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Tre dager dødens
fange han var
før han stod opp og
seiren var klar.
Tvers gjennom gravens
stengsel han gikk.
Frelse og fred ved
Jesus vi fikk.
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Ingebjørg

Meckys
hjørne

Prestens påskehilsen
Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Denne påskesalmen har 50 års jubileum
i år.Teksten ble skrevet i 1966 av en
teologistudent i Tanzania. Bernhard Kyamanywa ble senere prest i den lutherske
kirken i Tanzania. Bernhard tilhører den
sangglade Haya-stammen fra Bukobaregionen vest for Victoriasjøen. Han skrev
teksten til en lokal folkemelodi.
Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han
gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk.
En amerikansk misjonær oversatte salmen til engelsk i 1969. 10 år senere skrev
Anne Brodal en norsk tekst. I vår nye
salmebok står den på nordsamisk også,
oversatt i 1984 av Per Oskar Kjølaas som
senere ble biskop i Tromsø.
”Seier’n er vår” synger vi mye i Norge i
forbindelse med bragder i skisporten.
Apostelen Paulus skriver at Jesus ”sto
opp den tredje dagen etter skriftene”
(1 Kor 15,4). Hans oppstandelse gjør at
vi skal leve etter døden. Paulus synger:
”Gud være takk som gir oss seier ved vår
Herre Jesus Kristus!”
(1 Kor 15,57).
Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se, der er stedet hvor han ble lagt. Han
har stått opp – som selv han har sagt.
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På påskedagen synger vi om den tomme
graven. Hallo Kragerø overfører også
i år påskesangen fra Sannidal kirke til
alle hjem. I alle verdens land og på alle
verdens språk synger vi om Jesus Kristus:
Hans død og oppstandelse gir oss tilgivelse og evig liv.
Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav,
gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
Salmen har et omkved, skrevet i nåtid:
Jesus er her. Han lever. Han er med oss
i hverdag og høytid, hver dag og hver
natt. Etter nattens mørke venter Guds lys.
Påskesalmer kan synges hele året! God
Påske!
Lov ham og pris ham, vår Frelser og
venn, han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er. Halleluja!
Vår Jesus er her!

Min
salme
O, Jesus åpne
du mitt øye

P

appa spilte fiolin. Han vokste opp
i Kjølebrønd, og der var det - og er
det - et rikt sang- og musikkliv. De hadde
til og med eget strykeorkester! Erling
Mørland var primus motor for alt kor- og
musikkliv.
Hjemme hos oss var det mye sang og
musikk. Vi hadde et mer eller mindre fast
repertoar. En salme måtte alltid med: Lina
Sandells «O, Jesus åpne du mitt øye». Det
var pappas salme. – En sterk tekst- med
en vakker melodi (lett å synge «annenstemme» til). Den har også blitt min
salme! Hvert vers taler for seg.
Jeg ser med glede tilbake på disse
sangstundene hjemme i Kil!

Karin Johanne Braaten

O Jesus, åpne du mitt øye
så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
/:som faderomhu for meg bær:/
Jeg har en bror som ved min side
vet om min sak og ber for meg
Jeg har en nådestrøm så vide
/:som himlens hvelving strekker
seg:/
Jeg har en talsmann tro i nøden
en trøster og en hjelper god
Jeg har et evig liv i døden,
/:en evig fred i Jesu blod:/
Jeg har et evighetens rike
et nåderike, det er sant!
Jeg har en krone uten like
/:en arv som Jesus til meg vant:/
Ei burde jeg da gå og sørge
jeg er en mektig konges brud
skjønt tvil og vantro vil meg spørre:
/:Hvor er din høyhet og ditt
skrud?:/
O Jesus Krist, forøk meg troen
så jeg kan se min herlighet
og aldri, aldri glemme kronen
/:du har beredt fra evighet:/
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Konfirmanter i
Sannidal kirke
lørdag 7. mai kl. 13.00
Rebecka Andrea Andersen
Samuel Sule Andersen
Tomas Barland
Hannah Skauen Bertelsen
Truls Moi Felle
Kjetil Fjellheim
Martine Eilertsen Hulløen
Olav Bråtane Lemvik
Ida Wehus Pedersen
Håvard Holte Robertsen
Ørjan Hansen Rødelv
Thea Snøås
Mari Sørdalen
Sindre Bergslien Svendsen
Johanne Thorsen
Christian Vindfjell-Rendtler
Kaia Øverland
Malene Elefskås Aardalen

