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Gjennom stengte dører

«Det var om kvelden samme dag», forteller 
Johannes oss. Av frykt for eget liv hadde disiplene 
stengt dørene der de var samlet. Det kunne ikke 
være sant at Jesus levde slik noen sa. «Da kom 
Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være 
med dere». Så viste han den sine hender og sin 
side. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være ned dere!»

Det er en av de mest forunderlige og trøstefulle 
historiene Bibelen forteller. Redselen kjenner vi. De 
stengte dørene kjenner vi også. Vi stenger dørene 
for å holde det vi frykter fra oss, men redselen 
slipper vi ikke unna. Redselen kommer innenfra,

Sånn som det var for disiplene, slik har mange 
kjente det i eget liv de siste ukene og månedene. 
Påskebudskapet tar ikke fra oss det som er farlig, 
men forteller oss om en Gud som møter oss også 
der. Den oppstandne går gjennom stengte dører 
og hilser oss med fred.

Dette skjedde om kvelden påskedag. Dette skjed-
de på en søndag. Hvem eneste søndag siden har 
den kristne menigheten samlet seg for å vitne om 
nettopp dette møtet. Selv når vi ikke kan samles 
fysisk, men sitter isolert i våre egne hjem, kommer 
han som ikke bare hilser oss med fred, men er fred. 

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke 
den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet 
av angst og motløshet». Det er ikke en fred som 
forutsetter ytre harmoni, men som trosser den. 

«Skjuler enn sorgens gys leden for meg,
skinner dog lys av lys: Fred, det er jeg»
— Norsk salmebok 461
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Gudstjenester

Gudstjenesten er kirkens pulsslag og har vært 
det i 2000 år.  For tusen år siden kom kristen-
troen til Viken og Tønsberg. Domkirken står i 
denne lange tradisjonen og gjør troen nær og 
ny fra uke til uke.

Hovedgudstjenesten feires i Domkirken; en 
staselig nygotisk katedralkirke fra 1858. 
I Solvangkirken fra 1969 feires det hverdag-
smesser og gudstjenester for små og store. 
Det er høyt under taket og lave terskler for å 
delta i gudstjenestelivet i Domkirken 
menighet.

Følgende oversikt rommer gudstjenestene 
fram mot sommeren. På tampen av semester 
inviterer vi til Seilermesse; en festgudstjeneste 
i anlednings Sagabyen Tønsbergs 1150 års 
jubileum. Vi ber om at vi alle da kan møte å 
feire byens historie i håp og tro til alt det gode 
som ligger foran oss. 

Dåp bestilles på: 
tonsbergdomkirke.no / 333 74700

DOMKIRKEN 

Smittevernhensyn kan på kort varsel skape 
endringer. Følg med på hjemmesiden, Facebook og 
Tønsbergs blad for oppdateringer.

Søn 7. feb kl. 11.00: Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste. Domprost Marta Botne. Domkantor 
Espen Melbø. Trompet: Tor Inge Romøren

Søn 14. feb kl. 11.00: Fastelavnssøndag
Gudstjeneste. Kapellan Ingulf Bø Vatnar. 
Domkantor Espen Melbø.

Søn 21. feb kl. 11.00: 1. søndag i faste
Høymesse. Sokneprest Jan Terje Christoffersen. 
Domkantor Espen Melbø. 

Søn 28. feb kl. 11.00: 2. søndag i faste
Gudstjeneste. Kapellan Ingulf Bø Vatnar. 
Domkantor Espen Melbø. Margrete Fredheim 
Tandberg – forsanger/solist

Søn 7. mars  kl. 11.00: 3. søn i faste
Gudstjeneste. Domprost Marta Botne. 
Domkantor Espen Melbø. 

Søn 14. mars  kl. 11.00: 4 søndag i faste
Høymesse. Sokneprest Jan Terje Christoffersen. 
Domkantor em. Arne Rodvelt Olsen.

Søn 21. mars  kl. 11.00: Maria budskapsdag
Gudstjeneste. Kapellan Ingulf Bø Vatnar. 
Domkantor Espen Melbø. Domkirkens jentekor.

Søn 28. mars  kl. 11.00: Palmesøndag
Gudstjeneste. Sokneprest Jan Terje Christoffersen.
Domkantor Espen Melbø. 

