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En hilsen fra Afrika
Fuglen har funnet et hjem, 

svalen har funnet seg et rede,
ved dine altere, Herre Gud!

Dette	bibelverset	fra	Salme	84,4	møtte	
meg	i	vinterferien	i	landsbyen	Malam-
bo.	Kirkelåven	var	den	tredje	kirke	på	

stedet:	De	to	første	kirkene	med	plass	til	50	
og	150	personer	var	blitt	for	små.	Nåværende	
kirke	ble	bygget	i	2005,	med	plass	til	250.	Den	
lutherske	kirke	er	i	vekst	blant	massai-folket	i	
Nord	Tanzania.
	 Det	 var	 bryllup.	 To	 kor	 sang.	 Folk	 tittet	
inn	gjennom	åpningene	i	veggen.	En	dør	og	
glassvinduer	 fantes	 ikke.	 Dette	 var	 en	 åpen	
kirke,	 enkel	 med	 upussede	 vegger	 som	 nok	
var	tenkt	hvitkalket.	Men	i	Afrika	er	det	andre	
ting	som	prioriteres.
	 Den	 lokale	 presten	 oversatte	 for	 meg	 det	
som	prosten	prekte	om:	At	mann	og	kvinne	
er	skapt	for	å	hjelpe	og	glede	hverandre.	Gud	
vil	at	mennene	skal	ta	et	ansvar	hjemme.	De	
skal	hjelpe	sine	koner,	slik	som	prosten	hadde	
sett	at	europeiske	menn	gjorde.	For	Jesus	vil	
prege	våre	hjem.
	 Jeg	tenkte	på	det	som	misjonærene	hadde	
fortalt	 meg	 tidligere:	At	 det	 skjedde	 synlige	
forandringer	 når	 folk	 ble	 kristne	 her:	 Kvin-
nene	 fi	kk	 verdighet.	 Mennene	 sluttet	 å	 slå	
sine	 koner.	 Barna	 var	 ikke	 lenger	 redde	 for	
sine	fedre.	Nå	fi	kk	de	skolegang.	Også	kvinner	
og	menn	fi	kk	opplæring.	Hygienen	og	helsen	
forbedret	seg	stadig.	Kirken	jobbet	aktivt	mot	
omskjæring	av	jenter.

	 En	 kvinne	 vi	 traff	 hadde	 bygget	 seg	 en	
”mønster”-boma:	 En	 boma	 er	 hyttene	 som	
ligger	innenfor	et	tornegjerde	som	beskytter	
mot	rovdyr.	Denne	kvinnen	hadde	skaffet	seg	
solcellepanel.	Ildplassen	var	fl	yttet	til	et	skjer-
met	område,	slik	at	ikke	barn	lenger	var	utsatt	
for	de	vanlige	brannskadene.	Utedoen	var	fl	yt-
tet	 lengre	 bort	 fra	 soveplassene.	 Fluene	 var	
blitt	mindre	plagsomme	nå	i	landsbyen,	etter	
at	håndvask	og	hygiene	var	blitt	mer	innarbei-
det.	Og	esler	ble	nå	brukt	 som	 lastedyr.	Det	
var	ikke	lenger	kvinnene	som	måtte	bære	alt.
	 Jeg	vil	her	minne	dere	om	årets	fasteaksjon:	
Tirsdag	 før	påske	 samler	konfi	rmantene	 inn	
penger	til	Kirkens	Nødhjelp.	Noe	av	midlene	
brukes	på	lånegrupper	i	landsbyer	i	Tanzania.	
Slik	 at	 kvinner	 kan	 starte	 opp	 næringsvirk-
somhet.	Og	at	barn	kan	få	skolegang.
	 Tilbake	 til	 vielsen	 i	 Malambo:	 Kollekten	
gikk	 til	en	enke	som	trengte	penger	 til	 sine	
barns	skolegang.	Og	under	taket	over	kirkens	
alter	 hadde	 en	 fuglefamilie	 sitt	 reir.	 Der	 var	
det	jevn	trafi	kk:	Fuglepappaen	og	mammaen	
kom	 med	 mat	 til	 sine	 små.	 Fuglene	 skjønte	
nok	 ikke	 det	 som	 prosten	 fortalte.	 Men	 de	
gjorde	akkurat	det	som	han	sa:	De	hjalp	hver-
andre	der	de	bodde,	nær	Herrens	alter.	I	mine	
ører	kvitret	de	en	 lovsang	 for	Gud:	Han	har	
skapt	oss	til	å	være	Jesus	sine	hjelpende	hen-
der.

Fuglen har funnet et hjem, 
svalen har funnet seg et rede,
ved dine altere, Herre Gud!

