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Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.

Konfirmasjon
side
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Ingebjørg

hjørne

Meckys
JUNTOS og Jona
J

og havets ende

UNTOS – Sannidal Soul
Children var i Spania. Vi
bodde i sjømannskirken på Costa del sol,
10 mil før Gibraltar. Kanskje kong David i
Bibelen tenkte på Gibraltar som verdens ende,
da han sang om å fly vestover med soloppgangen (Sal 139,9f):
Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.
200 år senere glemte profeten Jona at Gud
ikke er avhengig av tid og rom. Han er med oss
overalt, også i mørket og i dødsriket. Men Jona
prøvde å rømme fra Gud. Han tok første båten
til Tyrkia. Men en storm stanset hans flukt. Gud
reddet Jona med hjelp av et stort havdyr (Jona
2,3):
Jeg kalte på Herren i min nød,
og han svarte meg.
Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp,
og du hørte meg.
For Gud ville redde folk og fe i storbyen Ninive i
Syria. Derfor måtte Jona reise dit og advare dem
mot undergangen. Befolkningen i Ninive tok
budskapet på alvor. De trodde på Gud og vendte
om. Og Gud var nådig, han er rik på miskunn!

Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive,
hvor det er mer enn tolv ganger ti tusen mennesker, og hvor det også er en mengde dyr?
Slik sier Gud til profeten (Jona 4,11).
Jesus nevnte profeten Jona to ganger: Hedningene i Ninive er forbilder, for de tok Jonas budskap
alvorlig og vendte om (Matt 12,41). Og jeg må
tenke igjen på det som står i Davids salmebønn
(Sal 139,23f):
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine tanker!
Se om jeg følger avguders vei,
og led meg på evighetens vei!
Jesus sa også at slik som Jona var tre dager i
fiskebuken, slik måtte Jesus være tre dager i
dødsriket. Dette minnes vi nå i påsken: At Jesus
døde for oss, og stod opp igjen fra døden. Vi
trenger ikke møte døden alene. Også i dødsriket er Jesus der. Og vi skal stå opp til evig liv
sammen med Jesus.
Apostelen Paulus ønsket å reise til Spania. Vi
vet ikke om han rakk det. Og om han også kom
til Gibraltar som han nok oppfattet som verdens
ende. Men vi tror på det som Jesus sa, og vi
hører det ved hver dåp i Sannidal kirke (Matt
28,20):
Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.
Jesus lever. Han er nær oss alle dager, hver natt
og hver dag. God påske!
Mecky Wohlenberg

Min
salme
Ja – de er mange,
men la meg stanse ved

«Jesus, det eneste!»
Norsk Salmebok nr. 423.
Tekst: Ole Theodor Moe
Melodi: Caroline Volla Sørlie

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Motganger møter meg aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte
og nevner mitt navn.

Du er den eneste,
helligste, reneste,
gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist
i din herlighet inn!

Første vers gir meg tilhørighet og glede.
Andre vers gir meg livets realitet.
Tredje vers gir meg en jeg kan stole på.
Fjerde vers gir meg forventning.
Tordis Bosvik
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DEN GANGEN NORGE SKULLE
BESTEMME SELV, FOR FØRSTE GANG
PÅ FLERE HUNDRE ÅR.
I disse dager er det 200 år siden det skjedde store ting i lille Norge. Kielfreden,
i januar 1814, var en del av det europeiske oppgjøret etter Napoleons krigene.
Den danske kong Fredrik VI måtte avstå Norge til Sverige. Arvingen til det
Dansk-Norske riket, Prins Christian Fredrik, styrte Norge på vegne av kongen i
København.

E

gentlig måtte prins Christian Fredrik
reise tilbake til Danmark etter disse
begivenhetene, men han nektet å gi opp
Norge. Derfor prøvde han å la seg utrope
til eneveldig konge i Norge, men det var
ikke stormennene i Norge fornøyd med.
De ville ha norsk selvstendighet, og insisterte på at prinsen måtte velges hvis han
skulle bli konge av Norge, og dessuten
ville de innkalle til en grunnlovgivende
forsamling.
Tiden var knapp, de måtte gjøre dette
mens den Svenske hæren var opptatt på
annet hold.
Det naturlige samlingspunktet på den
tiden var kirkene, og det ble besluttet å
avholde Norges aller første demokratiske
valg i kirker over hele landet. Datoen ble
satt til 25. februar, til valg og bededag.
Men mange steder ble valget utsatt til
langt ut i mars, og i Nord-Norge til langt
utpå sommeren. Derfor var det ingen
menn fra Nord-Norge i forsamlingen på
Eidsvoll.
Det var ikke nok å være mann for å
kunne bli valgt, det var de samme reglene
for å stemme, som for å bli valgt. På landet
måtte man være embetsmann (for eksempel prest, eller ha en annen viktig stilling
i staten), være brukseier, jordeier eller
gårdbruker. I byene hadde også borgerne
stemmerett. I tillegg skulle det velges
representanter fra militæret, der hadde offiserene og soldatene stemmerett. Forutsetningen for at en soldat kunne stemme,
eller bli valgt, var at han også måtte være
gårdbruker. Som nevnt skulle alle være
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menn, og aldersgrensen var 25 år.
Først ble det valgt to menn fra hvert
prestegjeld, den ene måtte være bonde.
Så skulle alle valgmennene i hvert fylke
møtes, for å velge seg i mellom tre representanter til forsamlingen på Eidsvoll.
Også her måtte minst en representant
være bonde. Dette var fremgangsmåten
på landet, og dermed her i kirken vår.
Men akkurat hvordan selve valget i kirken
foregikk er vanskelig å si. Det var ingen
instruksjoner, bortsett fra at alle måtte
sverge ed til Norges selvstendighet, og antall menn som skulle velges. At det var få
regler, og at de som fantes ikke alltid ble
fulgt, finner vi noen eksempler på. Det var
for eksempel en representant på Eidsvoll
som kun var 19 år gammel, noen steder
ble alle husfedrene tilkalt til arrangementet i kirken, også de som ikke hadde stemmerett, og det ble av noen ytret ønske
om at den kommende grunnloven måtte
inneholde bestemmelser om stemmerett
og valgordninger. Mange som ble innkalt
til kirkene visste heller ikke hva som
skulle skje, og hvorfor. Det var nok ikke så
lett å vite hva de skulle gjøre når de aldri
hadde gjort det før.
Den 20. mars for 200 år siden trodde
vi altså at kirken vår var åsted for et slikt
valg. Undersøkelser som Ragnar Grønåsen
har gjort har imidlertid vist at ikke bare
foregikk valget allerede 4. mars, men Sannikedal menighet samlet seg i den gamle
kirken i Kragerø for å velge sine representanter. Ragnar har fått hjelp til å undersøke korrespondansen mellom presten