Torsdag 1. april kl.  18.00: Skjærtorsdag
Høymesse. Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Bydiakon 
Tonie E. Steffensen. Domkantor Espen Melbø. 
Solister, fiolin og orgel.



Fredag 2. april kl. 15.00: Langfredag
Pasjonsgudstjeneste. Domprost Marta Botne. 
Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Vokalgruppe.

Lørdag 3. april kl. 22.00:   Påskenatt
Påskenattsmesse. Sokneprest Jan Terje Christof-
fersen. Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Korgruppe fra 
Domkoret

Søndag 4. april kl. 11.00: Påskedag
Høytidsgudstjeneste. Biskop Jan Otto Myrseth. 
Domprost Marta Botne. Sokneprest Jan Terje 
Christoffersen. Domkantor Espen Melbø. 
Blåserkvartett. Korgruppe.

Søn 11. april kl. 11.00: 2. 
søn i påsketiden
Anastasis: Gregori-
ansk messe. Biskop 
Jan Otto Myrseth. 
Sokneprest Jan 
Terje Christoffersen. 
Domkantor Alvilde 
Riiser. Kor.

Søn 18. april kl. 11.00: 
3. søn i påsketiden
Høymesse. Sokneprest Jan 
Terje Christoffersen. Domkantor 
Espen Melbø.

Søn 25. feb kl. 11.00: 4. søn i påsketiden
Samtalegudstjeneste. Konfirmantene. Kapellan 
Ingulf Bø Vatnar. Kateket Ieva Fredriksen.  
Bydiakon Tonie Steffensen. Domkantor Espen 
Melbø.Tønsberg domkirkes jentekor

Søn 2. mai  kl. 11.00: 5. søn i påsketiden
Gudstjeneste. Domprost Marta Botne. 
Domkantor Espen Melbø. Sjøbodkoret.

Søn 9. mai  kl. 11.00: 6. søn i påsketiden
Konfirmasjonsgudstjeneste. Kapellan Ingulf Bø 
Vatnar. Kateket Ieva Fredriksen.
Domkantor Espen Melbø. Trompetsolist.

Torsdag 13. mai kl. 11.00: Kristi himmelfart
Høymesse. Sokneprest Jan Terje Christoffersen. 
Domkantor Espen Melbø.

Søn 16. mai  kl. 11.00: Søndag før pinse
Høymesse. Kapellan Ingulf Bø Vatnar.  
Domkantor Espen Melbø. 

Mandag 17. mai  kl. 12.15: 
Grunnlovsdag
Gudstjeneste. Domprost Marta Botne. 
Domkantor Espen Melbø. Tønsbergs Sangforening.

Søn 23. mai  kl. 11.00: Pinsedag
Høytidsgudstjeneste. Sokne-

prest Jan Terje Christo- 
ffersen.  Kapellan Ingulf 

Bø Vatnar. Domkantor 
Espen Melbø.

Søn 30. mai   
kl. 11.00: 
Treenighetssøndag

Høymesse. Sokneprest 
Jan Terje Christoffersen.  

Domkantor Espen Melbø. 
Bislett kammerkor.

Søn 6. juni  kl. 11.00:  
2. søn i treenighetstiden

Høymesse.  Kapellan Ingulf Bø Vatnar. 
Domkantor Espen Melbø.

Søn 13. juni kl. 11.00: 3. søn i treenighetstiden
Høymesse. Sokneprest Jan Terje Christoffersen. 
Domkantor em. Arne Rodvelt Olsen.

Søn 20. juni kl. 11.00: 4. søn i treenighetstiden
Seilermessen: Tønsberg 1150 år.  Biskop Jan Otto 
Myrseth. Domkirkens stab. Tønsberg domkor.



SOLVANGKIRKEN

Søndag 14. februar kl. 17.00: 
GUDSTJENESTE FOR SMÅ OG STORE
Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Kateket Ieva Fredriksen. 
Korleder Charlotte Fongen. Minores.

