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Hverdagsmesser i Sandefjord kirke
Et pusterom i hverdagen

Lyst  på en l i t t  annerledes lunsjpause?

En onsdag i måneden kl.12.00 er det hverdagsmesser 
i Sandefjord kirke.  Etter en kort gudstjeneste blir det 
servert suppe fremme i kirken.  Gudstjenestene er 
ment å være et et godt møtepunkt og et pusterom i 
hverdagen . 

Midt i byen er det godt med et stil le rom og tid til 
ettertanke og ref leksjon. Vårt håp er at disse 
hverdagsmessene kan være et slikt sted, og samtidig 
være et møtepunkt  med tid til hyggelig prat rundt 

bordene.  Etter hverdagsmessen 20.januar f ikk vi  
følgende kommentarer:

-" En time med fred midt i sentrum av byen, sunn mat 
og refeleksjon." "

-"En sunn lunsj i hyggelig selskap!"

Datoene for resten av våren er: 17.februar 16.mars, 
20.april og og 25.mai. 

Tilbudet er gratis. og det er ingen kollekt. Hjertelig 
velkommen til kirken!

Ledert reningshelg  på Tjøme- Musikalsk hyggestund - Hygget ref f  -SiMenLes også om:

Foto: Henrik Guii-Larsen

Suppekokere: Agnes Rindal og Ragnhild  
Lundtorf sprer glede og varme gjennom 
suppen som serveres etter messene.

Nattverd: Prest Ruben Heitmann 
trives godt på messene.

Organisator: Guri Ree Bjørkås vil le 
skape et godt møtepunkt for alle 
som har tid på formiddagen.



ENDELIG LEIR!

Ledertreningen samles èn gang i 
måndten til læring, lek og messe.  
Opplegget har fungert bra så langt, 
men vi har i lengre tid drømt om å 
ta med ungdommene på en 
skikkelig tur. I januar var tiden 
endelig inne, og i et herlig 
vintervær dro en forventningsfull 
gjeng til Havna hotell på Tjøme.

TETT PROGRAM

Kort t id etter ankomst var vi i gang 
med helgens program, som blant 
annet bød på seminar i 
presentasjonsteknikk, workshop 
om diakoni, idè-seanser om 
ferieklubb og verdier, lek, 
underholdning og samlinger om tro 
håp og kjærlighet. Alt i alt var det 
nok å gjøre, men det var også lagt 
inn litt f rit id i programmet slik at 
man kunne benytte hotellets 
mange fasiliteter. Både 
spaavdeling, badebasseng og 
helsestudio ble tatt i bruk av ivrige 
Sandefjords-ungdommer. 

VERDIER

Det siste året har hele 
trosopplæringen fokusert på å 
jobbe frem gode verdier. Vi har 
ønsket å f inne et utgangspunkt for 
en solid og bærekraftig identitet, 
både som fellesskap og som 
individer. Ungdommene har jobbet 
godt med saken, og i løpet av leiren 

kom det klart frem at verdiene 
trygt, inkluderende, lekent og 
kristussentrert vil være gode 
byggesteiner for å hjelpe oss til å 
def inere hvem vi er. 

SOSIALT 

Gjennom god plass til lek, 
konkurranser og underholdning i 
programmet ble det mye humor og 
latter på leiren. I t il legg var det 
mange som benyttet frit id og de 
sene nattetimer til å  bli bedre kjent 
med de andre deltakerene. 

SNART LEIR FOR KONFIRMANTENE 

En av de viktigste grunnene til at vi 
la leiren til Tjøme er at Sandefjord 
og Sandar  menigheter skal ha 
konfirmasjonsleir på Havna hotell. 
Vi ble godt kjent på området, og 
gleder oss enda mer til å ta med 
konfirmantene på tur!

ALT I ALT EN FLOTT HELG MED EN 
HERLIG GJENG UNGDOMMER!

Tekst og foto: Henrik Guii-Larsen

Ledertreningshelg på Tjøme

Foto: Per Holmen

Den første helgen et ter nyt tår var over 30 ungdommer f ra 
ledert reningen samlet  t i l  leir på Havna hotel l . Stemningen var god, 
været  kaldt  og læringskurven brat t

En dag ful lspekket  av dåp!

17. januar inviterte vi alle 10-åringer i 
soknet t il markering av 10-års dåpsdag. 
Dagen startet med gudstjeneste hvor 
hovedtema var Jesu dåp. 

