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Steinen

som veltet

arna i barnekoret og i JUNTOS øver
på en sang som er fylt av håp: At verden en gang skal bli ny. Vennlige smil gir
oss et streif av lys. Glede kan bryte angst
og tvil.
Om dette hender vil det bety:
Hele verden blir ny.
Sangen er skrevet av den svenske gospelsangeren Per Erik Hallin, og oversatt til
norsk av Vidar Kristensen: Kanskje kan
barnekoret synge denne som avslutning
på påskevandringen i Sannidal kirke på
torsdag kveld før palmesøndag. Da står vi

2

ved den tomme påskegraven i kirka. Steinen foran inngangen er blitt veltet bort:
Jeg vet at det har hendt,
for mange er det kjent
at lyset vant.
En stein som veltet, fikk bety:
Hele verden blir ny.
Bibelen forteller at noen kvinner tidlig på
påskedagsmorgenen kom til graven. De
så at steinen var veltet bort. Graven var
tom. Matteus presiserer at en engel satt
på steinen. Den solide steinplata som for
alltid skulle stenge bort minnene etter
Jesus – nå var den blitt til en talestol for
engelen som sa: ”Jesus er stått opp fra de
døde, og han går i forveien for dere … ”
(Matt 28,7).

Men store steiner stenger veiene nå
de ligger der vi ikke vil.
Slik synger barna. Og vi tenker på mye
som tynger og bekymrer. Det skjer ofte
mye trist. Og jeg tenker på gravstøttene
på kirkegården. De er laget av stein. De
minner oss om døden. Samtidig vitner de
om livet til våre kjære. De står for gode
minner som er risset inn i vår ihukommel-

se. Smil og godhet fra kjære mennesker
ble til streif av lys.
Jesus har allerede stått opp fra de døde.
Han går i forveien for oss. Vi er ikke helt
alene når det uforståelige rammer. Jesus er
også der.
En stein som veltet, fikk bety:
Hele verden blir ny.

Hele verden blir ny
(T+M: Per Erik Hallin. O: Vidar Kristensen)
Hver gang smilet staker ut en vei
og et lukket ansikt åpner seg
får mennesker og ting
i landskapet omkring
et streif av lys.
Når dette hender, vil det bety:
Hele verden blir ny.

Jeg vet at det har hendt,
for mange er det kjent
at lyset vant.
En stein som veltet, fikk bety:
Hele verden blir ny.

Om alle kunne møte slike smil
om glede kunne bryte angst og tvil
Om alle fikk sin rett
enhver fikk være mett
og leve trygt.
Om dette hender, vil det bety:
Hele verden blir ny.
Men store steiner stenger veiene nå
de ligger der vi ikke vil
Fjell kan ingen flytte,
vi kan lett forstå
at mer enn et smil må til.
Jeg har et håp som lever inni meg
at en gang skal verden endre seg
Der is og mørke rår
skal lyse skape vår og varme oss
Når lyset vinner, vil det bety:
Hele verden blir ny.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2015
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Min
salme
A

v alle de fine salmene jeg kjenner
vil jeg få trekke fram en som har
fulgt meg fra barndommen av og som
har satt gode spor. Salmen er Kjærlighet fra Gud.
Min morfar var svært glad i den salmen, så når vi var på besøk ville han
gjerne at vi barn skulle synge den for
ham, og det gjorde vi med glede.Da
sang vi salmer sammen og alltid salmen Kjærlighet fra Gud.Til sist holdt
far en kort andakt.
Salmen taler om det store bud, kjærlighetsbudet, det at han elsket oss
først og elsker oss betingelsesløst.
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Som pasientvenn er salmene ofte
med oss i felles sang med de gamle
på aldershjemmet. Mange er glemske,
men når teksten til kjære gamle salmer synges skjer det ofte en oppvåkning hos dem. De gjenkjenner tekst
og melodi og synger med.
Ja, vi har en stor salmeskatt som vi
må bruke aktivt og ta vare på her i
landet.
Hilsen May-Brit Altena

Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Tekst: J.N.L. Schjørring 1854
Oversatt: Kurt Tore Andersen 1989
Norsk Salmebok nr. 669

INNFLYTTEDE SANNIDØLer
I mai i fjor kjøpte vi den lille
gården Vest Jordet på Lønne,
eller som vi har blitt fortalt;
gården til Ivar Byholt! Her
føler vi at vi hører hjemme, og
at vi endelig har funnet vår
plass.