Onsdag 17. februar kl 19.00: 
HVERDAGSMESSE: Askeonsdag
Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Domkantor Espen 
Melbø. Tema: »Tørst»

Onsdag 3. mars kl 19.00: 
HVERDAGSMESSE
Domprost Marta Botne. Domkantor Espen Melbø. 
Tema: «Sult»

Søndag 14. mars  kl. 17.00: 
GUDSTJENESTE FOR SMÅ OG STORE
Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Kateket Ieva Fredriksen. 
Korleder Charlotte Fongen. Minores.

Onsdag 17. mars kl 19.00: 
HVERDAGSMESSE
Sokneprest Jan Terje Christoffersen.  Domkantor 
Espen Melbø. Tema: «Hjemløshet»

2. påskedag -  5. april kl. 17.00: 
PÅSKEJAZZMESSE
Sokneprest Jan Terje Christoffersen. Band.

Søndag 18. april  kl. 17.00: 
GUDSTJENESTE FOR SMÅ OG STORE
Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Kateket Ieva Fredriksen. 
Korleder Charlotte Fongen. Minores.

Søndag 9. mai kl. 11.00: 
HØYMESSE
Sokneprest Jan Terje Christoffersen. 

Konserter

Kirke uten musikk er utenkelig. De ukentlige 
orgelkonsertene onsdag kl. 12 er pulsslaget 
som Domkirkens øvrige konserter faller inn 
i. Omlag 2500 mennesker besøker årlig 
orgelkonsertene som uten unntak har vært 
holdt hver eneste onsdag siden 2009, også 
gjennom koronaavstengningen. Gjennom 
hele fjoråret har konsertene vært åpne for 
publikum. Det håper vi vil være situasjonen 
også framover. Ved stengt kirke, kan du følge 
konserten på Facebook.

Følg med på oppdateringer og mer utfyllende 
presentasjon på domkirkens facebookside og 
på tonsbergdomkirke.no
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Orgelmatinéer: onsdager kl. 12

10. februar: Orgelmatiné nr. 574:   
Espen Melbø

17. februar: Orgelmatiné nr. 575:   
Sunniva Sofie Christensen (fiolin) & Espen Melbø 

24. februar: Orgelmatiné nr. 576:   
Milkica Radovanovic

3. mars: Orgelmatiné nr. 577:   
Ole Karsten Sundlisæter

10. mars: Orgelmatiné nr. 578:   
Espen Melbø

17. mars: Orgelmatiné nr. 579:   
Espen Melbø

24. mars: Orgelmatiné nr. 580:   
Ida Kristine Zimmermann Olsen (Saksofon) & 
Espen Melbø

31. mars: Orgelmatiné nr. 581:   
Håkon Anvik (tenor) & Arne Rodvelt Olsen

7. april: Orgelmatiné nr. 582:   
Terje Grøndahl (trombone) & Espen Melbø

14. april Orgelmatiné nr. 583:   
Tormod Borgen Rogne (plystring) & Espen Melbø

21. april: Orgelmatiné nr. 584:   
Olga Pyatnitskikh (sopran) & Francesco Buccino

28. april: Orgelmatiné nr. 585:   
Arne Rodvelt Olsen

5. mai: Orgelmatiné nr. 586:    
Ditte Marie Bræin (sopran) og Espen Melbø

12. mai: Orgelmatiné nr. 587:   
Arne Rodvelt Olsen

19. mai: Orgelmatiné nr. 588:   
Anne Marit Harbek (trompet) & Espen  Melbø

26. mai: Orgelmatiné nr. 589:   
Marius Roth  Christensen (tenor) og Espen 
Melbø

2. juni: Orgelmatiné nr. 590:         
Arne Rodvelt Olsen

9. juni: Orgelmatiné nr. 591:    
Kåre Nordstoga

16. juni: Orgelmatiné nr. 592:   
Paul Wilmot  

23. juni: Orgelmatiné nr. 593:   
Sunniva S Christensen (fiolon) og Espen Melbø.