i Sannikedal/Kragerø Fr. Chr. Dreyer og
biskopen, og der sto det klart og tydelig
hva som var skjedd.
De som ble valgt fra Sannidal var Thomas Jensen Tonestøl og Isak Abrahamsen
Holdt. De reiste til Fossum Jernverk 23.
mars, for å velge tre menn fra Bratsberg
Amt til grunnlovsforsamlingen. Ingen av
våre menn ble valgt, derimot reiste Dhrr.
Kammerherre Amtmann Løvenskiold fra
Gjerpen, Justitsraad og ridder Cloumann
fra Kviteseid, og Bonden Tallef Huvestad
fra Lårdal, til Eidsvoll, for å bidra til Norges
selvstendighet disse viktige ukene på
vårparten i 1814. Det tok over en måned
å gjøre ferdig Norges Grunnlov, 17. mai
var den ferdig, og prins Christian Fredrik ble valgt til Norges konge. Gleden
ble kortvarig, allerede sommeren 1814
kom det til en kort krig med Sverige, og
kongen måtte abdisere. Dermed var Norge
i union igjen, denne gangen med Sverige.
En viss grad av selvstendighet fikk vi
beholde, men fullstendig selvstendighet
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ble det ikke før nesten 100 år etter. Det
var allikevel et stort skritt fremover som
ble gjort da Norge avholdt sitt aller første
demokratiske valg.
For noen uker siden fikk Sannidal
menighet et synlig bevis på at kirken
var valgkirke. Et kulturminneskilt, med
informasjon, som var tenkt å henges på
kirkeveggen, og en kopi av fullmakten
fra valget. Hva som skjer videre gjenstår
å se, riksarkivaren er kontaktet, og de vil
nok avgjøre om vi får beholde skiltet og
fullmakten. For selv om valget foregikk i
Kragerø kirke, var det jo Sannidal menighet som valgte sine representanter….
Et lite apropos til 1814, i følge kirkeboken
for Sannidal dette året, ble det døpt 72
barn (Ane og Gunder var populære navn
her i distriktet det året….), 10 gutter og
16 jenter sto til konfirmasjon, det var 12
vielser, 39 begravelser, 1 utflytta sannidøl
og ingen innflytta sannidøler…

Hildegunn Wangen
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Det skjedde…
DESEMBER
Vi trekker pusten. Årets travleste måned
er her.Travel også i kirker og menigheter.
Selvfølgelig – og heldigvis. 1. søndag i
advent er det salmegudstjeneste i Sannidal
kirke. Og en uke senere er det salmekveld
der vi blir litt kjent med den nye salmeboka som er kommet ut. Sannidal menighet har ennå ikke kjøpt den inn til bruk
i menigheten, men har liggende noen
eksemplarer om noen vil kjøpe.
Etter en myk start er det tid for julekonsert, julemusikk og julespill. Og gudstjeneste for barnehage og barneskole. Nesten
som i Grevinnen og hovmesteren. Same
procedure as last year….
Men, stopp litt. Noe er nok likt, men alt
som skjer preges av menneskene som er
med. Og julekonsert med Kragerø musikkorps har vi aldri før hatt i kirken. Flott å
høre dem og flott å ha besøk av dem en
onsdagskveld tidlig i desember.
Julemusikken med sang- og musikkkrefter fra bygda kan heller ikke unnværes. En arena for mange utøvere, kor, korps
og solister, fra fire til flere og åtti år. Samt
fansen deres.
De små sjarmerer, ungdommene imponerer og de litt mer voksne viser at
musikk samler på tvers av generasjonene.
Lokalsamfunn på sitt beste, der Lokalavisen ikke er tilstede. Det er kanskje en
mager trøst at det Lokale Menighetsbladet
nevner begivenheten nesten fire måneder
etterpå. Men til gjengjeld er vår beundring
helt objektiv........
Vi lar oss også imponere av dramagruppa «Sal og scene» fra Sannidal ungdomsskole som framfører sitt julespill for
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fullsatt kirke. Otto Beite har hatt ansvaret
for dette over en lang periode, men nå er
dette historie.
Julaften er kirken spesielt godt besøkt.
Barnekoret og Juntos er med, og Karl
Holte Årø leser juleevangeliet. Det er noe
ved han som minner meg om Per Aabel.
Og han var stor.
Tidligere på dagen julaften er prest og
organist på Bokollektivet og omsorgsboligene for å holde julegudstjeneste også der.
Og første juledag er det høytidsgudstjeneste i kirken.

JANUAR
Det nye året innledes med gudstjeneste på
nyttårsdagen eller Jesu navnedag som den
benevnes i kirkeåret. Og den første søndagen er det dåp av to fine gutter som heter
Lucas-Emil og Tobias.
I løpet av de to julegudstjenestene og
de to nyttårsgudstjenestene har vi sunget
23 ulike julesalmer. Det handler altså ikke
bare om Jeg er så glad hver julekveld og
Deilig er jorden. Mecky prest er flink til å
variere.
I januar gjør vi opp status for fjoråret.
Regnskap og årsmelding ferdigstilles og
Statistisk sentralbyrå får de tallene de etterspør. Også menigheten får dem presentert ved årsmøtet sist i måneden. Årsmeldingen forteller om mye og godt arbeid,
og mange frivillige hender (og føtter….).
Den er for øvrig lagt ut på menighetens
hjemmeside www.sannidalkirke.no
Menighetskontorets egen statistikk for
januar forteller at SMUK har vært samlet
i Kirkestua 4 kvelder, samt at de den siste
helga i januar har vært på overnattings-

tur til Gautefall Fjellkirke. Barnekoret og
Juntos/Gruppa hver hatt fire øvelser, og
det har vært besøk i kirken av begge niendeklassene ved Sannidal ungdomsskole.
Onsdagsklubben har hatt juletrefest og
vanlig samling på Mo bedehus. Menighetsrådet har hatt møte og Sven Ludvigsen og
trosopplæringsutvalget skriver plan……
Og sånn går nu dagan…..

