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Herre, denne dag er din!

Vi er sammen for å møte deg.

For å feire din oppstandelse

og din seier over døden
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eller marmeladeutsalg?

Det var spennende for meg å 
oppleve hvordan menighetene 
der bruker sine bygninger. I 

alle de tre kirkene var det stoler og ikke 
benker. Arbeidskirken var nok bygget 
uten benker. Og i de to andre kirkene 
var benkene blitt byttet ut med stoler, 
pga dårlig tilstand på benkene. Benkene 
var jo heller ikke opprinnelige, men fra 
1800-tallet. Stolene gjorde at menighete-
ne kunne skape forskjellige romløsninger 
i kirkehusene sine: Der var det kafedrift, 
og bokhandel, og syltetøyutsalg i deler 
av kirken. For den anglikanske kirke mot-
tar heller ikke offentlig støtte og er helt 
avhengig av økonomiske bidrag og gaver 
og andre inntekter, fra menigheten og be-
søkende. Der fantes det plansjer og mon-
tere med utstillinger over kirkehusets 
historie. Dette var ”lavterskel”-kirker med 
åpne dører, og med Jesus Kristus tydelig 
plassert som menighetens sentrum.
For oss fra Norge var det en nokså uvant 
sammenblanding av børs og katedral. 
Og av det sakrale gudstjenestestedet, og 
menighetshuset. Noen av oss la merke 
til ting som virket nedslitt og uryddig, og 
at stilarter var blandet sammen. Men det 
var levende menigheter som ønsket oss 
varmt velkommen. I to av kirkene har de 
barne- og ungdomsarbeid. Det var derfor 
vi var blitt invitert dit. Det møtte ikke så 
mange ungdommer opp på en ettermid-

dag midt i uken. Men det var imponeren-
de å møte den trofaste menighetskjernen 
med de mange frivillige. Det var rause 
mennesker vi møtte: De satte stor pris 
på å få besøk fra norske ungdommer. Og 
det var ikke noe i veien for å ommøblere 
gudstjenesterommet slik at vi kunne 
gjennomføre konsertene våre. Jeg likte 
meg veldig godt i slike kirkerom som 
ikke er museum.

Museum 
Juntos-koret er kommet hjem fra en fi n uke i England. Vi 

bodde utenfor Windsor. Der besøkte vi tre lokale kirker: En nyere 
arbeidskirke, og to gamle steinkirker fra middelalderen.
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Den tredje kirken som vi besøkte var 
fra begynnelsen av 1100-tallet. Før det 
hadde det vært en angelsaksisk trekirke 
på samme plass, fra før 1000-tallet. Kir-
kene på dette gamle kirkestedet var viet 
til St. Laurentius, akkurat som stavkirken 
her i Sannidal fra slutten av 1100-tallet. 
Laurentius (Lars på norsk) var diakon 
i Roma på 200-tallet. Da han under en 
kristenforfølgelse skulle utlevere kirkens 
skatter, samlet han de fattige i Roma og 
presenterte dem for keiseren: Disse er 
kirkens skatter, sa han. Laurentius fl ag-
get tydelig sin kristne tro og med dens 
motkulturelle verdier, og derfor ble han 
drept av keiseren.
St.Laurence-Church i Upton-Slough ved 
Windsor (www.saint-laurence.com) og 
vårt gamle kirkested i Sannidal utfordrer 
oss til å tenke menneskeverd og gjestfri-
het. Eller som det står på folderen fra 
St. Laurence (og dette 

minner meg 
om at jeg øn-
sker en folder 
om Sannidal 
kirke, på 
norsk og 
engelsk og 
tysk): 
Framtida 
vil bringe 
forandringer og utfordringer. 
Det er vår bønn at vi vil klare 
å svare på alt det som Gud vil 
sende oss. Og at vår kirke fortsatt vil 
tjene Gud i hans verden med alle de 
forandringene som kommer. 
 Mecky Wohlenberg
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Min 
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Kyrie
Du låg skjelvande av angst på kne

og svetten rant som blod
og venene du hadde med

dei sov i største ro
dei svikta då du trengte dei

du hadde gitt dei alt
dei valde minste motstands vei

og svikta då det gjalt

 Og eg har tenkt det sko ’kje eg ha gjort
eg sko ha kjempa saman med deg

 holdt rundt deg og tørka svetten bort
- gjort ka eg kunne for å gle deg.

 

Jeg syns denne sangen er 
veldig fi n fordi den har et 
godt budskap. I tillegg til 
at den handler om Jesus er 
den også aktuell i forhold 
til venner. Også er det jo en 
kjempefi n melodi. 

Dei dømde deg te død og pine
spotta deg og lo

og ein av dei du kalla dine fornekta og bedro
Han svikta då du trengte han

du hadde gitt ham alt.
han var ein veik og vesal mann

som svikta då det gjalt.

Men eg vet at eg og svikte
fornekte og bedrar

eg gjer’kje det eg vet eg plikte
- eg e hjertelaus og hard.
e likasel for andres nød

ofte blind for venners sorg
ka bryr det meg dei andres død

min kulde e så fast ein ’borg.

