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Nytt fra arbeidet for barn og ungdom i menighet
Trosopplærer Henrik Guii-Larsen er engasjert i menighetens arbeid for barn og ungdom.

Et sted for l iv og røre, t ro og t radisjoner.
Mange har inntrykk av at kirken er et traust, høytidelig 
sted, preget av tradisjoner og gamle riter. Og ja, dette 
er sentrale, og på mange måter gode elementer i 
kirkens natur. Men samtidig som vi har røtter langt 
ned i historien, er kirken et sted for nåtidsmennesker, 
ferske kreative uttrykk, l iv og røre!  I arbeidet for barn 
og unge i Sandefjord kommer denne delen av kirkens 
liv virkelig til uttrykk; vi leker i kirkerommet, vi 
eksperimenterer med nye utrykk for tro og liv, vi ser 
på f ilm, vi kler oss ut, vi synger og vi danser.  

Verdens beste jobb
Ansatte og frivil l ige som er engasjerte i 
trosopplæringen har verdens beste oppgave: Vi skal 
formidle til barn og unge at de er elsket, verdifulle, og 
at de kan leve et l iv omgitt av Guds nåde. Derfor er 
det med stor glede og entusiasme vi forsøker å lære 
videre troen slik at den er relevant og livsnær, men 
også fundert i Bibelen og kirkens vell av gode 
tradisjoner. Vår utfordring er å legge til rette for 
opplæring og erfaring som gir trøst, håp og tro her og 
nå, men som også  bærer gjennom livets uendelige 
omskif telighet. Det er en spennende utfordring!

Mange mul igheter 
I Sandefjord kirke f innes det en rekke tilbud for barn 
og unge. Vi arrangerer overnatting i kirken for 
6-klassinger.  Vi inviterer t il gudstjenester for små og 
store. Vi deler ut bøker til 2, 4 og 6- åringer, vi har 
babysang og småbarnssang og vi har søndagsskole. Vi 
har en innholdsrik konfirmasjonstid, et omfattende 
ledertreningstilbud etter konfirmasjonstiden, og vi 
arrangerer ungdomsmesser.

Kirke i Jotunhal len
Et helt nytt konsept er 24-festivalen, hvor vi samler 5. 
og 6.-klassinger til 24 timer med lek, aktiviteter, sang, 
sceneshow, bønnevandring, konkurranser og moro. 
Konseptet er utarbeidet av Skjærgårdsstifelsen, og gir 
oss en glimrende mulighet t il å nå bredt ut. 
24-festivalen er et stort samarbeidsprosjekt for 
menighetene i hele den nye kommunen, og for å ha 
plass til alle har vi tatt i bruk Jotunhallen. Tema for 
festivalen er "GRATIS."  Ordet gratis er egentlig fra 
latin, og oversettes til det norske nåde. . Vi håper 
dette blir et konsept som skaper lavere terskel for å 
bli med på arrangementer i kirkens regi, og at barna 
får med seg gode verdier og en stor dose nåde.
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Søndagskolen
Vi har en livlig og god 
søndagsskole for alle barn i 
alderen 3 til 12 år. Fra og med 
januar får vi også med Ragne 
Myrvang Guii-Larsen som 
frivil l ig medarbeider!

Ledertreningsleir
8. til 10. januar reiser 
ungdomslederene våre på leir! 
Vi har booket oss inn på Havna 
hotell på Tjøme, og ser frem til 
en innholdsrik og morsom 
helg sammen. Leiren 
arrangeres for alle som er med 
på ledertrening i Sandefjord, 
Sandar og Bugården 
menigheter.

Tradisjonsrik juletrefest
Også i år inviterer 
menighetsrådet og staben til 
tradisjonsrik juletrefest for 
hele familien 30. desember kl 
17.00 på Store Bergan 
kirkesenter.  Juletregang, 
andakt, servering, loddsalg og 
julenisse med poser til barna.  
Velkommen til unge og gamle. 

