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UKLA - Ung klassisk festival i Sandefjord kirke

Klokkespil let  - Konf irmantene på t ur  - Oppstart  av sorggrupperLes også om:

Foto: Henrik Guii-Larsen

Siste helgen i apri l  arrangeres Ung klassisk 
fest ival  (Ukla) i  Sandef jord. Målet  med fest ivalen 
er å skape inspirasjon, samhandl ing, læring og 
utøving for musikanter og sangere mel lom 10 og 
20. Det te skjer gjennom kurs, samspil lakt iviteter 
og konserter åpne for publ ikum.

Festivalen er et samarbeid mellom MiSK (Musikk i 
Sandefjord Kirke) og Sandefjord kulturskole, og er 
støttet av Sparebankstif telsen/  Dextra Musica, 
Vestfold fylkeskommune og Sandefjord 
kommune. 

Festivalleder, kantor og daglig leder for MISK, 
Svein Rustad kan tilby et omfattende program 
under UKLA-festivalen

Torsdag 21. april kl 19.00 ønsker vi velkommen til 
stor åpningskonsert for festivalen i Sandefjord 
kunst- og kulturkirke.  Fredag kl 19.00 er det 

Kammermusikk for blåsere i kirken med 
ensembler fra Kongelige Norske Marines 
Musikkorps  og Wolfgang Plagge.  

Fredag blir det også institusjonsbesøk og lørdag 
er det operacafé på Hjertnes med Charlotte 
Fingen og Magne Fremmerlid. 

Lørdag kl 19.00 blir det ny konsert med 
prosjektkor, symfoniorkester, strykeorkestre og 
solister fra blant annet deltakere fra festivalen. 

Søndag er det Kunst- og musikkgudstjeneste kl 
11.00 og avslutningskonsert i 
Sandefjord kirke kl 19.00 på 
kvelden.  

Velkommen til en opplevelses- 
rik helg i Sandefjord kunst- og 
kulturkirke. 

Sandefjord kirke og kunstnerisk ansvarlig, Svein Rustad, er klar til å ta imot talenter fra hele landet

Wolfgan Plagge debuterte i Universitetets aula som 
12-åring, og vet godt hvordan det er å være ung musiker.

Ungdom fra hele landet ser med forventning frem til å 
fylle Sandefjord kirke med klassiske toner.

http://sparebankstiftelsen.no/Dextra-Musica
http://sparebankstiftelsen.no/Dextra-Musica
http://sparebankstiftelsen.no/Dextra-Musica
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Foto: Arnf inn Nedland

Store ting på gang i tårnet! 
Solvang kl. 11.00

18.04: Sølve Næss Holm 

02.05: Astri Olga Tretterud 

23.05: Irene Bøhn, Fløyelsjentene

Ranviksentret kl. 17.00 

10.05: Hans Kristian Håkestad 

07.06: Therese Bustadmo 

Historien med utvidelse av 
kirkens klokkespill startet med en 
hyggelig samtale under et 
peismøte i Sandefjord Øst 
Rotaryklubb. Rundt et godt måltid 
mat fant Rotarys ønske om å bidra 
med et prosjekt t il byens beste og 
kirkens behov for restaurering og 
utvidelse av kirkens historiske 
klokkespill sammen i en felles 
visjon. Denne er nå i ferd med å 
realiseres! 

Etter en innsamlingsaksjon med 
mange gode givere er det nå reist 
en sum av hele 2,6 mill ioner 
kroner. Klokkespillet blir 
totalrenovert og utvidet fra 25 - 
49 klokker. Firmaet Olsen og 
Nauen har fått oppgaven med å 
restaurere og utvide 
klokkespillet. I april startet 
demonteringen av de gamle 
klokkene. Det  "nye" klokkespillet 
vil innvies under MiSKs 
kirkefestdager 29.10 2016, en 
stor begivenhet for byen og 
Sandefjord kirke. 

Hyggetreff

SiMen
Bugården kirke kl. 18.00  

26.05: Sommeravslutning

Konfirmasjon!

Lørdag 4. juni kl 11.00 og 13.00 
og søndag 5. juni kl 11.00 skal 82 
konfirmanter stå til konfirmasjon 
i Sandefjord kirke. Det er en 
spennende dag for 
konfirmantene og hele 
menigheten. 

Gudstjenesten er en høytidlig og 
f lott avslutning av en lærerik og 
f in tid i kirken. Kom og opplev 
konfirmantene og den f lotte 
gudstjenesten 4. eller 5. juni kl 
11.00. Konfirmantenes navn 
kommer i avisen   

Juni er tid for

Året  et ter konf irmasjonen t ilbys 
alle f jordårskonfirmanter et 
spenende, inkluderende og 
morsom lederkurs!