Likavel e du lika gla’ i meg
tilgir meg alle feilå mine

 Stille tar du kappå di av deg
og tar te å vaska beina mine

Likavel e du lika gla’ i meg
tilgir meg alle feilå mine

Stille tar du kappå di av deg
og tar te å vaska beina mine

Hilsen fra Johanne Korneliussen

av   Bjørn Eidsvåg
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UTFLYTTEDE

Sannidøler

Med en mor som i mange år 
har tilbrakt mange lange 
kvelder med å sette sammen 

det fl otte menighetsbladet vi har i Sannidal, 
måtte det jo bli min tur til å bidra til slutt.
 Jeg trådde mine barnesko blant mange 
trær og rådyr, på Sigernes i Kjølebrønd, 
med tanter, onkler og besteforeldre som 
(eneste) naboer.
 Søndagens gudstjenester var et fast og 
godt innslag bestandig.
 Så lenge jeg kan huske har jeg fått delta i 
alle slags aktiviteter i Sannidal Kirke; guds-
tjenester, naturstier, barnekor – både som 
sanger og dirigent, Onsdagsklubb, SMUK og 
mye mer. 
 Også Kjølebrønd Bedehus bidro med 
mange gode minner: Tirsdagsklubb, juletre-
fester og sommergrilling.
 I 2007, da jeg var 19, pakket min snille 
pappa bilen full av mine klær og møbler, og 
kjørte meg til Oslo – og der har jeg vært siden.
 Jeg jobbet de to første årene på Restau-
rant Bagatelle – to tøffe, slitsomme, lærerike 
og spennende år. Jeg tok en utdannelse 
som vinkelner, og siden begynte jeg på 
Grefsenkollen Restaurant, som hovmester 
og vinansvarlig.

 Der jobber jeg fortsatt – men nå på kon-
toret, siden livet ble beriket med verdens 
beste ektemann og vår lille Lykke på nå 
halvannet år.
 Ektemannen, Steffen, er kjøkkensjef på 
Grefsenkollen og Lykke er barnehagens 
tornado.
 Hun fyller dagene våre med kyss, klem-
mer, mye vilje og masse latter.
 Vi bor i en leilighet på Grünerløkka med 
Sara Sofi e, en fransk bulldog.
 Ved siden av jobb holder jeg på med en 
Diploma i vinens verden, og snart starter 
jeg på en bachelor i økonomi og ledelse.
 Lykke ble døpt i Sannidal Kirke i de-
sember 2010, og har allerede vært på fl ere 
besøk der i etterkant. Hun danser seg god 
og varm hver gang Juntos og barnekoret 
opptrer.
 Selv om vi ikke får vært der så ofte håper 
jeg at hun kan få noen av de samme gode 
minnene derfra, som jeg i min tid fi kk.
 Denne menigheten har en unik ressurs: 
Så mange hjertevarme, gode mennesker, 
som sørger for at taket blir stadig høyere i 
denne vakre kirken som betyr så mye for 
meg.

Live Kristiane Skarvang Særvold
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i Peru
 Å BO OG ARBEIDE 

6

Dette var overskriften på kåseriet 
som Marianne og Tron Mathisen 
holdt på Mo bedehus 2.februar. I 

to år arbeidet de for Norsk Luthersk Mis-
jonssamband i byen Arequipa, der de job-
bet som lærere for norske misjonærbarn. 
Barna kan nå bo sammen med foreldrene 
sine og få gå på norsk grunnskole med 
kunnskapsløft og godkjente planer. En 
god situasjon for alle, for når barna har 
det bra, har også foreldrene som driver 
misjonsarbeid det bra.
 Flotte bilder,kunnskapsrike og en-
gasjerte foredragsholdere gav oss en 
levende beskrivelse av to års opphold i 
landet. Arequipa er den nest største byen 
i Peru, med nesten 1 mill. innbyggere. De 
fl este norske bodde skjermet innenfor 
et bevoktet område med både inngang-
sport og vaktmann. Med leiligheten som 
Marianne og Tron disponerte fulgte det 
hushjelp. Luksus? Det er verdt å under-
streke at dette gav en viktig arbeidsplass 
i et samfunn fortsatt preget av fattigdom 
og store sosiale forskjeller.

 Tron har spøkt med at de drev skole 
på Galdhøpiggen, for Arequipa ligger på 
2500 m., i tillegg var han rektor på en an-
nen skole som ligger enda høyere. Snakk 
om et liv i konstant høydetrening! Rundt 
byen rager imponerende fjelltopper, den 
mest karakteristiske er vulkanen Misti på 
nesten 6000 m.
 Vi fi kk et godt innblikk i skolehverda-
gen, men også hvordan fest/merkedager 
ble markert. Å være lærer der var på 
mange måter en drøm: Små forhold - 18 
elever på det meste - elevenes motivasjon 
på topp og disiplinproblemer fraværen-
de. Men siden aldersspredningen var stor 
krevde undervisningen mye forberedelse, 
mange forskjellige arbeidsplaner måtte 
lages.
 365 (!) soldager i året ga mange mulig-
heter for uteaktiviteter, og tenk å kunne 
nyte lunsjen utendørs hver dag.
 I Arequipa er det etablert fl ere luther-
ske menigheter og bygd nye kirker i regi 
av NLM. Vi fi kk være med på søndags-
gudstjenester og forskjellige feiringer. 
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Guro Auråen Albertsen
Marius Køhler Bjørkkjær
Trym Ålgårdstad Bråtvannsdal
Marius Hansen
Tonje Elisabeth Hansen Helgeland
Rebekka Johansson
Jarle Sandvær Jørgensen
Erik Kristensen
Susanne Jeanett Wold Kristiansen
Martin Kenji Ludvigsen
Hedda Moen

