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Ingebjørg

Meckys
hjørne

Den tyngste veien

F

or 6 år siden var det påskevandring
på samfunnshuset.To skoleklasser
om gangen fikk være med på en
oppdagelsesferd i bibelhistorien. Vi fikk
oppleve beretningen om Jesus tunge vei til
korset: Fra hurra- og heia-ropene på palmesøndagen, til hammerslagene ved korset. Og
vi sang denne salmen på veien:
Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem.
Han gikk med sine venner,
med dem som skulle svikte ham.
Han gjorde det for dem.
Han gjorde det for dem.

I år vil vi igjen prøve å lage til en påskevandring i uken før palmesøndag. Denne gangen
i Sannidal kirke. Vandringen er åpen for alle.
Igjen får vi oppleve at Jesus er Guds ansikt
på jorden. Jesus viser oss at Gud delte lidelsen og urettferdigheten med oss mennesker.
Og at han tok på seg syndens dom. Og han
døde for oss. Slik at vi etter vår død skal stå
opp fra de døde. Da skal vi leve sammen med
Jesus på en ny jord.
Derfor gikk Jesus den tunge veien til korset
på Golgata-høyden utenfor Jerusalem.
Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem.
Der ble han tornekronet
og skamslått under mengdens hån.
Han led, han led for dem.
Han gjorde det for dem.
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Salmeteksten er skrevet av den svenske dikterinnen Britt Hallqvist. Hun har også laget
salmeteksten til Måne og sol. Melodiene til
begge disse salmene er komponert av den
norske organisten Egil Hovland som døde
tidligere i vinter. Han har flere ganger fortalt
om hvordan han fant melodien til Måne og
sol og til annen musikk gjennom innskytelser
og åpenbaringer. Egil Hovland levde åpen for
Gud, med tro på at Jesus Kristus er med oss
på alle våre veier, hver dag og hver natt. Hver
natt og hver dag. Og Hovland noterte ned på
noteark det han så.
Han gikk den tyngste veien,
der bar han selv sitt kors.
Han bad: Min Gud, forlat dem.
Han ga sitt liv på korsets tre,
han gjorde det for oss, for alle og for oss.
Bli med på årets påskevandring i Sannidal
kirke!
La deg gripe av vår Herre Jesu Kristi lidelseshistorie!
Vær åpen for hans vennlige hilsener i hverdagen!

God Påske! Hilsen Mecky Wohlenberg

Min
salme
Påskemorgen
slukker sorgen
NoS nr 184/Tekst: Nikolai Fredrik Severin Grundtvig/
Melodi: Ludvig Mathias Lindeman.

D

enne har jeg vokst opp med. En salme
som dessverre iblant velges vekk til
fordel for nyere salmer. Men ikke når
jeg er på orgelkrakken…
Noen tenker at den er tung i melodi og
tekst. Men det trenger den ikke å være. Heller
ikke andre salmer som Ludvig M. Lindeman
har komponert. (Det oppdaget jeg under jubileet i fjor: Da var det 200 år siden Lindeman
ble født).
Teksten er av dansken Grundtvig. Denne
har en annen danske, Povl Dissing sunget inn,
sammen med Iver Kleive og Knut Reiersrud
på henholdsvis orgel og el-gitar. Med røff, hes
og naturlig stemme blir uttrykket ganske annerledes enn samme sang i Kirsten Flagstads
versjon…
To ytterkanter, men de uttrykker noe av
styrken i denne salmen: Gud har gitt oss lys og
liv, seier og lovsang for nå og i hele evigheten.
Gud har ikke mistet grepet, selv om noen i vår
tid vil hevde at man ikke trenger Gud, eller
benekte at han er allmektig. Denne allmektige
Gud som likevel er overalt, så selv mørket
gråter og støvet smiler når det ser engler (se
vers 5). Dette er ikke en del av vår dagligtale,
men nettopp derfor syns jeg det fint å bruke
og høre på tekster og melodier som løfter
oss i vår hverdag. Som gir håp til hvert enkelt
menneske uansett hva slags forhold en har til
den kristne tro. 
Jorunn Myre
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Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris;
han ville bløde for oss å møte,
for oss å møte i Paradis.
Sangen toner, vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!
Nå ligger graven midt i gudshaven,
midt i gudshaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!
Mørket greder, englekleder,
englekleder de er som lyn.
Om enn bedrøvet smiler dog støvet,
smiler dog støvet ved englesyn.
Mørket greder, englekleder,
englekleder de er som lyn.
Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder, Herren vi møter,
Herren vi møter med lovsang ny.
Se, i skarer opp vi farer,
Opp vi farer fra grav i sky.
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Velkommen

til verden!