Hilsen fra  MECKY
En hilsen fra AfrikaEn hilsen fra Afrika

MECKY
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Jeg	ble	bedt	om	å	velge	
en	salme,	det	var	van-
skelig	 sånn	 på	 spar-

ket,	det	er	 jo	så	mange	va-
kre	salmer	å	velge	 i.	Valget	
falt	på	Lina	Sandell’s	“Blott	
en	 dag”.	 Hun	 har	 skrevet	
enormt	 mange	 salmer	 og	
sanger,	 alle	 er	 selvfølgelig	
ikke	kjent,	men	noen	av	de	
mest	 kjente	 og	 kjære,	 som	
“Bred	 dina	 vida	 vingar”,	
“Ingen	er	så	trygg	i	fare”	og	
“Barnatro”,	 synges	 fortsatt	
mye	 over	 hundre	 år	 etter	
hennes	død.
	 Mange	 mener	 nok	 at	
“Blott	 en	 dag”	 bør	 synges	
på	 orginalspråket	 svensk,	
men	 den	 norske	 overset-
telsen	er	god,	og	ikke	minst	
på	nynorsk,	“Kvar	ein	dag”.
	 Hver	dag	 trenger	 vi	 styr-
ke.	Noen	dager	mye,	andre	
dager	bare	litt.	Som	din	dag	
er,	skal	din	styrke	være.	Det	
gjør	 godt	 å	 høre	 for	 alle	
mennesker	uansett	hvor	vi	
tror	styrken	kommer	fra.	

Hilsen Helena Eikenes.

Min 
salme

KVAR EIN DAG
Kvar ein dag, kvar augneblink om gongen,

for ei trøyst kva enn som då fell på.
Allting kviler i min Faders hender,

skulle eg, hans barn vel reddast då?
Han som ber for meg ein faders hjarte,

gjev åt kvar ein nyfødd dag i gry.
Kvar sin del av ljos og myrkre svarte,

Verk og møda, kvild og ly.

Han vil alle dagar nær meg vera,
særskild miskunn gje kvar særskild stund.

Kvar dags sut og sorger vil han bera,
Han som gjev oss kraft åt kvart sekund.

For sin dyre eigedom å gjera,
trygg i livet, har han lagt på seg:

”Som din dag er skal din styrke vera”
Denne lovnad gav han meg.

Hjelp du meg å kvila trygt i vissa
berre ved din lovnad, Fader kjær.

Ikkje trua eller trøysta missa,
som i ordet meg forvara er.

Hjelp meg Herre – å kva enn som hender,
Ta imot ifrå di Faderhand;

Kvar ein dag, kvar augneblink om gongen,
Til eg når ditt gode land. 

Svensk	versjon	står	i	Norsk	Salmebok	nr.	490
Tekst	:	Lina	Sandell		1865,1872.	Melodi	:	Oscar	Ahnfeldt		1872

Nynorsk	tekst	:	Johannes	Gjerdåker
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Menighetsrådet	inviterte	til	
medarbeiderfest	fredag	11.	
februar.	Det	var	mange	som	

fant	veien	til	Mo	Bedehus	denne	februar-
kvelden.	Bedehuset	var	stemningsfullt	
pyntet	for	anledningen,	med	hvite	duker	
på	bordene,		fi	ne	servietter,	blomster,	og	
opplyst	med	levende	lys.	Lederen	i	me-

nighetsrådet,	Anne	Lofthaug,	ønsket	først	
velkommen	før	hun	overlot	“scenen”	til	
søsknene	Øygarden	som	underholdt	med	
nydelig	fl	erstemt	sang.	De	sang	tre	sanger,	
til	akkompagnement	av	gitar.	
	 Det	ble	servert	kylling-salat,	med	fl	ere	
forskjellige	dressinger	og	brød.	Maten	
smakte	veldig	godt,	og	det	var	rikelig	av	
den.	Praten	gikk	livlig	rundt	bordene,	og	
det	var	tydelig	at	folk	koste	seg.	
	 Etter	maten	gikk	ordet	til	sokneprest	
Arne	Lauvhjell	som	fortalte	om	merke-
dager	på	primstaven	fra	jul	til	påske.	Det	
var	lærerikt	og	underholdende	å	høre	på.	
Han	fortalte	om	noen	merkedager	som	
har	hedensk	opprinnelse,	men	som	ble	
tilpasset	kristendommen	da	den	kom	
til	Norge.	De	fl	este	merkedager,	eller	
helgendager,	har	værtegn	knyttet	til	seg.	