Øystein Pedersen
Thor-Fredrik Hoel Rinde
Ingvill Holmen Tangen

Mye av det sosiale liv er 
knyttet til virksomhet 
i kirken. I Peru hører 
de fl este til den katol-
ske kirke, men ofte er 
kristendommen blandet 
med overtro og heden-
ske ritualer, så det er 
viktig å drive tradisjo-
nell misjonsvirksomhet 
og evangelisering.
 Til slutt ble vi tatt med 
på turer gjennom mek-
tig natur til turistste-
dene Machu Picchu og 
Titicacasjøen. Og så til 
NLMs leirsted ute ved kysten, dit  lærere 
og elever kunne dra på leirskole - fantas-
tisk for dem som bor oppe i fjellene å få 
oppleve strandliv og bading i Stillehavet!
Våre dyktige ”reiseledere” fortjener stor 
takk for det vi fi kk oppleve, inntrykkene 
var mange og det var godt å la det hele 
synke inn med litt kveldsmat og prat 
rundt bordene.
Marianne og Trons store hjertesak - noe 
de mer enn gjerne forteller om -  er 
Kirkens Nødhjelps arbeid i Den domini-
canske republikk.I over 20 år har disse to 

ildsjelene samlet inn penger til bygging 
av skoler i Dominicana. De har fått sko-
lene i Sannidal og på Helle med i dette 
arbeidet, og det nytter virkelig å hjelpe. 
De to har vært over mange ganger for å 
følge med på virksomheten og overleve-
re innsamlede midler, og nå i forbindelse 
med vinterferien skulle det bli det ny tur. 
Det var da naturlig at kveldens kollekt  
gikk til deres Dominicana-prosjekt. Den 
fi kk de cash i hånda, med garanti om at 
hver krone kommer fram og med garanti 
om en ny misjonskveld på Bedehuset om 
ikke så altfor lenge.  Torill Bjørn. 

KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE 
SØNDAG 6. MAI 2012
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”V i synger far og mor ”, sier fi re-
åringen. Og da vet jeg det er” 
Kjære Gud jeg har det godt ” 

han ønsker seg. Jeg starter opp og han 
følger på, lett ”tostemt”. En gang til må 
vi ta den. En klar favoritt denne kvelden 
tenker jeg og blir rent rørt.
Selvfølgelig må det synges mer, reper-
toaret er stort og sjangrene mange. Jeg 
prøver meg forsiktig med at han er jo 
blitt lest for også og klokka blir mange. 
(Ikke særlig opp-
fi nnsomt.) Men jeg 
lar meg rive med av 
barnlig sjarm, legger 
meg ned for å nyte 
varmen og nærhe-
ten. Innimellom 
sangene kommer 
kommentarer og 
spørsmål. Så mye å 
lure på, så mange 
tanker å dele. 
 Nå må jeg være litt 
forsiktig, samtalen 

kan lett ta en for vidløftig retning og 
stemningen bli for høy. Det er ikke bra 
på denne tid av døgnet, selv ikke hos 
besteforeldre.... Jeg er voksenfornuftig og 
greier å rive meg løs.
 - God natt skjønne venn, takk for at du 
tar meg med inn i din verden.
 Ingen store protester følger. Så er alt 
såre vel for liten og stor
 Gjem på de gylne øyeblikk - de kom-
mer like gjerne en hverdag som en fest-

dag - og tell dine 
velsignelser når 
dagen er omme, 
heter det. 
 Det er ikke 
vanskelig denne 
kvelden. Og noen 
ord fra en keltisk 
kveldsbønn fyller 
tankene: Vi legger 
oss ned i fred og 
vet at engler er 
nær.
 Torill Bjørn

”V i synger far og mor ”, sier fi re- kan lett ta en for vidløftig retning og 

barnlig sjarm, legger 

 Nå må jeg være litt 

dag - og tell dine 
velsignelser når 
dagen er omme, 
heter det. 
 Det er ikke 
vanskelig denne 
kvelden. Og noen 
ord fra en keltisk 
kveldsbønn fyller 
tankene: 
oss ned i fred og 
vet at engler er 
nær.
 Torill Bjørn

Hverdagssalme
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FLYTUR
Sola skinte og fl yforholda var svært gode. 
Et propellfl y fraktet oss til Danmark og 
København. Det tok ikke lange tiden 
før vi satt klare på neste fl y til England 
og Heathrow. Da vi nærmet oss landing 
meddelte kapteinen at vi dessverre måtte 
sirkle en 20 minutters tid over byen å 
vente på klarsignal til landing. For oss 
passet dette utmerket. Med andre ord: 
Gratis sightseeing over hovedstaden!