Etter gudstjenesten ble 10-åringene 
med opp til organist Svein Rustad og Fru 
Markusen (orgelet). Her f ikk deltakerene 
lov til å spille på den 8 tonn tunge 
instrumentdronningen  med over 3000 
individuelle orgepiper!

Etterpå snakket vi om hva hvordan 
dåpen gir oss identitet som guds barn, 
og hvordan den knytter oss til Jesus.

 Vi f ikk også tid til lek, konkurranser, 
pølse- og kakespising.

 

10-årsmarkering for dåp

Vi inviterer al le 3.klassinger t i l  en 
spennende og mysteriefyl t  dag i kirken!

6. mars håper vi å fylle kirken med unge 
agenter! Tårnagent-dagen inneholder 
gudstjeneste, spennende oppdrag, 
agentmat, lek, bibeloppdagelser og 
sang.

Ikke minst tar vi turen opp i kirketårnet, 
et av Sandefjord høyeste byggverk.

Vi sender ut invitasjoner til alle i 
målgruppen når det nærmer seg, men 
følg også med på nettsidene og 
facebook om du vil være tidlig ute.

TÅRNAGENT!

Sarah (tv) og Andrine gjør seg klare till 
stafett



Musikalsk hyggestund

Formiddagskonsertene i serien «Musikalsk hyggestund» i 
Sandefjord kunst- og kulturkirke er gratis 
«stikk-innom»-konserter av ca. 40 minutters varighet. 

Onsdag 3.februar kl .12.00 Jie Zhang, klaver

Onsdag 2.mars. kl  12.00

Klavertrioen «Trio LEK» Daniel Migdal ? f iolin ,Frida 
Fredrikke Waaler Wærvågen - 
cello,David Huang ? klaver 

Onsdag 6.apri l  kl .12.00

Ensemblet «Cum Viatoribus ad 
Austro» Katharina Aberer - 
zinke/blokkf løyte ,Phill ip Edvard 
Boyle - trombone ,John Martling - 
lutt ,Adrien Pièce - orgel, Mirjam 
Striegel - sopran. Konsertene arrangeres i samarbeid med 
«Den Kulturelle Vandringsstaven». Se forøvrig program 
på Musikk i Sandefjords nettsider: misk.no

Nytt fra menighetens diakonale arbeid 

Besøksvennkurs. Vi trenger f lere besøksvenner i 
Sandefjord, og du er velkommen på kurs om å være 
besøksvenn! Vi  inviterer  nye og gamle besøksvenner på 
Landstadsenteret 8. og 14. mars fra 18.00 ? 21.15 

Den første kvelden er primært for nye besøksvenner, mens 
kveld to er tenkt for både nye og gamle besøkende. 
Program  og info om påmelding ligger i kirka eller fås på 
menighetskontoret. 

Hyggetref f  på Solvangsentret  annenhver mandag fra 
11.00 ? 13.00 8. februar, 22. februar, 14. mars, 4. april, 18. 
april, 2. mai 

Hyggetref f  på Ranviksentret , en tirsdag i måneden fra 
17.00 ? 19.00 2. februar, 8. mars, 12. april, 10. mai 

Ved behov for skyss t i l  Hyggetref f , ring 456 65 376.

Forbønnsgruppe. En liten gruppe i menigheten har vært 
samlet en mandag i måneden for å be for menighetens 
aktiviteter.  Heretter blir det ikke samlinger i kirka, men det 
er laget en folder med bønneemner. Denne folderen kan 
brukes av hver enkelt hjemme. Den legges ut i kirken. 

 

Temakveld om sorg

Tirsdag 12. april blir det en 
temakveld om sorg på 
Landstadsenteret. Alle som har 
mistet en av sine nærmeste i 
løpet av det siste halve året blir 
spesielt invitert, men samlingen 

er åpen for alle. 

SiMen i Bugården kirke

SiMen betyr Sammen i 
menigheten og er et åpent 
t ilbud for voksne psykisk 
utviklingshemmede. 
Samlingene er i Bugården kirke, 
men er et t ilbud for alle 
menighetene i Sandefjord. 