D

et er en lang tur vi har hatt
før vi endte opp her i Sannidal...
Adam og jeg traff hverandre i
Caen, i Frankrike i 1995, bare 20
år gamle, og siden har det vært
oss to. Vi flyttet til østkysten av
USA for å studere, Adam på pre.
medisin og jeg på arkitekt studie,
men det ble dyrt i Amerika. Vi
flyttet derfor etterhvert tilbake til
Europa, til Budapest, Ungarn, hvor Adam
er født og oppvokst. I Budapest bodde vi
i syv år, fullførte studiene og tre av våre
barn ble født, Anne (14), Cornelius (12)
og Sarah (9). Når vi til slutt skulle flytte
hjem til Norge, som planen var, flyttet
vi til min hjemby Sandefjord, og Anne
begynte i første klasse på Vesterøy skole.
Vår lille familie vokste. I Sandefjord ble
både Emma (7) og Benjamin (4) født og
huset vårt ble snart for lite. Vi ønsket oss
mer plass, og øverst på ønskelisten sto et
lite småbruk. Adam jobber på legevakten
i Larvik, så boligsøket utvidet seg derfra
i forhold til pendle avstand. Etter mange
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visninger og mye vent fant vi til slutt Vest
Jordet på Lønne. Her har vi fått en fantastisk mottagelse, og føler nå at vi endelig
har kommet hjem! Tusen takk!
Vi har vært så heldige å se filmen som
Lars Jakob Moe laget av Ivar.
Vi fikk se hvordan alt så ut da Ivar
fremdeles vernet om denne gården, som
han var så glad i. Nå er det vår tur til å
verne om dette stedet og jeg tror Ivar
sitter der oppe og kikker. En ting er i alle
fall sikkert; vi har også blitt veldig glad
i dette stedet og glade for å være nye
Sannidølinger!
Med beste hilsen Birgithe Levai
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Det skjedde…
DESEMBER
«Vi ser deg Herre Jesus,
som en av jordens små.
Din fødsel er et under
vi aldri kan forstå.»
Så var den her igjen. Måneden med travelhet, glede og forventning. I løpet av snaue
fire uker forbereder vi oss til Dagen. Også
kalt julaften.
10. desember er det Fredsmesse i kirken.
Det er ungdomsskolens lysmesse som er
lagt til dagen for utdeling av Nobels Fredspris.
Og så følger den tradisjonelle julekonserten.
Den som vi bare “må” ha
med oss. For da har alle
en de kjenner som skal
utøve sang eller musikk.
Barnekoret tar sjarmøretappen. Og så veksler
ungdommer og de som
ikke lenger er ungdommer på å gjøre kvelden
hørverdig. Kjølebrønd
Blåsegruppe får gode
tilbakemeldinger på sin
framføring av Den Hellige Staden.
Sannidal menighet
fikk ved juletider noen bilder i gave fra
Randi Egeland. Blant annet en akvarell av
Sannidal kirke og et bilde med tekst og
illustrasjoner til julesalmen “Mitt hjerte
alltid vanker”. Disse bildene bruker prest
Mecky i kveldens andakt.
Dagen kommer. Det er gudstjenester
både på Bokollektivet og ved omsorgsbo-
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ligene. Og klokka tre på ettermiddagen er
kirka ganske full av forventningsfulle barn
og voksne.
Både barnekoret og Juntos synger –
og sannelig har “Gruppa” gjenoppstått!
Gruppa = De eldste i Juntos fra et år
tilbake. Det er imponerende kvalitet over
det de framfører. Karl Holte Årø er for
anledningen solist i “O Helga Natt”. Musikere er Anneline Holmen Tangen på fløyte,
Jonathan Wohlenberg og Britt Veivåg gitar,
og Kristin Wohlenberg piano.

Josef får en litt mer fremtredende plass
ved denne gudstjenesten enn det han
vanligvis får. Josef – som ofte kommer
i bakgrunnen når julefortellingen skal
formidles. Ola Holte Årø leser «Hymne til
Josef» – og han gjør det så flott!
På bakerste benk ved nordveggen i Sannidal kirke sitter en tenåring og lytter til