Konserter i desember 
Desember betyr t id for 
julekonserter. Se MiSK sine 
nettsider misk.no for 
oppdatert program. 

MiSK kirkefestdager 2015
Kirkefestdagene har gått over i historien, men de mange gode 
opplevelsene og minnene lever videre. Aldri før har så mange 
besøkt festivalen, så mye ny kunst blitt skapt og så mye ny 
litteratur og musikk blitt skrevet. Aldri t idligere har 
festivaltemaet engasjert mennesker i alle aldre slik som i år 
med temaet "Evigheten".  Det vil derfor være uriktig å hente 
frem noen høydepunkter framfor andre, t il det var 
berøringspunktene for sterke gjennom hele festivalperioden. 

En kunstutsmykket Sandefjord kirke har rommet de f leste 
arrangementene fra kirketårn til krypt. Jeg vil rekke en stor 
takk til menighetsstaben for godt arbeidsfellesskap gjennom 
travle dager. Denne takken går også til alle som har bidratt t il 
at arrangementene ble så vellykkede på Hjertnes, Bølgen, Park 
hotell, Sandefjord bibliotek og Olavs- og Brygge- kapellet.  Jeg 
vil spesielt løfte fram MiSKs mange frivil l ige som gjør en 
uvurderlig innsats for festivalen, og alle korsangerne i 
Sandefjord barne- ungdoms- og kammerkor som gjennom sitt 
kvalitetsbevisste arbeid uke etter uke gjør det mulig for 
festivalen å ha store konsertframførelser. Takken går videre til 
alle gode samarbeidsrelasjoner i byens og fylkets kulturliv - t il 
et støttende næringsliv og fremfor alt t il Sandefjord kommune 
som gjør denne kultursatsingen mulig. 

Skulle jeg avslutningsvis all ikevel trekke fram et minne fra 
festivalen, så måtte det bli en 5.klassing som i den siste 
samtalen etter at alle 12 skoleforestil l ingene var framført 
reiste seg og sa: "Det viktigste for meg i evigheten er familien 
og kjærligheten!" 

Vi gleder oss i MiSK til nye år av muligheter for kunstnerisk 
utfoldelse. Sandefjord kirke går i 2016 inn i et spennende år 
der både klokkespillet og Marcussenorgelet står i fokus for 
restaurering og utvidelse. Nye klanger i nye tider. 

Svein Rustad, kunstnerisk leder for MiSK 
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Fellesskap i kirken midt i uka
Hverdagsmesser. Onsdag kl . 12.00 

En onsdag i måneden inviterer vi t il hverdagsmesse i 
kirka. Samlingene er ment å gi påfyll i hverdagen og 
være et sosialt møtested.

Vi starter med en kort gudstjeneste med nattverd.
Etter gudstjenestene samles vi rundt langbord til et 
fellesskapsmåltid med servering av suppe,  brød og 
kaffe og god tid til prat. 

Datoer f remover er onsdag  9. desember,  20. januar 
og 17. februar. Hjertel ig velkommen!  .

Hyggetreff på Solvang og Ranvik 

Annenhver mandag f ra klokka 11- 13 er det hyggetreff  
i «kjellerstua» på Solvangsentret. 

Her er det sang og diktlesing, kåserier , andakt og 
utlodning. Det serveres formiddagsmat. 
23. nov. besøk av M. Thorsberg og E. Samuelsen
7. des. besøk av R. og K. Bredal og Noahs Ark barnehage
11. jan. besøk av A. M. Rønning 
25. jan.

 

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.

Simen 

SiMen betyr Sammen i Menigheten 
og er et åpent tilbud for voksne 
psykisk utviklingshemmede. 
SiMen har samlingene sine i 
Bugården kirke, men er et felles 
tilbud  for alle menighetene i 
Sandefjord. 

Neste samling blir torsdag 10. 
desember fra 18.00 -20.00  

Juleavslutning / grøtfest. 

