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Tr ofast  sang gjennom  37 år

Juleandakt  ved biskop Dahl og Juleinnsamlingen s.3Les også om:

I  år  bl i r  det  37. gang I r ene 
Bøhn  besøker  Lunden  
sen ter  for  dem ensom sor g 
for  å synge ju len  i nn  
sam m en  m ed beboer ne der . 
De al ler  f leste år ene på 
ju laf ten , de si ste to år ene på 
l i l l eju laf ten . I  år  bl i r  si ste 
gang, siden  Lunden  skal  
legges ned t i l  vår en . 

Sandefjordsposten har tatt en 
prat med I rene for å høre henne 
fortelle om besøkene. 

- I rene, fortell hvordan det 
begynte? 
-Jeg var 36 år og hadde flyttet 
hjem til Sandefjord.  Så ble jeg 
spurt av Kristian Strømøy, som 
var lærer og organist, om jeg 
ville synge på Lunden på 

I rene Bøhn. Foto:  Tore Hummelvoll

julaften. Han spilte, jeg sang og 
en av prestene holdt andakt. 
Siden har det bare fortsatt. Det 
har variert om noen har spilt, 
men det har alltid vært både 
solo og fellessang, og en prest 
eller diakon har hatt andakt. 
 
- Er det store forskjeller fra da 
du begynte og til i dag?  
-Den gangen var Lunden et 
aldershjem og samlingen var i 
kapellet i kjelleren Det ble 
servert grøt, kaffe og julekaker 
på pent dekkede bord etter 
samlingene. Nå er Lunden et 
senter for demensomsorg. 
Samlingene er på avdelingene, 
og serveringen er enklere. Og så 
er det jo annerledes de to siste 
årene når besøket er på 
lillejulaften i stedet for julaften.

- Hva gjør at du har holdt ut i 
alle disse årene?
 For meg har besøket på Lunden 
vært en stor glede og en 
meningsfull måte å starte 
julefeiringen på.   Det er godt å 
kunne glede andre, og sangen er 
noe jeg kan bruke for å formidle 
budskapet om Jesus. Tekstene 
på de gamle julesangene er så 
vakre og gjenkjennelsen i disse 
gamle sangene er nok veldig 
viktig for de eldre. Dessuten har 
både beboere og pårørende gitt 
meg gode tilbakemeldinger. 
 
- Er du en spesielt trofast og 
utholdende person?
 - Ja, jeg er nok det, når jeg først 
har begynt med noe, har jeg 
vondt for å avslutte det. Så er 
det slik for meg at det er 
vanskelig å bidra praktisk på 
grunn av nedsatt syn. Da er det 
fint å kunne bruke den gaven 
jeg har fått til å glede andre og å 
gjøre en oppgave i menigheten. 

- I  år blir det siste gangen, hva 
tenker du om det?
- Det synes jeg er veldig trist. 
Det er en epoke i livet som er 
over. Julaften blir nok ikke helt 
det samme uten besøket på 
Lunden, det blir noe som 
mangler. 

Menighetsrådet og de ansatte  i 
Sandefjord menighet gir I rene 
Bøhn en stor takk for innsatsen 
i alle år! 

Guri Ree Bjørkås



!
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Vi ser deg Herre Jesus, som en 
av jordens små.
 Din fødsel er et under vi aldri 
kan forstå.
 Men i et evig lovsangskor 
forenes alle slekter. Vi ser deg 
barn og tror. 

Vår byrde vil du bære og ta 
vår tyngste vakt.
 Du skal beseire mørket med 
kjærlighetens makt.
 Vi åpner oss for gledens ord! 
Vi ser deg, barn, og hører 
Guds hjerteslag på jord.

 Ditt komme, Herre Jesus, 
forvandler jordens natt
 og bringer lys til mange som 
føler seg forlatt.
 Hjelp oss å gå i dine spor!
 La verden se din godhet 
igjennom dem som tror! 

Denne salmen av Svein 
Ellingsen er en av salmene som 
I rene Bøhn gjerne synger.

Luciagudstjeneste
Søndag 11. desember kl.11 er det 
Luciagudstjeneste i samarbeid med 
Kulturbarnehagen Noas ark. Alle 
femteklassinger i menigheten blir 
invitert. Juleverksted etter 
gudstjenesten.

Solvang kl. 11.00
9. januar 23. januar, 6. februar, 
20. februar, 6. mars, 20 mars.
 
Ranviksentret kl. 17.00 
 13. desember, 17. januar, 14. februar, 
14. mars 

Hyggetreff

Inntrykk fra LysVåken-helgen 19.-20. november

Tolv sjetteklassinger og ni ungdomsledere 
overnattet i kirken i forbindelse med LysVåken natt 
til søndag 20. november. Det ble et døgn med tett 
program med en fin blanding av lek og alvor. En del 
av opplegget var å forberede gudstjenesten dagen 
etter. Barna deltok i prosesjonen, fremførte sang, ba 
bønner de selv hadde formulert og tente lys. De 
fremførte også et tablå under tekstlesningen. 
Temaet for helgen var å bli kjent med kirken som 
sitt hjem og reflektere over fortellingen om Jesus 
som tolvåring i tempelet. Helgen ble stødig ledet av 
trosopplærer Henrik Guii-Larsen og assistert av 
prest  Tore Hummelvoll som hadde gleden av å 
overnatte i kirken for første gang!