– delvis synger med i julesangene , mens
hendene er opptatt med å hekle ferdig
julegaven til mor.
Mange har i dagens løp tatt turen til kirkegården for å tenne lys. Julen gjør ikke bare
gleden større, den forsterker også savn og
sorg for de som har mistet noen som stod
dem nær. Og ensomme kan bli enda mer
ensomme.
«Ditt komme, Herre Jesus,
forvandler jordens natt
og bringer lys til mange
som føler seg forlatt»
Første juledag er det gudstjeneste i kirken – med dåp av Mathea. Det er lenge
siden det har vært dåp i Sannidal kirke på
denne dagen i kirkeåret – faktisk
skjedde det sist gang for 25 år
siden, i 1989.
Så er det juletrefest-tid. På
Kjølebrønd bedehus slår en alle
rekorder for deltakelse. Folk
strømmer på og flere stoler må
settes fram. Det er mange utflyttede kjølebrøndinger som tar
turen hjem til jul, og som ønsker
at barna deres skal oppleve noe
av det samme de selv opplevde
i sin oppvekst. Prest Mecky har
andakt, Kjølebrønd Blåsegruppe
spiller og Thor Lien akkompagnerer til en del av rundene rundt
treet. Og vesle Anna er på sin
aller første juletrefest.
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Vi står på terskelen til 2015.
JANUAR
Det nye året er bare 12 timer gammelt
når klokkene ringer inn til gudstjeneste i
Sannidal kirke. På Jesu navnedag synges
selvsagt salmen som «alle» kjenner. Salmen
som er skrevet i 1923 av David Welander
og som har sin melodi fra Zulukirken;
Navnet Jesus.
Etter årsskiftet følger åpenbaringstiden
der vi gjennom bibeltekster og salmer blir
bedre kjent med hvem Jesus egentlig er.
Ved gudstjenesten 18. januar har mange
kommet spesielt for å feire Wilma Nikolines dåp.
Menighetsrådet forbereder sin avgang.
Det gjør de ved å oppnevne en nominasjonskomite
som skal finne
kandidater til
valget som skal
skje 13. og 14.
september dette
året. I skrivende
stund (mars)
vet vi at lista er i
ferd med å få så
mange kandidater som det
trengs. Flott med
alle som også
på denne måten
engasjerer seg
for kirke og
menighet!
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Siste helga i januar reiser KRIK og SMUK
på tur til Gautefall. Det er rundt 30 ungdommer som deltar samt voksenledere.
Helga avsluttes med Ung Messe i Fjellkirken.
Årsmelding skrives, regnskap for 2014
ferdigstilles – og det går mot årsmøte…..
FEBRUAR
1.februar er det igjen dåp i kirken. Denne
dagen er det Markus (5 ½ mnd) som får
være hovedpersonen. Det er såmannssøndag – med tekst fra evangeliet etter
Markus, 4. kapitel: «Med Guds rike er det
slik: Det er som når en mann har sådd
korn i jorden. Han sover og står opp, det
blir natt og det blir dag, og kornet spirer
og vokser, men han vet ikke hvordan det
skjer.»
Etter gudstjenesten er det årsmøte. Det
vil si; årsberetningen leses og blir illustrert
med bilder på skjerm. Det er grunn til å
være takknemlig for alt godt arbeid som
gjøres både av frivillige og av ansatte.
Andre helga i februar er det LysVåken
i kirka. Arrangementet er forberedt av
trosopplæringsutvalget. En av
dem som
deltok,
Margrete
Wangen,
skriver om
det som
skjedde på
side 10 og
11.. Helga
avsluttes
med det
som prest
Mecky betegner som kaos-gudstjeneste
på søndagen.Vi vet på forhånd ikke helt
hva som skjer… Men det blir en flott og
innholdsrik gudstjeneste.
I vinterferien drar trosopplærer Sven
Ludvigsen til Skjærgårds Vinter med 13
ungdommer. Dette skriver han om på side
12.
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Så går vi fra åpenbaringstiden til fastetiden. På søndag 22. februar markerer
vi overgangen til faste ved blant annet
å fjerne to av de store lysene fra alteret.
De skal på plass igjen 1.påskedag. For da
feirer vi at livet seiret over døden.
Vår byrde vil du bære
og ta vår tyngste vakt.
Du skal beseire mørket
med kjærlighetens makt.
Gudstjenesten 22.februar er en tradisjonell og godt planlagt gudstjeneste. Med ro
og rom til ettertanke. Den er ulik kaosgudstjenesten, selv om flere elementer er
like.
Vi trenger dem begge.
MARS
Den tradisjonelle gudstjenesten på
turistforeningens hytte på Jambakkmyra
må flyttes til Kirkestua.Tross turistforeningens iherdige innsats med skraping og
strøing av veien fra Fikkjebakke og opp ,
må de kapitulere for værgudene. Men 35
personer finner veien til den alternative
«hytta» ved Sannidal kirke. Og når Else
Bjørg Finstad tar med seg søster Sølvi og
vaffelrøre til Kirkestua blir dagen nesten
normal. Else Bjørg kan forøvrig fortelle
forsamlingen at hennes far ble født nettopp i Kirkestua. Bestefaren var garver –
og i tillegg graver ved Sannidal kirkegård.

