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Brenner for givertjenesten i menigheten

 H ans M ar t i n  Lang snakker  
gjer ne om  at  han  er  glad i  
k i r ken . Nå vi l  han  bidr a t i l  
at  Sandef jor d m en ighet  
skal  få m er  å r u t te m ed.
 
? Hvorfor er du så glad i 
kirken? 
? Den norske kirke er mitt 
åndelige hjem. Der føler jeg 
meg hjemme. Uansett hvor jeg 

reiser i Norges land føler jeg 
meg hjemme når jeg går inn i 
Den norske kirke. Ritualene, 
sangene, nattverden og 
formidlingen av dagens tekst gir 
mat for sjelen. Kristendom er 
det glade budskap. Jeg får mye 
ut av gudstjenesten i 
menigheten vår: Teksten leses så 
vi får med oss innholdet. 
Prestene er flinke til å sette 

teksten inn i vår nåtid og har god 
formidlingsevne. Det er som en 
treretters middag, sier Hans 
Martin med brennende 
engasjement. 
? Nå har du engasjert deg for å 
samle midler til menigheten. Hva 
er din appell? 
? Det koster å drive 
søndagsskolearbeid, babysang, 
diakoniaktiviteter, gratis 
kirkekaffe og konfirmantarbeid 
med forskjellig materiell og utstyr. 
Med ekstra inntekter kan vi utvikle 
menigheten og gjøre det li lle 
ekstra. For eksempel kan vi tilby 
unge musikere å få spille i kirken 
vår. Da må vi tilby honorar slik det 
er i dag. Jeg synes det er fint om 
unge får perfeksjonere seg i en 
flott kirke. 
 Hans Martin har tenkt mye på 
dette og forklarer videre: 
Givertjeneste er ikke i stedet for  
offer i gudstjenesten. 
Hovedargumentet for en fast 
givertjeneste er at de som driver 
arbeidet  skal vite hva man kan 
regne med å få inn i løpet av året. 
Trygg økonomi er viktig. 

fortsettelse s.2

Hans Martin Lang brenner  for givertjenesten i menigheten. Foto: Lise Strandberg

Velkommen til MiSKs 
kirkefestdager 2019, den 14. 
festivalen i rekken. Det er et 
forunderlig og inspirerende 
sammentreff at både Festspillene i 
Bergen og MiSK har valgt temaet 

«Lengsel» dette året. 
Opplevelsen av lengsel er noe vi 
alle erfarer i rikt monn gjennom 
livet, og drømmer kan være en 
rik kraft til skapende utfoldelse. 
Lengsler og drømmer er med på 

å gi våre liv retning (fjorårets 
festivaltema).
I  arbeidet med årets 
festivalprogram har jeg hentet 
inspirasjon fra 
fortsettelse s.3

Kirkefestdagene med temaet "Lengsel"



Foto: Per 
Holmen

Solvangsenteret

 SiMen betyr Sammen i 
menigheten, og er et åpent 
tilbud for voksne med psykisk 
utviklingshemming. 
Samlingene er i Bugården kirke, 
men er et tilbud for alle 
menighetene i Sandefjord. 
Samlingene varer fra kl.18 til 
19.30 
Datoer høsten 2019: 
10.oktober 
14.november 
Julekonsert i Sandefjord kirke 
17.desember 

For m iddagst r ef f  
mandager kl. 11.00 ? 13.00 
Andakt, allsang, bevertning og 
åresalg. 
14.oktober    Ole og Bjørg 
Hetleseter  Oddvar og Bjørg 
Erlandsen
28.oktober  Tore Hummelvoll 
og Mary Pedersen
11.november  Einar Nymoen og 
Anne Marie Rønningen
25.november  Guri Bjerkås og 
Bjørg Erlandsen
9.desember  Lise Strandberg og 
Kulturbarnehagen Noahs Ark

SIMEN 

Forsmannsenteret
Fr edagsm øter  hver  uke 
kl.1100-1200
Andakt, sang og musikk. 
Enkel bevertning.
11.oktober   Unni Lillebø
18.oktober  Ingeborg 
Søfteland
25.oktober  Odd Sørhaug
1.november  Lise Strandberg  
8.november  Unni Lillebø
15.november  Ingeborg 
Søfteland
22.november  Lise 
Strandberg
29.november  Odd Sørhaug
 6.desember  Unni Lillebø
13.desember  Ingeborg 
Søfteland

instagram.com/sandefjord_menighet Sandefjord menighet

? Hvordan kan man bli med i 
givertjenesten? 
fortsettelse fra s.1:

? Man kan kontakte 
kirkekontoret eller meg, sier 
Hans Martin som allerede er 
godt i gang med å verve givere. 
Han forklarer at du får et 

 Ingvill Adele H ansen er 
søndagsskolemedarbeider i 
Sandefjord menighet. H un er 17 år 
gammel og går på Sandefjord 
videregående skole. 
  