Vårens samlinger er: 
18. februar kl. 18.00 -20.00 
Festmiddag. Pris 150.- 
Påmelding innen 11/2 til Guri 
Bjørkås 45665376 

17 mars kl. 18.00 -19.30 
Fellesskapskveld 14. april 
18.00 -19.30 Fellesskapskveld

Medarbeiderfest
Sandefjord menighet inviterer 
t il medarbeiderfest for alle 
frivil l ige i menigheten fredag 4. 
mars kl 17.00 på Store Bergan 
kirkesenter. Påmelding via 
nettsidene våre eller på telefon 
33 45 44 50 innen 25. februar. 
www.sandefjord.menighet.no

Forsangere
Vil du å være med å løfte 
sangen i gudstjenestene? Vi 
ønsker å starte opp med en ny 
forsangergruppe.

http://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Arbeid-og-aktivitet/Den-kulturelle-vandringsstaven/
http://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Arbeid-og-aktivitet/Den-kulturelle-vandringsstaven/
http://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Arbeid-og-aktivitet/Den-kulturelle-vandringsstaven/


Nattverdgudstjenester på 
Forsmannsenteret:

17.februar kl.15.00
23.mars kl.15.00
20.april 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

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

  

Gudstjenester i Sandefjord kirke
Søndag 7. februar kl  11.00-Fastelavensgudst jeneste
Gudstjeneste  med dåp. Ruben Heitmann og Svein Rustad. 
Offer t il Familie og medier

Onsdag 10. februar kl  18.00-Askeonsdag
Gudstjeneste med nattverd og  alminnelig skrif temål
Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland

Søndag  14.februar kl . 11.00- 1. søndag i fastet iden
Gudstjeneste med nattverd. Offer t il De f ire diakoniinstitusjonene
Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland. Kirkeskyss: 94889222 Søn.skole

Onsdag 17. februar kl .12.00: Hverdagsmesse med nat tverd
Therese Bustadmo og Svein Rustad. Suppe etter gudstjenesten.

Søndag 21.februar  kl . 11.00- 2. søndag i fastet iden
Gudstjeneste med dåp. Offer t il Institutt for sjelesorg
Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland

Søndag 28.februar  kl . 11.00-  3. søndag i fastet iden
Kunst- og musikkgudstjeneste. Nattverd. Offer t il MiSK
Therese Bustadmo og Svein Rustad

Søndag 6.mars kl .11.00- 4.søndag i fastet iden
Gudstjeneste for små og store. Offer t il IKO 
Ruben Heitmann, Henrik Guii Larsen og Arnf inn Nedland

Søndag 13.mars kl . 11.00- Maria Budskapsdag
Gudstjeneste med nattverd.  Kirkekaffe på Landstadsenteret ved Marialosjen. 
Offer t il Kirken Nødhjelps fasteaksjon.Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland

Onsdag 16.mars kl .12.00: Hverdagsmesse med nat tverd
Ruben Heitmann og Svein Rustad

Søndag 20. mars  kl  11.00- Palmesøndag
Gudstjeneste om påskedramaet. Konfirmanter deltar. Offer t il Strand leirsted
Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland. Søndagskole.

Torsdag 24.mars  kl . 11.00- Skjærtorsdag
Nattverdgudstjeneste. Offer t il menighetens diakonale arbeid
Ruben Heitmann og Svein Rustad.  Kirkeskyss: 94889222

Fredag 25. mars kl . 18.00- Langf redag
Pasjonsaften. Svein Rustad, m.f l

Lørdag 26.mars kl .23.00-Påskenat t
Påskenattsgudstjeneste. Nattverd. Felles for byens menigheter
Therese Bustadmo og Svein Rustad m.f l

Søndag 27.mars kl .11.00- Påskedag
Høytidsgudstjeneste. Nattverd

Søndag 3.apri l  kl .11.00- 2.søndag i påsket iden
Gudstjeneste med nattverd. Offer t il Kristent interkulturelt arbeid (KiA)
Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland

Søndag 10.apri l  kl .11.00- 3.søndag i påsket iden
Gudstjeneste for små og store. Kulturbarnehagen Noahs Ark deltar.  Offer t il 
menighetens misjonsprosjekt.Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland

Søndag 17.apri l  kl .11.00- 4.søndag i påsket iden
Gudstjeneste med nattverd.Offer t il Stefanusalliansen 
Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland. Søndagskole.

Onsdag 20.apri l  kl .12.00: Hverdagsmesse med nat tverd
Therese Bustadmo  og Svein Rustad

Søndag 24.apri l   kl . 11.00-5. søndag i påsket iden
Kunst- og musikkgudstjeneste. Nattverd. Offer t il MiSK
Therese Bustadmo og Svein Rustad

Nyhetsbrev på e-post