R

Salmen som siteres noen steder i det
jeg har skrevet er en av mine mange
favorittsalmer. Den står på nr.71 i Norsk
Salmebok. En relativt ny salme, skrevet av
Svein Ellingsen, med melodi av Egil Hovland. Den står under kategorien jul, og
ble brukt under gudstjenesten 18. januar.
Salmen munner ut i en bønn.
Hjelp oss å gå i dine spor.
La verden se din godhet igjennom dem som
tror.

Kari Skarvang

Kjærlighetens
mysterium

E

t bilde har festet seg i minnet. Bildet
av en altertavle i et kapell i Roskilde
domkirke. Kunstneren bak heter Peter
Brandes som også har stått for utsmykkingen av Nordlyskatedralen i Alta.
Altertavlen er en mosaikk av tusenvis av
glassbiter. Formen er moderne, innhold
og budskap kan likevel være gammelt og
evig.
Lyset er overveldende, men midt i lyset
hodet til den korsfestede Kristus, det
store hodet med blodstårer som drypper
ned.
Lidelse og smerte - sterke inntrykk som
vekker både undring og ubehag. Korsfestelse, død, menneskets synd og svik - alt
dette mørke hører sammen. Og en måtte
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ta vår skyld og reparere forbindelsen mellom mennesket og Gud.
Døden må vike for livet - Den oppstandne Kristus er der i en lys og litt utydelig
skikkelse ikledd noe rødt. Smerten og
kjærlighetens farge. Han er der men er
samtidig skjult for oss?
Påskens drama vist i en altertavle, og
dette blir stående: Det store lyset som
rommer håpet og kjærligheten, en kjærlighet som sprenger alle grenser, gir alt
og tåler alt. Nåde.
Det hele et mysterium. Så mye er skjult
for oss. Men kanskje er det slik som
kunstneren sier det: ” Der hvor Kristus er
sterkest til stede er hvor han er skjult til
stede.”
Torill Bjørn
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LysVåken var den 7.-8.
februar. Da var det
mange barn som overnatta i kirken. LysVåken
handler ikke om å være
våken hele natten, men
om å være våken for alt
som er rundt oss.

F

ørst var vi inne i kirken. Der
sto vi i ring og lekte navneleken for
å bli kjent med hverandre. Etterpå lærte
Kristin oss LysVåken-sangen, mens vi satt
i de forreste benkene. Etter at vi hadde
øvd litt på sangen, ble vi delt i to grupper.
Vi skulle få lov til å ringe med kirkeklokkene! Hvis vi var for lette så kunne det
hende at vi letta fra gulvet. Mens den
ene gruppen ringte med klokkene, var
den andre gruppen nede i våpenhuset
og lærte om kirkens historie. Der lærte vi
om dørene som hang på veggen. Vi fikk
også vite at speilet i våpenhuset er for at
presten skal stelle seg før gudstjenesten.
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Etterpå byttet vi plass.
Så gikk vi bort til kirkestua og opp på
loftet. Der lagde vi lykter av syltetøyglass,
som vi kunne dekorere med silkepapir,
perler og kvister, sammen med Liv Ingunn. Vi kunne velge om de skulle være
himmellykter eller lykter med perlehank
eller lykter med kvister på. De lyste kjempefint.
Da vi var ferdig med lyktene kom Sven
opp og sa at vi skulle spise pizza. Berit
kom med åtte pizzaer til tolv personer, og
det trodde Sven var alt for mye. Utrolig
nok spiste vi syv pizzaer, og resten ble

brukt til kirkekaffen
etter gudstjenesten på søndag. Så
inviterte Elvin oss opp til leker. Der
lekte vi avisleken. Vi satt i en ring
og en sto i midten med en avis.
Den som sto i midten skulle prøve
å treffe de andre med avisen før
de rakk å si et navn på en av de
andre i ringen. Etter leken gikk vi
tilbake til kirken og kledde på oss
utetøy, og dro opp til bygdetunet
for å leke mørkgjemsel. Så dro
vi tilbake til kirka og øvde litt
mer på LysVåken sangen. Da ble
det delt ut soloer. Vi måtte øve
godt, fordi vi skulle framføre
den på gudstjenesten på søndag.
Etter øvingen gikk vi til kirkedalen,
der fyrte vi bål og grillet pølser. Vi fikk
også marsmallows til å grille, da ble det
VELDIG mye kliss her og der. Etter maten
lekte vi blant annet med et tau som hang
mellom to trær. Det var om å gjøre å
henge i tauet så lenge som mulig mens
vi ble svingt fram og tilbake. Det begynte
å bli sent, så vi gikk tilbake til kirken.
Sven sang noen sanger med oss, mens vi
satt innenfor alterringen. Etterpå var det
tid for kveldstell i kirkestua, og så rett i
soveposene i kirken. Da kunne vi prate
stille sammen, eller holde på med rolige
aktiviteter en liten stund før vi skulle
sove. De første sovna ikke før bortimot
01.00 og de siste sovna ca.02.30.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2015