BARNEKORET
HILSER…

…og takker trosopplæringsutvalget
hjertelig for de flotte rytmeinstrumentene.
De blir flittig brukt på øvelsene til
stor begeistring for barna. Egentlig
burde det være mulig å formidle lyd i
menighetsbladet, sånn at alle kunne
få høre den entusiastiske spillingen.
Men kanskje blir vi så flinke at vi
engang kan bruke instrumentene på
en gudstjeneste… Se bilde side 8
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MENIGHETSMØTE.
Den 31. januar ble det avholdt
menighetsmøte i Sannidal kirke.
Møtet var lagt etter gudstjenesten
denne søndagen. Hva er så egentlig et
menighetsmøte?
Vi sakser fra Kirkeloven:
§ 10.Menighetsmøtet.
Menighetsmøtet består av de
stemmeberettigede i soknet. Bare de som
møter fram personlig, kan stemme. Også
biskopen, prosten og soknepresten kan ta
del i møtet, men bare stemme om de ellers
er stemmeberettiget i soknet.
Menighetsmøtet kalles sammen av
menighetsrådet så ofte det er påkrevd
eller finnes ønskelig eller når minst 20
av soknets stemmeberettigede krever
det……..
§ 11.Menighetsmøtets oppgaver.
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring
av ny, godkjent salmebok og liturgi og
andre saker som etter bestemmelse av
Kongen eller departementet overlates til
menighetsmøtets avgjørelse…
Saken denne dagen gjaldt innføring av ny
salmebok til bruk i gudstjenesten. Sannidal
menighet har hatt god anledning til å gjøre
seg kjent med «Salmebok 2013» gjennom
salmekveldene det siste året.
Og ingen hadde noe imot at den nye
røde salmeboka erstatter både den gamle
salmeboka fra 1985 og Salmer 97.
«Salmebok 2013» inneholder mange av
salmene fra begge utgavene samt endel
nye. I tillegg inneholder den nye salmeboka
en bønnedel.