Første samling neste år blir 

21. januar kl. 18.00 ? 19.30 

Gudstjeneste på Luciadagen

13. desember inviterer vi til 
gudstjeneste for små og store. 
Gudstjenesten vil være preg av 
Luciadagen og bakgrunnen for 
mange av våre kjære 
juletradisjoner. Hilde Heitmann og 
Kulturbarnehagen Noahs Ark blir 
med og det blir juleverksted etter 
gudstjenesten.  



Forsangere
Vil du å være med å løfte sangen i 
gudstjenestene? Vi ønsker å starte opp 
med en ny forsangergruppe.
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 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 
Rune Lavergren 481 18 537
Kulturbarnehagen Noahs Ark
33 44 52 70

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

  

          

Gudstjenester
Onsdag 25. november kl .12.00: Hverdagsmesse
Therese Bustadmo og Svein Rustad. Suppe etter gudstjenesten.

Søndag 29.desember kl . 11.00 1. søndag i advent

Kunst- og musikkgudstjeneste med nattverd Sandefjord kammerkor
Therese Bustadmo og Svein Rustad. Offer t il MiSK

Onsdag 2. desember kl . 15.00
Nattverdgudstjeneste på Forsmannsenteret. Ruben Heitmann

Søndag  6. desember  kl . 11.00 2. søndag i advent
Lysmesse. Kulturkonfirmanter medvirker. 
Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland. 

Onsdag 9. desember kl .12.00: Hverdagsmesse
Ruben Heitmann og Svein Rustad. Suppe etter gudstjenesten.
 
Fredag 11. desember kl . 10.00 Skolegudst jeneste
Byskolens julegudstjeneste. Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland

Søndag 13. desember kl .  11.00.søndag 3. søndag i advent  
Gudstjeneste  for små og store.
Ruben Heitmann, Hilde Heitmann og Arnf inn Nedland. 
Kulturbarnehagen Noahs Ark. Offer t il menighetens misjonsprosjekt

15. desember kl . 10.30 Barnehagegudst jeneste
Barnehager i soknet deltar. Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland 

17. desember Skolegudst jenester
Kl. 9.15 Virik skole Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland
kl. 12.00 Store Bergan skole Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland
13.30 Ranvik ungdomsskole Ruben Heitmann og Arnf inn Nedland

20. desember kl . 11.00 Salmegudst jeneste 4. søndag i advent
Therese Bustadmo, Svein Rustad og  Sandefjord kammerkor  
Offer t il Stefanusalliansen 

24. desember kl  14.30 og 16.00 Juleaf tengudst jeneste
Tradisjonsrik og vakker høytidsgudstjeneste med Sandefjord balletskole, 
Sandefjord gutte og jentekorps (14.30) Ruben Heitmann, Svein Rustad m.f l.
Offer t il Kirkens Nødhjelp

25. desember kl  11.00 Høyt idsgudst jeneste med nat tverd. 1. juledag
Therese Bustadmo, Svein Rustad m.f l. Offer t il Kirkens SOS

27. desember kl  11.00 Kunst  og musikkgudst jeneste med dåp og nat tverd
Therese Bustadmo og Svein Rustad Markering av glasskunstner Miksa Róths 
150 års jubileum.  Han har  blant bilde "Jesus stil ler stormen" i vår kirke.

1. januar kl . 11.00 Nyt tårsgudst jeneste med nat tverd
Ruben Heitmann og Bjørg Trondsen Bang. Offer t il Kirkens sosialt jeneste 

3. januar kl . 11.00 Gudst jeneste med dåp. Krist i  åpenbaringsdag.
Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland. Juletregang etter gudstjenesten.

10. januar kl . 11.00 Gudst jeneste med nat tverd. 2. s. i  åpenbaringst iden
Therese Bustadmo og Arnf inn Nedland

17. januar kl  . 11.00 Gudst jeneste for små og store. 3. s. i  åpenbaringst iden
Ruben Heitmann, Henrik Guii-Larsen og Arnf inn Nedland. 10 åringer invitert. 

Nyhetsbrev på e-post

www sandefjord.kirken.no

33 45 44 50 (Sentralbord)

post@sandefjord.kirken.no