Vi våkna
i åtte tiden om morgenen. Så gikk vi bort til kirkestua,
der var det laget fin frokost til oss. Etter
frokosten var det tid for gudstjeneste.
Vi deltok på forskjellige måter under
gudstjenesten. Noen ringte med kirkeklokkene, noen tente lys, og alle var med
og sang LysVåken-sangen.
Jeg syns LysVåken var kjempegøy, det
var lærerikt, og det var fint å overnatte
i kirken sammen med andre barn. Jeg
håper at det skal være LysVåken neste år
også, da blir jeg med igjen! ☺

Margrete Wangen
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Fastelavnsdamene

M

andag 16.februar: Dagen for den
store fastelavnsbasaren på Mo. Jeg
hadde ventet å møte stress og hektisk
aktivitet da jeg stakk innom bedehuset
en stund før dørene ble åpnet. Men en
munter og avslappet damegjeng ønsker
” bladets” utsendte velkommen.” Nei,nå
er det bare moro,og vi har jo gjort dette
noen ganger, da ”, er kommentaren.Mye
av strevet er over. De er ferdige med
loddsalget på Volum der folk villig åpnet
pengeboka( slik de alltid gjør ). Gevinster er i hus og stilt fint ut - Håndarbeid,
trearbeid og hjemmebakst.Bordene er
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dekket og bevertningen klar.Det er bare
å glede seg til at folk fyller huset. Men
alltid spennende hvordan oppslutningen
blir.Vil det ha noe å si at basaren kommer
i vinterferieuka?
Hvem er så disse damene som står på
år etter år? Flere misjonsforeninger i
distriktet står bak: Kalstad,Kalstadkilen,
Kjølebrønd og Mo. Men det er foreningen på Mo som har hovedansvaret: Marit
Laug, Kjellfrid Enggrav, Elfrid Dobbe,
Johanne Brødsjømoen - og Jorunn Lien.
( Sistnevnte er misjonsskonsulent for
Det norske Misjonsselskap i Telemark

og stiller på foreningsmøtene så ofte
hun kan).Litt senere på kvelden ventes
forsterkninger og hjelp fra foreningen i
Kjølebrønd. ” Nå må vi ha litt kaffe mens
vi prater videre,”sier de og vi benker oss
rundt kjøkkenbordet.Fastelavnsboller
- selvfølgelig - og Marits julekake følger
med. Her er det godt å være.Men back to
business:Det offisielle navnet på foreningen er Mo eldre kvinneforening,og da er
det snakk om foreningens alder og ikke
medlemmenes, får vi presisert.Navnet er
det nøye med, for en gang eksisterte det
nemlig også en yngre kvinneforening.
Ingen sammenblanding her,takk. Damene
ler. Men har de tenkt på hva likestillingsombudet vil si om navnet? Mye viktigere
er at foreningen kan feire over hundre
års sammenhengende virksomhet.Elfrid
er den med lengst fartstid - imponerende 45 år! En gang i måneden er det
forening,med det som hører til:Kaffe,
håndarbeid, misjonsnytt og andakt. Kollekt er også viktig.Det er Det norske
Misjonsselskap de arbeider for og som

står deres hjerte nær. ” Skriv at vi ønsker
flere medlemmer, og de skal bli godt tatt i
mot! ”
Når januar kommer, er det tid for å
tenke og planlegge basar. Erfaringen
sier at alt ordner seg (Det er vel bare å
ha ”is i buken”?) De andre foreningene
bidrar med penger, og gevinster kommer
”herfra og derfra”. Bare fine ting.Det er
naturlig å støtte opp på denne måten.
Slik har det alltid vært. Og ikke minst er
det naturlig for mange å gå på bedehuset
denne kvelden. Har noen regnet på hvor
mye som er samlet inn i årenes løp - penger som har hjulpet mange til et bedre liv
gjennom Misjonsselskapets arbeid ute i
den store verden.
” Fastelavnsbasaren skal vi fortsette
med til krampa tar oss,” lyder det unisont.
Det er betryggende å høre. Og neste år er
de på plass igjen - disse ildsjelene.
PS.Vel 35000 kr kom inn på årets basar.
Nok et flott resultat!

