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Familiebegivenheter og arrangementer du vil minne om?
Ring telefon 33 42 20 30 mellom klokken 08.00 og 15.30,
eller send en mail til sekretar@sb.no. 
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◆ 70 år
Knut Nilsen,
Kornveien 3, fyl-
ler 70 år i dag. Ka-
rin, barn, sviger-
barn, barnebarn
og oldebarn gra-
tulerer så mye
med dagen.

◆ 5 år
Dilan Rene S.
Shwan, Åbol-
veien 35D, fylte 5
år i går. Mamma,
pappa, Tara og
resten av famili-
en gratulerer
godgutten med
dagen.

◆ 6 år
Sofie Othelie
Taule fylte 6 år i
går. Gratulerer så
mye til den snil-
le, gode jenta vår.
Bursdagsklem-
mer fra Sander,
mamma, pappa
og resten av fami-
lien.

◆ 18 år
Alexander
Halvorsen, Brei-
liveien 44, fyller
18 år i dag. Gratu-
lerer så mye med
myndighetsda-
gen. Håper du får
en fin dag. Hele
familien gratule-
rer.

◆ 8 år
Elise Graneng
Olafsen fyller 8
år i dag. Vi gratu-
lerer vår herlige
jente så mye med
dagen. Bursdags-
klemmer fra
mamma, pappa,
Malin og resten
av familien.

◆ 1 år
Carl Ludvig
Mørtl Lie fyller 1
år i dag. Gratule-
rer så mye med
din første burs-
dag, godgutten
vår. Stor varm
klem fra storesøs-
ter Matilde, pap-
pa og mamma.

◆ 15 år
Charlotte Lar-
sen Erga, Haldis-
vei 46 A , fyller 15
år i dag. Vi gratu-
lerer den flotte
ungdomsjenta
vår. Håper du får
en flott dag. Klem
fra Ida, Patrick og
mamma.

◆ 5 år,
Peder Mandt
Olsen fyller år i
dag. Grattis til
vår flinke og su-
persterke gutt!
Mange klemmer
fra lillebror Ti-
nus, mamma og
pappa og resten
av familien.

◆ 6 år
Michelle Helle
Myrvang,
Hauanveien fyl-
ler år i dag. En
god klem og burs-
dagshilsen til vår
lille solstråle. Hil-
sen Beste og far-
mor.

◆ 7 år
Herman S.
Gjøtterud fyller
7 år i dag. Lille-
gutt har bursdag.
Gratulerer med
dagen. Klem fra
Dina, Elias, Fre-
drik, mamma og
pappa.

◆ 18 år
Louise Totland
fyller 18 år i dag.
Vi gratulerer den
flotte jenta vår
med myndighets-
dagen! Glad i deg!
Bursdagsklem fra
Amalie, mamma,
pappa og resten
av familien.

◆ 6 år
Pernille Bach, Vi-
riklia 10, fyller år
i dag.  Vi gratule-
rer den flotte 6-
åringen vår med
dagen. Tusenmil-
lioner klemmer
fra Caroline,
mamma, pappa
og  familien.

◆ 1 år
Sara Haraldsen
Ellevold, Nesøya
fyller 1 år i dag.
Vi gratulerer den
flotte solstrålen
vår med dagen.
Bursdagsklem-
mer fra mormor,
morfar og resten
av familien.

◆ 11 år
Henriette
Berge Hagen,
Dåpaløkka, fyller
11år i dag. Mam-
ma, pappa, An-
dreas, Truls, mor-
mor, bestefar og
resten av famili-
en på to og fire
gratulerer.

gratulerer

Victor Skimme-
land har en mer
kronglete stillings-
beskrivelse enn de
fleste.
Bjørn Ulstad
bjorn.ulstad@sb.no

Samletittelen er menighetspeda-
gog i Bugården kirke, men han er
25 prosent ungdomsarbeider,
jobber 25 prosent for Stiftelsen
Kristian, og 50 prosent for Felles-
rådet. Ett eller annet sted inne i
dette kan han nå, om ønskelig,
også titulere seg «redaktør». Så da
kan vi vel plusse på 100 prosent
til?

Kirkemagasin
– 11. april vil alle husstandene i
Sandefjord  – håper vi – få det nye
kirkemagasinet, som erstatter
menighetsbladene. Her får man
informasjon fra fellesrådet, pro-
stiet og menighetene. Vi har også
lansert nye nettsider, så de kjap-
pe nyhetene kommer på nett; de
langsomme i magasinet, sier Vic-
tor Skimmeland.