Som kjent er barnekorets leder, Annika Westgård, ute i permisjon, og
menighetsbladet vil ønske lille Lukas velkommen til verden. Gratulerer så mye
til både mor, far og barn.

S

Velkommen,
Jorunn!

amtidig vil vi benytte anledningen
til å presentere barnekorets nye
leder.
Hun heter Jorunn Myre, og er ansatt
som vikar på kulturskolen i 2013, hvor
hun underviser i sang og piano. Hun skal
også vikariere i Sannidal kirkes barnekor
i 2013. Jorunn jobber som organist både
i Risør kirke og i Søndeled kirke, der hun
har en 50 % stilling.
Bostedet er Vegårshei, der koser hun
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seg i heimen, gjerne med å eksperimentere på kjøkkenet. Jorunn liker også å
gå på konserter, treffe venner, og være
sammen med familien.
Hun sier til menighetsbladet at hun trives godt i jobbene sine, hvor hun treffer
små og store som gir uendelig mye.
Det ser i alle fall ut som at både Jorunn
og barna i koret trives i hverandres selskap.
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MO BEDEHUS
90 ÅR.
H
østen 1922 fant denne viktige
begivenheten sted: «Den 23.
oktober holdtes innvielsesfest
i Mo misjonsforenings bedehus, Betel.
Til trods for at det var en virkedag var
huset fyldt til trengsel da festen ved 4-tiden tok en begynnelse. Gbr. Knut Lønne
ønsket velkommen.»
90 år er gått siden dette skjedde, noe
det var naturlig å markere, og 6. desember kunne lederen i Mo misjonsforening
Olav Bråtane ønske velkommen til en
jubileumsfeiring. En slik kveld står i historiens tegn. Sangen som var diktet i anledning innvielsen ble sunget, og fra de de
gamle protokollene ble det hentet fram
mye interessant. Det var i 1912 el. -13 at
tanken om å bygge et bedehus i Mo krets
først kom opp .En arbeidskomite bestående av Knut S. Lønne, Nils Lønnerød,
Julius Sundberg og Anund Søndbø fikk i
oppdrag å samle midler til et byggefond,

6

som sommeren -22 var kommet opp
i 3000 kroner. Byggearbeidet kunne
starte - mye gjort på dugnad, og allerede i
oktober sto huset ferdig. Den høytidelige
innvielsen ble foretatt av generalskretæren i Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap Johan M.Wisløff. ”Det var en velsignelsesrik stund som sent vil glemmes
av dem som var til stede der.”
Protokollene forteller om 90 år med
god aktivitet - søndagsskole, møter, fester,
stevner og ikke minst basarer. Økonomien har svingt.” De harde 30-åra” var
vanskelige også for bedehuset og gjelda
tynget.I moderne tid har det vært god
balanse og pluss i regnskapet.
Man mimret og mintes rundt bordene
denne jubileumskvelden. Det ble snakket
om den gode stemningen og atmosfæren
i dette huset. Så var det ”prekerane”,da,
av og til flere på samme møte, en inspirasjon utenfra og med en litt annen stil enn

den moderne forkynner...Tenk så mange
Guds ord som er sådd her gjennom alle
disse årene.
«Mo missionsforenings bedehus Betel
eies av nevnte forening og bestyres av
foreningens valgte bestyrelse», heter det
i Statuttene av 1922. Lenge - veldig lenge
besto denne bestyrelsen bare av menn,
menn med betydelig innflytelse siden de
også utgjorde styret for Mo kvinneforening! Denne ordningen opphørte på
80-tallet, og da ble også første kvinne
valgt inn i misjonsforeningens styre. Gratulere Sigrun Bråtane!
Tidlig på 90-tallet ble bedehuset bygget ut med entre, toaletter og ny lillesal.
Samtidig ble kjøkkenet modernisert. Et
praktisk flerbrukshus står der med god
plass til ulike arrangement: Ukentlige
kjøkkenmøter, større møter og ”uformelle samlinger”. Annenhver onsdag fylles
huset med glade barn og ivrig aktivitet
til onsdagsklubb. Nylig ble den årlige
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2013

fastelavnsbasaren avviklet med fullt hus,
god stemning og stor giverglede. Mer
enn 40.000 kroner kom det inn til Det
Norske Misjonsselskap.
Et hus for glede og alvor, også for sorg.
Svært mange bruker bedehuset til minnesamvær.
Historisk sett var bedehusene knyttet
til vekkelsesbevegelser og lekmannsarbeid. De har hatt stor betydning for det
religiøse liv og har vært med å prege
miljø og kultur i mange bygdesamfunn.
Utviklingen går sin gang - sin skjeve gang
vil noen si - og mange bedehus har måttet legge ned virksomheten. Men 90-åringen på Mo har ingen planer om å pensjonere seg - helsetilstanden er god og om
snaue ti år er det STORT jubileum...
De står her - tre hus i lag - kirke, kirkestue og bedehus.Tilsammen viser de et
mangfold av aktivitet og arbeid i menigheten vår. 
Torill Bjørn
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INNFLYTTEDE

