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Kirkefestdager i Sandefjord kirke
Sandefjord kirke og kunstnerisk ansvarlig, Svein Rustad, er klar til å ta imot fremragende artister fra hele Europa.

EVIGHETEN SOM TEMA

Hva er t id? 
Hva er et  øyebl ikk ? og hva er en evighet?

Denne universelle undring over tiden ligger i bunnen av årets 
festival der «Evigheten» er temaet. «Musikk i Sandefjord Kirke» 
inviterer deg til festivalopplevelser som berører og utfordrer!

Ta deg en tur innom Olavskapellet og opplev komposisjonen 
«Longplayer» skrevet av Jem Finer. Det  er et musikkstykke som 
begynte å spille i London 1. januar 2000, og som skal spilles uten å 
gjenta seg selv i tusen år ? helt t il år 3000. Kunstneren har laget 
stykket for å inspirere mennesker til å tenke lange tanker.

Gå også ombord i Bryggekapellet på havna en lørdag formiddag og 
lytt t il Henning Sommerros musikk skrevet t il MiSK over de 
instrumenter som ifølge Bibelen skal møte oss med evige klanger 
på den andre siden av f jorden ...

Gå ned i kirkekryptens mørke og opplev festivalkunstner Ingar 
Øistads 100 bilder inspirert av Händels «Messias», skikkelsen som 
møter oss en natt i år 0 og omfavner vår tidsforståelse fra 
begynnelsen til enden ? Alfa og Omega. 

Og lytt t il de lyse tonene fra klokkespillet i kirkens høye tårn. Toner 
som også kaller t il gudstjenestelig fellesskap og omsorg for verden; 
«Du skal elske din neste som deg selv».

Sett deg ned i et kunstutsmykket kirkerom med arbeider laget av 

barnehagebarn og la deg berøre av store konsertopplevelser som: 
Hans Mathisens «Streams of Time», Händels mektige oratorium 
«Messias» med fremragende engelske solister, det vakre sceniske 
kirkespillet «Sommerens Maria» av E. Skeie/G. Kverndokk, A. Ll. 
Webbers «Jesus Christ Superstar» og G. Faurés vidunderlige 
«Requiem» med Sølvguttene, Sandefjord kammerkor og levende 
lys.

Unn deg en helt ny opplevelse i kirkebenken med Ole Paus? 
nyskrevne tekster og Marcus Paus? nyskrevne musikk: «Rekviem og 
Evighetens blikk» bygget over tanken; hvordan ser vår virkelighet 
ut fra den andre siden ? med Evighetens blikk?

Skriv din egen musikalske signatur inn i t idsveven som Verena 
Waddell med kulturskoleelever har laget i kirkerommet, og lytt t il 
festivalkomponist Hans Mathisen improvisere over notene sammen 
med ny visuell kunst malt av Verena Waddell gjennom natten til 
den 8. dag! 

Kom innom biblioteket og lytt t il gode samtaler om øyeblikket, og 
nyt franske og italienske kulinariske opplevelser i kirken og på Park 
hotell. 

Og fremfor alt: la Kirkefestdagene bli en fest ? en hyllest t il Livet! 

Åpningsforestil l ingen på Hjertnes og Bølgen slår an denne festfylte 
tonen med utøvere og repertoar fra øverste hylle; opplevelser for 
evigheten.

Nyt t  år  i barnehagen - Lys Våken - Babysang - Ledert rening - DiakoniLes også om:

Velkommen t i l  dager av grensesprengende 
kunstneriske opplevelser!

NYHET!
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12. og 13. september tok 11-åringene 
over Sandef jord kirke!

De lo, de løp, de spiste, de lærte, de 
oppdaget og de var lys våkne. Hele 17 
sjetteklassinger gikk smilende og 
fornøyde ut av kirken etter et 
innholdsrikt døgn i Sandefjord kirke. 

Hele Lys Våken var bygd rundt 
fortell ingen om Jesus i tempelet, og 
deltakerene f ikk oppleve historien 
gjennom å dramatisere vandringen, 
letingen og gjenforeningen. I t il legg ble 
det t id t il tur i tårnet og en aldri så liten 
tur nedom den mørke krypten under 
kjelleren.

En gruppe på syv ungdomsledere stod 
på hele helgen for å skape inkluderende 
og trygge rammer for barna. Det lykkes 
de med!  

 

«Denne høsten har vi et kjempegodt tilbud til de aller minste og foreldrene 
deres på Store Bergan,» forteller Ruben Heitmann, prest i Sandefjord kirke.

«Babysang er veldig populært for mammaer og pappaer i permisjon, og er et 
tiltak kirken gjør mye for å ivareta,» forteller han.