- H va liker du å gjøre på fritiden 
din? 
- På fritiden synger jeg i et kristent 
ungdomskor kalt SingIn. Jeg er også 
med på ungdomsmøter og kvelder i 
DELK. Ellers er jeg glad i å være 
med venner eller gjøre noe kreativt 
som sying eller tegning. 
  
- H va motiverer deg? 
- Motivasjonen ligger i de små 
hverdagsgledene, som et uventet smil 
eller en morsom kommentar. 
  
- H vorfor sa du ja til å bli 
medarbeider i søndagsskolen? 
- Jeg tenkte det er en fin erfaring, og 
så er jeg veldig glad i barn. I tillegg er 
det spennende å få kunne snakke med 
andre om Jesus, og høre på sånne 
søte finurlige spørsmål og tanker. 
Synes også det er lettere å snakke 
med barn enn voksene, de er mye 
mindre seriøse, og de går som oftest 
rett på sak. 

- H va liker du best å gjøre på 
søndagsskolen? 
- Fortelle bibelhistoriene. Det er en 
fin måte for meg både å lære bort og 
bli bedre kjent med bibelen selv. 
  
- H va er det viktigste med 
søndagsskolen? 
- Å gjøre barna kjent med Jesus, og 
det å lære dem at man alltid har Gud 
med seg uansett hvor de er og hva 
som skjer. 
  
- H vordan vet du at Gud finnes? 
- Gjennom å snakke med andre, og 

Søndagsskolens unge medarbeider

oppleve bønnesvar. I blant ser jeg 
tilbake på kjipe hendelser og kan se at 
han hadde en plan, for som oftest 
kommer noe bra etterpå som er enda 
bedre enn det man hadde forventet. 
Verden er for detaljert til å ikke 
kunne ha blitt skapt. 
  
 - H va skal du bli når du blir helt 
voksen? 
- Planen er å enten bli psykolog eller 
klesdesigner. Jeg har i hvert fall lyst til 
å jobbe med mennesker. 
  
- H vem er ditt største forbilde? 
- For å være helt ærlig så finner jeg 
det vanskelig å ha et forbilde, men jeg 
finner inspirasjon i de rundt meg, alle 
har sine styrker og svakheter. 

Jeanette Broager Meyer

skjema med forskjellige 
alternativ. Det fylles ut og 
leveres i konvolutt til en 
ansatt, til meg eller på 
kontoret. Det behandles 
fortrolig og alle bidrag tas i 
mot med takk, smiler han og 
bukker på vegne av 
menigheten. 

Ranviksenteret
Tidspunk t : k l .17:0 0  på 
t i r sdager
 
12.november  Lise Strandberg og 
Roar Bredal
3.desember  Ruben Heitmann

Ingvill Adele Hansen. Foto: Privat



fortsettelse fra s. 1
Olav H. Hauges dikt «Det er 
den draumen me ber på» fra 
diktsamlingen «Dropar i 
austvind». Det univers han 
tegner i sine vakre 
formuleringer i håpet om at 
«noko vedunderleg skal skje» 
kan gjenfinnes i mye av det 
uttrykk som presenteres 
gjennom festivaldagene fra 
det sprudlende, livsbejaende 
og lekende til sorgens og 
melankoliens 
ettertenksomme landskap.
     En stor og fargerik bukett 
av artister, sangere og 
musikere på høyeste 
internasjonale nivå møter 
festivaldagene utøvere fra vårt 
eget rikholdige kulturliv i tråd 
med MiSKs 20 år lange 
tradisjon. Alle har vi 
lengselen som en sentral 
drivkraft. 
    Festivalen innledes med G. 
Fr. Händels store oratorium 
«Messias» i Sandefjord 
kunst- og kulturkirke 26.10 og 
avsluttes med to flotte 
operakonserter på Hjertnes 
og Oseberg kulturhus 9-10.11. 
Ta gjerne med deg 
festivalbrosjyren som ligger i 
kirken og gå inn på nettsidene 
www.misk.no for mer 
informasjon om alt det fine 
som skjer gjennom de 16 
festivaldagene.

