
SANDEFJORDS-
POSTENOktober

2016
NYHETSBREV FRA SANDEFJORD MENIGHET OG KUNST-OG KULTURKIRKE 

Ane Dahl Torp kommer til kirkefestdagene

Temakveld: Når l ivet  t ruer t roen - hvor går veien videre? (s.3)
Program for kirkefestdagene: www.misk.no

Les også om:

Det er en stor begivenhet at skuespiller Ane Dahl 
Torp og jazzmusikeren Sjur Miljeteig kommer til 
festivalen med sin krit ikerroste forestil l ing 
Haugtussa f ra Det norske Teatret. Det borger for 
en helt spesiell opplevelse når publikum sitter på 
Hjertnes? scene nært t il forestil l ingen.
      Ane Dahl Torp har klippet og limt i Garborgs 
medrivende diktsyklus for å kaste nytt lys over 
den mystiske og synske Veslemøy, i samspill med 
komponist og trompetist Sjur Miljeteig. Sammen 
har de laget et musikalsk fortellerteater som 
f lørter med mørket fra rockescenen.
      Det kan også nevnes at Griegs vidunderlige 
vakre sangsyklus bygget over de samme tekstene 

av Arne Garborg framføres senere i festivalen (9. 
november).  Forestil l ingen arrangeres i samarbeid 
med Anepane AS og Det Norske Teatret.

Ane Dahl Torp. Foto: Det norske Teatret

Sjur Miljeteig. Foto: Det norske Teatret
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Velkommen til MiSKs kirkefestdager 2016 

Foto: Per 

SiMen
Bugården kirke kl. 18.00-19.30  

13. oktober: Fellesskapskveld
10. november: Fellesskapskveld
8.  desember: Juleavslutning 

NB! Søndag 18. september kl. 
11.00 deltar vi på gudstjeneste i 
Bugården kirke.

Et område i kirkebygget vi ofte 
glemmer er kirketårnet. Vi ser 
det når vi går forbi, men det er 
sjelden vi går opp de bratte 
trappene opp i tårnet. Akkurat nå 
foregår det spennende ting der! 

Kirkeklokkene er restaurert, og vi  
får et nytt kabinett og instrument 
å styre dem fra.   

Klokkene blir innviet under 
kirkefestdagene 29. oktober,  og 
i den forbindelse har vi pusset 
opp veggene i tårnet og vasket 
vinduene for å gjøre det 
hyggeligere å ta turen opp.  
Storm og regn over mange år har 
ført t il vannskader på veggene!

Besøkende under festdagene kan 
nyte utsikten over Sandefjord og 
betrakte kunst laget av Sølve 
Næss-Holm.   

Vi gleder oss til alle besøkende 
til kirken og tårnet!  

Ian Mc Craken,

kirketjener

"The Tårn"

Etter å ha tegnet Mennesket 
kunstnerisk fra vugge til grav i 
festivalene 2011?2015 er 
temaet i år «Relasjoner» ? 
hvordan våre livsløp som med- 
mennesker er sammenvevd. Det 
er i relasjoner til andre ? i 
samlivet ? at vi vokser og formes 
som mennesker, i 
dager av glede og 
sorg, gjennom 
erfaringer av nærhet 
og avstand, 
kjærlighet og svik. 
Den danske teolog og 
f ilosof, Søren 
Kierkegaard, sa en 
gang: «Den dagen du 
kom inn i verden, gråt 
du, mens dine 
nærmeste var glade. 
Lev nå således at den 
dagen du går bort, da gråter dine 
nærmeste, mens du selv er glad.» 

MiSKs kirkefestdager arrangeres i 
perioden 22. oktober til 13. 
november, i år for ellevte gang, 
og kan friste med hele 51 
arrangementer! I den store 
åpningskonserten på Hjertnes får 
vi oppleve vinner av Dronning 
Sonja Internasjonale 
Musikkonkurranse i 2001, 
sopranen Marita Sølberg, vinner 
av Anders Jahres kulturpris i 
2016, skuespilleren Helge Jordal, 
Lars Martin Myhre, Hans 
Mathisen, Olga Konkova, Jon 
Rosslund, Olaf «Knerten» 
Kamfjord, Ensemble Allegria, 
stort festivalkor med deltakere 
fra de tre SAS-kommunene og 
kunstnerisk leder Svein Rustad. 

