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Vi er  seks dam er  i vår  best e 
alder  som  ønsker  å skape et  
hyggelig fel lesskap på St ore 
Bergan k irkesent er .

Solveig Vennesland, Tur id 
Haugen, Tur id Gull iksen, Liv 
Wiersholm  Moen, Ragnhild 
Kølt zow , Bent e Aven Lang.

EN MØTEPLASS FOR KVINNER 



VEIEN TIL PRESTETJENESTE

Vivi  Rø er født og oppvokst i Sandefjord, og 
tok sin utdannelse i teologi ved Det teologiske 
Menighetsfakultetet. Hun har videre tatt 
etterutdannelse i familierådgivning og 
-veiledning, og deretter pastoralklinisk 
utdanning.  Hun har vært vikarprest i Agder 
og Telemark bispedømme. Hennes 
hovedtjeneste har vært sykehusprest ved 
Aust-Agder sentral sykehus, senere Sørlandet 
sykehus i nær 25 år til hun gikk av med 
pensjon. Vivi har vært en svært skattet 
medarbeider ved sykehuset, både overfor de mange pasienter hun 
har vært i kontakt med, men også overfor sine kolleger. Hun har 
stor empati, engasjement og er nær hos den som har det vondt på 
en respektfull måte.  

 

Sammen med henne får vi høre 
soknepr est  Ther ese Bustadm o fortelle 
fra sin erfaring som prest med tittelen: 
Pr estet jeneste m est  for  m enn? 

Therese tok sin embetseksamen på 90 tallet 
og har derfor hatt et helt annet 
utgangspunkt både for sin tjeneste og sin 
utdanning. Hun har videreutdanning 
innenfor ulike emner innenfor praktisk 
teologi, blant annet liturgikk og homiletikk 
(prekenlære).  Therese startet sin prestetjeneste i vår menighet 
som kapellan, men har nå vært sokneprest siden 2015 Hun er 
videre leder for Sandefjord menighets stab, og en pådriver for et 
godt samarbeidsklima internt i stab og menighetsråd, samt en 
dyktig prest for vår menighet.   

Inngangspenger kr. 100,-. Kun kontant. Det blir enkel servering og 
en interessant kveld ? velkommen!

Vivi Rø og Therese Bustadmo
SI TIL ALLE NORSKE MENN: MENN EIER 
IKKE SINE KVINNER!

Solveig Vennesland og Anne Lise Flemmen

Onsdag 13. november kl.19Onsdag 25. september kl.19

Temaet denne gang er et utsagn fra Nobels fredsprisvinner Denis 
Mukwege. Han jobber for kvinners verdighet og oppreisning etter 
seksualisert vold, og han ble nominert til fredsprisen i 2018. I  sin 
tale ved denne anledning sa han blant annet: Si  t i l  al le nor ske 
m enn  ?  m enn  eier  i kke sine kvinner !  

Dette er et tema som er aktuelt i alle samfunnslag, og vi vil ta opp 
hva det gjør med oss når man blir krenket, og hvilke signaler man 
f. eks. skal se opp for i forholdet til seg selv og sin nærmeste 
familie. Det vil bli samtale mellom sosionom og familie-terapeut 
Solveig Vennesland og lege/  psykiater Anne Lise Flemmen. Det 
blir anledning til innspill og spørsmål under samlingen. 

Solveig Vennesland tidligere jobbet i det offentlige 
familievernet. Siste 20 år egen praksis, med hovedvekt 
på sex og samliv. Arbeider både i Oslo og Sandefjord. 
Solveig har skrevet mange artikler i ulike familiespalter 
for ukepressen. Hun er er gift for 2.gang, og har syv 
barn til sammen i storfamilien og 9 barnebarn. 

Anne Lise Flemmen har egen praksis i Sandefjord 
siden 1991. Hun har samtidig vært knyttet til Institutt 
for Psykoterapi som veileder, lærer og læreterapeut, og 
som Psykoterapiveileder for leger i psykiatrisk 
spesialistutdanning i Vestfold.  Hun er gift og har 5 
sønner og 11 barnebarn.    

Marit Lien Gulliksen, sosionom ved kreftavdelingen på SIV og 
kantor i Sandar kirke, Bjørg Trondsen Bang vil delta med hhv 
sang og musikk. De er begge godt kjent i byen vår for flott sang og 
nydelig musikk, noe som vil være til ettertanke rundt temaet som 
skal belyses.   

Inngangspenger kr 100,- (kun kontant). Det blir kaffe/  te og enkel 
servering. 
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