HILLSONG
Fra Heathrow tok vi første tog og under-
grunn til London. Der møtte vi Mecky, 
som sammen med yngstesønn Markus og 
voksenleder Kari Skarvang, hadde tatt fer-
je og kommet over med bil. Vi ble elegant 
kvitt bagasjen i Meckys bil, og dro rett til 
ungdomsgudstjeneste. Hillsong menighet 
holder til i The Dominion Theatre. Her 
fi kk vi høre god forkynnelse, samt sang 
og dans med ungdommelig preg.

- på Londontur!
Søndag morgen den 19. februar møtes 

en spent gjeng på Tangen i Sannidal. Flest ungdommer, noen 
voksenledere. Store kofferter og digre bager ble møysommelig 
studd i bilene. Etter mye øving, timelang planlegging av Mecky, 

kakebasarer og heldige 10 000 kroner fra Kragerø Sparebank: 
Juntos var nå endelig klare for tur til London! 

>
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THE ETON DORNEY   
Overnattingsstedet vårt lå en liten togtur 
fra byen. Et ærverdig 400 år gammelt hus 
med mye historie i veggene. Landlig og 
passe stort for en gruppe på 30 personer. 
Bestyrer Lilly ordnet med innkvartering 
og matservering. Rikelig med mat og 
pudding både til lunch og middag. Etter 
6 toast til frokost fi kk mange av ungdom-
mene et fornyet og positivt syn på vårt 
norske grovbrød... 

 Stedets beliggenhet gjorde det mulig 
med fi ne gåturer i det fri. Blant annet til 
et roanlegg som skal benyttes under OL. 
De sprekeste tok seg en gå- eller jogge-
tur før frokost klokka 8. Blant dem- kun 
ungdom!

SAMLINGER
Hver morgen hadde vi morgensamlinger 
på leirstedet med tema: Å være på reise. 
Vi hørte om israelsfolket og deres vand-
ring ut av Egypt, og hva denne kjente 
Bibelfortellingen kan si oss som lever i 
dag. Hver kveld samla vi oss til lek eller 
sang og avslutning av dagen. Her var det 
fi nt å kunne dele Guds ord, våre inntrykk 
og opplevelser.

KONSERTER I ALL SAINTS, WIND-
SOR OG ST. LAURENCE, SLOUGH
To ettermiddager holdt koret konsert 
med tema: A year in a life. Ungdommene 
hadde selv satt sammen sanger og dag-
boksitat. Fremføringene fi kk god mot-
takelse hos engelskmennene. Som en av 
dem uttalte det: Inspiring! Ekstra stas var 
det med omtale og bilde i lokalavisa.

LONDON CITY MED SIGHTSEEING 
OG MUSIKAL
Selv om vi hadde base i landlige omgi-
velser, dro vi fl ere dager inn til storbyen 
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London. Tirsdag ble det sightseeing der busstur 
i double-decker og kjente bygg var hovedfokus. 
Det ble fotografering på Trafalgar Square, ved Big 
Ben og Buckingham Palace, nær London Eye, mot 
Tower Bridge og på London Bridge. Gøy å se en-
gelskbøkenes mest omtalte by, syntes fl ere.
 Torsdag delte vi oss i grupper. Noen valgte 
Imperial War Museum, andre dro til London Eye 
og besøkte deretter Dungeon. Det ble tid til felles 
pizzaspising på restaurant ved Picadilly Circus, før 
vi igjen gikk i grupper på ulike musikaler valgt på 
forhånd( The Lion King, Le Miserables, Phantom of 
the Opera og We will Rock You).En svært fornøyd 
gjeng kom til leirstedet den kvelden. Mange opple-
velser rikere!

ETON COLLEGE
Det å reise på tur med en stor gjeng krever som 
nevnt god planlegging. Her hadde spesielt Mecky 
gjort en grundig og fremragende jobb i forkant. 
Spennende er det også når nye muligheter dukker 
opp underveis. En lærer fra Eton College traff oss 
i en av kirkene vi besøkte. Han inviterte gruppa til 
omvisning på skolen, en mulighet vi ikke kunne 
la gå fra oss. Det var interessant og lærerikt å se 
de fl otte eldgamle bygningene som fortsatt er i 
bruk, høre om internatlivet og se de dresskledde 
guttene i skoleuniform. Alt en stor kontrast til det 
skolesystemet vi kjenner her hjemme.