MEDARBEIDERFEST
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i Sannidal menighet

Om	disse	værtegnene	er	pålitelige	er	vel	
heller	usikkert,	men	det	er	helt	sikkert	
at	været	var	viktig	for	folk	i	bygde-Norge	
i	gamle	dager.	Da	var	det	for	en	stor	del	
været	som	bestemte	hvor	mye	de	skulle	
få	spise	om	vinteren.	
	 Arne	Lauvhjell	fortalte	også	om	opp-
rinnelsen	til	helgendagene.	For	noen	
dager	er	det	ingen	tvil	om	opprinnelsen,	
for	eksempel	Maria	Budskapsdag,	eller	
Marimess,	som	den	også	ble	kalt.	Mens	
andre	dager	har	fl	ere	forskjellige	teorier	
om	opprinnelsen,	så	som	1.	april.	En	teori	
er	at	Jesus	ble	sendt	fram	og	tilbake	mel-
lom	Pilatus	og	Herodes,	som	en	narr,	og	
en	annen	teori	er	at	da	kalenderen	ble	
reformert	på	1700-tallet,	ble	folk	“narret”	
for	13	dager.	Neste	gang	får	vi	kanskje	
høre	om	merkedagene	fra	påske	til	jul?	

	 Da	Arne	Lauvhjell	var	ferdig	med	sitt	
interessante	og	humoristiske	foredrag	
ble	det	servert	kaffe,	bløtkake	og	marsi-
pankake.	Vi	fi	kk	også	høre	nydelig	sang	
fra	søsknene	Øygarden	igjen.	Alle	de	fi	re	
underholderne	fi	kk	en	orkidè	som	takk	
for	innsatsen.	Til	slutt	ble	bordpynten	
trukket	på	loddene	som	alle	fi	kk	utdelt	
da	de	kom.	
	 Det	var	et	vellykket	arrangement,	og	
det	så	ut	som	at	alle	som	var	der	koste	
seg	veldig.	Tusen	takk	til	alle	som	var	
med	og	stelte	istand,	kokte	kaffe	og	
lagde	mat!	Tør	vi	håpe	på	at	det	blir	en	
tradisjon	å	ha	medarbeiderfest	i	Sannidal	
menighet??	
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UTFLYTTET (?) 
Sannidøl

Jeg	har	valgt	en	noe	spesiell	overskrift	
på	denne	lille	hilsen	til	bladets	lesere.	
Når	man	er	fast	leser	av	KV,	Arven	og	

Menighetsbladet	og	siden	1968	har	hatt	hus	
og	veteranbilgarasjer	på	min	gamle	lekeplass	
på	Prestegården,	synes	det	naturlig	å	være	
bare	delvis	utfl	yttet.
	 Når	jeg	nå	er	77	år	må	det	virke	impone-
rende	hvilken	utvikling	som	har	funnet	sted	
i	bygda	i	disse	år,	og	jeg	savner	vel	noe	av	det	
rolige	gamle	i	tilværelsen.	Kjølebrøndsveien	
er	for	eksempel	ikke	lenger	et	sted	man	
kunne	kaste	på	stikka.	Eller	når	bøndene	kom	
med	hest	og	vogn	og	hesten	stoppet	–	for	
møttes	man	så	skulle	det	prates	–	og	når	pos-
ten	kom	til	Furua	møttes	Bøndene	for	å	prate,	
og	når	Bråtane	hentet	dankene	var	det	også	
tid	for	en	prat.
	 Jeg	nevnte	for	noen	at	dette	savnet	jeg	–	
altså	det	å	stoppe	for	å	prate,	men	da	ble	jeg	
møtt	med	at	de	ikke	så	det	naturlig	å	bevare	
de	gamle	dager	bare	fordi	jeg	savnet	den	
tiden.
	 I	vår	moderne	tid	med	hensyn	til	kommu-
nikasjon,	forretningstilbud	og	data	med	mer	
virker	det	som	at	vi	har	fått	dårlig	tid.	Selv	
pensjonister	har	i	dag	dårlig	tid	fordi	det	er	
så	mange	ting	man	skal	delta	i,	og	vi	må	passe	
klokka,	ellers	går	vi	glipp	av	programmer	på	
TV.
	 Tenk	den	gang	søndag	var	dagen	man	
startet	med	gudstjeneste	i	kjerka,	deretter	
søndagsskole	og	så	4	timers	møte	på	Kil	be-
dehus	eller	Mo	bedehus.	På	de	to	siste	steder	