Torill Bjørn

Konfirmanter i Sannidal kirke
Lørdag 2. mai kl. 13.00
Tommy Stålstrøm Dalen
Oliver Farsjø
Carina Fossen Haugeto
Mathias Lintvedt Hop
Sebastian Jørgensen
Jacob Hikaru Ludvigsen
Martine Jacobsen Milett
Benjamin Johansson Nilsen
Sveinung Skilbrei
Eline Tangen
Endre Tangen
Knut Skarvang Øverland
Eline Wåsjø
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Søndag 3. mai kl. 11.00
Gjøran Fossen
Einar Clausen Frøvik
Stina Clausen Frøvik
Kaja Ramberg Herregården
Amalie Kolberg
Oda Marie Moe
Kristoffer Støen Myhre
Elvin Andreas Pedersen
Emily Karine Hoel Rinde
Markus Wohlenberg
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13 gutter ble med når SMUK sammen med en solid gjeng fra Guds menighet på
Vegårshei arrangerte tur til årets Skjærgårds Vinter Festival. Denne festivalen blir
arrangert i vinterparadiset Ål i Hallingdal.
Vi hadde fått plass på Actif Hotell som lå 100 meter fra
Ål Skisenter. Her fikk vi 2 store konferanserom til vår
disposisjon. Bortsett fra at vi måtte ligge på medbrakte
madrasser så var dette hotellferie god som noen.
Frokost var inkludert og det passet bra at de hadde
basseng og boblebad, det var deilig etter en lang dag i
bakken.
På kveldene tok vi bussen ned til Ål Sentrum for å være
med på kveldsaktivitetene under festivalen. Her var
det konserter med norske og utenlandske artister og
Øystein og Gina Gjerme fra Salt-Kirken i Bergen var
med som hovedtalere. Utpå natta var det Live Quiz
i et fantastisk flott ungdomslokale midt i Ål. Noen fra Sannidalsgjengen stakk av med
Quiz-seieren allerede den første kvelden.
Under festivalen var det mulig å spise middagsbuffet på Thon Hotell og mange benyttet
seg av dette, selv om noen spiste kanskje mer dessert en middag :-) Gøy var det også
å bli kjent med mange fra Vegårshei og vi har allerede planer om å besøke dem på Heia.
Håper flere blir med oss neste år :-) Følg med på hva som skjer på SMUK.

facebook.com/smukface
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Dette skjer I SANNIDAL menighet
Onsdagsklubben
Alder: Fra 4 år
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00
på Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67537
Sannidal kirkes barnekor
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra
kl. 17.30 – 18.30
Kontakt : Hildegunn Wangen tlf. 414 16214
JUNTOS –
Sannidal Soul Children
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver tirsdag i Sannidal kirke ,
fra kl. 18.00 – 20.00
Kontakt : Kristin Wohlenberg –
tlf. 906 58617
SMUK – SannidalMenighets
UngdomsKlubb
Alder: Fra 8. klasse .
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609
Oddvin Skilbrei - 916 97086