De siste årene har foreldrene måttet ta med seg barna inn til sentrum for å 
oppleve babysang, men det syntes Marti Hustad Jakobsen ble for langt å dra. 
Derfor tok hun kontakt med barne- og ungdomsprest Ruben Heitmann.

Marit har lang erfaring som småbarnspedagog og har blant annet ledet 
babysang på Andøya i Nordland, så det var helt naturlig å ta initiativet til å 
starte opp noe nytt.

«Jeg synes babysang er en veldig fin måte å samles på. Det er en sosial og 
hyggelig stund for både baby og de voksne,» sier Marit.

«Samtidig lærer de sanger med gode tekster og enkle melodier som er fine å 
ta med hjem til husbruk,» fortsetter hun.

På babysang serveres det en enkel formiddagsmat for de voksne rett etter 
sangstunden.

Babysang på Store Bergan

Sommeren er over, og vi har ønsket  
både ?gamle? og ?nye? barn 
velkommen. De f leste har bl i t t  
varme i t røya, sl ik at  akt iviteter og 
prosjekter t rygt  kan set tes i gang.

September blir en spennende 
måned, hvor samspill og det å skape 
blir viktig. Blomsterkroken lager et 
kunnskaps ? tre, hvor alle 
avdelingene kan skrive noe eller 
henge opp bilder på den ?fagområde 
? grenen? som passer til den/de 
aktivitetene de har hatt i løpet av 
uken. 

Skolestartergruppa skal i samarbeid 
med keramiker Maja Flood ha et 
prosjekt, som skal være et kunst 
bidrag til utstil l ing i Sandefjord kirke 
under Kirkefestdagene i 
oktober/november. Tema er: 
?Evigheten?

Keramikklære er en av de store 
satsningene for barnehagen dette 
året.

20. september vil barnehagen delta 
på Høsttakkegudstjenesten med 
sang og drama. Foreldre fra 
barnehagen vil i t il legg være med å 
dele ut frukt etter gudstjenesten. 

I oktober vil vi bland annet ha fokus 
på FN ? dagen med besteforeldre ? 
kaffe, innsamling til ?Madagaskar ? 
prosjektet?, som Diakon; Guri vil si 
noe om og vise bilder fra denne 
dagen.

I oktober deltar barnehagen med 
sang under Kirkefestdagene i kirken, 
hvor man også kan se utstil l ing av tre 
kunstnere og barn fra seks ulike 
barnehager i Sandefjord. 

Nytt fra Kulturbarnehagen Noahs Ark!

Lys Våken

Tidspunkt: Hver tirsdag kl 11 til 13   Sted: Store BBergan kirkesenter  

Følg oss på facebook: Babysang på Store Bergan

24-festival!
28. t i l  29. november inviterer kirken t i l  
stor fest ival  for 5. og 6. klassinger!

- 24-festival er en stor satsning hvor vi 
fyller Jotunhallen med hoppeslott, 
oppblåsbare sklier og all verdens moro, 
og ber inn 5. og 6. klassingene  til 
overnatting! Forteller Henrik Guii-Larsen, 
trosopplæringsleder i Sandefjord 
menighet. 

Alle i målgruppen vil få invitasjon i 
posten, så det er bare å følge med når 
det nærmer seg!



Vil du bli besøksvenn?
Vi har en drøm om at  Sandef jord menighet  skal  være et  sted der 
mennesker føler seg set t  og verdsat t , bl ir møtt  med omsorg og et  
inkluderende fel lesskap.

Vi lever og blir t il i møte med andre mennesker. Gjennom hele livet er vi 
gjensidig avhengig av hverandre. Alle har vi behov for at noen viser oss 
omsorg og bryr seg om oss.
I vår t id kan ensomhet være en stor utfordring. Mange bor alene, familier 
splittes, relasjoner brytes, ektefelle dør, venner blir borte. Det kan være 
faser i l ivet der det er vanskelig å komme seg ut og delta i sosiale 
sammenhenger.

I menigheten vår ønsker vi å møte menneskers behov for fellesskap bl.a. 
gjennom en aktiv besøkstjeneste.

EN DEL AV DIAKONIEN

Besøkstjenesten er en del av menighetens diakonale arbeid. Som 
besøksvenn går du regelmessig på besøk til en person, f .eks. en time eller 
to annenhver uke. Det kan være for en prat over kaffekoppen hjemme for å 
dele tanker og opplevelser, for å gå en tur sammen, ta et kafébesøk, eller 
noe annet, alt etter ønske og behov. 

BLI MED!

Kan du tenke deg å være med å bety en forskjell for noen? 
Kan du tenke deg å være med å skape gylne øyeblikk for et annet 
menneske, og selv samtidig få kjenne på glede og fellesskap i møtet med 
den andre?
Kan du tenke deg å bli besøksvenn?