Foto:  Tore Hummelvoll



O helga natt Juleinnsamling
Vi er midt i adventstiden. På ulike 
måter forbereder vi oss til 
julehøytiden, med baking og vasking, 
pynting av hus og innkjøp av gaver og 
god mat. Noen er allerede i full gang 
med feiringen. Små og store gleder 
seg, og handelsstanden forventer enda 
større omsetting dette året enn 
fjoråret. 

Men ikke alle har samme mulighet 
til å kjøpe gaver og god mat og 
forberede en hyggelig julefeiring for 
seg og familien. Mange i byen vår 
sliter med dårlig økonomi og 
vanskelige livsvilkår. For både voksne 
og barn kan dette oppleves som en 
ekstra stor byrde nå i førjulstiden. 

" Vi  oppfor dr er  t i l  å 
vær e m ed å gi  en  gave, 
som  kan  lever es i  
k i r ken  i  løpet  av 
desem ber . "

Derfor vil vi i Sandefjord menighet 
gjerne være med å hjelpe gjennom å 
støtte Frelsesarmeens juleutdeling. 
Slik kan vi få mulighet til å dele litt av 
vår overflod med noen som har litt 
mindre enn mange av oss. 

Vi oppfordrer til å være med å gi en 
gave, som kan leveres i kirken i løpet 
desember. En kasse med 
Frelsesarmeens logo vil bli stående 
bak i kirken. Varene som blir samlet 
inn blir delt ut på Frelsesarmeens 
juleutdeling 20. desember. 
Det er også mulig å levere varer 
direkte til Frelsesarmeen. 

Frelsesarmeen har foreslått at det 
gjerne gis tørrvarer, som sjokolade, 
marsipan  nøtter, kaker, suppeposer, 
osv. - hva som helst som kan være litt 
ekstra til jul.

Det er også behov for leker til barn 
og spesielt til ungdommer. 
Lekene skal ikke pakkes inn, slik at en 
mamma eller pappa kan velge noe 
som de mener passer til deres barn. 

Frelsesarmeen har også behov for 
vakter ved julegrytene i adventstiden. 
Om du har mulighet til å bruke noen 
timer til dette, kan du ta kontakt med 
Frelsesarmeen på 
telefon  922 92 227 

Det var nesten som et eventyr, 
det jeg opplevde før jul i fjor. 
Som en del av bispevisitasen i 
Hallingdal besøkte vi 
kunstnertunet i Leveld, og 
fikk være med på en 
kunstutstilling av en annen 
verden. Under ettermiddag- 
ens blå time ble vi tatt med 
påen utendørs utstilling der 
tekster av Jens Bjørneboe var 
malt påslitne låvevegger 
oppover i bygda. Det snødde 
lett, og vi stanset der det var 
tekster å se. Og så, den siste 
gråslitte uthusveggen mens 
det snødde tettere. Vi stoppet, 
gikk ut, og tok av oss lua mens 
vi leste: «Natten i natt er 
hellig/ Noe skal skje/ Det som 
kommer fra himmelen/ er ikke 
bare sne». Vi ble beveget, 
stille, og leste videre mens vi 
satte oss inn i bilen: «Natten i 
natt er hellig/ Noen skal fødes 
i natt./ Vår mørke, kjølige 
klode/ er ikke helt forlatt».           

Mens eventyrene alltid 
begynner med setningen «Det 
var en gang», opplevde vi noe 
helt annerledes. Som om det 
også var malt: «Det skjedde i 
dag!» Akkurat så  nært og 
uvirkelig. Julen ble virkelig. 
På vei hjemover, etter endt 
visitas, var jeg både tankefull 
og takkefull. Med ett lød det 

fra P2: «O helga natt» med 
Jussi Bjørlings fremføring: 
«O helga natt!  O helga stund 
for världen,/ då 
Gudamänniskan til jorden 
steg ned!/ För att försona 
världens brott og synder, / för 
oss han dødens smärta 
led./ Och hoppets stråle går 
igjennom världen,/ och ljuset 
skimrar över land och 
hav./ Folk! Fall nu neder och 
hälsa glatt din frihet./ O helga 
natt, du frälsning åt oss gav.» 

Tankefull og takkefull kjørte 
jeg hjemover etter å ha fått et 
møte med julens 
hemmelighet, Jesus som sann 
Gud og sant menneske. Dette 
avgjørende orienterings- 
punktet i den kristne tro som 
handler om himmel og jord, 
om Gud og mennesket. Dette 
som profeten Jesaja skildret i 
sin natt mens han så mot 
lyset: 

«I  det høye og hellige bor jeg 
og hos den som er knust
 og nedbøyd i ånden.
 Jeg vil vekke de nedbøydes 
ånd til liv  og gjøre de knustes 
hjerter levende» (Jes 57, 15) 

La Gud komme til deg! 
Velsignet jul! 