KRIK
Alder: Fra 8. klasse .
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609
Menighetskoret LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz, tlf. 992 71514
ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 21.00
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik –
tlf. 958 15211
Uformelle samlinger på Mo
bedehus
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Vår 2015: 7. april og 5.mai.
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug–
tlf. 905 67537
eller Sigrunn Bråtane – tlf. 35 992045 906 18757
Mo bedehus
Torsdagsmøter – hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93260
Kjølebrønd bedehus
Bedehusforening en gang i måneden på
mandager
Kontakt : Øyvind Barland - tlf. 977 38 602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2015
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Sannidal Menighetsblad
75 år
Menighetsbladet er i år 75 år. Bladet har kommet ut hvert år, unntatt fra oktober
1942 til juni 1945. Da ble menighetsbladet beskyldt for å drive politikk og ble
stoppet. Antall nummer i året har variert, på det meste har det vært opptil 10
nummer i året, nå er det fast fire nummer i året, og det har det vært i mange
år. Sannidøler har alltid vært flinke til å støtte bladet, både med artikler og
økonomisk, og det er nok mye av grunnen til at vi i år kan feire 75 år. En stor
takk til alle dere som hjelper oss økonomisk sånn at bladet fortsatt kan sendes
gratis til alle husstander i bygda, og til mange sannidøler som bor andre steder i
vårt langstrakte land.
Jeg må si at jeg koser meg hver gang jeg skal finne klipp fra gamle dager, det er så
interessant å lese om alt som foregikk i bygda. Språk og formuleringer har også
forandret seg veldig, men det har opp gjennom årene vært mye og bra aktivitet i
menigheten vår. Det er like vanskelig hver eneste gang å prøve å luke ut det som
skal få være med.
Vi skulle muligens i jubileumsåret ha hatt noen klipp fra året bladet ble
grunnlagt, men velger å gå bare 70 år tilbake. I 1945 sluttet andre verdenskrig, og
det ble fred i Norge igjen. De første klippene vitner om den gleden de følte over
igjen å ha et fritt land.
Hildegunn Wangen
Fra redaksjonen
Siste nr. av Menighetsbladet utkom oktober
1942. «Pressesjef» sakfører Lien beskyldte
Menighetsbladene for å drive politikk og
stoppet dem. Et spørsmål om hva det var
han siktet til i vårt blad ble ubesvaret.
«Pressesjefens» virksomhet stoppet momentant den 8 mai, og det er nå anledning
til igjen å sende bladet ut. Vi vil be alle
tillitsmenn i kretsene om igjen å bli aktive,
og likeså at fore- ningene hadde oss i erindring med støtte økonomisk. Vi ville gjerne
som før sende bladet gratis til alle heimer.
Når neste nr. kommer ut i august håper vi å
være ajour med nye
adresser.
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Det var meningen at bladet skulle komme som en hilsen fra menigheten inn
i hver heim, og knytte båndet mellom
oss her i Sannidal menighet. Måtte Gud
få velsigne denne gjerning så det kunne
tjene til å bygge hans kirke og velsigne
hans folk.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1945
Takk!
Ord blir ofte fattige når det er noe en
særlig vil ha sagt. Men vi kan ikke på
annen måte nå alle som i disse tre årene
med gaver, gode ord, oppmuntring og
forbønn ga oss støtte, enn å si hver enkelt av hjertet:Takk!

Vi vil aldri glemme Sannidal menighet for det vi fikk ha sammen i disse år.
Fellesskapet i kampen på heimefronten,
gleden over gode nyheter, opplevelsen
av Guds underfulle styrelse med mange
ting, - og ikke minst den strålende dagen
med smil over bygda, med norske flagg
og vårsol og song i skogen, - og med det
største av alt møtet i Guds hus i et fritt
Norge!
Må Guds rike nåde og fred følge med
Sannidal menighet i dagene som kommer.
Prestefamilien.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1945
Minnegudstjeneste
for falne – militære, sivile, sjøfolk, hjemmefront, fanger vil bli holdt i kirken
søndag 16 sept. Kl. 11.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1945
Fødselsmeldinger
skal nå igjen sendes til soknepresten for
alle barn hvis foreldre tilhører Statskirken. Melding kan skje skriftlig eller
muntlig, skjer den skriftlig må lovlig
blanketter brukes.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1945
Konfirmantfest
Kil og Mo Y. A. har konfirmantfest på Kils
bedehus søndag 28. okt. kl. 4.Tale av ungdomssekr. Clausen og soknepresten.
Fri bevertning for konfirmantene.
Kollekt. Alle velkommen.
Sannidal menighetsblad nr. 4 1945
Siste nr.
Trykkingen ble dessverre forsinket. Den
elendige kraftforsyningen i distriktet har
skylden.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1945
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2015

Sannidal kirke.
Som man vil ha lagt merke til er det blitt
en del forandringer i kirken. Nye vinduer
og nytt galleri. Det er forresten ikke riktig å si det er nytt, det er det gamle som
kommer tilbake, og det ser ut til at det
gamle her er det beste.
Menighetsrådet har vist stor interesse
for arbeidet med kirken, den komitè som
arbeidet med vinduene besto av tre medlemmer: Knut Eikehaug,Tomas Wastøl og
Knut Lindheim. De fortjener stor takk for
sitt arbeid.
Det gjenstår nå å få et høvelig lysarrangement, og når tida kommer få kirken
malt.
Sannidal menighetsblad nr. 5 1945
Tillitsmenn
Når det nå velges nye styrer i misjonsforeningene i kretsene, ville det være greit
å velge tillitsmann for Menighetsbladet
med engang, så vi kunne få hatt årsmøte
i slutten av januar til valg av styre.
Tillitsmennene kunne så sende inn
en liten rapport fra kretsen for året, vi
hadde noe slikt engang, og det var gildt
å få høre litt om arbeidet i årets løp i
misjonsforeningene. Likeså vil det være
av interesse å få oppgitt hvem der er
valgt til formann og med i styrene for de
forskjellige
bedehus.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1945
Menighetsbladet
vil si alle lesere, alle som har sendt inn
artikler, og alle som har støttet økonomisk, en hjertelig takk og ønsker alle et
rikt og
velsignet nytt år.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1945
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Telefon 35 98 40 00
Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
Ta kontakt for avtale
– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