FEBRUAR
Februar starter med familiegudstjeneste,
og ved sånne gudstjenester er barnekoret
«fast inventar». Sykdom og mye snø gjør at
veldig få av dem kommer. Men det kommer ikke til uttrykk i sangen. Under trygg
ledelse av Hildegunn Wangen synger de
feiende flott. Nevnte Hildegunn har gjort
en stor innsats som vikardirigent og foreldrerepresentant for koret , og blir takket
med et eksemplar av den nye salmeboka.
Så er det fortelling fra Markusevangeliet,
om den lamme mannen som ble firt ned
gjennom taket slik at han kunne komme
til Jesus. Fortellingen blir dramatisert –
men firingen skjer fra prekestolen og
ned….det hadde nok blitt litt for høyt om
det hadde vært helt fra taket og ned!
Familiegudstjenesten
inneholder også innslag
av barokkmusikk ved Telemann trio, som spiller på
fløyte, fiolin og cello.
En uke senere har Juntos
konsert i kirken de presenterer sitt konsertprogram
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forut for at koret reiser til Sjømannskirken
på Costa del Sol i vinterferien. Konsertens tittel er “The Great Awakening” og er
hentet fra et dikt fra 1700-tallet. Sangene
i konserten går ut ifra dette temaet, og
inneholder en del amerikanskinspirert
gospel. Den kjente Amazing Grace - O
nåde stor – er en «højdare». Mektig sang av
kor og solistene Ingrid Marie Barland og
Ellen Stensvold.
Tredje søndag i februar sitter soknepresten i bilen på vei til Spania, med instrumenter og lydanlegg i bagasjen. Han har
denne dagen allerede nådd et godt stykke
ned i Europa. Det betyr at gudstjenesten
denne dagen blir en såkalt lekmannsgudstjeneste. Det er tekstlesing på både
spansk og norsk på denne søndagen som i
kirkeåret kalles Såmannssøndagen. Øyvind
Barland har tekstbetraktninger og Kristin
Wohlenberg spiller til salmene.
Juntos’ sin tur til Spania omtales annet
sted i bladet.
Siden det ikke finnes så mange bilder fra
det som har skjedd disse månedene kan vi
jo avslutte våre betraktninger med å vise
fra bilder av det rike dyrelivet i Spania.
Slik Juntos opplevde det. Kari Skarvang
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De store ordene...
De finner vi ofte best uttrykt i
noen enkle diktlinjer.
Som her hos den nordnorske
dikteren Arvid Hanssen
(1932-1998)
Diktet er illustrert av Randi Egeland.

I dag

I dag kjem det kanskje
så mjuk en vijnn.
Åpne du dørra di?
Slæpp du han inn?
I dag kjem det kanskje
så mjuk ei hainn.
Lar du ho stryke dæ?
No mens ho kann?
T.Bj.

Konfirmanter i Sannidal kirke
søndag 4. mai 2014
Linda Mari Andersen
Jørgen Svensson Aspheim
Maria Skauen Bertelsen
John Oddvar Ehnebom
Rikke Hofsli Eikeland
Guro Brendtøy Finsrud
Eirik Kristiansen Holt
Martin Kringlebu Hop
Jacob Kristensen
Jens Halvor Lindheim
Benedikte Gundersen Lund
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Ola Mastereid
Markus Johansen Menstad
Robin Nesland
Alexander Mostad Pedersen
Terje Holte Robertsen
Marthe Sørdalen
Ross Benjamin Tangen
Erica Vindfjell-Rendtler
Tonje Synnøve Granstøl Aardalen
Fredrik Heibø Aars

Menighetsfest

M

enighetsrådet
inviterte til menighetsfest på
Mo bedehus fredag 14. mars.
Det var litt over femti stykker, både unge
voksne og voksne, som fant veien til bedehuset denne kvelden, til en veldig koselig
fest med variert program.
Kvelden startet med musikk av Telemann trio, som består av Kristin Wohlenberg på tverrfløyte, Mecky Wohlenberg
på cello og Robert Czyz på fiolin, deretter
var det mat. Det ble servert en nydelig
løksuppe med foccatia.
Etter maten fortalte Ragnar Grønåsen
om valg av utsendinger til Eidsvollsforsamlingen i 1814. Menighetsrådet fikk for en
tid tilbake brev fra Riksantikvaren, Riksarkivaren og Stortinget , med tilbud om kopi
av fullmakter og et skilt til å henge utenpå
kirken – siden Sannidal kirke var valgkirke
i 1814. Ragnar Grønåsen hadde fått hjelp
til å undersøke korrespondansen mellom
presten i Sannidal og biskopen i forbindelse med valget for 200 år siden, og serverte
en liten «bombe» til slutt: Sannidal kirke
var ikke valgkirke allikevel, fordi Sannidal
menighet møttes i Kragerø kirke for å
velge sine representanter. For interesserte
kan vi nevne at det kommer en artikkel i
Arven om dette temaet.
Så var det tid for kaffe og kaker, og mens
alle koste seg med det hadde ungdommene i SMUK ordnet med kviss med
spørsmål fra bibelen og salmeboken. Det
var mange interessante spørsmål, og enda
flere interessante svaralternativer. For å
gjøre rettingen enkel hadde SMUK’erne
alle riktige svar på alternativ b. (BE …. )
Noen av lagene gjennomskuet taktikken,
eller var veldig flinke, og fikk alle svarene riktig. Etter kvissen ledet SMUK an i
allsang, med Ellen Stensvold på piano og
Kristian Barland på gitar.
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Sven Ludvigsen, som er trosopplærer i
Sannidal og Helle menigheter, delte noen
tanker om inspirasjon med oss. Han fortalte blant annet om hvordan han via flere
forskjellige hendelser i USA møtte igjen
en venn fra tiden som misjonær i Japan,
for mange år siden. Det var spennende og
inspirerende å høre på.
De ansatte i menigheten, Mecky Wohlenberg, Kari Skarvang, Robert Czyz og Sven
Ludvigsen ble ropt fram, og ble hedret for
sin innsats i menigheten med en gave, en
bønnebok, Palmar Moltu var ikke tilstede,
han får selvsagt også gave og heder.
Ragnar Grønåsen fikk blomster for sitt
oppklarende innlegg.
Det ble også tid til den gode samtalen
over bordene, og da det nærmet seg
slutten sang Laudate to sanger for oss,
under ledelse av sin dirigent Robert Czyz.
Til slutt var det bønn og velsignelse ved
Mecky. Som et apropos til innlegget om
1814 delte han bibelvers fra evangeliene,
kapitel 18, vers 14… Markus evangeliet
har bare 16 kapitler, men de tre andre ble
nevnt.
Det er flott at vi kan finne mye bra og
variert underholdning innenfor vår egen
menighet. Jeg tror alle som var på festen
kan være enig med meg i at det var en
veldig vellykket og koselig kveld.