– Det blir fire utgaver pr. år, og
ved siden av for eksempel for-
håndsomtaler  har vi tenkt å «gra-
ve oss ned» i temaer. Ikke «mote-
temaer» fra den mest aktuelle
debatten, men gjerne ting som
det kan være godt å tenke over. I
førsteutgaven i april er det for ek-
sempel tenkt at vi skal ta for oss
konfirmasjon, og da blir det ikke
å drøfte hvilke konfirmasjonsga-
ver som er «in». Men i presenta-
sjonsform er det mer tidsmessig;
moderne og friskt, sier Skimme-
land.

Meningsføre
Victor Skimmeland har – selvføl-
gelig – også litt bakgrunn fra pres-
sen.

– Ikke «fast», men jeg skrev en
hel del for Porsgrunns Dagblad.
Der hadde de en desksjef ved
navn Andreas Westheimer, som
var en førsteklasses læremester.
Nå blir lærdommen hans nyttig.
Men vi har også andre engasjerte
medarbeidere, for eksempel Jør-
gen Karlsen og Berit Degnes. Jør-
gen er jo aldri blitt pensjonist,
han har bare skiftet arbeidsgiver
fra Kirken til folketrygden. Og jeg
liker å ha meningsføre mennes-
ker omkring meg. Det er nyttig å

høre andre tanker enn dem jeg
selv har tenkt. sier Victor Skim-
meland, som for øvrig har et par
skriftlig anlagte onkler i Jahn
Otto Johansen og bror Per Ole.

Bachelor
Vi bør vel også nevne at Skimme-
land er bare en hovedoppgave

unna en master-
grad i kristen-
dom, er bachelor
i interkulturell
forståelse, og
sånn i forbifarten
kan vi fylle på
med at han fram
til 1999 drev eget
firma i IT-bran-

sjen. Det var da fant han ut at
han burde reise ut som misjo-
nær. Og det gjorde han.

Misjonær
– Til Colombia. Og det var i hvert
fall ikke roligere der da enn det
er nå, sier Victor Skimmeland.

– Jeg var selv hårsbredden fra
et kidnappingssituasjon. Men det
er jo en gang slik at  misjonærer
gjerne jobber i marginaliserte
områder, akkurat slike som para-
militære grupper driver sin re-
kruttering i. Så det var spen-

nende tider, sier Skimmeland,
som fortsatt er på konstant reise-
fot.

Han bor i Porsgrunn, og pend-
ler til Bugården.

– Flytting er vel ikke noe tema
akkurat nå. Kona mi, som har
god jobb i Porsgrunn, ble med til
Colombia uten å blunke, og jeg
vet ikke om det er tiden for å flyt-
te en gang til, sier Victor Skimme-
land.

Han er Kirkens 
altmuligmann

Menighetspedagog Victor
Skimmeland har mange

gjøre-mål på sin dagsorden.
Akkurat nå står et nytt

kirkemagasin øverst.
FOTO: BJØRN ULSTAD 

Nyttig
å høre an-
dre tanker
enn dem
jeg selv har
tenkt.

◆

✓ 44 år, bor i Moldhaugvn.
12 A i Porsgrunn.

✓ Gift med Kathrine i 24 år,
en datter, Andrea (6).

✓ Menighetspedagog i Bu-
gården kirke.

✓ Redaktør for det felles kir-
kemagasinet som fra mid-
ten av april erstatter me-
nighetsbladene.

VICTOR SKIMMELAND

◆ 10 år
Mathilde S. 
Larsen fyller år 
i dag. Vi gratule-
rer. Du er veldig
flink med hund
og hest. Klem fra
Lars Gøran, mam-
ma, pappa,
Storm, Pærle og
Sonnyboy.



Retningslinjer for familienytt ◆  Opptil 20 års alder er det åpent for omtale av alle åremålsdager. For åremåls-
dager over 20 tar vi inn 30, 40, 50, 60, 70, 75 osv. og sølv-, gull- og diamantbryllup. Åremålsnotiser må inneholde
navn, adresse, alder og dato. Bilder må stemme overens med jubilantens alder. Bilder må leveres minst to virkedager 
før, og ønskes bildet tilbake må det hentes innen to måneder. Sandefjords Blad forbeholder seg retten til 
å forandre manuskriptet. Notiser under «Det skjer» skal stå i avisen den dagen ting skjer. Bryllupskunngjøringer 
under familienytt står tirsdager og torsdager. Bilder via mail må sendes som vedlegg i en jpg-fil med god oppløsning. 
Det er viktig at bildene er tydelige slik at gjengivelsen i avisen blir god.