Sannidøler

I

2001 flytta jeg hit til
Sannidal, og det var
i grunnen ikke noen
kort tur. Jeg kommer
opprinnelig fra Brønnøysund i Nordland, og det
er ganske nøyaktig 1110
km fra Sannidal (vi har
faktisk målt).
Det var den store
kjærligheten som førte
meg hit. På en Oslo-tur
møtte jeg Lars, og etter
mange lange telefonsamtaler (og høye telefonregninger), og mange besøk, bestemte jeg
meg for å pakke snippesken og flytte. Jeg
må jo tilføye at klimaet her i forhold til
Nordland er en veldig bonus! Lars og jeg
giftet oss i Sannidal kirke høsten 2002.To
flotte jenter har vi fått, Margrete på 9 år,
og Tomine på 5 år. I tillegg har jeg to store
barn fra før (flotte de også, selvfølgelig),
Kristoffer på 19 år, og Johanne på 16 år.
Jeg har i mange år jobbet som frisør,
både som arbeidsgiver og arbeidstaker.
Da jeg flyttet hit, solgte jeg min del av
en frisørsalong til kollegaen min. Jeg var
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veldig heldig og fikk
jobb hos Volum Frisør allerede før jeg flyttet hit,
og der jobbet jeg fram
til yngstejenta ble født.
Etter det har jeg vært
hjemmeværende. Men
ikke arbeidsledig, det er
nok å henge fingrene i,
både med hus, barn, og
som sekretær i firmaet
til Lars. Jeg har vært med
å lage menighetsbladet
i noen år, og i 2011 ble
jeg veldig overraskende
valgt inn i menighetsrådet.
Vi bor på Lindheim, «midt i granskauen», og her er det fantastisk å bo, og veldig fritt og godt for ungene. Jeg har aldri
før opplevd å ha naturen bokstavelig talt
rett utenfor stuedøren, men det er noe
jeg virkelig nyter. Også er det jo bare 5-10
minutters kjøring til Tangen, så da bor vi i
grunnen ganske sentralt allikevel.
Fra første stund har jeg følt meg velkommen her i bygda, så jeg føler ikke lenger at jeg er en innflytter. Det er Sannidal
som er hjemme! 
Hildegunn Wangen

Kom tidlig og få
plass bakerst!

S

om regel tenker jeg lenge over
ting. Gjerne noen måneder, eller
år. I slutten av mai i fjor satt jeg og
så på Dagsrevyen som jeg pleier og fikk
se bilder fra Oslo. Det hadde visst vært
en sanger på besøk, og det fikk alle tenåringsjentene til å storme ned til operabygningen for å høre på denne ung-gutten
synge. Jeg snakker selvfølgelig om Justin
Bieber. 25.000 tenåringsjenter samlet seg
for å prøve å få et glimt av ham.
Som alle vet så er de beste plassene
langt foran. Det er bare å tenke seg
hvordan det blir når 25.000 tenåringsjenter vil stå helt fremst. Det kan ikke bli
annet enn kaos og skader. 49 stykker fikk
lettere skader, mens 14 ble sendt med
ambulanse til legevakta. Det var da jeg
begynte å tenke. Hva om det ikke hadde
vært Justin Bieber som hadde kommet til
Oslo for å holde en gratis konsert, men
Jesus som hadde kommet for å si noen
kloke ord til oss. Hvordan
hadde det sett ut utenfor
operabygningen da?
Jeg tror for det første
at målgruppa hadde vært
litt annerledes. I stedet
for tenåringsjenter så
hadde det nok kommet noen av de faste
kirkegjengerene. Etter
som jeg har i flere år har
observert kirkegjengere
plassere seg i en kirke,
så tror jeg ikke vi hadde
fått noe problem med at
folk ble klemt mot sikkerhetsgjerdet på grunn
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av at alle ville stå helt fremst. Den beste
måten man kan forestille seg hvordan det
ville sett ut er å se på hvordan det er i en
kirke under gudstjenestene. I motsetning
til i en hvilken som helst annen setting så
er det den som kommer sist som må sitte
lengst framme i kirka. Det er ikke for at
alle skal se på de som ikke hørte vekkerklokka de ti første gangene den ringte.
Neida, det er fordi de bakerste benkene
er opptatt.
Jeg ser for meg en tilstelning der Jesus
står på taket av operaen i Bjørvika og
litt spredd på plassen nedenfor sitter de
vanlige kirkegjengerne på fluktstoler og
og et lite bord der de har kaffekoppen
sin uten frykt for at en noen skal presse
på for å komme lengst mulig frem. For
der er det jo god plass. Fra sikkerhetsgjerdet til nærmeste tilhører er det 20 til 30
meter. Og de som var ute i god tid og fikk
plass så langt unna de syntes de kunne
sitte, de gir lydteknikerene hodebry fordi kapasiteten på høytaleranlegget
er nådd. Etter at jeg har
tenkt over dette scenarioet i en lang stund har jeg
innsett at vi kirkegjengere
har kanskje noe å lære av
disse ihuga Beliberene
(kallenavn på en tilhenger
av Justin Bieber) og jeg
ser frem til den dagen
jeg kan komme seint til
kirken og sette meg på
tredje rad og ikke sitte
fremst.
 Ruben Hofsli Eikeland.
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Det skjedde…
DESEMBER