Hildegunn Wangen.
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Juntos – SAMMEN

til Spania!
M

andag den 17. februar: 25 ungdommer
fra Juntos Sannidal Soul Children og
SMUK, samt noen voksne fra Sannidal
Menighet står på Tangen og skal reise helt til
Costa del Sol – Solkysten i Spania. Der skal vi
bo i Sjømannskirkens gjestehus, reise litt rundt,
ha et par konserter og kose oss sammen i ei hel
uke. Gjett om vi er spente! Vi går om bord i bussen – der Lars Stian Tveit sitter bak rattet. Det
var han som kjørte Juntos til Tyskland høsten
2010.
Turen går fint med buss til Gardemoen og
med fly til Málaga. Der hentes vi med ny buss
som transporterer oss trygt til Sjømannskirken
der en koselig velkomst venter. Varm gryterett
– og endatil bursdagskake til vår lydtekniker
Øystein som blir 17 akkurat denne dagen. På
tross av litt kaos da alle lemper store kofferter
inn i hallen i Sjømannskirkens gjestehus, blir
det snart ro og orden. Etter kveldsandakt i det
nydelige kapellet, finner alle koselige rom med
deilige senger og tenker nok at “her er det fint å
være”. Vi har fått lov å “sakse” litt fra dagbøkene
til Niklas, Ingrid og Rikke der de skriver hvordan
de hadde det på turen:
( ) Redaksjonens kommentarer.
Tirsdag 18. februar.
I dag våkna vi opp av Meckys berømte Glade
jul som runget i gangene.Vi ble tvingt opp
rundt kl. 9 for å gå til morgensamling. Straks
etter blei det godt med frokost.
Rundt kl. 11 gikk vi på tur gjennom byen og
ned på stranda sammen med en snill norsk
dame (Torun – vertskap på Sjømannskirken).
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Her hadde bl.a Kristian, Ellen, Niklas og
Andrine det gøy med å finne steiner. De andre
lekte i strandkanten J.
Så kom «fritiden». Mange løp ned til byen
for å shoppe. Spesielt de yngre jentene dro til
et shoppingsenter. De litt mer voksne rota seg
opp i et hotell de ikke kom seg ut fra. I sekstida
blei det Kinamat med mange spennende retter.
Dette var spesielt for veldig mange.
Dette var en fin dag!
Niklas. PS. Bassenget på sjømannskirka blei
veldig godt brukt. (Kaaaldt)
Onsdag skal vi alle på Pilegrimsvandring. En
smal sti slynger seg ned mot den lille, hvite byen
Mijas Pueblo, som ligger i den karrige fjellsiden
noen km fra kysten med utsikt over havet. Været
er virkelig på vår side! De fleste går i shorts og
t-skjorte. Etter en liten rast, får vi oppfordring
om å gå det neste stykket av veien i stillhet. For
noen var nok dette en utfordring, men det går
forbausende bra, og er litt deilig også, for slik kan
vi nyte den flotte utsikten over det glitrende, blå
Middelhavet! Vi tar en pause ved et lite kapell –
og Mecky forteller historien om Jona, som rømte
med en båt over Middelhavet fordi han ikke ville
gjøre det oppdraget Gud gav ham: Nemlig å gå til
byen Ninive og be dem om å vende om og tro på
Skaperen Gud. Vi hører at Jona og besetningen i
båten kommer i havsnød, og Jona blir kastet over
bord og kommer inn i buken til en stor fisk før
han blir spyttet opp på land – og nå er litt mer
klar over at det er Gud som er Herre – og at det
er lurt å følge hans råd… Jammen står det mye
spennende i de gamle fortellingene i Bibelen!

Niklas skriver:
Onsdag 19. februar.
Hello!
I dag har vi hatt en strålende fin dag på fjellet.
Vi gikk høyt over havet på en gammel pilegrimssti. Kjempefin utsikt over Middelhavet og
litt av Afrika. Skimtet Afrika i det fjerne.
Etter en lang dag på fjellet dro vi ned i den
hvite landsbyen som er så kjent. Her ble det
souvernirshopping og god mat.
Humøret var på topp og alle prøvde seg på en
vits. ;-)
Kjempekoselig å være med dere alle sammen.
Det var en sliten og koslig gjeng som kom
hjem til Sjømannskirken denne kvelden.
Et av de sydligste punktene på Spanias middelhavskyst, er den britiske kronkolonien Gibraltar.
Dette er “et lite stykke England” i Spania, der
man kan handle med pund, snakke engelsk
og spise Fish’n chips. Noe som er spesielt for
Gibraltar, er at det bor en apekoloni der. Apene
er nokså tamme – selv om de egentlig lever
ganske vilt og fritt – og de er nokså pågående
på turistene. Disse apene fikk vi stifte nærmere
bekjentskap med på torsdagen:
Torsdag våknet vi i 8-9.tia til Meckys vakre
fløytespill. Etter at vi hadde stelt oss gikk vi til
morgenmøte. Etter frokost var det på tide å
pakke sakene og sette oss i bussen til Gibraltar.
Bussturen tok litt over en time. Da vi kom til
grensa måtte vi bytte buss fordi bussen ikke
kom gjennom passkontrollen.( Vi gikk over