var	det	kaffepause	og	julekake	som	kvikket	
opp.
	 Er	dagens	programtilbud	i	samfunnet	be-
dre	enn	de	gamle	dagers	opplegg?
	 Den	som	nå	synes	jeg	må	begynne	å	gå	i	
”barndommen”	kan	jeg	forsikre	at	så	ikke	er	
tilfelle,	idet	jeg	er	høyst	oppegående,	men	
evner	å	tenke	både	bakover	og	fremover.
	 En	stor	opplevelse	i	mitt	liv	ble	til	da	byrå-
kratene	i	Kirkedepartementet	fant	at	vi	med	
bygslede	tomter	kunne	få	kjøpt	disse	til	en	
snill	pris.	Jeg	var	ifl	g.	Jordskiftedommeren	i	
Skien/Porsgrunn	den	første	som	meldte	meg	
som	kjøper	og	han	lovet	at	det	ikke	skulle	bli	
Oslopris	på	tomta.
	 Yrkesmessig	har	jeg	hatt	interessante	
jobber	som	siviløkonom.	Første	runde	var	å	
bli	ansatt	i	Rindegruppen	og	deretter	i	ETA-
Gruppen,	så	Rindegruppen	igjen,	for	deretter	
å	fungere	som	lektor	i	International	Business	
og	Marketing	på	Oslo	Handelsgymnasium,	
Norges	Markedshøyskole	og	Høyskolen	i	
Oslo	pluss	masser	av	sensoroppgaver.
	 Når	man	er	heldig	med	helsen	er	det	bra	å	
ha	fullført	41	år	i	arbeidslivet	uten	en	eneste	
dag	fraværende,	det	siste	til	studenters	store	
fortvilelse,	da	ingen	forelesning	ble	kansellert.
	 Jeg	har	i	alle	år	hatt	gleden	av	og	treffe	ven-
ner	og	venninder	fra	de	mange	besøk	i	bygda,	
det	er	trist	at	det	blir	frafall	etter	hvert	og	at	
mine	bekjentskaper	blir	mer	og	mer	i	retning	
av	bestefars-	og	bestemorstyper.
	 Jeg	sender	en	stor	hilsen	til	alle	bladets	
lesere.		 Johan Tande
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”Jeg tok hele pakka”
”Og da tok jeg både det jeg liker og det jeg 
ikke har så sans for” sa den tidligere redak-
tør og historiker Hans Fredrik Dahl. I møte 
med sykdom og død ble han overbevist om 
at det fi nnes noe som er mye større enn oss 
selv, og dette ”noe” er Den treenige Gud. 
Han opplevde at Gud ville ha han med på 
laget og han tok imot invitasjonen.
 Et dramatisk vendepunkt i livet og en 
sterk trosopplevelse, dette.
 Om vi har stor tro, liten tro eller ingen 
tro er vi like verdifulle for Gud. Han vil ha 
alle med.
 Vi kan ha mange spørsmål til troslære og 
bibeltolkninger, mye kan synes uklart og 

vanskelig. Men tro er ikke å skjønne alt, 
like alt og sitte med alle de ”rette” svar.
 Tro handler om å åpne opp for noe større 
enn oss selv og ta en sjans på han som sier: 
”Jeg er veien, sannheten og livet”. Det 
handler om å ta imot Guds uforbeholdne 
kjærlighet og ha tillit til hans omsorg for 
oss.
 Gustav Lorentzen (i Knutsen og 
Ludvigsen) gjorde det vanskelige enkelt 
i sangen ”Alle gode ting er tre”, der han 
sier at vi har fått tre	gode	hjelpere 
som vil bringe oss trygt over farefullt 
vann:	Fader,	Sønn	og	Hellig	Ånd.
 Torill Bjørn 

Den treenige Gud
være havet du kan senke 

deg ned i.

Den treenige Gud
være vinden som gir deg 

liv og pust.

Den treenige Gud
gi deg kjærlighet

som du kan gi videre.

(Keltisk	bønn)
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SMUK

karneval
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Tirsdag	1.	mars	hadde	barnekoret	
hyggekveld,	hvor	foreldre	og	
besteforeldre	fi	kk	komme	og	

høre	på	sine	håpefulle.	Hele	kvelden	var	
lagt	opp	som	en	fl	ytur,	som	gikk	til	La	Paz	
i	Bolivia.
	 Alle	som	kom	fi	kk	en	fl	ybillett,	som	de	
måtte	levere	når	de	gikk	om	bord	i	fl	yet.	
Etter	at	alle	hadde	satt	seg	godt	til	rette	
i	fl	ysetene,	ble	de	ønsket	velkommen	
om	bord	av	den	blonde,	sør-amerikanske	
fl	yvertinnen.	Hun	gikk	igjennom	sik-
kerhetsinstruksjonene,	som	vel	må	sies	
å	være	litt	spesielle.	Blant	annet	var	det	
ikke	fl	ytevester	i	fl	yet,	fordi	de	var	utlånt	
til	Sannidal	speidergruppe!!
	 Under	fl	yturen	underholdt	barnekoret	
de	andre	passasjerene	med	sang.	De	sang	