Alle konfirmanter blir invitert t il 
pizzakveld i juni for å høre mer om 
kurset!

Etter konfirmasjonen!

Bli en god leder!
Få nye venner!

Ha det gøy!
Lær om troen!



Oppstart av nye sorggrupper 

I etterkant av temakvelden om sorg som ble arrangert på 
Landstadsentret 12. april, startes det opp nye sorggrupper. 

Gruppene har 4-6 medlemmer og samles på Landstadsentret, 1.5 time 
ca annenhver uke, i utgangspunktet 8 ganger.  Vi forsøker å sette 
sammen grupper i forhold til hvem man har mistet. 

I sorggruppen får du et rom for sorgen, du deler det du selv vil, og 
gruppene gjør en avtale om at det som sies der skal bli i gruppa. 

Det er ingen regel for når det er lurt å starte i en sorggruppe, men når 
omgivelsene begynner å bli «ferdige» med sorgen, kan det være godt 
for den nærmeste å ha et sted hvor det er lov å komme med følelsene 
sine. 

Gruppene ledes av diakonene i Sandefjord og Sandar sammen med 
frivil l ige gruppeledere. Vi er vanligvis to ledere i en sorggruppe. 

Om du ønsker å være med i en sorggruppe, kan du melde deg på til 
diakon Guri Ree Bjørkås, t lf  45665376, gbjorkas@sandefjord.kirke.no

Oppgi navn, alder, hvem du har mistet og om du ønsker samlinger på 
formiddag eller kveld. 

Ta også gjerne kontakt om du vil høre mer om tilbudet, eller ønsker en 
samtale! 

Konfirmantleir med minne for livet

Søndag 10. april t il onsdag 13. april var kulturkonfirmantene på tur t il 
Venezia. Therese Bustadmo og Svein Rustad var reiseledere og 
sammen med de 7 kulturkonfirmantene hadde gruppa en f lott og 
minnerik tur. Høydepunktet var den f lotte Markuskirken, men det ble 
også en tur t il Padova for å se Giottos kjente bilder. Gruppa har lært 
mye om kirken og bibelhistoriene gjennom kjente motiver i kunsten. 

I månedskif te april mai drar resten av konfirmantene på tur t il Tjøme. 
Der skal de innkvarteres på Havna hotell på Tjøme. Konfirmantleiren 
arrangeres sammen med Sandar menighet for 3 året på rad. Leir er 
høydepunktet i konfirmasjonstiden sammen med selve 
konfirmasjonstiden. Derfor jobber stab og frivil l ig mye for at leiren 
skal bli en lærerik og god opplevelse for konfirmantene.

 

Radiogudst jeneste 24.apri l  

Kunst- og musikkgudstjeneste  denne 
søndagen vil bli overførtdirekte i NRK P1 
(radio). 

Sandefjord kammerkor, og elever og 
lærere fra UKLA-festivalen deltar. 

Vi oppfordrer alle til å komme i kirken og 
delta i salmesangen.

Friluf tsgudst jeneste 19. juni

Søndag 19.juni kl.11.00 markerer vi 
Skaperverkets dag med   
Friluftsgudstjeneste på heia bak 
Kirkesenteret/  Kulturbarnehagen Noahs 
ark. Gudstjeneste er ved Therese 
Bustadmo og Arnf inn Nedland. Ta med 
kaffe, mat og stol.

Ved regn bruker vi Kirkesenteret. 

Kirkeskyss

For noen kan det være vanskelig å komme 
seg til gudstjeneste. 

Vi t ilbyr derfor kirkeskyss en søndag i 
måneden. Om du ønsker skyss, kan du 
ringe tidligere diakon Sigrun Volden på 
tlf . 948 89 222.

Hun har tatt ansvar for å skaffe sjåfører t il 
disse søndagene. Benytt deg gjerne av 
dette tilbudet, de som har satt av 
søndagen for å kjøre, synes det er f int om 
de blir brukt. 

Søndager med kirkeskyss denne våren er 
17. april, 15. mai (pinsedag) og 12. juni.

Konf irmasjon 2017

I 2017 er det konfirmasjoner i Sandefjord 
kirke 3. og 4. juni. Allerede nå er 
påmeldingen lagt ut på menighetens 
nettsider www.sandefjord.menighet.no

Konfirmantåret starter først etter 
høstferien med presentasjon 16. oktober.