SUPER TUR
Det er fi nt å få muligheten til å se og oppleve nye 
steder. Like fl ott er det å oppleve godt felleskap 
når man er sammen på tur. Londonturen med 
Juntos rommet begge deler. Vi er heldige som har 
en slik fl ott ungdomsgjeng i vår menighet. En stor 
takk til dere alle for en super tur! 
Mirjam Pedersen

Noen  valgte bil på hjemturen også. Og fi kk kjø-
re gjennom 6 land i tillegg til Norge. Litt ventetid 
før fergen tok dem til Dunquerque i Frankrike 
gjorde at de kunne vandre nær The White Cliffs 
of Dover – de hvite klippene ved Dover.
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ANNE VOLLEBÆK 
LOFTHAUG, LEDER:
Spørsmål 1: At barneko-
ret startet opp igjen. At de 
eldste i Juntos fi kk startet 
en egen «gruppe», sånn at de 
fortsatt er med. 

At vi kom i gang med byggingen av ung-
dommenes aktivitetsgarasje.
Spørsmål 2: At barne- og ungdomsar-
beidet må fortsette å være et godt og 
positivt tilbud til barn og unge i Sannidal. 
Ønsker også fl ere engasjerte i gudstje-
neste og menighetsliv. 

STIG LEMVIK, 
NESTLEDER:
Spørsmål 1: Jeg syns det 
beste i 2011 var at det var 
en økning i gudstjeneste-
besøket.

Spørsmål 2: Mitt ønske for 2012 er at 
vi får til et opplegg som gjør at barna får 
lyst til å bli med på gudstjenesten.

MARIT HALVORSEN, 
REPRESENTANT FELLES-
RÅDET:
Spørsmål 1: Veldig bra at 
barnekoret startet opp igjen.
Spørsmål 2: Det skjer mye 

positivt i Kirken. Håper på enda fl ere 
barnefamilier.

MIRJAM PEDERSEN, 
LEDER FOR TROSOPP-
LÆRINGSUTVALGET:
Spørsmål 1: Ungdomsar-
beidet!!
Spørsmål 2: At trosopplæ-

ring skal bli satt i system i vår menighet, 
og at fl ere skal bli nådd med evangeliet.

HILDEGUNN WANGEN, MEDLEM:
Spørsmål 1: Det var mange 
bra ting som skjedde i 
fjoråret, men jeg syns nok 
det aller beste var at det 
ordnet seg med ny leder for 
barnekoret. 

Spørsmål 2: Mine ønsker for 2012 er 
at trosopplæringen kommer godt i gang. 
Det er viktig å ha et godt opplegg for 
barna. Og jeg ønsker at vi får beholde 
menighetskontoret i Sannidal. 

MECKY WOHLENBERG , 
SOKNEPREST
Spørsmål 1: Jeg husker 
fl ere fi ne gudstjenester, med 
ungdom som medvirkende: 
For eksempel konfi rmasjons-

gudstjenesten, og på julaften.
Spørsmål 2: Ønske for 2012 er at enda 
fl ere vil føle seg hjemme i kirken og i 
menigheten

Spørsmål 1: Hva syns du var det beste som skjedde i Sannidal menighet i 2011?
Spørsmål 2: Hva er dine/ditt ønske(r) for Sannidal menighet i 2012?

6
I MENIGHETSRÅDET
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Nytt kirkeår i desem-
ber. Denne mørke 
måneden der vi 

tenner lys som aldri ellers 
i året. Adventsstjerner og 
syv-armede lysestaker. Og 
de fi re lilla lysene som er 
med oss gjennom forbere-
delsene. 
 Travle og gode forbere-
delser i kirken også. Som 
vanlig er det utdeling av 3- 
og 4-årsbøker i kirken den 
første søndagen i desember. 
Forventningsfulle små kom-
mer opp kirkegulvet for 
å få boka si. Aleine – eller 
med en trygg voksenhånd i 
sin.
 Noen av 4-åringene har allerede vært i 
det store kirkerommet mange ganger. De 
synger nemlig i barnekoret. Når kirken er 
full av mennesker er det mye å se på for 
en fi reåring. Så mye at en kan glemme å 
synge...  Fire små døpes;  Torleiv jr., Marie, 
Thea og Matilde.  
 3.søndag i advent stiller bygdas kor og 
korps opp til tradisjonell førjulskonsert. 
Med utøvere fra 4 år og opp til 80 blir 
det en fl ott mønstring.
 Så er det skolegudstjenester og lysmes-
ser. Konfi rmantene har sin allerede 1. 
søndag i advent. Det er ruskevær og sterk 
vind – og midtveis i lysmessa  går strøm-
men. Men vi har jo de tente stearinlysene. 
Juntos synger a capella og uten hjelp av 
mikrofoner. Det er fl ott.... På ungdoms-
skolens lysmesse er alt ved det “normale” 
igjen. 

 

Julaften er det først gudstjenester på 
Bokollektivet og ved omsorgsboligene. På 
ettermiddagen ringer Palmar kirketjener 
inn til gudstjeneste i en fullsatt Sannidal 
kirke. Juntos bruker hele kirkerommet. 
Synger fra vanlig sted ved alteret og fra 
Kilsgalleriet. Ingeborg beveger seg fra det 
ene sideskipet til det andre og fanger oss 
i sin formidling av juleevangeliet. Så får vi 
høre “The Drummer Boy”. Juntosgruppa 
synger den mens de går oppover kirke-
gulvet. Historien om gutten som ikke 
hadde noen gave til Jesusbarnet. – Men 
jeg spilte for ham. På tromma mi. Og 
han smilte til meg.     
 Julen feires videre med høytidsgudstje-
neste i kirken 1. juledag. På Kjølebrønd 
bedehus er det gudstjeneste 2.juledag 
og juletrefest 3. juledag for de små og de 
med et barnlig sinn. 