mange	sanger,	og	de	fi	kk	også	med	seg	
hele	fl	yet	på	et	par	sanger.	Kjempefl	inke	
var	koret,	og	de	fi	kk	stor	applaus	etter	
hver	sang.	
	 Både	take-off	og	landing	foregikk	med	
lyd-effekter	og	bilder.	Denne	fl	yturen	til	
Bolivia	gikk	uvanlig	fort,	det	var	nok	et	
spesielt	fl	y,	og	etter	landing	fortalte	Dag-
frid	Bråtane	om	Bolivia.	Hun	viste	også	
fi	lm	fra	Bolivia,	om	tre	barn	som	har	fått	
et	bedre	liv	takket	være	fadder-ordning.
	 Så	var	det	klart	for	saft,	kaffe	og	kaker,	
som	foreldrene	hadde	stilt	opp	med.	Det	
var	også	åre-salg,	til	inntekt	for	Misjons-
alliansens	arbeid	for	rent	drikkevann	i	
Bolivia.	
	 Oppsummert	helt	til	slutt:	det	var	en	
skikkelig	HYGGEKVELD!

HYGGEKVELD
i barnekoret!
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Tone	skriver	om	oppvåkning	til	
bønn	over	hele	verden.	Om	bøn-
nefyrtårn,	bønnefjell	og	bønn	på	

arbeidsplasser.	Det	blir	bedt	enkeltvis	og	
i	kirker	og	møter.
Ei	dame	sa:	”	Mor	og	ei	venninne	bad	
sammen	i	alle	år.	Det	hjalp	meg	til	å	
være	den	kristne	jeg	er	i	dag.”	Mange	har	
opplevd	det.	
Det	skulle	være	bønnegrupper	i	byer	
og	bygder	og	på	torvene.	Norge	tilbake	
til	Gud.		Barn,	unge	og	foreldre	trenger	
forbønn	i	denne	digitale	tida.	

Tone	skriver	om	Prosjekt	Hanna	–	som	
har	hjelp	og	bønnegrupper	for	under-
trykte	kvinner.	
Redaksjonen	har	sakset	fra	Prosjekt	Han-
nas	hjemmesider:
Kvinner gjemmer seg over hele verden. 
Noen bak slør så tykke at ikke en gang 
øynene deres er synlige. Andre gjem-
mer seg i sine hjem, redde for å komme 

ut i frykt for å bli voldtatt eller drept i 
krig, eller bortført bare fordi de går på 
skolen. Hundrevis av kvinner har blitt 
brent levende av sine egne slektninger 
for å beholde familiens ”ære”.  Andre 
gjemmer seg inne i seg selv, nedslåtte 
av daglig misbruk og å ikke bli sett. 
Gleden er forsvunnet fra øynene deres. 
Livet handler om eksistens.
Tone	skriver	om	”Bønn	for	Den	norske	
kirke”	:
Ekteparet	Hedberg	fi	kk	kall	til	å	starte	
denne	bønnebevegelsen,	som	arrange-
rer	bønnevakt	hver	gang	kristenheten	
samles	til	store	møter.	De	er	tilstede	på	
Kirkemøtet	,	når	Kirkerådet	er	samlet	og	
under	Bispemøtet.
Denne	bevegelsen	ønsker	små	bønne-
grupper	i	alle	menigheter.	
Gud	har	rike	løfter	til	den	som	ber.	
(Matt.7,	7-11)
La	oss	glede	oss	over	Guds	godhet	og	
benytte	oss	av	bønnens	mulighet.	

Tone	skriver	om	oppvåkning	til	
bønn	over	hele	verden.	Om	bøn-

ut i frykt for å bli voldtatt eller drept i 
krig, eller bortført bare fordi de går på 

Tone Lofthaug døde 1. juledag i fjor. En måneds tid før skrev hun ned noe hun gjerne 
ville dele med menighetsbladets lesere. Det ble ikke plass i julenummeret, men i for-

ståelse med Aslak bringer vi nå videre noe av det hun var opptatt av.