30. juni: Orgelmatiné nr. 594:   
Grieg: Klaverkonsert i a-moll. Anastasiya Bazhe-
nova (piano) & Espen Melbø (orgel)



Kveldskonserter

SØNDAG 21. MARS KL. 19
«Folketoner fra Vestfold og Telemark»
Tønsberg domkirkes jentekor / Tone Krohn

Konsert i anledning Sagabyen Tønsbergs 1150 
års jubileum.
Dirigent: Charlotte Fongen.
Tangenter: Tonny Krokengen

SØNDAG 8. MAI KL 19
«Tid»
Det norske damekor
Dirigent: Nina T. Karlsen
Musikk primært fra de siste 20 årene med verk 
av blant annet Bjørn Kruse, Marianne Rei-
darsdatter Eriksen og Karin Rehnqvist, samt 
bestillingsverk av Eva Holm Foosnæs. 

TIRSDAG 8. JUNI KL 19
Stabat Mater av Knut Nystedt
Uranienborg vokalensemble. Cello.
Dirigent: Elisabeth Holte.
Billetter ved inngangen: kr. 250,-
Arr: Klingende kirkelandskap / Tunsberg 
bispedømme

»Sommerkonsert» på Støperiet
Tønsberg domkirkes jentekor
Sanger fra musikalscenen. 
Dirigent: Charlotte Fongen.
Tangenter: Tonny Krokengen
Mer info: tonsbergdomkirke.no

Vestfold orgelfestival

     

Med en rekke store og små konserter i Tøns-
berg, Sandefjord, Larvik og Skien, koplet opp 
mot mesterkurs, workshops og mye mer, byr 
Vestfold Orgelfestival 2021 på et vidtfavnende 
og spennende program i løpet av sensom-
merdagene 5.-8. august. William Whitehead 
(London), Ludger Lohmann (Stuttgart) og Naji 
Hakim (Paris) er blant de prominente gjestene.

I Tønsberg domkirke finner to arrangementer 
sted på festivalens avslutningsdag: En festgud-
stjeneste med storslått musikk for 2 trompeter, 
pauke og orgel, og en konsert med mangeårig 
professor ved den renommerte musikkhøysko-
len i Stuttgart og en av de fremste konsertorgan-
ister i vår tid, Ludger Lohmann.

Søndag 8. august kl 11:00                                
Festgudstjeneste Vestfold orgelfestival 2021.
Musikk for 2 trompet, pauke og orgel

Søndag 8. august kl 19:00   
Avslutningskonsert Vestfold orgelfestival 2021.
Ludger Lohmann (Stuttgart) - orgel

Bill. og info: Vestorgelfest.no
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KNØTTETREFF
Tirsdager kl 11: Solvangkirken
Sang og lek med de minste. Lunsj. 
Påmelding. Ta kontakt med kateket Ieva 
Fredriksen, 99421831. 

KNØTTEFEST
Ettermiddagssamling med gave til barnet.
1-åringene får en spisebrikke med bordbønner.
2-åringene får boka «Min kirkebok 2» og
3-åringene får en vakkert illustrert bok med
barnebønner. Invitasjon i posten.

BARNEFEST I KIRKEN
Utdeling av Kirkenboka og Bibel for barn.
Invitasjon til 4 og 6 åringer sendes.

KONFIRMANT 
Undervisning på tirsdager.
Fasteaksjonen: 21. - 23. mars. Aksjonen 
gjennomføres mest digitalt. Vipps: 2426
Samtalegudstjeneste: 25. april
Konfirmasjon: 9. mai (om ikke annet blir 
kunngjort).

Informasjonsmøte, konfirmant 2022: 
19. mai kl. 19 i Solvangkirken. 
Kontakt: kateket Ieva Fredriksen
if285@kirken.no

Barn og unge

«La de små barn komme til meg». 
Ordene leses hver gang et barn blir døpt. 
Det forteller oss at barna går først på kirkevei.

Den lokale menigheten står sammen med 
foreldre og foresatt i oppgaven med å åpne 
rommet til det hellige for barn og unge. 
Gjennom deltakelse og undervisning skal 
barna vokse i tro og undring etter hvert som de 
blir eldre.

Domkirken menighet har mange møteplasser 
for barn og unge. Undervisning, kor, 
gudstjenester og andre samlinger går hånd i 
hånd i menighetens trosopplæring. 

De fleste samlingene er i Solvangkirken. Et 
flott kirkerom og gode møtelokaler gjør at 
både barn og voksne trives.