grensa, satte oss i en annen buss, og krysset
flystripa ! …. på vei mot Gibraltar)
Vi fikk en halvannen times guidet tur rundt
i Gibraltar. Da vi kom nesten til toppen stoppet
vi ved noen gruver der en ape tok isene til
Kjersti. (se bilde s.7) Etter at vi hadde kommet
ned var vi noen timer og shoppa. Og senere
denne dagen dro vi (Ingrid og Rikke) sammen
med Jens Halvor og Øystein til McDonalds.
Fredag hadde vi fri hele morgenen og utover
hele dagen, så vi dro til et kjøpesenter i Miramar og var der noen timer.
Etter dette var det på tide å øve og rigge til
konsert. (Konserten ble flott!)
Og etter konserten var det ungdomskveld med
After Eight. (ikke sjokolade)
Hele kvelden var det mulighet for alle å
få taco. Ellers gikk vi egentlig bare rundt og
prata….

Ingrid og Rikke
Lørdag er vår siste hele dag på Sjømannskirken.
Vi våkner med den fine fredagskvelden friskt i
minnet: Konsert for 50 – 60 tilhørere med den
påfølgende ungdomskvelden “After Eight”. Etter konserten ble det servert taco til den store
gullmedaljen, og det blei både prat og lek for
ungdommene før kvelden ble avsluttet med
lystenning og bønn i kirkerommet.
Nok en dag våkner vi til sol og fint vær. Hver
lørdag serverer Sjømannskirken tradisjonell
norsk mat om formiddagen: I tillegg til vafler,
kan man spise risengrynsgrøt eller sildetallerken, og en del nordmenn lar seg friste! Denne
dagen får de en minikonsert på kjøpet: Juntos
synger ute i det koselige atriumet mens folk
koser seg med grøt.
Lørdagskvelden blir det restaurantbesøk før vi
avslutter som vi pleier med lys og sang i kirkerommet. Mecky forteller om Paulus som hadde
flere sjøreiser på Middelhavet. Han opplevde
også havsnød og redning – men til slutt led han
martyrdøden i Roma for sin tro på Jesus. Denne
kvelden takker vi Gud for at vår reise gikk godt
og trygt og at vi fikk denne flotte opplevelsen
sammen med de herlige ungdommene i Juntos
og Smuk. 
Kristin

TAKK

til SØRSMOLT som sponset oppholdet med
et større pengebeløp.
Og takk til HENNY NESLAND som inviterte
hele koret på kinesisk restaurant.
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Stor giverglede og
«Stinn brakke»

på Mo bedehus
D

et er ikke første gang vi skriver om
dugnad…. Og takk for det. Denne gang
er det Peder Aarø som ved hjelp av nevø Tobias har tatt ned råtne trær og ellers «frisert»
rundt omkring på kirkegården. Det er ganske
skummelt både for gravstøtter og ikke minst
mennesker om greiner eller trær skulle
komme deisende ned.
Noen andre gjengangere når det gjelder
dugnadsarbeid var også med på oppryddingsarbeidet:
Olav Bråtane,Tor Kristian Fjellheim, Knut
Rinde, Knut Torgny Dobbe og Per Olav Pedersen. Ingen av dem hadde lyst til å bli tatt
bilde av, men de slapp ikke helt unna.
At Peder har gjort denne jobben på
dugnad er både menighetsråd og kirkeverge
svært takknemlig for. Begge setter pris på at
det blir trygt og pent på kirkegården. Og Kirkevergen får i tillegg utført en oppgave hun
ellers ikke ville hatt økonomi til å få gjort.

e driftige
damene og
ildsjelene
bak fastelavnsbasaren
får det til.
Mandag 3. mars
gikk dette årlige og
tradisjonsrike arrangementet av stabelen.( Er
det noen som vet for hvilken gang så ta
kontakt med red.) Et stort arrangement
som krever samarbeid av flere foreninger:
Misjonsforeningene på Kalstad, Kalstadkilen bedehus, Kil, Kjølebrønd og Mo
kvinneforeninger.
For mange er det blitt en tradisjon å
gå på bedehuset denne dagen. Ja, helt
til Stathelle går det gjetord om basaren.
Hele bedehuset tas i bruk og folk sørger
for å være ute i god tid. Jorunn Lien
ønsket hjertelig velkommen og loste
oss gjennom et rikholdig program - en
riktig helaften. Gjerstad og Kragerø
Mannsgruppe sang og spilte i flere
avdelinger.”Er de ikke freske ”, sa Jorunn
og publikum svarte med stor applaus.
Kaffe, kaker og stort åresalg. Latter og
prat rundt bordene.Jo, stemningen var