Bønn
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Det	er	her	-	på	kjøkkenet	på	
Bedehuset	-	Mo	misjonsfore-
ning	har	sitt	faste	møtested.	Vi	

samles	rundt	det	romslige	kjøkkenbordet	
torsdager	kl	19	og	holder	på	en	times	tid.	
Disse	kjøkkenmøtene	startet	opp	for	mer	
enn	ti	år	siden	og	temaet	for	kvelden	har	
alltid	vært	det	samme:	Kommende	søn-
dags	prekentekst	som	vi	leser	sammen	
og	snakker	om.
	 Det	er	styremedlemmene	som	har	
ansvaret	for	møtene,	og	det	hele	blir	
veldig	uformelt	og	ufarlig,	her	er	alle	like	
leg	eller	lærd!	Så	ingen	behøver	å	kjenne	
prestasjonsangst	eller	føle	seg	presset	til	
å	si	noe.
	 På	et	kjøkken	er	det	godt	å	være,	rom-
met	inviterer	til	”den	gode	samtalen”,	og	
her	på	Mo	også	den	gode	sangen	-	ja,	vi	
synger	med	den	stemmen	vi	har,og	uten	
akkompagnement!
	 Det	er	fellesskapet	og	ikke	prestasjo-
nen	som	er	viktig	-	fellesskapet	om	ordet,	
bønnen	og	sangen.			Og	en	time	går	fort.
	 Når	søndagen	og	Gudstjenesten	
kommer,er	det	interessant	å	se	hvordan	
vi	har	”truffet”	med	vår	utlegning	av	tek-
sten.	Nei,	heldigvis	slipper	vi	å	vurdere	
innsatsen	vår,	for	fasitsvaret	fi	nnes	ikke.	

Men	fordelen	er	at	man	møter	prekenen	
litt	forberedt.	
	 Noen	ganger	i	semesteret	er	det	spesi-
elle	temaer	på	programmet	med	inviterte	
gjester/talere,	og	vi	trekker	da	inn	i	lille-
salen	eller	storesalen.	På	slike	kvelder	er	
det	ikke	bare	åndelig	føde	å	få,	da	diskes	
det	opp	med	mat	og	kaffe	på	det	velut-
styrte	kjøkkenet.
	 For	historisk	interesserte	kan	nevnes	
at	det	fl	otte	kjøkkenbordet	i	solid	furu	
stammer	fra	det	gamle	kommunehuset	
i	Kil,	der	det	var	det	ene	av	to	bord	som	
ble	brukt	under	kommunestyremøtene.
	 Kjøkkenbordet	er	romslig,	og	vi	får	
plass	til	fl	ere	på	samlingene	våre.	Så	
velkommen	til	kjøkkenmøtene	og	Mo	
misjonsforening!
Her følger møteplanen for resten av 
semesteret:
MARS:  	Tors.	24	og	31	vanlige	møter.
APRIL:		 	Tors.	7.	kl	19		Per	Kivle	taler.	

Søn.10.	kl	18	sammen	med	San-
nidal	menighet.	Misjonsmøte.	
Dagfrid	og	Stig	forteller	fra	Boli-
via.		Tors	28.	vanlig	møte

MAI:	 Tors.	5,	12,	19	vanlige	møter.
JUNI: Lørd.	4	Møte	v/	Kurt	Westmann.

                            Torill Bjørn	

KJØKKENETKJØKKENETKJØKKENET
På det blå 



12

Gammel 
dåpskjole
En	augustdag	i	1877	kom	ei	lita	

jente	til	verden	på	gården	Aspefl	a-
ten	i	Kjølebrønd.	Hennes	foreldre	

hadde	noen	år	i	forveien	kjøpt	gården	og	
fl	yttet	dit	med	veslejentas	to	storesøstre.	
Jenta	fi	kk	navnet	Kristiane	Gurine,	og	da	
hun	skulle	døpes	ble	det	anskaffet	ny	dåps-
kjole.	Hvorfor	hun	ikke	kunne	bruke	den	
hennes	to	søstre	var	blitt	døpt	i?	Det	vet	vi	
ikke,	kanskje	ble	den	igjen	der	foreldrene	
fl	yttet	fra.	
	 Kristiane	fi	kk	to	søstre	til	og	7	brødre	–	
og	søskenfl	okken	telte	altså	12.
	 I	år	1902	giftet	Kristiane	seg	med	Knut	
Jensen	Skarvang,	og	fl	yttet	til	gården	Skar-
vang.	Knut	var	enkemann	med	to	barn.	Et	
tredje	barn	døde	tidlig.	Kristiane	og	Knut	
fi	kk	8	barn	-	7	som	vokste	opp.	Dåpskjolen	
Kristiane	var	døpt	i	lå	igjen	på	farsgården,	
trolig	ble	alle	hennes	9	yngre	søsken	døpt	i	
den.	Da	barn	nummer	6	kom	til	verden	på	
Skarvang	ble	den	hentet	og	altså	brukt	da	
sønnen	Olaf	ble	døpt	i	Sannidal	kirke	6.juli	
1913.
	 I	1943	giftet	Olaf	seg	med	Esther	He-
lene	Bredal.	Olaf	hadde	tjenestegjort	på	
Mørland	gård	fra	1936.	Tidligere	hadde	tre	
generasjoner	fra	Skarvang	vært	leilendinger	
på	Mørland		-	derfor	syntes	det	naturlig	for	
daværende	eiere	at	Olaf	fi	kk	overta	gården.	
	 Dåpskjolen	fra	1877	lå	godt	bevart	på	
Skarvang,	men	der	hadde	de	begynt	å	
bruke	dåpskjole	fra	en	annen	gren	av	fami-
lien.	Så	da	eldstemann	på	Mørland	kom	til	
verden	lånte	man	Kristianes	dåpskjole.	Den	