Desembertravelheten når oss. Egne og
andres forventninger kan gjøre denne
måneden til en slitsom affære. Så gjelder
det å finne pusterom midt i travelheten.
Den andre helga i denne måneden kommer vi til dekket bord i Sannidal kirke.
Sven Ludvigsen og hans medkorister i
Kor-Mix inviterer til konsert med Garness. Garness består av tvillingsøstrene
Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn
Garnes Reigstad.(Barnebarn til lyrikeren
Haldis Reigstad – som blant annet har
skrevet :Tett ved sida mi går Jesus). En
fullsatt kirke får en fantastisk opplevelse.
Hverdagsoppgavene kommer – en av
dem er distribusjon av menighetsbladet.
For å få med det som skjedde under
LysVåken-helga må vi skyve litt på utgivelsesdatoen. Det betyr at når bladet er

ferdig trykket må det RASKT ut til leserne så de får det før jul. Undertegnede
ser for seg å tilbringe en lang natt med å
legge giroer inn i bladene før de kjøres ut
til de frivillige distributørene. Men gode
hjelpere trår til – og jobben er gjort på
rekordtid. Se bilde under.
Så er det skolegudstjeneste, lysmesse og
julekonsert. Og gudstjeneste på julaften.
Ellen Stensvold og Torhild Barland leder
barnekoret i tradisjonsrike julesanger
som “Ring,ring” og “Jeg er så glad hver
julekveld”. Disse sangene har fulgt barnekoret siden nevnte Ellen var 4 år gammel
og hadde sine første solistoppgaver! Juntos og “Gruppa” synger også , og vi visste
ikke at Glade jul kunne lyde så flott.....
Første juledag – og første nyttårsdag
– er det Kjell Wedø som har gudstjenestene.

JANUAR
Koret Laudate (eller Sannidal menighetskor) startet opp i 1962 - og har 50 års
virke i menigheten og for menigheten.
Det nye året er bare seks dager gammelt
når jubileet markeres ved gudstjenesten
i Sannidal kirke. I løpet av disse 50 årene
har mange vært innom som sangere i
dette koret .En varm takk og gratulerer
med jubileet! Det feires med marsipankake i våpenhuset etter gudstjenesten.
I tillegg til koret er dåpsbarnet Michaela hedersgjest denne dagen.
Fjorten dager senere er det fire dåpsbarn.
Olai, Alma og tvillingene Agnes og Elvine.
De som er i kirken får høre vakker sang –
Jeg er i Herrens hender - av medlemmer
av Øygardenfamilien.
Annika Westgård – kordirigent – blir
mamma for første gang, og Jorunn Myre
overtar midlertidig ansvaret for barnekoret. Dette hører vi om på annet sted i
bladet.
Årsmøtetid og kveldsgudstjeneste siste
søndag i januar. Voksenkorpset i Sannidal
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spiller, ledet av Tor Kristian Fjellheim.
En solid rekke med grovmessing og en
enslig trompet løfter gudstjenesten. For
anledningen er benkene foran korset
fjernet og satt andre steder. Det gjør at
korpset får god plass foran i kirken og er
godt synlige.
Et godt besøkt årsmøte får presentert
årsmeldingen. Den som har internetttilgang kan finne den på menighetens
hjemmeside www.sannidalkirke.no.
Prest Mecky presenterer ulike alternativ for en eventuell permanent ordning
med å fjerne benkene foran i kirken.
De kan da erstattes med stoler (som kan
stables) og vil gi fleksibel bruk av fremre
del av kirken. (Og vi tror det også vil se
pent ut.) Årsmøtet gir positive tilbakemeldinger, og dette vil menighetsrådet
jobbe videre med.