12

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2014

Dugnad på

kirkegården
D

høy. Loddsalget på Volum
fredag og
lørdag hadde
allerede gitt
fantastiske
25000 kroner
i potten, og her
fortsatte folk å åpne
pengeboka.
For et arbeid som ligger bak alle disse gevinstene med flott
håndarbeid og deilig hjemmebakst. Gode
hjelpere under loddtrekningen var disse
unge og blide damene:Erle, Synne, Ragna
og Janne.
”Gi bud, gi bud! ” Lars Jacob Moe var
en opplagt og dreven auksjonarius. Her
gikk det unna.Og folk ga bud og sikret
seg fine ting til en hyggelig pris.
På årets basar kom det inn vel 45000
kroner! til Det Norske Misjonsselskap
som driver et omfattende bistands - og
evangeliseringsarbeid i mange land. Og
som Jorunn Lien var inne på i andakten,
vi var kommet sammen for å kunne være
med å hjelpe noen av dem som lever i
fattigdom og nød ute i verden. Vår hjelp
kan komme til å endre deres liv og gi
dem nytt håp.
Torill Bjørn.
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Mongolia
RAPPORT FRA

isjon og bistand har til alle tider gått
hånd i hånd i et kristent perspektiv.
Dagens situasjon i Mongolia tillater ikke NLM å
drive evangelikal virksomhet og myndighetene
setter skarpe retningslinjer for hva som er lov i
arbeidstiden. NLM Mongolia er en bistandsorganisasjon. Vi er under et visst press fra myndighetene hva det tette samarbeidet med menigheten Bayariin Medee angår, og da spesielt den
økonomiske støtten. Likevel driver NLM såpass
tunge sosiale prosjekter at man foreløpig ikke
frykter for tilstedeværelsen. Andre, rene misjonsorganisasjoner er under hardt press og venter
nærmest på å bli kastet ut. Systemet fungerer
nemlig slik at man som såkalt NGO (ikke-statlig
organisasjon) må ha tillatelse for å jobbe i landet. Man kan maksimalt få tillatelse for to år av
gangen. Det har NLM alltid fått i de foregående
20 årene, mens fjorårets tillatelse ble redusert
til ett år. Dermed blir det en ny, tidkrevende søknadsprosess til våren. Vær så snill å stå sammen
med oss i bønn om at dette skal gå bra!
NLM driver bistandsarbeid på prosjektbasis.
Akkurat nå jobber man med å styrke barns
rettigheter, samt å styrke primær helse. Gjennom disse to prosjektene har man blant annet
jobbet med å forbedre forholdene for mongolske internatbarn, styrke sosionomutdannelsen
i landet, bedre tannhygienen med mer. I tillegg
er alle utsendinger veldig bevisste på å bidra i
menighetssammenheng på fritiden.

