
ÅRSMELDING FOR SANDEFJORD MENIGHETSRÅD 2020 

 

Sandefjord Menighetsråd har i 2020 bestått av: 

Bente Aven Lang (leder) 

Øystein Selnes (nestleder) 

Jan Arild Nordin, økonomi 

Maiken Horn Bolset, sekretær 

Inger Marie Skårslette 

Tone Bergene Aabrekk 

Hilde Kristine Forsberg 

Dag Ivar Løkkemyhr 

Therese Bustadmo (sokneprest) 

Varamedlem: 

Kåre Henning 

I løpet av året har det vært avholdt 7 møter og 44 saker har blitt behandlet. 

Arbeidsutvalget (AU), som består av leder, nestleder og sokneprest har alltid et forberedende møte i 

forkant av hvert rådsmøte. 

Året 2020 har vært et spesielt år for Sandefjord menighet. Grunnet Coronapandemien ble kirkene 
stengt ned i store perioder av året, og med strenge smittevernregler satte det begrensninger på 
arbeidsform og antall tillatte deltagere på både dåp, begravelser, konfirmasjon og gudstjenester. 

Stab: 

Staben har i 2020 bestått av: vår kjære sokneprest Therese Bustadmo, kapellan Tore Hummelvoll 
kantor Svein Rustad, organist Arnfinn Nedland, organist Sofie Berg, diakon Lise Strandberg, 
kirketjenerne Ian McCracken, Siv Sommerstad og David Burke. Menighetspedagog var Anniken Hol 
Meling i fem måneder, frem til sommeren. Hennes stilling ble ikke besatt, men vi har hatt en vikar i 
søndagsskolen høsten 2020; Ingvill Holthe. 

Staben vår har hatt en turbulent tid med å tilrettelegge for trygge møteplasser i kirken mht 
smittevern, registrering av deltakere på de ulike arrangementer som til enhver tid var mulig å åpne 
opp for i kirken. Videre måtte man utsette konfirmasjonsforberedelser og selve konfirmeringen til en 
luke siste helgen i september, men med sterk begrensing på antall deltakere i kirken. 
Høytidsgudstjenestene ble delt inn i fem seremonier, og alle ble streamet og lagt ut på kirkens 
hjemmeside. Tore Hummelvoll har lagt til rette for filming/ streaming av alternative messer fra og 
med påske og med info på hjemmesider, i menighetsblad på nettsiden og print i kirken. Det har vært 
en svært krevende epoke for alle, noe som også har ført til redusert virksomhet på alle nivåer; blant 
barn, ungdom og eldre. 

Store Bergan kirkesenter og kulturbarnehagen: Barnehagen vår; Kulturbarnehagen Noahs Ark, har 

klart seg uten nedstengning og har holdt et godt smittevernregime blant barna, ansatte og foreldre. 



Dette førte til at de ikke ønsket å delta på noe arrangement i kirken vår, for å være på den sikre 

siden. 

Babysang: Det har ikke vært gjennomført noe arrangement i dette fora i 2020. 

Stiftelsen Sandefjord menighetspleie og kirkesenter: Stiftelsen har klart å redusere underskuddet 

for inneværende år, 2020, ved å søke om avdragsfrihet på det store lånet i Husbanken. Dette ble 

innvilget, og vi har fått bygget opp litt egenkapital i stiftelsen. Det har vært nedgang i leieinntekter på 

møte- og selskapsfronten dette året, naturlig nok. 

Misk har også måttet innstille arrangementer og korøvelser, men klarte å gjennomføre 

kirkefestdager i oktober/ november med gode besøkstall, varierte kunstneriske uttrykk og flotte 

musikalske opplevelser. Stor honnør for de som står på med dette gode arbeidet. 

Frivillighet: Selv om det har vært redusert virksomhet og begrensede tiltak som kunne gjennomføres 

i 2020, vil Sandefjord menighetsråd til sist få berømme alle dere som på ulike arenaer stiller opp, og 

gjør en formidabel innsats for barn, unge og eldre. Takk til alle som bidrar på gudstjenester, 

kirkeverter, kaffekoker, medliturg, på eldresenter og hverdagsmesser. Vi håper at virksomheten vår 

kan få gjenoppta aktivitetene i løpet av 2021, slik at møteplassene våre blir tilgjengelige for alle aldre. 

Kronerulling: 

Vi kunne ikke ha et fysisk arrangement som vi vanligvis har på kirkesenteret sammen med 

barnehagen vår. I år ble loddsalget foretatt for det meste ved salg digitalt på Facebook og i 

Messenger, men også i butikker. Stor takk til dere som bidro til at vi fikk inn kr. 31.011 på denne 

aksjonen. 

Vi som utgjør Sandefjord menighetsråd opplever denne tjenesten meningsfull, og håper at vi 

sammen kan skape enda mer begeistring, og trekke nye mennesker til menigheten vår med ønske 

om at kirken skal være et godt sted å samles i både glede og sorg. Det er avgjørende at vi skaper 

positivitet og begeistring ved vår framsnakking av gudstjenestefellesskapet vi har. 

Vi minner om menighetens hjemmesider og Facebook side, hvor man enkelt finner frem til aktiviteter 

både for menighet og for Misk sitt arbeide. Gå inn på Sandefjord kirke på nettet så finner du all 

informasjon om det som skjer hos oss. 

For Sandefjord Menighetsråd 

Bente Aven Lang 

Leder 


