  k l .11.0 0  Sk jær tor sdag

Skjærtorsdagsudstjeneste ved  Tore Hummelvoll og Svein Rustad

Offer til Sandefjord menighets arbeid.

Fr edag 19.apr i l  k l .18 .0 0  Langf r edag

Pasjonsaften. Therese Bustadmo og Svein Rustad.

Lør dag 20 .apr i l  k l  21.0 0  Påskenat t

Påskenattsgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 

Ansatte og frivillige fra Sandefjord prosti. 

Søndag 21.apr i l  k l . 0 9.0 0  Påskedag

Høytidsringing med klokkespillet ved Arnfinn Nedland

Søndag 21.apr i l  k l .11 Påskedag

Høytidsgudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad Offer til 
Sandefjord menighets misjonsprosjekt på Madagaskar.

Onsdag 24.apr i l

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. 

Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 28 .apr i l  k l .11.0 0  2 søndag i  påsket i den

Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Elever og lærere fra UKLA-festivalen deltar. Søndagsskole. Offer til MiSK.

Søndag 5.m ai  k l .11.0 0 3.søndag i  påsket i den

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland. Offer til KiA, 
Sandefjord (Kristent interkulturelt arbeid)

Søndag 12.m ai  k l .11.0 0  4.søndag i  påsket i den

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Offer til IKO.

Fr edag 17.m ai  k l  12.0 0  Gr unn lovsdag

17.maigudstjeneste ved staben i Bugården menighet

sandefjord_menighet

sandefjordkirke
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