Det skjedde…

>

ytt kirkeår i desem-

første søndagen i desember. 
Forventningsfulle små kom-
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Over i et nytt år. Med utprøving av 
ny liturgi. Litt forenklet og fl eipe-
te sagt så sitter vi der vi tidligere 

stod og står der vi tidligere satt….. 
 Det som er innført av endringer i 
gudstjenesten her i Sannidal er bl.a en ny 
måte å begynne gudstjenesten på. Med 
informasjon om gudstjenesten – deretter 
stillhet der vi åpner oss for Guds nærvær 
– og så 3 enkle klokkeslag. Noen ganger 
høres den ”gamle” klokkerbønnen – i ny 
språkdrakt. Og under noen av tekstlesin-
gene kan nå menigheten sitte og høre.
 Slik er det ved gudstjenesten i Sannidal 
kirke 1. nyttårsdag. Gudstjenesten er en 
salmemesse, der vi i tillegg til prekentek-
sten på Jesu navnedag også får høre om 
noen som hadde gaver til Jesusbarnet. 
Vismennene som bar fram gull, røkelse og 
myrra – og som ble varslet i en drøm at de 
ikke måtte fortelle Herodes om hvor de 
hadde funnet Guds hemmelige prins. Så 
skjer barnemordet i Betlehem. Fortellin-
gen deles opp med salmer og bønn.  
 Fjorten dager senere er det Alf Oliver og 
Alfreds store dag. De er født på samme 
dag og så blir også dåpsdagen samtidig. 
Det handler om dåp også i dagens preken; 
om da Jesus ble døpt i Jordan av døperen 
Johannes. 
 Nytt år betyr også tilbakeblikk. Og det å 

gjøre opp status for det gamle året. 
Søndag 29. januar er det familiegudstjenes-
te med påfølgende årsmøte for menighe-
ten. Jonas bæres til dåpen denne søndagen. 
Barnekoret bidrar med fl ott sang, og de 
viser menigheten at repertoaret er utvidet 
siden sist. Veldig moro å høre dem igjen. 
De fi re største i koret – Emma, Margrethe, 
Ingrid og Frida bærer inn prosesjonskor-
set, dåpskanna med vann , en trearmet 
lysestake og kirkens tekstbok. På slutten 
av gudstjenesten blir det nye menighetsrå-
det presentert for menigheten. 
 Så er tiden kommet for årsmøtet. Årsmel-
dingen blir presentert og den viser at det 
skjer mye fi nt i Sannidal menighet. Årsmel-
dingen er forøvrig lagt ut på menighetens 
hjemmeside: 

www.sannidalkirke.no
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SMUK reiser på tur til Luksefjell 
Det er fi nt skiføre – og alle koser 
seg. Spesielt er Ingrid glad for all 

den fi ne snøen..
 På Såmannssøndagen 5. februar kom-
mer Leif Westermoen for å være prest 

ved gudstjenesten. Han nevner hu-
moristisk at det heldigvis er slutt 

på de tidene da Kragerøprestene 
ikke var velkomne i Sannidal. Vi 
lar oss varme av ordene hans 
– men ellers er gudstjenes-
ten en kald opplevelse. Det 
virker som om de 20 minus 
ute har fl yttet inn... 
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 Det nærmer seg Londontur for Juntos. 
Planlegging , billettbestilling, mailutveks-
ling, foreldremøte, mere planlegging. 
Og selvsagt øving. Søndag 12. februar 
oppfører Juntos en revidert utgave av 
konserten ”A Year In a Life” i Sannidal 
kirke. Det er liksom generalprøve før 
turen går til England. Sangene sitter! Og 
turen omtales annet sted i bladet. 
 På søndagen da Juntos reiser til London 
er det gudstjeneste med vikarprest Arne 
Lauvhjell, vikarorganist Einar Bang og 
vikarklokker Olav Bråtane. Bare Palmar er 
til stede fra den faste staben. Men tre fine 
dåpsbarn med familier er der også :  And-
rine, Ingrid og Benjamin får den kjente 
dåpssalmen Milde Jesus .Oversettelsen 
ved Nordahl Rolfsen – han med lese-
boka – er modernisert , og ingen trenger 
lenger å tro at Jesus sager ved.
 Juntos kommer tilbake fra Londontur,  
og det er all grunn til å takke for at det 
gikk bra på reisen og under oppholdet.

Første søndag i mars er vi langt 
fra Londons katedraler. Ikke 
engang i vår egen hvitmalte kirke. 

I turistforeningens hytte samles over 50 
mennesker til gudstjeneste. Mecky prest 
rammer inn gudstjenesten med vare 
fløytetoner. Vi er i fastetiden - og ser fram 
mot påske. Og kan ta med oss et vers av 
en salme som ble sunget på turisthytta:
 

Gjennom hagens klare dugg,
som i jordens første morgen,

brøt Guds dyrebare Ord  
ut av tomheten og sorgen.