Biskop Per Arne Dahl

Foto:  Ulf Aanonsen



Nattverdgudstjenester på 
Forsmannsenteret:

30.november kl. 15.00
Åpent for alle!

Kon tak t  oss
post@sandef jor d.k i r ken .no

w w w .sandef jor d.m en ighet .no

33 45 44 50  (Sen t r albor d)

Soknepr est  

Therese Bustadmo 957 67 155

Fung. kapel 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  
Guri Ree Bjørkås 456 65 376
Tr osopplær er  
Henrik Guii-Larsen 971 05 803
K i r ket jener  
Eva Kjønnø
K i r ket jener vi kar
Ian McCracken 913 89 413
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 nyhetsbrevet 
Sandefjordsposten på e-post?
Send "Ønsker nyhetsbrev" til 
theresebustadmo@sandefjord.kirken.no
  

Gudst jenestel i ste i  Sandef jor d k i r ke 
Søndag 4.desem ber   k l .11.0 0  2. søndag i  adven tst i den
Lysmesse ved Therese Bustadmo og Arnfinn Nedland.Nattverd.Offer til  
menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar.
Søndag 11.desem ber  k l .11.0 0  3.søndag i  adven tst i den              
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. Nattverd. Offer 
til  Store Bergan kirkesenter. 
Søndag 18 .desem ber  k l .11.0 0  4.søndag i  adven tst i den         
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Nattverd.Offer til 
menighetens arbeid. K i r keskyss: 94889222
Lør dag 24.desem ber -ju laf ten
K l .14.30 : Julaftengudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Balletskolen i Sandefjord med musikere. Sandefjord gutte- og jentekorps 
v/ dir. Knut Erik Rusten. Åge Kjær, sang. Offer til Kirkens Nødhjelp.
K l .16.0 0 :Julaftengudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad.  
Ballettskolen i Sandefjord med musikere. Sandefjord ungdomskor v/ dir. 
Wenche Helgesen. Åge Kjær, sang. Offer til Kirkens Nødhjelp. 
Søndag 25.desem ber  k l .11.0 0  Ju ledag 
Høytidsgudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad. Nattverd.  
Offer til  Kirkens SOS
Fr edag 30 .desem ber  k l . 17.0 0 : Ju let r efest
Tradisjonell juletrefest på Store Bergan kirkesenter. 
Lør dag 31.desem ber  k l .16.0 0  Nyt tår saf ten
Kl.16.00 Minnegudstjeneste i Ekeber g kapel l . Felles for byen.
Kl.23.15 i Sandar  k i r ke:  Midnattsmesse
 Søndag 1.januar .11.0 0  Nyt tår sdag
Nyttårsgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Erling Grostad. Nattverd. 
Offer til Blå Kors.
Søndag 8 .januar  k l .11.0 0  K r i st i  åpenbar ingsdag
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland.
Offer til  Det Norske Misjonsselskap.
Søndag 15.januar  k l .11.0 0  2.søndag i  åpenbar ingst i den
Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og Sofie Bergh. Nattverd.Offer til 
Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB)
Søndag 22.januar  k l .11.0 0  3.søndag i  åpenbar ingst i den
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland.Nattverd.
Offer til menighetens misjonsprosjekt.
Onsdag 25.januar  k l .12.0 0
Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Suppe og kaffe etter 
gudstjenesten.
Søndag 29.januar  k l .11.0 0  4.søndag i  åpenbar ingst i den  
Evangeliegudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Kulturkonfirmantene deltar. Offer til  Det Norske Bibelselskap.
Søndag 5.febr uar  k l .11.0 0  5.søndag i  åpenbar ingst i den
Gudstjeneste ved Therese Bustadmo og  Arnfinn Nedland. Nattverd. Offer 
til  Kristent interkulturelt arbeid (KiA)
Søndag 12.febr uar  k l .11.0 0  Såm annssøndag
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Arnfinn Nedland. Nattverd. 
Offer til Institutt for sjelesorg.
Onsdag 15.febr uar  k l .12.0 0
Hverdagsmesse ved menighetens ansatte. Suppe og kaffe etter 
gudstjenesten.
Søndag 19.febr uar  k l .11.0 0  K r i st i  for k lar elsesdag
Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll og Sofie Bergh. Nattverd. Offer til  
menighetens arbeid.
Søndag 26 febr uar  k l .11.0 0  Fastelavenssøndag
Kunst- og musikkgudstjeneste ved Therese Bustadmo og Svein Rustad. 
Nattverd. Offer til MiSK.

Staben (tidlig morgen!). Selvutløser:  Ian 
McCracken. Ansvarlig: Tore Hummelvoll