Det skjedde…
DESEMBER
Nå vil JEG gjerne bli hørt! JEG er den
hvitmalte kirken i Sannidal, som har sett
og hørt alt som har skjedd innenfor (og
utenfor) mine vegger, i snart 250 år. Jeg
har tålmodig og føyelig latt folk skalte og
valte med meg i alle disse årene, og jeg
må si at jeg har vært utrolig tilpasningsdyktig. Og litt takknemlig for at menighetsbladets redaksjon denne gangen
velger å la MEG fortelle om alt som har
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skjedd i kirken og i menigheten disse
siste månedene. Kanskje kommer jeg til å
drømme meg litt bort…men dere får ha
meg unnskyldt.
Presten – han de kaller Mecky – sa at
det var et nytt kirkeår på gang i slutten
av november. Det har jeg for så vidt fått
med meg for lenge siden – at kirkegjengerne har sitt eget år. De er noe for
seg selv. Fint å markere et nytt år med
konsert, da! Korpset som var her først i
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desember hette Kragerø musikkorps. De
var kjempeflinke, og jeg husker at de var
her forrige året også.
Søndagene er helt spesielle. Da skjønner alle hvor viktig det er at det finnes
sånne som meg. Og det er fint at den
første gudstjenesten i desember markerer fred og menneskerettigheter. Tenk
om alle kunne hatt det like bra som oss i
Sannidal! De som har kommet til gudstjeneste synger en salme som er mye eldre
enn meg. Den eldste kjente kristne salme
som fortsatt synges, «Folkefrelsar, til oss
kom». Jeg har latt meg fortelle at salmen
er skrevet av biskop Ambrosius av Milano
på 300-tallet.
Søndagen etter var det konsert igjen.
Og nå var det både små og store som
sang og spilte. Husker jeg hva de hette?
Jo, det var Skolemusikken og Blåsegruppa, Barnekoret, Juntos og Laudate.
Og etter konserten serverte noen damer
gløgg og pepperkaker til alle som kom.
Jeg venter liksom på denne konserten
hvert år. Selv om det blir litt styr og ståk,
så setter jeg pris på all den fine sangen
og musikken.
Jeg venter på skolegudstjenestene også,
jeg. Da fylles benkene opp og det summer i stemmer. De største elevene kommer på kveldstid. Fredsmesse kalles det,
og jeg snappet opp at det denne dagen
deles ut noe som kalles Nobels fredspris.
Ikke her i Sannidal, da, men i hovedstaden.
Jeg – som «alltid» har vært her – vet at
for snaut 50 år siden var det ikke gudstjeneste på julaften her hos meg. Det hadde
vært helt utenkelig nå. Julaften dette året
var en fantastisk opplevelse med fullsatt
kirke og flere kor med små barn, større
barn og ungdommer. Og alle som var
samlet sang de samme julesangene som
jeg «alltid» har hørt. Som jeg har sagt tilpasser jeg meg bra til det som skjer, men
det er noe med disse sangene da. Jeg blir
varm i sjela av sånt!
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Noe jeg vil si jeg lengter tilbake til er
den tiden da alle kirkebenker var fylt opp
på 1. juledag.Tenk om mange flere hadde
vært her denne juledagen og fått høre
verdens vakreste musikk! Kammermusikk ved prest Mecky på cello, organist
Robert på bratsj, organistkone Karolina
på fløyte og organistvikar Kristin også på
fløyte. Sannelig har Händel laget mye fint!
Han levde før jeg ble bygget.
Så kommer vi til det som etter vanlige
menneskers tidsregning kalles nyttår.
Og kirkefolket markerer også det. Etter
nyttårsaftensgudstjenesten blir jeg forlatt,
men bruker de siste timene av 2015 til
å se tilbake på et godt år. Året da jeg ble
vasket og skrubbet og malt, og kan stå
her hvitmalt og fin.
«Midt i vår verden her hvor vi bor, står
et bygg som et tegn på vår tro»
JANUAR
I det Herrens år 2016 står jeg her enda.
Som et landemerke, med mitt høye tårn.
Og jeg håper jeg får oppleve mange flere
år i denne fantastisk flotte bygda. Jeg
har erfart at mange bryr seg om meg og
ønsker at jeg skal se fin og velholdt ut.
Jeg er kanskje over middels forfengelig,
slik det sømmer seg en eldre dame, men
årene har lært meg at det er det indre
som teller. Skjønt, ved den første gudstjenesten dette året kommer det tydelig til
syne at alderdommen har satt sitt preg.
Det er kuldegrader og vind ute – og til
dels inne også. Glisne dører og gamle
vinduer er effektive «lufte»kanaler. Jeg
blir litt flau, men håper menigheten lar
seg varme av prestens ord.
Midt i januar er det gudstjeneste igjen.
Denne dagen døpes William på 5 måneder. Han er en fin liten krabat som passes
godt på av storesøster Hannah. Det er
høytidelig med barnedåp synes jeg. Og
om kirker hadde øyekrok hadde det nok
kommet en liten tåre der.