KIRKE- OG ORGELSAFARI
Vi inviterer til alderstilpassete opplegg for 
barnehager og skoler der man kan bli kjent 
med kirkerommet, kirkekunsten, kirke-
musikken og kirkens trosgrunnlag. 
Ta kontakt med kateket Ieva Fredriksen 
(99421831) for mer informasjon. 

Følg oss på Facebook:  
@TDS018 (Barn og unge i Tønsberg domkirke 
og Solvangkirken) 
@tonsbergdomkirke



Til kildene

I generasjoner har folk kommet og gått 
til kirkene i Tønsberg. Domkirken står på 
tusenårig kirkegrunn og minner oss om de 
lange linjene i historien og i livet. Dette kom 
ikke minst til uttrykk da pilegrimsleden åpnet 
sommeren 2019. Norges eldste by er her 
knyttet til Nidaros i nord og Santiago, Roma 
og Jerusalem i sør.

Å komme til kirken oppleves som å vende 
tilbake til kildene. I en hektisk hverdag trenger 
vi tid til ettertanke og stillhet. Noen ganger 
er det godt å være i kirkerommet helt alene. 
Andre ganger søker vi til kildene sammen med 
andre.

Ta kontakt om du har spørsmål.

MASKEVERKSTED
Søndag 14. februar kl. 15.30 – 17:
Solvangkirken
Gudstjeneste for små og store kl. 17.

PÅSKEVERKSTED
Søndag 14. mars kl. 15.30 – 17:
Solvangkirken
Gudstjeneste for små og store kl. 17.

OPPDAG KIRKESKATTER
For 7 – 11  åringer
Bli med på en spennende aktivitetshelg og ut-
forsk samtidig din lokale kirkes hemmeligheter. 
Invitasjon i posten.

FORTSATT FERIE
Uke 32 
For 7. og 8. klassinger.    
Invitasjon i posten før sommeren.

PILEGRIMSVANDRING

Vi håper å gjennomføre en kort pilegrimsvan-
dring en lørdag i april/mai/ juni 2021. Følg 
med i menighetens informasjonskanaler eller 
ta kontakt med Ieva Fredriksen for mer info, 
99421831
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KRISTEN MEDITASJON

Mandager kl. 19: Domkirken
Kari Aam leder meditasjonssamlinger med 
utgangspunkt i Jesusbønnen.

22. februar / 22. mars / 26. april
31. mai / 14. juni

ÅPEN KVELDSKIRKE 
Kirken er åpen for bønn, stilhet, kontemplas-
jon utvalgte torsdager mellom 18.30 og 20.30
Diakon eller kateket er tilgjengelig for samtale. 
Kort kveldsbønn, kveldsord eller musik-
kinnslag kl 20:00. 

25. februar, 25. mars, 
22. april, 20. mai, 17. juni

SENTRERENDE BØNN

Torsdager kl. 18.30: Domkirken
Tema: Kristuskransen – livets perler 

Ieva Fredriksen leder meditasjonssamlinger 
med utgangspunkt i senterende bønn. 
Kristuskransen er en perlekrans for bønn og 
meditasjon, skapt av den svenske biskopen 
Martin Lönnebo rundt tusenårsskiftet. Den 
gir hjelp til å leve nær Gud, deg selv og andre 
mennesker. 
Datoer: 11. februar, 11. mars, 8. april,  
6. mai, 3. juni.

Sentrerende bønn kan denne våren bli erstattet 
med åpen kveldskirke med åpningstider 18:30 
til 20:30. Følg med på informasjon på SMS, 



Noe å vokse på

Året gjennom er det en rekke samlinger med 
aktuelle foredrag og gjester som gir oss noe å 
vokse på. Merk tid, sted og tema og ta kontakt 
om du trenger mer informasjon. 

Om du ønsker å synge, så er det kor for både 
store og små. Det er virkelig noe å vokse med 
og på.

KIRKEAKADEMIET
Mandager kl. 19.00 - 21.00

1. mars: Domkirken
Lena Fahre og Marta Botne: Kirke og 

samfunn i krisetid

22. mars: Tønsberg bibliotek
Mattias Øhra m.fl: Barn som 
skjermslaver. I samarbeid med 
biblioteket og foreningen KULT.