Høydepunktene kommer deretter 
på rekke og rad. Allerede dagen 
etter får vi en tett-på-opplevelse 
av den krit ikerroste 
forestil l ingen «Haugtussa» fra 
Det Norske Teatret, med Ane 
Dahl Torp og Sjur Miljeteig. Her 
følger publikum forestil l ingen fra 
plasser på selve scenen på 
Hjertnes, så vi gjør oppmerksom 
på at det er begrenset antall 
plasser, her gjelder det å sikre 
seg billett t idlig. Senere får vi 
møte musikerfamilien Mathisen i 
konserten «Mathisen Brothers & 
Sons», vi får oppleve et av 

kirkemusikkhistoriens aller 
vakreste verker, Maurice 
Duruf lés «Requiem», med 
Sandefjord kammerkor og 
solister, teaterforestil l ingen 
«Brand» i et samarbeid med 
Teater Ibsen, opera i høstnatten 
med Siv Oda Hagerupsen og 

Thomas Ruud, og en 
konsert med Edvard 
Munch Ensemble, 
høstens 
kammermusikalske 
høydepunkt. Ellers får 
vi f ilmkveld, 
lunsjkonserter, kunst- 
og musikk- 
gudstjenester, 
kunstutstil l inger, 
skoleforestil l inger, og 

samtaler på biblioteket 
under overskrif ten 

«Nærast er du når du er borte», 
for å nevne noe. 
Avslutningsforestil l ingen 13. 
november er et samarbeid med 
Litteraturuka i Vestfold og 
Tunsberg Bispedømmeråd. 

Lørdag 29. oktober skjer en 
historisk begivenhet for 
Sandefjord by når byens 
klokkespill f ra 1931 gjenoppstår 
i ny prakt. Det gamle 
klokkespillet med 25 klokker er 
utvidet t il et f ire-oktavers 
instrument på 49 klokker, et 
instrument av høyeste 
internasjonale standard. Den 
danske klokkenisten Ann-Kirstine 
Christiansen får æren av å gi oss 
den første konserten på det nye 
instrumentet. Hele det detaljerte 
programmet for årets 
kirkefestdager kan du lese i en 
festivalbrosjyre som vil bli delt 
ut t il husstandene i Sandefjord 
og på vår hjemmeside, 
www.misk.no. 

Kunstnerisk leder Svein Rustad 
avslutter sine velkomstord slik: 
«Kjære medvandrer gjennom 
livet, vi håper at disse 
festivaldager av kunstnerisk 
utfoldelse kan være til glede og 
berikelse. Ingen av oss lever for 
seg selv!» 

Per Holmen

for styret i MISK

Svein Rustad.
Kunstnerisk leder.



Program for kirkefestdagene: www.misk.no

Åpningskonsert i Hjertnes 
Det er en glede å ønske 
velkommen til 
åpningskonserten for 
MiSKs kirkefestdager 
2016 lørdag 22. oktober. 
Programmet tar 
utgangspunkt i 
festivalens tema 
«Relasjoner». Dette 
kommer til uttrykk i den 
musikk som framføres 
og gjennom den sanglige 
forbrødring som f inner 
sted når kor fra de tre 
kommunene Sandefjord, 
Andebu og Stokke møtes 
på scenen. Korene har f lere fellesøvelser denne høsten som 
munner ut i kirkefestdagenes åpningskonsert og senere den 
store festkonserten i anledning kommunesammenslåingen i 
januar.

Temakveld:
Når livet truer troen - 
hvor går veien videre?
Sandar Menighetshus 
Torsdag 20. oktober kl. 18.00

Denne kvelden får vi besøk av 
Torborg Aalen Leenderts.  
I møte med vanskelige utfordringer i l ivet 
er det mange av oss som har stilt 
spørsmålet: «Hvordan kan Gud til late at 
dette rammer livet mitt?» «Hvor er Gud 
når det vonde skjer?»
Torborg Aalen Leenderts har en unik evne 
til å gå inn i vanskelige spørsmål på en 
måte som er både forståelig og som 
berører. Aalen Leenderts er sosionom 
med videreutdanning i familieterapi, og 
har i en årrekke kombinert praktisk 
diakonalt og sosialfaglig arbeid med 
undervisning. Hun har gitt ut f lere bøker, 
bl.a. ?Når glassf laten brister? og ?Gud og 
det vonde?. Bøkene er banebrytende i sin 
unike måte å kombinere menneskelig 
erfaring, teoretisk ref leksjon og 
sjelesørgerisk innsikt.
Temakvelden er gratis og åpen for alle.    
Det blir enkel servering.