Og vi ser: Gud er god
Han er her når vi synger,  
Han gir liv lek, og latter,

Himmelrikets dyre skatter.
Og vi ser: Gud er god.

 
Kari Skarvang 
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For 70 år siden
STYKKER
som innsendes til bladet utenom blad-
styret, tas først inn etter å være forelagt 
bladstyret.

FASTELAVNSBASAR, MO BEDEHUS
Det minnes om Mo eldre kvinneforenings 
fastelavnsbasar mandag 16. februar kl. 5. 
Tale av soknepresten.
 Utloddning, årer, auksjon. Ta mat med, så 
kan det fåes kjøpt den vanlige kaffeblan-
ding. Alle velkommen.
Sannidal menighetsblad nr. 2 1942

KONFIRMANTER
Inntegnes i prestegården tirsdag 19.mai 
kl.11. Det medtas bibel,forklaring og salme-
bok.
 Av attester må medtas vaksinasjonsat-
test, og for de som ikke er døpt i Sannidal 
må foreligge dåpsattest. Forekommer det 
noe avgangsvitnesbyrd fra skolen må det 
medtas.

LEDIG STILLING.
Stillingen som kirketjener, graver og bel-
getreder ved Sannidal kirke er ledig. Lønn 
kr. 700,- Hertil kommer tilfeldige inntekter 
ved kirkegården. Anledning til å leie hus i 
kirkestuen. Stillingen tiltres 1.juli d.å.
 Søknad sendes formannen i Sannidal 
menighetsråd gbr. Ole Hegland, Sannidal 
innen utgangen av mai måned d.å. Søkna-
den må bilegges med attester, hvoriblant 
helbredsattest av ny datum.
Sannidal menighetsblad nr. 5 1942

NY KIRKETJENER
I Sannidal menighetsrådsmøte den 6.juni 

ble Sveinung Sundberg, Dalbråten ansatt 
som kirketjener, graver og orgeltreder 
ved Sannidal kirke. Det hadde meldt seg 4 
ansøkere.

FERIE
Menighetsbladet sender ikke iår ut noe 
sommernummer da det skal innskrenke 
sitt papirforbruk. Neste nummer vil derfor 
bli utsendt i midten av september, - og stoff 
må da innsendes innen lørdag 12. sept.
 Presten hadde tenkt å ta noe ferie fra 13 
– 31 juli, - og ifall det blir noe av , vil pastor 
Fougner, Kragerø, vikariere.
Sannidal menighetsblad nr. 6 1942

ER DET MULIG?
Noen har beklaget seg over at det er tatt 
vekk blomster på kirkegården som de 
hadde plantet på graver. Jeg vil nødig tro at 
det er voksne mennesker som har gjort seg 
skyldig i slikt, - det er  f o r  s i m p e l t!
 Det kan jo tenkes at barn i tankeløshet 
har vært årsak til det, - la dem ikke gå uten 
tilsyn om de ikke har bedre vett.

HVEM ER HVEM?
Det er enkelte som har bedt om at de som 
skriver i Menighetsbladet vil sette navn 
under, så de slipper bry med å gjette. Styret 
har ikke funnet at det er godt å sette noen 
fast bestemmelse om det, - men vil hen-
stille til de fl este som skriver at de setter 
navn under. Et skriftlig vitnesbyrd behøver 
jo ikke å være mer anonymt enn et munt-
lig, - så det skulde ikke være noe i veien 
for dette. Men er det noen som gjerne vil 
sende inn uten navn, så får de lov til det. 
Sannidal menighetsblad nr. 7 1942.

Klipp fra gamle menighetsblad 
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En gravferd i 1942

17Sannidal MenighetSblad nr. 1 – 2012

Ei formiddagsstund som egent-
lig skulle brukes til (bare) 
rengjøring ble til noe langt 

mer spennende. Ho mor deler minner 
fra et langt liv. Det blir en historie-
time om hvordan gravferder forgikk 
på bygda i tidligere tider. Bakgrunnen 
er noen gamle svart-hvitt-bilder…
En februardag i 1942 dør Knut 
Johnsen Mørland som var bosatt på 
Mørland i Kjølebrønd. Det er en av 
de kalde krigsvinterne, og mamma 
forteller at pappa - som dengang 
tjenestegjorde på Mørland - drar med 
hest ut den islagte fjorden til Kragerø 
for å hente kiste hos Jacob Eikeland. Selv 
kommer hun seg til Kjølebrønd fra sitt bo-
sted i Risør ved å gå på ski. På islagt fjord 
fra Risør til Øysang, og så via Skarvann og 
Hansjø. Til alt overmål bærer hun med seg 
en krans til gravferden. Den er laget av 
kunstige blomster- den eneste muligheten 
på vinteren den gang. 
Kista blir satt på låven til begravelses-
dagen. Forberedelser gjøres og det blir 
bedt inn til seremonien som skal være på 
gården. Det legges granbar på veien fra 
hovedhuset. På begravelsesdagen fl yttes 