SKAGERAK TREPLEIE

• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing
• Vedlikehold av grøntanlegg
• Landskapspleie • Skogkultur
PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no

Terje Pedersen
Tlf: 901 36 115
terje.flisogmur@gmail.com
Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,

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

VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

Støtt våre
annonsører
– de
Bakeri
Kragerø  35 98 11 15
blir formidlet av
Volum
E-18  SKADEFORSIKRING
35 99 22 21
TERRA
støtter
oss!
Kragerø
Bakeri
Kragerø: Sparebank
P. A. Heuchsgt. 25

Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
TERRA
VARME
OG ENØK,SKADEFORSIKRING
hovedsaklig innen næringsbygg.
– i flo og fjære siden 1840

www.kragerobanken.no

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

www.drangedalsparebank.no
Kragerø Sparebank
Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

98 21 94

Sparebank
Kragerø Sparebank
SannidalKragerø
Bilverksted
og bensinstasjon
«Lokalbanken siden 1840»

Vi arbeider med; VENTILASJON, INN
Tlf. 35 98 65
00
Kragerø
Sparebank
VARME OG ENØK,
hovedsaklig
innen n
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no

Støtt våre annonsører,
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
Støtt
våre
annonsører,
TERRA
SKADEFORSIK
www.drangedalsbanken.no
Telefon 35 98 40 00
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
«Lokalbanken siden 1840»
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– etablert 1960 –

Vakttelefon: 35

blir formidlet av

www.bkd.no

Støtt våre annonsører,
18
de støtter oss

14
SAME0109 14

SAME0109 14

blir formidlet av

www.drangedalsbanken.no
Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75

Kragerø Spareban

Kragerø S

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd

Døpte:
18.12.14 A-Ngun Thorsen
25.12.14 Mathea Knudsen
18.01.15 Wilma Nikoline Vårdal Paulsen
01.02.15 Markus Pedersen

VIGDE:
03.01.15	Solveig Ugelstad Rivelsrud og
Jo Are Ingvaldsen

Døde:
18.11.14
24.11.14
09.12.14
10.12.14
17.12.14
07.01.15
25.01.15
26.01.15
01.02.15
23.02.15

Valborg Hegland	
Erling Skottmyr	
Sigrid Kurdøl	
Gerd Strand	
Rolf Gregersen	
Anna Waasjø	
Inge Magne Berg	
Owe Myhre	
Anne Marie Thorsen	
Grethe Nilsen	

f.1921
f.1925
f.1915
f.1920
f.1954
f.1926
f.1921
f.1951
f.1952
f.1940

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
Trosopplærer:
Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346

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

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no

VI ER HER – ALLTID!

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2015
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Velkommen
til gudstjeneste!
MARS
Torsdag 26. mars kl. 18.00
Påskevandring i og ved
Sannidal kirke
29.mars: Palmesøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

APRIL

Fredag, 3.april: Langfredag
Sannidal kirke kl.09.00
Pasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens Bymisjon i
Kragerø
5.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Sosial innsats i
Bangkok - Nådehjemmet
Mandag, 6.april: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe
Offer til Prosjekt Sosial innsats i
Bangkok - Nådehjemmet

SANNIDAL KIRKE

Åpen kirke
torsdager
fra kl. 21.00 – 22.00
Kveldsbønn
KL. 21.30 – 22.00

19.april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Offer til Normisjon i Telemark

Offer til Prosjekt
Funksjonshemmede i El Alto
Mandag, 25. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe
Offer til Gautefall Fjellkirke

Onsdag 22. april
Kjølebrønd bedehus kl. 19.00
Salmekveld. Brorson i toner og
bilder.
Michael Wohlenberg
26.april: 4. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal Soul Children
Kollekt til menighetsarbeidet

MAI

Lørdag, 2.mai:
Sannidal kirke kl.13.00
Konfirmasjon.
Kollekt til menighetsarbeidet

31.mai: Treenighetssøndag/
1. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

JUNI

7.juni: 2. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Michael Wohlenberg
14.juni: 3. søndag i
treenighetstiden
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i prostiet

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

21.juni: 4. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

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

Med forbehold om endringer

24.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg

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

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