Arr. Sandefjord og Sandar menigheter.

Solvang kl. 11.00

12.oktober, 26. oktober

9. november, 23. november

Ranviksentret kl. 17.00 

6. oktober, 3. november, 1. desember

Hyggetreff
MiSKs kirkefestdager i perioden 22.10?13.11 inneholder f ire 
søndagsgudstjenester kl. 11. Den første gudstjenesten i 
åpningshelgen har «Ingen av oss lever for seg selv» som 
tema. Gudstjenesten er felles for alle menighetene i 
Sandefjord prosti.  Medvirkende er biskop Per Arne Dahl, 
menighetens ansatte, ansatte og frivil l ige fra Sandefjord 
prosti. Liturg er sokneprest Therese Bustadmo.
     Sandefjord kammerkor synger fra W.A. Mozarts 
Kroningsmesse og Ketil Bjørnstads Messe for en såret jord 
under ledelse av kantor og dirigent Svein Rustad.

Gudstjeneste med biskopen: 
"Ingen av oss lever for seg selv"

Marita Sølberg deltar på konserten. 
Foto: Felix Broede



Nattverdgudstjenester på 
Forsmannsenteret:

12.oktober kl.15.00 
30.november 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
Fung. kapellan 
Tore Hummelvoll 402 27 565
Kantor og kunstner isk leder MiSK 
Svein Rustad 906 77 508
Organist
Arnfinn Nedland 906 77 706
Organist 
Sofie Berg  988 39 217
Diakon 
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 

Søndag 2.oktober  kl .11.00 20.søndag i t reenighetst iden

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Therese Bustadmo og Arnf inn 
Nedland.Offer t il Stefanusalliansen

Søndag 9.oktober kl .11.00 21.søndag i t reenighetst iden             
Gudstjeneste med nattverd ved Tore Hummelvoll og Arnf inn Nedland 
Offer t il Institutt for sjelesorg. Kirkeskyss: 94889222

Onsdag 12.oktober kl .12.00 
Hverdagsmesse ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad    
Suppe og kaffe etter gudstjenesten

Søndag 16.oktober kl .11.00

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon ved Tore Hummelvoll og 
Sofie Berg.Dåp og nattverd. Offer t il menighetens arbeid. 

Søndag 23.oktober kl .11.00 23.søndag i t reenighetst iden        

"Ingen av oss lever for seg selv" Åpningsgudstjeneste ved MiSKs 
kirkefestdager. Biskop Per Arne Dahl, menighetens ansatte, ansatte og 
frivil l ige i Sandefjord prosti. Nattverd.Offer t il TV-aksjonen

Søndag 30.oktober kl .11.00 Bots- og bønnedag

"Tangogudstjeneste" under kirkefestdagene ved Tore Hummelvoll, Svein 
Rustad og klokkenist Ann Kirstine Christiansen.Nattverd. Offer t il MiSK. 

Søndag 6.november kl .11.00 Al lehelgensdag 

Allehelgensgudstjeneste ved Therese Bustadmo, Guri Ree Bjørkås og 
Svein Rustad. Nattverd. Offer t il MiSK

Søndag 6.november kl .18.00 Al lehelgensdag

Minnegudstjeneste ved Therese Bustadmo, Guri Ree Bjørkås og Svein 
Rustad. Navnene på de døde det siste året leses opp, men gudstjenesten 
er åpen for alle som bærer på sorg i l ivet sitt.

 Søndag 13.november.11.00 26.søndag i t reenighetst iden 

"Må veien komme deg i møte" Avslutningsgudstjeneste ved MiSKs 
kirkefestdager ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad. Dette er også 
"hvalfangerdagen" og repr. fra Øyas venner vil være til stede.Offer t il 
kirkegårdsfondet på Syd-Georgia/MiSK. Kirkeskyss: 94889222 

Søndag 20.november Krist i  kongedag

Gudstjeneste for små og store ved Tore Hummelvoll, Henrik Guii Larsen 
og Sofie Berg. 6.klassinger fra "Lys Våken" deltar. Dåp og nattverd.  

Offer t il Acta.   

Onsdag 23.november

Hverdagsmesse ved Tore Hummelvoll og Svein Rustad.

Suppe og kaffe etter gudstjenesten

Søndag 27.november kl .11.00  1.søndag i adventst iden 

Kunst- og musikkgudstjeneste med dåp og nattverd ved Therese 
Bustadmo og Svein Rustad. Offer t il  MiSK.