Jeg har ganske mye respekt for den
gamle døpefonten som står i kirken. Den
er mange hundre år eldre enn meg, og
kommer fra Gotland. Jeg har en gang
hørt presten si at i kirken i Tyskland der
han ble døpt står det en tilsvarende døpefont.
Denne søndagen snakker presten om
julekrybba, gjeterne og vismennene. Og
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jeg fryder meg over å få høre enda flere
gamle julesanger.
Jeg er ikke alene fra mandag til lørdag.
Omtrent hver eneste dag kommer det
noen innom. Jeg har tidligere synes at
det har vært litt stusselig på kveldene,
men det har jo forandret seg helt. Både
barnekoret og Juntos har øvelser, og sent
på fredagskveldene kommer det gjerne
ungdommer til noe som de kaller Late
Night Service. Og i rundt ett og et halvt
år har det dukket opp en mann hver
eneste torsdag kveld. Han tenner lys og
spiller vakker musikk. Litt etter litt kommer det flere til. Noen setter seg bare
stille ned, andre tenner lys. Og så ber de
for mye og mangt.
Jeg ble ganske urolig inni meg da jeg
skjønte at prest Mecky ikke skulle ha
gudstjeneste hos meg den 24. januar. Var
det virkelig mer attraktivt å reise til Gautefall Fjellkirke? Den er sikkert fin, men
ganske ung og uerfaren. Jeg måtte gå litt
i meg selv. Jeg har jo ikke slalåmbakker
rundt meg. Og det er jo fint at presten
reiser med ungdommene fra KRIK og
SMUK.Tror de hadde det fint… Og snart
har jeg dem her hos meg igjen.
Siste søndag i januar er det familiegudstjeneste. Jeg blir veldig glad av å høre
>>
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på barnekoret! De synger så flott! Og
sannelig er de ikke med og dramatiserer
bibelfortellingen. Forklarelsens berg er
fra nå av på galleriet i nord.
Denne dagen er det mange som ikke vil
gå hjem. De setter seg inn igjen i benkene mine og så hører de om alt som har
skjedd i Sannidal menighet i 2015. Jeg
vet jo om det meste, men det var likevel
interessant. Og jeg følte meg ganske stolt
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over å være en viktig del av dette. Det må
jeg vel ha lov til?
«Midt i vår verden, her hvor vi bor, reiser tårnet seg opp som en mast»
FEBRUAR
Jeg kjente det liksom på meg. Denne måneden kommer det til å skje noe spesielt!
Og så har jeg hørt at noen sånn i forbifarten har snakket om det å være
våken. Våken? Ja, jeg håper
da inderlig at alle som kommer hit holder seg våkne! Det
skulle ta seg ut om noen la seg
til å sove her hos meg.
Og så var det altså akkurat det som skjedde. Den
første lørdagen i februar begynte akkurat som alle andre
lørdager. Det vil si, jeg kjente
jo at jeg var litt varmere enn
jeg pleide. Så kanskje kirketjeneren (som heter Palmar)
hadde satt på varmen et døgn

for tidlig? Så kom presten. Jeg er vant til
at han kommer innom både seint og tidlig, så det var ikke noe uvanlig. Men det
kom enda flere, både voksne og barn. De
hadde med seg sekker og soveposer.
Jeg tenkte så det knirket i bjelkene. Jeg
HADDE jo opplevd dette før! Elleve- og
tolvåringer som overnattet hos meg!
LysVåken ble det kalt. Første gang det
skjedde var jeg redd for at de kom til
å ødelegge de fine tingene mine, rote i
sakristiet, og forstyrre MIN nattesøvn.
Jeg hadde ingen grunn til å være redd.
De oppførte seg fint, og jeg ble rent glad
i dem.
Så denne lørdagen senket jeg skuldrene
og gledet meg over å være vertskap. Bildene på side 10 og 11 får tale for seg.
Men jeg må fortelle litt fra gudstjenesten på søndag. Da ble lille Astrid på 3
måneder døpt. For fire år siden ble storesøsteren hennes, Andrine, også døpt her.
Det husker jeg helt tydelig. Astrid hadde
forresten godt sovehjerte. LysVåken-sangen ljomet mellom veggene mine, men
hun var helt uanfektet av det.
Og så var jeg nesten sprekkeferdig
av stolthet da alle barna fra LysVåken
viste fram alle de fine skattene mine.
Den gamle bibelen fra 1589, lysestakene
fra middelalderen, brødesken fra 1703
og vinkanna fra 1708. Jeg skvatt litt da