Hva tror folk på?
Kristendommen har en interessant
historie i Mongolia. Da Sovjetunionen trakk seg ut for vel 20 år siden, lå det religiøse landskapet temmelig brakt. Buddhismen har
stått sterkt i landet i flere hundre år og har fått
en viss oppblomstring, mens sjamanien for alvor
har skutt fart de senere årene. Det er en religiøs
gruppe som går aggressivt til verks for å rekruttere nye medlemmer og de spiller veldig mye
på frykt. Overtroen er utbredt i dette landet og
gir en del spesielle utslag. Plystring innendørs
er ensbetydende med å infisere bygningen med
onde ånder. Mange frykter også ”onde dager”,
mens andre dager er ansett å være veldig gode.
Hvor er så Gud? Han er her! For vel 20 år siden
fantes det omtrent ikke kristne i Mongolia. I dag
varierer anslagene fra omkring 60’000 på det
mest pessimistiske til 100’000 som optimistene
hevder. NLM valgte å satse på Mongolia fordi
her fantes noen av verdens minst nådde folkeslag. Når feirer 20 års-jubileum i 2014 kan vi se
tilbake på at Gud har gjort noe med det! Det er
ikke til å legge skjul på at det er utfordrende å
bli kristen her. Vi opplever de fleste som svært
åpne og interesserte, men tidligere utsendinger
forteller om en stor sorg over alle som tar imot
Jesus, for så å falle fra igjen. Press fra familiemedlemmer nevnes som hovedårsaken. Lederne for
den tradisjonelle naturreligionen har som mål
at det skal være minst én sjaman i hver familie,
gjerne flere. Det anslås at det er ca. like mange
som er aktive innen sjamanien som det er
kristne. Hvis en familie utsettes for en ulykke av
et aller annet slag er de raske til å peke på den
kristne troen som årsak og mange er blitt truet
til å si fra seg sin kristne tro for at ulykken skal
Liv Ingun - Koselig å krysse gata sammen...
Bildene som illustrerer artikkelen fra Ingrid
og Tarjei er av Tarjeis mamma, Liv Ingun
Jørgensen, som har vært i Khovd både på
besøk og for å jobbe på skolen.
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slippe taket. Det er åndelige krefter i sving her
og på omtrent hvert eneste lille fjellpass er det
en offerhaug med en slags totempæl eller et tre
med små bønnefiller knyttet på. Vi har faktisk,
på avstand, vært vitne til en seremoni med
trommer og dans. I slike sammenhenger brukes
gjerne store mengder alkohol for å komme
i transe. Det var litt uhyggelig å oppleve den
taktfaste trommingen, høre ropene og vite at de
også får sine svar fra den eller det som tilbes.
Millionbyen Ulanbaataar er i stadig endring og
ligner mer og mer en bastion som symboliserer
den ekspansive veksten i mongolsk økonomi.
Det medfører at materialismen brer om seg og
mange uttrykker misnøye med at de kulturelle
endringene det fører med seg. Bare for å understreke det; den største trosgruppen i Mongolia
er de ikke-religiøse.
Et offer?
Jeg husker at jeg nesten trakk litt på smilebåndet når enkelte kolleger, venner og bekjente
mer enn insinuerte at det å flytte til Mongolia
nærmest måtte regnes som et offer. Kollegaer
her ute på feltet forteller lignende historier.
Fritt sitert sier en av dem: ”Det virker som
om flere tror at vi har satt livet på stopp og
at den virkeligheten vi lever i her er en slags
annenrangs virkelighet”. Ja, det er helt klart
elementer ved hverdagen her som er betraktelig mer utfordrende enn det ville vært i Norge.
Den største utfordringen vi støtte på i høst var
at jeg fikk et virus som satte meg ut i ganske
mange uker. Heldigvis fikk vi god vikarhjelp
ved skolen av en kollega, slik at hverdagen ble
levelig for Ingrid. Like fullt måtte hun bære en
større arbeidsbyrde enn hva som nok var sunt.
Det er mye man skal igjennom her i livet og
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for oss, som nygifte, ble sykdomsforløpet en
tålmodighetsprøve fremfor alt annet. Etter totalt
seks-syv ukers sykdom, hvorav fire-fem av dem
best kan beskrives som ”hangling”, mens jeg i
de siste to-tre var mer eller mindre helt slått ut
med hodepine og slapphet, tok vi turen til Ulanbaataar for grundige undersøkelser. Der fikk vi
avkreftet at det var noe alvorlig, men at viruset
nok var av det seiglivede slaget. Skal vi trekke
frem andre utfordringer gjør naturligvis savnet
av familie, venner og et større sosialt miljø seg
stadig gjeldende. Matstellet går egentlig veldig
bra, men det kreves en større innstats for å få til
et kosthold vi trives med.
Tusen takk!
Hvis jeg skal peke på det viktigste som hendte
før vi reiste til Mongolia, trenger jeg ikke en
gang tenke meg om før jeg svarer det at Sannidal menighet ville være utsendermenighet for
oss. Det er utrolig godt å kjenne at menigheten,
familie og venner ber for oss. Vi trenger alle å
kjenne at vi er en del av et kristent fellesskap
og for oss er det ekstra verdifullt å kjenne på
det i den situasjonen vi er i. Alt i alt er vi utrolig
takknemlige for at vi har fått muligheten til å tilbringe to år i Mongolia med alt vi får oppleve og
erfare her. Det er planen å være her frem til juni
2015 i første omgang, så får vi lytte til hva Gud
mener når kontrakten vår nærmer seg slutten. Vi
gleder oss veldig til å komme hjem på sommerferie nå til sommeren.Takk igjen for all forbønn
og omtanke! Bloggadressen vår er fortsatt www.
ingridogtarjei.wordpress.com Vi forsøker å oppdatere bloggen regelmessig, om ikke hyppig.
Tarjei Jørgensen, på vegne av
Ingrid Randby Jørgensen og Tarjei Jørgensen
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1954
Elisabeth Nossen
Sluttet nå før jul som poståpner i Kil. Familien Nossen
har i halvthundrede år hatt
posten, først lærer Nossen, og så
datteren. Menighetsbladet har
nok skaffet henne bry mange
ganger når den kom den store
bunken til Kil, derfor vil vi
gjerne få si henne takk for all
elskverdighet med ekspedisjonen, og ønske henne alt godt i
de kommende år.
Sannidal menighetsblad nr. 1 1954
Sannidal
sokneprestembete
Den 1. april vil misjonsprest
Haarr overta etter pastor ØrjaVik. Det har vært en slitsom jobb
For Ørjavik mange ganger i vinter, han skulle jo være snart i
Drangedal, snart i Sannidal. Vi
vil gjerne få si ham hjertelig
takk for alt han har gitt menigheten i preken og samvær denne
tiden. Om misjonsprest Haarr
er å si at hans bedre halvdel er
fra Kragerø, så han er ingen
ukjent mann i distriktet. Det
var svært greit at han kunne ta
på seg «å assistere soknepresten
i Sannidal under dennes fravær på
Stortinget», som det formelt
heter, og vi ønsker ham hjertelig velkommen. Må Guds velsignelse være med ham i tjenesten
i Sannidal menighet.
r.
Sannidal menighetsblad nr. 3-4 1954
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Påske
Det er mange som gleder seg
til påske, gleder seg til en tur
på ski i glitrende sol i skogen eller på fjellvidda. Og det kan ikke
benektes at det er gildt med en
tur i Guds frie natur, særlig for
dem som i sitt daglige yrke er
henvist til å være mye inne.
Men la oss ikke glemme det
som er selve kjerna i påsken:
Det er fullbrakt! Ble innholdet
av disse ord riktig klart for oss,
ville vi synge med fryd den kjære salme:
Han er oppstanden, store bud!
Min Gud er en forsonet Gud,
min himmel er nå åpen.
O.D.
Sannidal menighetsblad nr. 3-4 1954
Mo bedehus.
Fastelavnsbasaren druknet i
Snø. Nå blir det «Fastelavnsbasar» lørdag 10. april kl. 18. Utlodning, andakt. Mat og kaffe.
Sannidal menighetsblad nr. 3-4 1954
Sannidal menighetsblad nr. 6 1954
Kirkegården
Ingen sak å ha fin kirkegård
når regnet siler ned som i sommer og ingen trenger vanne. Det
stelles også pent der oppe. Flere
og flere går over til gressplen
istedenfor den svarte makadamen, og på et par gravsteder er
steinkarmene senket ned i høyde
med gresstorven, så det er lett å
slå. Det er slikt som skal gjennomføres etter de nye vedtektene,
og gjelder for nye gravsteder, de
gamle får komme etter hvert.