FEBRUAR
En gruppe av Gruppa, som er en del av
Juntos, (henger dere med?), bråbestemmer seg for å stille opp i Ungdommens
Kulturmønstring i Kragerø. Marianne
Lofthaug, Ellen Stensvold, Kjersti Skarvang Olsen og Kristian Barland synger
11
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Dåpsbarnet Magnus er såre fornøyd,
mens storesøster Amalie er litt bekymret
for hvorvidt presten kommer til å være
snill med lillebror.
Agder og Telemarks nye biskop, Stein
Reinertsen, besøker Bamble prosti. Under
gudstjenesten i Kragerø kirke spiller
en lokal kvartett. Kristin Wohlenberg
på fløyte, Robert Czyz på fiolin, Mecky
Wohlenberg på cello og Kragerøs Robert
Carding på cembalo.

MARS
Første søndag i mars videreføres en 67 år
gammel tradisjon; gudstjeneste i Turistforeningens hytte på Jambakkmyra. Det
vil si , denne dagen skinner sola så vakkert og varmende at gudstjenesten blir
utenfor hytta.
”Walking in the air” - akkompagnert av
Kristin Wohlenberg på piano. De gjør
sine saker bra. Så bra at de er blant dem
som blir valgt ut til å representere Kragerø ved fylkesfinalen. Honnør til jenter
og gutt!!
Bildet er tatt av Vardens journalist Aslak
Thorsen.
Dagen etter stiller jentene opp og
synger ved gudstjenesten i Sannidal kirke,
mens Kristian som har mistet stemmen
er tilhører i kirkebenken..... Kristin Wohlenberg er vikarorganist på piano, og da
får vi i tillegg nydelig fløytemusikk.
Gruppas innsats blir lagt merke til og
de får raskt oppdrag med å synge ved
utdeling av Kragerø Kommunes Gründerpris og ved Kragerø Sparebanks forstanderskapsmøte. Det øves i mange og sene
timer.
Så er det bibellesekveld. Hva hadde
Johannes på hjertet? Ingeborg Eileen
Pedersen leser sammenhengende fra
evangeliet etter Johannes, kapitel 1 -17.
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Robert Czyz har byttet ut orgel med
fiolin denne dagen – naturlig nok...
Til postludium spiller han Ole Bulls
Paa solen jeg ser. Den har tekst av Jørgen
Moe – og det er denne jeg prøver å hente
fram i hukommelsen på vei hjemover.
Paa solen jeg ser, det lider alt frem,
snart er det ved højmessetide.
O den som en stund
fik ønske sig hjem, blandt folk som
paa kirkevej skride!
Ennå ligger snøen dyp langs Kvennvannsveien.
Men den flotteste tiden av året er her.
Dagene har blitt merkbart lengre. Sola
varmer..snøen tiner....det går mot vår.

Kari Skarvang

Stig Lemvik spiller på fløyte – og kaffen
er ikke langt unna...
Krokenprest Inger Øybekk har kveldsgudstjeneste. Det er fastetid – og en av
tekstene omhandler Jesu ensomme kamp
i Getsemanehagen. Ensom – fordi disiplene stadig sovnet. Ikke engang Peter
klarte å våke og be sammen med Jesus.
Fastetiden er en øvelsestid – sier Helleprest Harald Gulstad, som har familiegudstjeneste en uke senere. Han erklærer
med stolthet at han fra og med denne
dagen er en sjonglør. Etter å ha fått litt
kalde føtter i forhold til å sjonglere med
serviset han og fru Hilde fikk til bryllupet, må han etterhvert innrømmet at han
jo har glemt å øve....
Konklusjon: Disiplene kunne trenge
å øve på å holde seg våkne , og VI kan
trenge å øve på å lese i Bibelen og å be.
Barnekoret synger puslespillsang og
flere andre – det er mye lyd i dem og
tydelig at de trives med sin nye pianospillende dirigent Jorunn.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2013
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Konfirmanter i Sannidal kirke
5.mai 2013

Celine Tønnesland
Niklas Wohlenberg
Helene Wang
Kristófer Ágúst Nordgulen - er allerede
konfirmert på Island, men ville også
følge konfirmasjonstiden i Sannidal