ESPEN RINGDAL 
ANDERSEN

RAGNHILD 
MARTHINSEN

KIRSTI
DURSETT
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◆ 85 år
Hjørdis Gunnerud,
Solløkkasvingen 49, Sandefjord.

◆ 70 år
Reidun Paulsen,
Hemkrysset, Tjodalyng.

◆ 60 år
Per Sverre Skalleberg, 
Skalleberg, Tjodalyng.

◆ 50 år
Kari Anne Rainals Aune, 
Vesterøyveien 19 D, Sandefjord.

◆ 40 år
Andreas Johannessen, 
Hunsrødsvingen 17, Sandefjord.

Gjermund Johannessen,
Halldis vei 42 B, Sandefjord.

◆ 30 år
Sandra Elise Sekkouri, Lahelle

ekteskap
inngås i dag fredag 14. mars 
av Tina T. Hofstad og Edvin M.
Jahnsen.

dagens ord
Felles i sang
Jesu avskjedsbønn om de
troendes enhet er også kom-
met til uttrykk i vår salme-
og sangtradisjon; noen går
tusen år tilbake. Original-
teksten til en av de eldste
fra senere århundrer ble
skrevet av den tyske grev N.
L. von Zinzendorf, Brødre-
menighetens grunnlegger.
Førsteverset er oversatt av
Johannes Smemo, de to an-
dre av Sigurd Lunde: «Krist-
ne, la oss søke sammen, tent
av Herrens egen ild. Kjærlig-
hets- og enhetsflammen, la
den lue klar og mild! Han er
den som oss forener, han er
solen, vi dens glans, han er
treet, vi dets grener, han er
vår og vi er hans.» 

Andreverset er óg helt i
Jesu ånd: «Kjærlighet som
favner alle, lær oss du å el-
ske slik! Frels oss fra det
lunkne, halve, gjør vår en-
het sann og rik! Tenn du
kjærlighetens flamme, sett
din kirke slik i brann at vi
fra hvert folk, hver stamme
blir til ett i alle land.»

Kristelig pressekontor

Bjørn Hoelseth
bjorn.hoelseth@sb.no

Martin Haraldstad AS, som driver
tre pukkverk i fylket har fått Kolo
Veidekkes HMS-pris for impone-
rende innsats og gode resultater
av helse-, miljø- og sikkerhetsar-
beid.

De tre pukkverkene har vært
drevet uten skader de siste fem
årene, og hadde i 2007 rekordlavt
sykefravær – 0,63 prosent.

Under en høytidelighet i Oslo
denne uken mottok daglig leder

Steinar Frellumstad og verneom-
bud Tom Marstein prisen på veg-
ne av de 17 ansatte.

De gode resultatene skyldes
ifølge juryen og de ansatte selv et
systematisk sikkerhetsarbeid og
gode holdninger. Det drives «sik-
ker jobb analyse» for arbeider
som krever dette, og det forebyg-
gende arbeidet er vektlagt.

Martin Haraldstad AS satser
også på målrettede trivselstiltak.
Den siste trivselsmålingen blant
der ansatte viste en score på 4,8
av 5,0 høyest oppnåelige.

HMS-pris til
Vestfold-bedrift

Daglig leder Steinar Frellumstad (til venstre) og verneombud Tom
Marstein tok imot pris og blomster av Kolo Veidekke. FOTO: VEIDEKKE

født
St. Olavs Hospital, Trondheim:
27/2: Marius ble storebror til 
Sofie. Mette Nordlie og Svein 
Erling Norum.

Visning i mor-
gen kl. 12.00
Adresse:
Landstadsgt 28
Prisant.
4.700.000,-

Visning i mor-
gen kl. 13.00
Adresse:
Torggata 1
Prisant.
2.750.000,-VISN

IN
GS

M
EG

LEREN

90 ÅR Tlf: 33 48 66 00 · Fax 33 48 66 01

Stockflethsgt. 4, 3210 Sandefjord 
post@georg-solberg.no · www.georg-solberg.no

EIENDOMSMEGLERE MNEF