Kirkeverge Lars Høiesen ber
oss nevne at der er flere graver
på kvartalet like ved Kirkestuen
som ikke er betalt, her er også
graver som ikke synes å bli stelt
lenger. Det er meningen å ta en
dugnad på dette kvartalet ved en
kirkegårdsdag til våren. De som
vil fornye feste på graver på dette kvartalet må gjøre det innen
utgangen av november ved henvendelse til kirkevergen.
r.
Sannidal menighetsblad nr. 7 1954
Ungdommens
lørdagskveld
i Kammerfoss bedehus lørdag
6. nov. samlet på det nærmeste
fullt hus. Det var allsang, duettsang, fargefilm fra misjonsmarkene, tale og ikke å forglemme:
«Kveldens nøtt». – Den ble knekket. – Før pausen, da vi til erstatning for den vanlige kaffekoppen, i stedet ble traktert med
epler intervjuet pastor Pedersen
misjonær frk. Bodil Svendsen om
forholdene på Øst-Madagaskar.
-Det morsomme ved denne posten var at vi fikk rede på slike
ting som misjonærene vanligvis
ikke kommer på å fortelle. Frk.
Svendsen hadde med seg en del
gassiske klær etc. som hun synte fram.
Vi ser fram til et lignende arrangement på Moe bedehus senere i måneden og anbefaler ungdommen å innfinne seg der også.
Ref.
Sannidal menighetsblad nr. 9 1954
Rutebiler
Det er ikke så svært lenge siden folk gikk til byen fra Kil,
men nå er det helt utenkelig. Bussene har trillet trofast i mange
år, og alle mulige slags ærend har
sjåførene utrettet, fra trådsneller
til medisinflasker, borttinging av
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produkter og henting av varer.
Der er i sommer blitt forandring
i to av rutene.Theodor Bråtanes
rute fra Mo til Kragerø og John
Aabøes rute fra Dalsfoss til Kragerø er begge overtatt av Simon
Ødegaarden. Vi skulle gjerne her
i bladet ha sagt takk til både
Bråtane og Aabøe for tjenestevillighet og elskverdighet og tålmodighet i alle de årene de har hatt
rutene, de har for lengst hatt 25
års jubileum begge to. Det blir
et savn etter dem begge, nå får
en bare håpe at «bæmblingen»
blir like grei som de har vært,
men det skal det nok nokså mye til.
r.
Sannidal menighetsblad nr. 9 1954
Sannidal kirke
Kirken er malt pent utvendig
i sommer. Det var Sigurd Nenseth og Johan Johnsen som sto
for det utvendige som tidligere
for det innvendige. De skal gjerne få autorisasjon som kirkemalere ved henvendelse til kontoret her.
Hvem skulle trodd at kjerka
var så svart, det så en først da de
første nye malingstrøkene kom
på. Nå lyser den så hvit og fin
mellom bjerketrærne, og folk som
farer forbi og tar en tur innom
synes den er riktig vakker. Det
synes vi også om vi skal si det.
Der er også dem som har funnet kirken lukket, og gjerne ville
vært innom. Hvordan skal en gjøre det her? Det skrives om de
lukkede kirkene i Norge, i utlandet kan en jo gå inn og sette seg
ned i kirkene til alle tider så å si,
og ha en stille stund. Så fint som
Sannidal kirke ligger ved riksveien burde en foreta seg et eller
annet, vi kommer tilbake til det.
r.

Sannidal menighetsblad nr. 9 1954
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MENIGHETSBLAD

Telefon 35 98 40 00

Utgitt av Sannidal menighetsråd

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

Døpte:
05.01.14 Tobias Bredsdorff
05.01.14 Lucas-Emil Ahlgren Solvik-Rendtler
09.03.14 Nathalie Adelaide Hansen
Terje Pedersen
09.03.14 Jonas Waasjø Nygaard

SKAGERAK TREPLEIE

• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing
• Vedlikehold av grøntanlegg
• Landskapspleie • Skogkultur

Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Terje Pedersen

PEDER AARØ

Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no

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

TERRA SKADEFORSIKRING
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

Sannidal Bilverksted
og bensinstasjon
blir formidlet
av
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no

Tlf. 35 98 65 00
Kragerø
Sparebank

Kragerø www.kragerobanken.no
Sparebank

– i flo og fjære siden 1840

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Telefon 35 98 40 00

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

www.drangedalsbanken.no

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
Kragerø & Drangedal
Begravelsesbyrå

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

Bakeri Kragerø
Volum E-18

35 98 11 15
35 99 22 21

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Døde:
01.12.13 Jorun Gustavsen
f. 1951
20.12.13 Erna Irene Øverland
f. 1936
08.01.14 Rolf Johan Pedersen
f. 1929
08.01.14 Ingebjørg Helene Søndbø f. 1919
13.01.14	Aud Larsen
f. 1955
– gravlagt Kragerø kirkegård
Telefon
35 98
40 00
31.01.14
Ragnar
Thorsen
f. 1944
17.02.14 Turid Gro Nicolaysen
f. 1951
07.03.14 Tormod Sørdalen
f. 1928

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!

– etablert 1960 –

14Vakttelefon: 35 98 21 94
18

www.bkd.no

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

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:

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

VIGDE:
08.03.14	Elisabeth Rogn Lager og
Tom Anders Hagane

Ring 815 33 300 eller skriv en
SOS-melding via www.kirkens-sos.no
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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

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Det ligger nå en kalender på kirken sin hjemmeside,
hvor gudstjenester, aktiviteter og møter legges inn.
Menighetsrådet håper det vil gjøre det enklere for alle
å følge med på det som skjer i menigheten.

10-03-09 05:33:33
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Velkommen
til gudstjeneste!
APRIL
6.april: 5. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

MAI
4.mai: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

JUNI
1.juni: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag, 17. april: Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl. 19.00.
Nattverdgudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark

Lørdag, 17.mai: Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor. Kollekt
til speiderne i Sannidal

8.juni: Pinsedag
Sannidal kirke kl 11.00.
Høytidsgudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt
Funksjonshemmede i El Alto

18. mai. 5.søndag i påsketiden.
Sannidal bokollektiv kl. 11.00.
Gudstjeneste.
Michael Wohlenberg

Mandag, 9.juni: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste sammen
med Levangsheia menighet.
Michael Wohlenberg. Offer til
Gautefall Fjellkirke

Søndag, 20.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Nattverd. Offer til Prosjekt Sosial
innsats i Bangkok
Mandag, 21.april: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00.
Gudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til Prosjekt Sosial innsats i
Bangkok
Lørdag 26. april.
Kragerøpilegrimene.
Samling i Sannidal kirke og tur i
nærområdet, kl. 15 -17.

25.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Offer til Normisjon i Telemark
Onsdag, 28.mai:
Kvelden før Kristi himmelfartsdag
Kirkedalen i Sannidal kl. 19.00.
Kveldssang ved bekken.
Michael Wohlenberg.
Kollekt til menighetsarbeidet

27.april: 2. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00.
Ung Messe. Michael Wohlenberg
Samtale med konfirmantene.
Juntos. Nattverd.
Kollekt til menighetsarbeidet

Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak
241 241
749
Miljømerket trykksak
749

15.juni: Treenighetsdagen /
1. søndag i treenighetstiden
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i prostiet.
22.juni: 2. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Harald Gulstad
Offer til Skjærgårds Music and
Mission
Med forbehold om endringer.

Forsidebildet viser JUNTOS
på pilegrimstur i Spania.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