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET
Januar og februar

I løpet av årets to første måneder
har menighetsrådet behandlet 17
saker.
- Noe som det var fokus på gjennom hele 2012, og som fortsetter i
år er trosopplæring. Det diskuteres
om det er mulig å ansette en person som kan ha ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike
arrangementer i forbindelse med
trosopplæringen. En mulighet er å
dele en 50 % stilling med Helle.
-Det har blitt sendt et brev til
Statens Veivesen i forbindelse med
sikkerhet når Gamle Sørlandske skal
brukes som omkjøringsvei under
utbygging av E18.
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-Grunnet jobbsituasjon søkte Per
Arne Karlberg om fritak fra menighetsrådet for resten av perioden.
Søknaden ble innvilget, og Berit
Skilbrei har overtatt som 1. vara.
-De søndagene det ikke er gudstjeneste i kirken forsøkes det med
andre arrangementer. 10. februar
var det bibellesning ved Ingeborg
Eileen Pedersen. Flekkerøyguttene
besøkte Sannidal kirke 10. mars.

Juletrekasting.
I
januar ble det avholdt mesterskap
i Juletrekasting. Omstendighetene
rundt mesterskapet var SMUK sin
avslutning på julefeiringen, og hva passer
da ikke bedre enn å kaste juletreet. Reglene for denne konkurransen er enkle; ta
tak i treet og kast så langt du klarer. Kasteteknikken er etter eget ønske. Lengden
på kastet blir målt fra der man kaster til
dit foten på treet lander.
Konkurransen ble avholdt fredag den
11. januar på plassen på vest siden av
Mo bedehus. Oppslutningen om konkurransen var bra, hele 14 deltagere stilte til
dyst. Det utvalgte treet var et 1,75 meter
høyt furutre, velstelt og velhogd.Teknikkene som ble brukt i konkurransen var
mange, med varierende utbytte. Etter at

alle hadde kastet sine kast
fikk vi en vinner. Det ble i
en liten diskusjon om vinneren
hadde fordeler i konkurransen, siden det
var han som hogg juletreet, pyntet det,
hadde sine pakker under det på julaften,
tok av pynten og arrangerte konkurransen. Undertegnede vil si en gang for alle
at hvordan treet blir behandlet i jula og
av hvem ikke har noe med konkurransen
å gjøre. Dette er helt klart en konkurranse som har kommet for å bli og vi
satser på enda større oppslutning neste
år. Resultatlista er som følger :
1. Ruben Hofsli Eikeland: Lengst
2. Line Wingereid Hammerstad og Øystein Pedersen: Litt kortere enn Ruben
Resten av kasta var da kortere enn disse.

Ruben Hofsli Eikeland

-På møtet i februar ble både regnskapet og årsmeldingen for 2012
godkjent.
-Støtte av et nytt misjonsprosjekt
i Bolivia (via Misjonsalliansen)
planlegges. Ingen beslutning tatt,
så saken blir videre behandlet på
neste møte.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2013
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FOTO: Tonje Synnøve Granstøl Aardalen

Ingrid Marie Barland
Nicolai Stålstrøm Dalen
Kjell Clausen Frøvik
Anne Sofie Hjetland
Ane Knudsen
Håvard Knudsen
Emilie Magnussen Liane
Martin Godagene Ludvigsen
Hanna Lønnerød Torp
Christine Monsen Landsverk
Malin Salvesen
Synne Findal Skar
Tormod Skilbrei
Jørgen Bergslien Svendsen
Morten Thorsen

Klipp fra gamle menighetsblad

For 70 år siden
I

dette nummeret skulle vi bringe
klipp fra menighetsbladet for 70
år siden. Altså fra 1943. Men så var
det altså slik at vi hadde en krig... Vi siterer fra heftet Sannidal kirke og menighet
gjennom 200 år : - I de tre år fra 1942 til
45 var det (bladet) forbudt av N.S. pressesjef i Telemark under påskudd av at det
drev politisk virksomhet.De årene det
var forbudt gikk det under jorden og da
ble det politisk virksomhet med kirkepolitiske nyheter og nyheter fra London.
Vet noen noe mer om hvordan den
skjulte virksomheten foregikk i disse
årene er vi i redaksjonskomiteen takknemlige for tilbakemelding
Fra 1943 bringer vi derfor bare et bilde
– tatt inne i Sannidal kirke under en gravferd.Trolig er dette gravferden til ”Fhv.
lærer og herredskasserer og organist
Johan Nossen” som det står i kirkeboka.
Denne er datert til 1.oktober 1943
Legg merke til det norske flagget som
henger framme i kirken