26. april: Tønsberg bibliotek

Øystein Morten: Kristin Sigurdsdatter. 
Historisk foredrag i anledning Sagabyen Tønsberg 
1150 år. Støttet av Tønsberg kommune.

Kontakt: Jan Terje Christoffersen, 33 37 47 22

“MENNESKEMØTER”: dialogprosjekt
Tønsberg og Færder bibliotek kl. 18 - 19.30

Tirs 9. febr: Hva betyr min tro for meg?
Mennesker med ulik tros- og livssynstilhørighet 
forteller og samtaler.

Ons 10. mars: Om miljøengasjement
Alexander Golding fra Caritas Norge presenterer 
Pave Frans´ encyklika “Laudato Si”. Respons og 
samtale fra representanter for de ulike tros- og 
livssynssamfunnene.

Tors 15. april: Kulturelle uttrykk og tekster
Musikk og tekster for tro og livssyn.

Kontakt: Marta Botne,  920 63387



13

TID FOR TRO
Torsdager kl. 18.30 - 21.00: Solvangkirken
Tema: Håp i hverdagen

Kveldene vil bestå av introduksjon og samtale 
over en kopp te eller kaffe. Tilbudet er åpent 
for alle. Det kreves ingen bindende påmelding, 
men det er hyggelig med en beskjed om du 
kommer. 

Planlagte datoer: 
20. april, 27. april og 4. mai. 

Mer informasjon kommer før påske.

ENDELIG FREDAG
Fredager kl. 19: Solvangkirken
Storfamiliesamling med undervisningssamling 
for både store og små. Følg med for nærmere 
kunngjøringer pga koronasituasjonen. 
 
Kontakt: Gro Førland Engvik — 416 58 626
Arr: Normisjon Tønsberg

VAFFELAKADEMIET / ÅPENT HUS
Pga koronasituasjonen blir det ikke noe 
program denne våren.

KRISTUSKRANSEN
UTSTILLING: KRISTUSKRANSEN
Kunstinstallasjonen «Kristuskransen» er en 
bønne- og meditasjonskrans utformet som 18 
meditasjonsstasjoner med malerier, tekster og 
«perleskåler». Hver av stasjonene representerer 
en av perlene i kransen, slik dette ble skapt 
av den svenske biskopen Martin Lønnebo. 
Perlekransen har blitt tatt i bruk av både voksne, 

Korene

MENORES
Torsdager kl 17.15 - 18: Solvangkirken
For jenter og gutter opp til 8 år.

TØNSBERG DOMKIRKES 
ASPIRANTKOR
Torsdager kl 17 – 18.45: Solvangkirken
For jenter mellom 8 og 13 år.

TØNSBERG DOMKIRKES 
JENTEKOR
Torsdager kl 19 - 21: Solvangkirken
For jenter mellom 13- 20 år.

Kontakt: Charlotte Fongen - 930 43811

TØNSBERG DOMKOR
Onsdager kl. 18.30 - 21.15: Domkirken
Ta kontakt for prøvesang.

Dirigent: Alvilde Riiser - 45287939



Diakonien er kirkens omsorg i gjensidig respekt 
og dialog for og med hverandre. I kirken er 
det et ønske og et mål at alle skal oppleve å bli 
sett, hørt og vist respekt. Kirken er deg og meg.

I Domkirken og Solvangkirken arbeider vi ut 
ifra at diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Alle 
arrangementer bygger på verdiene neste-
kjærlighet, kamp for rettferdighet, vern om 
skaperverket og inkluderende fellesskap. 
Sammen skaper vi et sted å høre til og å tjene 
hverandre i hverdagen. Perioder i livet har man 
kapasitet til å vise omsorg, og i andre perioder 
har man selv behov for å ta imot.

Har du mulighet eller ønske om å bidra som 
frivillig, har du her en oppfordring. Om du har 
liten eller stor kapasitet, har ikke så mye å si. 

Vi har oppgaver som f.eks:
• Kirkevertskap for Åpen domkirke ons-

dager og lørdager
• Kirkevertskap til søndagens hoved-
• gudstjenester i Domkirken
• Være besøksvenn
• Være vertskap i kaféen

Kontakt: Bydiakon Tonie E. Steffensen:
ts359@kirken.no / 902 35026

ÅPEN DOMKIRKE
Onsdager og lørdager kl 12 - 14

Hver onsdag er det orgelmatiné kl. 12.
Etter konserten er det anledning til å være 
igjen i kirken for stillhet eller samtale.
Kirken er et åpent og hellig rom der du kan 
tenne lys, oppleve stillhet og samtidig nærvær.