kista fra låven inn i hovedhuset, og folk 
kommer til gårds med hest og slede. Både 
fra gårdene rundt i Kjølebrønd og fra 
Hødnebø. De blir traktert med et måltid 
mat før selve seremonien, som er ved 
soknepresten i Sannidal – Torkell Tande. Så 
går ferden til Sannidal. Knut Johnsen  Mør-
land gravlegges på kirkegården. Deretter 
tar gravfølget veien tilbake til gården. Der 
får de et nytt måltid – denne gang middag. 
 Et menneskes liv på jord er til ende. 
Sorgen er den samme til alle tider. Men 
rammene rundt endrer seg og var nok litt 
mer krevende – i 1942.
 Kari Skarvang  
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– 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

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 • Tlf. 35 98 69 40

Supermarked
V75

Tipping
Lotto

Telefon 35 98 40 00

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon: 35 98 21 94 www.bkd.no

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

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              
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Døpte:
Sannidal kirke:
04.12.11 Torleiv jr. Nomeland Klausen
04.12.11 Marie Utnes Opsahl
04.12.11 Matilde Fossen
04.12.11 Thea Grøgaard Lognvik
15.01.12 Alfred Aakre
15.01.12 Alf Oliver Andersen Tyvand-Evensen
29.01.12 Jonas Justad Pettersen
19.02.12 Benjamin Støyl
19.02.12 Andrine Humlestad
19.02.12 Ingrid Skuland
 

DøDe:                  
13.11.11 Kai Magne Aspheim f. 1967
26.11.11 Øyvind Bertelsen  f. 1938
30.11.11 Ingvald Hegland  f. 1920
03.01.12 Ole Solberg  f. 1922
28.01.12 Egil Eriksen  f. 1922
24.02.12 Margot Rønningen  f. 1928
28.02.12 Eigil Georg Brekka  f. 1940

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: 
Hildegunn Wangen, 
tlf. 414 16214, wangenskog@online.no
Torill Bjørn, 
tlf. 907 22710, aalfbjorn@gmail.com
Kari Skarvang, 
tlf. 416 33056, kari.skarvang@hotmail.com

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 73 871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist: Robert Czyz.  
 Tlf. 992 71 514
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
 Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 920 59 259
Klokker og menighetssekretær:
 Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 416 33 056

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!
Ring 815 33 300 eller skriv en  
SOS-melding via www.kirkens-sos.no

VI ER HER – ALLTID!

Sannidal kirke og  
menighet på nett: 

www.sannidalkirke.no
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29.april 4. søndag i påsketiden
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Harald Gulstad
  Offer til søndagsskolen i 

Telemark

MAI
6.mai 5.søndag i påsketiden
 Sannidal kirke kl. 11.00
  Konfi rmasjonsgudstjeneste
 Michael Wohlenberg
  Offer til menighetsarbeidet

13. mai  6. søndag i påsketiden
  Det planlegges 

utegudstjeneste 
ved Sannidal kirke.

  Følg med på vår 
hjemmeside

 www.sannidalkirke.no
 eller på Facebook
 og se annonse i KV

17.mai  Grunnlovsdagen/
Kristi Himmelfartsdag

 Sannidal kirke kl. 11.00
 Familiegudstjeneste
 Michael Wohlenberg
  Sannidal kirkes barnekor
  Offer til Speiderne i 

Sannidal  

27.mai Pinsedag
  Sannidal kirke kl. 11.00
  Gudstjeneste, felles for 

Helle og Sannidal
 Michael Wohlenberg
 Offer til misjonsprosjekt

28. mai 2. pinsedag
 Stangnes kl. 12.00
  Friluftsgudstjeneste felles 

for Sannidal og Levangsheia 
menigheter

 Michael Wohlenberg
  Offer til Gautefall Fjellkirke

JUNI
3.juni Treenighetssøndag
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Harald Gulstad
  Offer til menighetsarbeidet

17. juni  Gautefall Fjellkirke 
kl. 12.00

  Fellesgudstjeneste for alle 
menighetene i Bamble 
prosti.

Med forbehold om endringer

Velkommen 
til gudstjeneste!

APRIL
1.april Palmesøndag
 Sannidal kirke kl.11.00
 Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
  Offer til Gautefall fjellkirke
  
5.april Skjærtorsdag
 Sannidal kirke kl. 19. 00
 Nattverdgudstjeneste  
 Michael Wohlenberg
 Laudate
  Offer til Kirkens SOS i 

Telemark

8.april 1. påskedag
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Høytidsgudstjeneste
 Michael Wohlenberg
 Offer til misjonsprosjekt
 Sosial innsats i Bangkok
  
9.april 2. påskedag
 Kjølebrønd bedehus 
 kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
      Offer til misjonsprosjekt
 Sosial innsats i Bangkok

15.april  2.søndag i påsketiden
 Sannidal kirke kl. 19.00
  Titanic-gudstjeneste
   Ung Messe med
 konfi rmantene og Juntos
 Nattverd
 Offer til menighetsarbeidet