Som besøksvenn vil du bli knyttet t il et team som ledes av en frivil l ig 
besøksvennkoordinator.
Vi arrangerer også kurs for nye besøksvenner en gang i året.

Om dette er noe for deg, ta kontakt med:

Besøksvennkoordinator Hanna Guro Brekke, t lf . 936 20  843, mail 
hanna.guro@gmail.com eller Diakon Guri Ree Bjørkås, t lf .456 65 376 /  
33454456, gbjorkas@sandefjord.kirken.no

Vi oppfordrer også deg som kunne tenke deg å få besøk, eller vet om noen 
som kunne ha behov for det, om å ta kontakt!

Hyggetreff 

Hyggetreff på Solvang og 
Ranviksenteret er hyggelig treff for 
godt voksne. Her inviteres du til 
sosialt fellesskap, mat, utlodning og 
andakt. 

Ranviksenteret kl. 17 på tirsdager 

06.10, 03.11 og 01.12

Solvangsenteret kl. 11 på mandager  

12.10, 26.10, 9.11, 23.11 og 7.12

Vel møtt til nye og gamle ansikter! 

 

Forbønnsgruppe

En liten gruppe fra menigheten vår 
samles i kirken hver fjerde mandag i 
måneden fra kl. 13.00-14.00 for å be 
for det som skjer i kirken og 
menigheten. Samlingen er åpen for 
den som ønsker det. Om du ikke kan 
komme til kirken, kan du ta med deg 
en liten folder med oversikt over 
bønneemner  hjem, og be «sammen 
med» gruppen hjemmefra.

Sosialt fellesskap på Ranviksenteret



Forsangere
Vil du å være med å løfte sangen i 
gudstjenestene? Vi ønsker å starte opp 
med en ny forsangergruppe denne 
høsten.
Er du interessert? 
Ta kontakt med organist 
Arnfinn Nedland på telefon 90677706

 

Kontakt oss

Sokneprest 
Therese Bustadmo 957 67 155
Kapellan 
Ruben Heitmann 472 70 877
Kantor 
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 
Rune Lavergren 481 18 537
Kulturbarnehagen Noahs Ark
33 44 52 70

  

          

Gudstjenester
Søndag 20.september kl  11. 17. søndag i t reenighetst iden

Gudstjeneste for små og store med dåp og  høsttakkefest.

Kulturbarnehagen Noahs Ark deltar. 

Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland. Offer t i l  IKO

Onsdag 23.september kl . 15.00
Nattverdgudstjeneste på Forsmannsenteret.Ruben Heitmann

Søndag 27.september  kl  11. 18. søndag i t reenighetst iden
Kunst- og musikkgudstjeneste med nattverd
Sandefjord kammerkor
Therese Bustadmo og Svein Rustad. Offer t il MiSK
 
Søndag 4.oktober. 19.søndag i t reenighetst iden 
Gudstjeneste med nattverd. Diakoniens dag
Ruben Heitmann, Guri Ree Bjørkås og Arnf inn Nedland. Offer t il Signo

Søndag 11.oktober kl  11. 20.søndag i t reenighetst iden
Gudstjeneste med dåp og konfirmantpresentasjon. Søndagsskole
Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland. Offer t il Menneskeverd

Onsdag 14. oktober kl .12.00: Hverdagsmesse
Ruben Heitmann og Svein Rustad. Suppe etter gudstjenesten.

Søndag 18. oktober kl  11. 21. søndag i t reenighetst iden
fellesgudstjeneste for byen .Nattverd. Se program for kirkefestdagene
 Prester fra prostiet. Biskop Per Arne Dahl. Offer t il TV-aksjonen

Søndag 25.oktober  kl  11. Bots- og bønnedag 
Festivalgudstjeneste med nattverd. Søndagsskole 
 Ruben Heitmann og Svein Rustad. Offer t il MiSK.
Se program for kirkefestdagen

Onsdag 28.oktober kl .15.00
Nattverdgudstjeneste på Forsmannsenteret.Therese Bustadmo

Søndag 1.november kl  11.Al lehelgensdag
Festivalgudstjeneste med nattverd
Therese Bustadmo og Svein Rustad Offer t il MiSK 

Søndag 1.november kl .18.00. Al lehelgensdag
Minnegudstjeneste
Therese Bustadmo, Guri Ree Bjørkås og Svein Rustad
Søndag 8.november
Ungdomsgudstjeneste med dåp og nattverd
Ruben Heitmann og Svein Rustad Offer til MiSK Se program

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

www sandefjord.kirken.no

33 45 44 50 (Sentralbord)

post@sandefjord.kirken.no
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