ble	levert	tilbake	etter	bruk	men	kom	etter	
hvert	tilbake	til	gården	og	de	tre	yngste	
barna	på	Mørland	ble	også	døpt	i	den.	
Siste”mann”	av	denne	generasjonen	var	
Kari	som	ble	døpt	29.juli	1956.
	 En	ny	generasjon	fortsatte	å	bruke	
dåpskjolen.	5	av	Esther	og	Olafs	barnebarn	
er	døpt	i	den.	Og	for	å	holde	på	den	rett	
nedadstigende	linjen	har	vi	nå	kommet	til	
Live	som	ble	døpt		3.april	1988	av	sokne-
prest	i	Sannidal,	Jan	Ek.
	 5.	desember	2010	ble	fi	re	barn	døpt	i	
Sannidal	kirke.	Blant	dem	5.	generasjon	i	
den	gamle	dåpskjolen.	Den	lever	altså	ennå,	
og	Lykke	Kristiane	kunne	bli	iført	tippolde-
mors	enkle	dåpskjole	i	tynt	bomullsstoff.	Litt	
skummelt	å	skulle	vaske	og	stryke	et	sånt	
gammelt	klenodium,	men	det	gikk	da	bra.			
	 Dette	er	altså	en	historie	om	en	dåpskjo-
le.	Men	også	en	historie	om	generasjoner	
som	kommer	til	Guds	hus	med	sine	barn.	
Og	tankene	kan	fl	y	i	undring	over	alle	åra	
som	har	gått	siden	kjolen	var	ny.	Og	over	
hva	den	kunne	ha	fortalt	av	historie	om	
det	hadde	vært	sånn	at	dåpskjoler	kunne	
snakke.	 Kari Skarvang 
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Caroline Adolfsen Albertsen 
Ingvild Barland
Kristian Barland

Karen Mostad Coward
Anette Haslund
Fredrik Haugen

Sander Dalen Heibø
Joakim André Isaksen

Nora Marie Naasen Karlberg
Johanne Korneliussen

Simen Ramberg Lauvåsdal
Ine Kremer Liane

Guro Holte Robertsen
Tobias Mastereid Rønning
Bobby-Andre Løvik Sjuve

Hogne Findal Skar
Andrine Skilbrei

Catharina Tønnesland
Frida Øverland

Sander Aardalen

Knut Mikkel Hætta
konfi rmeres i Kautokeino kirke

KONFIRMANTER
i Sannidal kirke

Søndag 1. mai 2011
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Støtt våre annonsører – 
de støtter oss!

14

Støtt våre annonsører,
de støtter oss

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre 
annonsører – de 

støtter oss!

– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50 

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Terje Pedersen 
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA, 
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21

Sannidal Landhandel • Telefon 35 99 02 57 www.drangedalsbanken.no

Kragerø
Sparebank
Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

Kragerø Sparebank

Tlf. 35 98 65 00
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no 

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER, 
de støtter oss!

Haugtun • Åpningstider: 9-21 (18) • Stor gratis parkering

Supermarked
V75

Tipping
Lotto

Telefon 35 98 40 00



15Sannidal MenighetSblad nr. 1 – 2011

Døpte:
Sannidal kirke:
21.11.10	 	Sondre	Sebastian		

Brendtøy	Isaksen	
21.11.10	 Sander	Nathaniel	Søndbø	
05.12.10	 Jon	Olav	Voje	Gjelstad
05.12.10	 Mikkel	Grimsgaard	Morsø	
05.12.10	 Lykke	Kristiane	Skarvang	Særvold	
05.12.10	 Linn	Jeanett	Johnsen	
30.01.11	 Emma	Kristoffersen	Carlsten	
30.01.11	 Emma	Cesilie	Pedersen	
27.02.11	 Kristoffer	Torsdal
27.02.11	 Ally	Louise	Preuss