MENIGHETSBLAD 1953

16

SPEIDERFEST
1. Sannidal tropps 15 års fest feires på Kil
skole søndag 15. febr. kl. 18. tale av Anund
Haugen. Film. Boller og kakao. Foreldre og
eldre speidere hjertelig velkommen.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1953
Bygdetunet
Det pleier å være noen dager i juni, på den
tid de før kalte «håballen» da det skulle
være råd til litt hjelp på Bygdetunet. Stabburet på Mo må vi se å få flyttet, og hvis
interesserte i Kil og Mo ville notere seg
dette, skal vi få komme tilbake til saken i
dagspressen når de sakkyndige finner tiden
inne.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1953
17. mai
Det blir det vanlige program med familiegudstjeneste i kirken, bekransning av
minnesteinene, og leik for barn på Bygdetunet. Ellers feirer Farsjø dagen for seg selv,
og Årø krets drar til byen. Et nytt og festlig
innslag er hornmusikken som er i fin form
i år.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1953

For 60 år siden
Bidrag!
Nå skulle en gjerne hatt innsendte artikler
til bladet. Årsmøtet får se å få litt skikk
på det igjen. Både har det interesse for
leserne, og det sparer redaktøren for bry. r.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1953

dukke opp her med hilsen fra prosten så er
det bare bløff. Meld av til lensmannen eller
meg om han dukker opp, - og kjøp i det
hele tatt ikke av mystiske personer.Presten.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1953

Obs!
En person som kaller seg «diakon Svendsen», «misjonær» Kjos har vært i distriktet
og solgt bøker med stor overpris, og tatt
mot abonnement på dagbladet «Dagen».
Ikke får folk avisen, og ikke får «Dagen»
pengene. I Drangedal kommer han med hilsen fra presten i Sannidal, og skulle han nå

SOKNEPRESTKONTORET
blir det sån opp og ned med i tiden 15. juni
til 15. juli. 15.-19. juni blir det speiderleir
på Lindheimseidet for 1. tropp. 23.-29. juni:
Konfirmantleir på Risøya. Fra 1.-15. juli:
Prestens ferie i egentlig forstand, - leir er
veldig hyggelig, men det er igrunnen ikke
så meget «ferie».
Vikar blir soknepresten i Kragerø, og
klokker Dobbe vil være behjelpelig med å
skaffe attester, og ordne annet forefallende.
Har noen peiling på at de trenger attester,
så var det greit å få det besørget før 15.
juni.  Sannidal menighetsblad nr. 6 1953

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2013

UNGDOMSLAGET
hadde en pen tilstelning på Gimle til
inntekt for Indiahjelpen. Damene hadde
bakt en hel del deilige kaker til utlodning,
(den jeg vant var absolutt førsteklasses, og
de andre så ikke dårligere ut). Presten ga
en orientering om Indiahjelpen på bakgrunn av norsk misjonsarbeid – der var
film og framvisning av et stykke «Fredløs».
Men laget hadde fortjent man-ge flere folk
til den kvelden. Det kom inn kr. 379 – det
var godt gjort av dem som var der.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1953
SANNIDAL KIRKE
Fra en som absolutt vil være anonym har
jeg fått kr. 100 til et eller annet i kirken.
Beste takk for gaven – og ikke minst for
ordene som fulgte med: «en som er så glad
i kjerka».

Sannidal menighetsblad nr. 6 1953
Mo jentelag
arrangerte Barnas misjonsdag lørdag og
søndag sist i august. De fikk inn kr. 1200,til det norske misjonsselskap. Godt gjort,
Kari, Marit, Else og dere andre! Vi har
sjelden sett pastor Pedersen så blid.

Sannidal menighetsblad nr. 7 1953
«Stette»
Da kirkegården i åra 1931-34 ble stelt i
stand ved dugnad, ble det gamle «Stette»
revet. Det var råtnet nedenfra, og måtte i
tilfelle fornyes. Det var ikke noen stemning for det da, for «dåren som skriver sitt
navn alle steder» hadde vært flittig med
både navn og mindre smakfulle tegninger
på de hvite veggflatene i porten.
Mange har saknet den gamle inngangsporten, og flere ytrer ønske om å få den
oppsatt igjen. Skal en gjøre det? Kanskje, men det er noe som det nye menighetsråd
får se på over jul.

r.

Sannidal menighetsblad nr. 10 1953
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SANNIDAL

Støtt våre
annonsører,

de støtter oss!

MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd
Redaksjonskomite:
Hildegunn Wangen,
tlf. 414 16214, wangenskog@online.no
D Torill Bjørn,
Satlf. 907 22710, aalfbjorn@gmail.com
18Kari Skarvang,
tlf. 416 33056, kari.skarvang@hotmail.com

– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Terje Pedersen

Telefon 35 98 40 00

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

TERRASKADEFORSIKRING
SKADEFORSIKRING
TERRA
blir formidlet av Kragerø Sparebank
blir formidlet av

Støtt våre
Bakeri
Kragerø  35 98 11 15
de
Vi annonsører
arbeider med; VENTILASJON,–INNEKLIMA,
Volum E-18

35 99 22 21innen næringsbygg.
VARME
OG ENØK,
hovedsaklig
støtter
Bakeri
Kragerø: P. A. oss!
Heuchsgt. 25
TERRA SKADEFORSIKRING
Tlf. 35 98 65 00
Kragerø
Sparebank

«Lokalbanken siden 1840»

Telefon 35 98 40 00

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører,
de
støtter
oss
Sannidal
Landhandel
• Telefon
35 99 02 57
Tlf.:
35 99
74 00
www.drangedalsbanken.no
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www.bkd.no

31.12.12 Tonje Hansen og Tom Henry Valle
Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75
SAME0109 14

Døde:
12.12.12 Einar Øystein Wehus
Telefon 35 98 40 00
02.01.13 Helge Engebret Olsen
03.01.13 Ingrid Marie Hammerstad
05.01.13 Anne Farsjø
05.01.13 Paula Ingvalda (Valda) Aarheim
10.02.13 Betzy Halvorsen
13.02.13 Marie (Mosse) Gjermundsen
05.03.13 Else Marie Nordli

f. 1935
f. 1948
f. 1934
f. 1946
f. 1920
f. 1927
f. 1918
f. 1919

Sannidal kirke og menighet på nett:

– etablert 1960 –

14Vakttelefon: 35 98 21 94

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

www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no

Kragerø Sparebank

Begravelsesbyrå

Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

Sannidal Bilverksted
og bensinstasjon
blir formidlet
av

Kragerø Sparebank

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
Kragerø & Drangedal

18
0 Kontonr. til menighetsbladet 2655 01 39617
15
22
Menighetskontor for Sannidal og Helle
H
08 sokn
A Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
30 Kontortid menighetssekretær:

Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Kragerø
Kragerø Sparebank
Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

www.drangedalsbanken.no

Døpte:
06.01.13 Michaela Schaufel Olsen
20.01.13 Olai Andreassen Bråten
Pedersen
20.01.13Terje
Alma
Øygarden
Tlf:
901 36 115
• tppost@online.no
20.01.13
Agnes
Øygarden Tregde
20.01.13 Elvine Øygarden Tregde
24.02.13 Magnus Wang-Kristensen

www.sannidalkirke.no
10-03-09 05:33:33
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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!
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Velkommen
til gudstjeneste!
MARS
Torsdag 21. mars kl. 18.00
Påskevandring i og rundt
Sannidal kirke
Fredag 29. mars: Langfredag
Sannidal kirke kl. 09.00
Pasjonsgudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark
Søndag 31. mars: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Boliviaprosjektet

APRIL

Mandag, 1. april: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste. Michael
Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe
Offer til prosjekt Sosial innsats
i Bangkok

21.april: 4. søndag i
påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00:
Ung Messe. Samtale med
konfirmantene. Michael
Wohlenberg. Juntos - Sannidal
Soul Children
Offer til menighetsarbeidet
28.april: 5. søndag i
påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Michael
Wohlenberg
Offer til Normisjon,
RegionTelemark

MAI

5.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet.

Fredag 17.mai: Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl.11.00:
Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Kollekt til speiderne i Sannidal
19.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Boliviaprosjektet
20.mai: 2.pinsedag
Stangnes kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
Felles med Levangsheia
menighet
26.mai: Treenighetssøndag
Sannidal kirke kl.11.00:
Gudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Ofring til menighetsarbeidet

SANNIDAL
SANNIDAL
OG HELLE
MENIGHETSBLAD FOR
MENIGHETSBLAD

Søndag. 7. april: 2. søndag i
påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Familiegudstjeneste
Sannidal kirkes barnekor
Michael Wohlenberg
Offer til KRIK – Sannidal og
Kragerø

MARS 2010
2013
JUNI

NR. 1

NR. 2 73. ÅRGANG

70. ÅRGANG

Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen
til evig tid.

Konfirmasjon
side

5-11

Ingebjørg Lindheim
konfirmant 1934

Bildet på forsiden 17
av bladet er tatt av
Line Wingereid Hammerstad
JeRUSSalem
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Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak
241 241
749
Miljømerket trykksak
749

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS
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Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen AS