Nattverdgudstjenester på 
Forsmannsenteret:

20.april kl.15.00 
25. mai kl. 15.00
Åpent for alle!

Kontakt oss

post@sandefjord.kirken.no

www.sandefjord.menighet.no

33 45 44 50 (Sentralbord)

Sokneprest 
Therese Bustadmo 957 67 155
Kapellan 
Ruben Heitmann 472 70 877
Kantor og kunstner isk leder MiSK 
Svein Rustad 906 77 508
Organist
Arnfinn Nedland 906 77 706
Diakoni 
Guri Ree Bjørkås 456 65 376
Trosopplærer 
Henrik Guii-Larsen 971 05 803
Kirketjener (for tiden sykemeldt)
Eva Kjønnø
Kirketjenervikar
Ian McCracken 913 89 413
Leder i Menighetsrådet 
Bente Aven Lang  482 23 122
Kulturbarnehagen Noahs Ark
33 44 52 70

Nyhetsbrev på e-post
Ønsker du nyhetsbrevet 
Sandefjordsposten på e-post?
Send "Ønsker nyhetsbrev" til 
theresebustadmo@sandefjord.kirken.no

  

Gudst jenestel iste i Sandef jord kirke f remover

Søndag 1.mai kl .11.00 i Sandar kirke (merk sted!) 
Fellesgudstjeneste med nattverd ved Agnes Petersen                            
Offer t il Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep. 

Torsdag 5.mai kl .11.00 Krist i  himmelfartsdag             
Gudstjeneste med nattverd ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Offer t il Blå kors  

Søndag 8.mai kl .11.00 Søndag før pinse    
Gudstjeneste med dåp ved Therese Bustadmo og Svein Rustad          
Offer t il Kirkens Familievern 

Søndag 15.mai kl .11.00 Pinsedag    
Høytidsgudstjeneste med nattverd og Søndagsskole ved Ruben 
Heitmann og Arnf inn Nedland. Offer t il Menneskeverd.                   
Kirkeskyss: 94889222 

Tirsdag 17.mai kl  12.00 Grunnlovsdag Ved staben i Vesterøy kirke 

Søndag 22.mai kl .11.00 Treenighetssøndag           
Konfirmantenes samtalegudstjeneste ved Ruben Heitmann, Therese 
Bustadmo og Guri Ree Bjørkås. Offer t il Knattholmen leirsted 

Onsdag 25.mai kl .12.00             
Hverdagsmesse ved Therese Bustadmo, Guri Ree Bjørkås og Svein 
Rustad. Suppe og kaffe etter gudstjenesten. 

Søndag 29.mai kl .11.00- 2. søndag i t reenighetst iden       
Kunst- og musikkgudstjeneste med nattverd ved Therese Bustadmo og 
Svein Rustad. Offer t il MiSK 

Lørdag 4.juni kl .11.00 og 13.00 og søndag 5.juni kl .11.00- 
3.søndag i t reenighetst iden Konfirmasjonsgudstjenester ved Ruben 

Heitmann, Therese Bustadmo, Guri Ree Bjørkås og Svein Rustad.        
Offer t il menighetens barne- og ungdomsarbeid 

Søndag 12.juni kl .11.00 4. søndag i t reenighetst iden 
Gudstjeneste med dåp og Søndagsskole ved Ruben Heitmann og Arnf inn 
Nedland. Offer t il Sosialmedisinsk senter. Kirkeskyss: 94889222 

Søndag 19.juni kl .11.00 Skaperverkets dag   Friluftsgudstjeneste 

ved Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland på heia over Kirkesenteret/  
Kulturbarnehagen Noahs ark. Ta med kaffe, mat og stol. 

Søndag 3.jul i  kl .11.00 7. søndag i t reenighetst iden 
Gudstjeneste med dåp ved Therese Bustadmo  Offer t il Kristent arbeid 
blant blinde og svaksynte

Søndag 17.jul i  kl .11.00 9. søndag i t reenighetsiden 
Gudstjeneste med nattverd ved Ruben Heitmann                                         
Offer t il Kirkens fengselsarbeid 

Søndag 31.jul i  kl .11.00 i Bryggekapel let  (merk sted!) 
Fellesgudstjeneste for byens menigheter 

Søndag 7.august  kl  11.00 12. søndag i t reenighetst iden 
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Agnes Petersen                         
Offer t il Kirkens sosialt jeneste 

Søndag 14.august  kl .11.00- 13. søndag i t reenighetst iden 