Kontakt: Bydiakon Tonie E. Steffensen 

KIRKESKYSS

Syns du det er vanskelig å komme til 
gudstjeneste søndag formiddag? 
Ta kontakt, så ordner vi transport.

Kontakt: Bydiakon Tonie E. Steffensen 

SAMTALE

Trenger du noen å snakke med?
Om du er 10 eller 90 spiller ingen rolle.
Domkirken formidler også kontakt med 
sorggruppene i regi av menighetene i Tønsberg 
domprosti.

Kontakt: Bydiakon Tonie E. Steffensen 

KAFÉ
Lørdager kl 16 - 22: Storgaten 52

Tilbud for unge voksne mellom 20 og 30 år. 
Kafeen åpner denne våren.
Vi trenger frivillige. Ta kontakt.

Diakonien



       KONTAKT
    
       Domprost Marta Botne
       mb694@kirken.no
       920 63387

       Sokneprest
      Jan Terje Christoffersen
      jc347@kirken.no
      918 09363

      Kapellan Ingulf Bø Vatnar
     iv389@kirken.no
     932 18383

     Bydiakon Tonie E. Steffensen
    ts359@kirken.no
    902 35026

    Kateket Ieva Fredriksen
   if285@kirken.no
   99421831

    Domkantor Espen Melbø
   em543@kirken.no
  948 12380

   Domkantor Alvilde Riiser
  ar927@kirken.no
 45287939

 Korleder Charlotte Fongen
  charlottefongen@gmail.com
 930 43811

 Kirketjener Elin Brastein
eb894@kirken.no
413 09365

Menighetsråd: Inger Hillestad — mrleder.domkirken@gmail.com / 901 50089



tonsbergdomkirke.no   

facebook.com/tonsbergdomkirke

Sagaby og seilerby

De siste årene har skipene på vikingeodden på ny satt Tønsberg på kartet. Vis a vis de gamle 
verftsdokkene på Kaldnes, bygges det nå båter som viser oss hvor båtbyggerkunsten stammer 
fra i dette landet. Med enkle redskaper bygde vikværingene ved Oslofjordens munning 

båter som var raskere og flottere enn noen av deres samtidige 
maktet å skape. Fremdeles lar vi oss imponere og beta 

av våre forgjengere har etterlatt oss. En rusletur på 
brygga gjør oss takknemlige for alle som bruker sin 

kunnskap og sin kraft til å gi denne skipsbyg-
gerkunsten videre til nye generasjoner.

Det er Tønsberg som seilerby som er 
rammen omkring gudstjenesten som feires 
i Tønsberg domkirke 20. juni i anledning 
sagabyens 1150 års jubileum. Herfra dro 
de ut, og til byen under fjellet vendte de 
tilbake med nye impulser og ny tro. Seiler-

byen Tønsberg ble også kirkebyen Tønsberg. 

Fremdeles er denne koplingen bevart i kirken 
som i dag står på den gamle Lavranskirkens 

grunn. Oppunder taket i den delen av kirkerom-
met som nettopp kalles «skipet» henger en seilskute 

fra den tida da den moderne handelen virkelig tok av. 
Velvingen som kom på plass ved restaureringen i 1939, er en 

skipsbunn med både form og ornamentikk fra Osebergskipet. Den samme grunntanken 
skapte i sin tid også Solvangkirken med sin naustform, og det er seilerbyen Tønsberg som 
også har inspirert utsmkykkingen av Solvang gravkapell. Båten og skipet representerer oss som 
mennesker på vår vei gjennom livet. Det er også en trosreise. Vi er mennesker underveis fra en 
havn vi kjenner til en kyst vi ikke får se før livet er over. 

«Jeg elsker å seile» sang Odd Børretzen. Kunsten å seile er kunsten å leve. Det øver vi oss på 
hver dag i sagabyen og seilerbyen Tønsberg.