DøDe:	 																	
13.11.10	 Margit	Gundersen	 f.	1916
18.11.10	 Einar	Johnsen	 f.	1923			
01.12.10	 Håkon	Schulze	 f.	1920
01.12.10	 Solveig	Støen	 f.	1920
13.12.10	 Ansgar	Flatland	 f.	1924
21.12.10	 Jenny	Anlaug	Linkjendal	 f.	1927
25.12.10	 Tone	Lofthaug	 f.	1931	
19.01.11	 Kristoffer	Holt	 f.	1924
18.02.11	 Johanne	Marie	Solum	 f.	1918

Ring 815 33 300 eller  
skriv en SOS-melding via 

www.kirkens-sos.no

VI ER HER – ALLTID!

Tåler å høre ALT!  
Sladrer ikke!

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: Hildegunn Wan-
gen , Torill Bjørn og Kari Skarvang

Kontonr. til menighetsbladet: 
2655 01 39617

Menighetskontor for Sannidal og Helle 
sokn
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
Kontortid menighetssekretær: 
Tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 14.00
Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
 Tlf. 906 73871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist: Robert Czyz
 Tlf. 992 71514
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
 Palmar Moltu
 Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 920 59259
Klokker og menighetssekretær:
 Kari Skarvang
 Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 416 33056
Renholder: Rita Løvik
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24.april 1. påskedag
 Sannidal kirke kl. 11.00
	 Høytidsgudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 Offer	til	misjonsprosjekt
	 Sosial	innsats	i	Bangkok
25.april 2. påskedag
  Kjølebrønd bedehus kl. 11.00
	 Gudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
																Offer	til	misjonsprosjekt
	 Sosial	innsats	i	Bangkok

MAI
1.mai 1.søndag etter påske
 Sannidal kirke kl. 11.00
	 Konfi	rmasjonsgudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 Offer	til	menighetsarbeidet
	 	 	 	
17.mai Grunnlovsdag
 Sannidal kirke kl. 11.00
	 Familiegudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 	Offer	til	Speiderne	i	Sanni-

dal	

22.mai 4.søndag etter påske
 Sannidal kirke kl. 11.00
	 Gudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 	Offer	til	Kirkens	SOS	i	Telemark

MARS
20.mars 2.søndag i faste
 Sannidal kirke kl. 11.00 
	 Gudstjeneste
	 Bjarte	Tysvær
	 Offer	til	menighetsarbeidet

27.mars Maria Budskapsdag
 Sannidal kirke kl. 11.00 
	 Familiegudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 Sannidal	kirkes	barnekor
	 Offer	til	Boliviaprosjektet

APRIL
3.april 4.søndag i faste
 Sannidal kirke kl. 18.00
	 Ung	Messe
	 Michael	Wohlenberg
	 Samtalegudstjeneste	med
	 konfi	rmantene
	 	Juntos	–	Sannidal	Soul	Chil-

dren
	 Offer	til	menighetsarbeidet

17.april Palmesøndag
 Sannidal kirke kl.11.00
	 Gudstjeneste
	 Leif	Westermoen
	 		Offer	til	Søndagsskolen,
	 Telemark	krets
	 	
22.april Langfredag
 Sannidal kirke kl. 11. 00
	 Pasjonsgudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 	Offer	til	Kirkens	Bymisjon
	 i	Kragerø

Søndag 10.april 2011 kl. 18.00
Dagfrid Bråtane og Stig Lemvik forteller fra Bolivia.

VELKOMMEN !

Arr: Mo misjonsforening og Sannidal menighet

BOLIVIAKVELD PÅ MO BEDEHUS

29.mai 5.søndag etter påske
 Sannidal kirke kl. 11.00
	 Gudstjeneste
	 	Michael	Wohlenberg
	 	Offer	til	Normisjon	i	Telemark
JUNI
2.juni     Kristi Himmelfartsdag
	 	Planlagt	friluftsgudstjeneste	i	

Sannidal
	 Se	KV	for	sted	og	tidspunkt
  
12.juni 1. pinsedag
 Sannidal kirke kl. 11.00
	 Høytidsgudstjeneste
	 Michael	Wohlenberg
	 Offer	til	Boliviaprosjektet

13.juni 2. pinsedag
 Stangnes kl. 12.00
	 	Friluftsgudstjeneste
	 	Sannidal	og	Levangsheia	

menigheter
	 Offer	til	Gautefall	Fjellkirke

19. juni  Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
	 	Fellesgudstjeneste	for	alle	

menighetene	i	Bamble	prosti.

Med forbehold om endringer

Velkommen 
til gudstjeneste!