Svein Rustad
Kunstnerisk leder for MiSK

Barnas side
 Vi tser  

Per har fått nye briller, og moren 
spurte ham: 
Mamma: Ser du bra med de nye 
brillene dine Per? 
Per: Ja da, pappa! 
  
Hvorfor står svensken i vinduet når 
det lyner: 
Han tror han blir tatt bilde av.  
  
Hørt om gjøken som datt ut av redet 
sitt og ble helt ko-ko! 
  
  
Søndagsskolem yster i er  

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

  

· Fortell navnet på tre av Jesus sine 
disipler? 

· Hvem sloss David mot? 

· Hva slags klær hadde Johannes på 
seg? 

  

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. 
Datoene for høsten 2019 er: 01.09, 
29.09, 20.10, 24.11, 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

The Brazz Brothers Foto: MISK

Helene Bøksle Foto: MISK

Marius Roth Christensen Foto: MISK

Håvard Gimse Foto: MISK

Det nye menighetsrådet: BENTE AVEN LANG, TONE BERGENE AABREKK,  ØYSTEIN SELNES, HILDE KRISTINE FORSBERG,  
MAIKEN HORN BOLSET,  TURID HAUGEN, JAN ARILD NORDIN, INGER MARIE SKÅRSLETTE. 
Vara: DAG IVAR LØKKEMYHR,  KÅRE HENNING, LILLIAN NILSEN,  RAGNHILD KØLTZOW

http://www.misk.no/


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 menighet og kunst- og kulturkirke 

Søndag 13.ok tober .k l .11.0 0  18 .søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste for små og store ved  Tore Hummelvoll, Sofie Bergh og 

Jeanette Meyer.Utdeling av kirkebøker til 2- og 4-åringer.Offer til 

menighetens arbeid.

Søndag 20 .ok tober  k l .11.0 0  19.søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste ved  Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland.

Søndagsskole. Offer til TV-aksjonen

Søndag 27.ok tober  k l .11.0 0  Bots- og bønnedag

Fellesgudstjeneste for byens menigheter under MiSKs kirkefestdager.

Sandefjord musikkorps, Charlotte Fongen-sopran, Magne 

Fremmerlid-bass. Kulturkirkekantor Svein Rustad. Ansatte og frivillige

fra prostiet. Offer til MiSK. Kirkeskyss 948 89 222 

K l .12.30 :Fest i valsam tale med prest 

og tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Søndag 3.novem ber  k l .11.0 0  Al lehelgensdag

Festivalgudstjeneste ved  biskop Jan Otto Myrseth, Therese Bustadmo og 

Svein Rustad.  Sandefjord kammerkor, Jørgen Fasting-obo, Magne 

Fremmerlid-bass

K l .12.30 : Fest i valsam tale med biskop Jan Otto Myrseth.

Søndag 3.novem ber  k l .18 .0 0  Al lehelgensdag

Minnegudstjeneste ved Therese Bustadmo, Lise Strandberg og Arnfinn 

Nedland. Navnene på de i Sandefjord sokn  som er gått bort det siste året 

leses. 

Søndag 10 .novem ber  k l .11.0 0  22 søndag i  t r een ighetst i den

Festivalgudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Øyas venner 

deltar. Offer til MiSK.Kirkeskyss 948 89 222

K l .12.30 : Fest i valsam tale med Kristin Saga, regiondirektør NHO 

Vestfold og Telemark og tidligere styreleder for Vestfoldfestspillene. 

Søndag 17.novem ber  k l .11.0 0  23. søndag i  t r een ighetst i den

Gudstjeneste for små og store ved Tore Hummelvoll, Arnfinn Nedland 

og Jeanette Broager Meyer. Barn fra "Lys våken" deltar.

Onsdag 20 .novem ber  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Enkelt måltid etter gudstjenesten.

Søndag 24.novem ber  k l .11.0 0  K r i st i  kongedag

Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland. "Søndag for de 

forfulgte" markeres. Søndagsskole. Offer til KiA, Sandefjord (kristent 

innvandringsarbeid)

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

Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. Offer til 

menighetens arbeid.

Søndag 8 .desem ber  k l .11.0 0  2.søndag i   adven tst i den

Lysmesse ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland. 

Kulturkonfirmantene deltar. Offer til menighetens arbeid

Onsdag 11.desem ber  k l .11.0 0

Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Enkelt måltid etter gudstjenesten.
sandefjord_menighet

sandefjordkirke

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