presten sa at dette ikke var de viktigste
skattene vi hadde i kirken. Etter å ha
tenkt meg litt om måtte jeg medgi at
han hadde rett i at barna som var der har
større verdi.
Torill i redaksjonskomiteen har sagt
til meg at hun vil fortelle om salmekveldene som har vært her hos meg. Så da får
hun nesten få lov til det. Jeg trives med
salmer, noen av dem er jo på min alder.
Jeg avslutter for denne gang med å
fortelle at det var gudstjeneste hos meg på
kongens bursdag, den 21.februar. Jeg gløttet ut gjennom gluggene mine, men kunne
ikke se at noen hadde heist flaggene.
Kongen var jo ikke til stede her, da, men
likevel. Ved første øyekast så det ikke ut til
at det var så mange andre her heller, men
det var bare fordi de hadde klumpet seg
sammen på de bakerste benkene..... Da
jeg løftet blikket mot alteret så jeg at det
var bare to lys der. Var dette en form for
sparekampanje? Det pleier jo å være fire!
Det er mye en gammel dame kan
undre seg over. Jeg tror forresten jeg
skjønner hvorfor det bare var to lys på
alteret. Det er fastetid og alt skal være litt
enklere da. Sånn at en kan fokusere på
det som er viktig. Det klarte visst ikke jeg
denne dagen.
Det har vært fint å få fortelle fra mitt liv
og mitt ståsted. Jeg er spent på om jeg får
fortsette med det. Jeg er jo så
glad i å fortelle at jeg finnes.
Midt i vår verden, her hvor
vi bor, finnes vern for en
utmattet sjel.
Sannidal kirke – 245 år. M.p.p.
Tekst i kursiv hentet fra
salmen «Midt i vår verden»,
Salmebok 2013, nr. 561
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Samling i
kirken ved
Sven.
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Fra
søndagens
gudstjeneste.

Bobbie og
Solveig har
laget lykter.

Samling i
våpenhuset.
Mecky forteller
om døra fra den
gamle stavkirken.

Kirketjener
Palmar i klokketårnet. Elisabet og
Marlin er klare til å
ringe med kirkeklokkene.

En framtidig organist?
Mathea spiller.
Klar for pizzaspising! Hjelpeledere Ingrid og
Emma til høyre,
nærmest
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Salmesang
OG JUBELKLANG!
S
almekveldene i Sannidal kirke har et
mangfoldig innhold, kall det gjerne
salmesang med mye ’attåt’. En av
de første kveldene sist høst ble innledet
med flott barokkmusikk for cello, bratsj
og to fløyter fremført av kvartetten
Kristin og Mecky Wohlenberg, Karolina
og Robert Czyz. Det var musikk med
både kraft og eleganse og tilhørerne var
begeistret. Heldige er vi som har slike
dyktige musikere i menigheten!
Menighetskoret vårt har deltatt flere
ganger og det er alltid godt å høre dem.
’Laudate’ skaper høytid og gir salmekvelden et løft, dessuten får vi inspirasjon til
vår egen sang.
Vi husker kanskje NRKs storsatsing
Salmeboka minutt for minutt. I Sannidal
kirke er det Salmeboka måned for måned,
ca halvannen time hver gang, med en
fin blanding av gamle, kjente og helt nye
og friske salmer. Noen melodier er litt
krevende og litt famlende kan sangen da
bli. Men utfordringer er vel bra? Og vi
får god drahjelp av Robert på orgel eller
Kristin på piano.
Hver salmekveld tar opp et spesielt
tema knyttet til kirkeåret og årstiden.
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Her er noen eksempler:- Vintersalmer og
åpenbaringstid.-Askeonsdag og fastetid.
Prest Mecky binder det hele sammen
på en interessant måte - med historien
bak salmene, litt kirkehistorie og noen
personlige betraktninger og beretninger.
Kirke og kultur hånd i hånd!
Når vi sitter i kirkerommet, er del av et
fellesskap der og opplever musikken og
ikke minst sangen, da er det lett - og godt
å synge refrenget i salme 104 ’I et skur
ved Betlehem’:
Han er her når vi synger,
han gir liv, lek og latter,
himmelrikets skjulte skatter.
Og vi ser: Gud er god.
Den nye salmeboka er flott, innholdsrik,
god å bruke, men er slett ikke gratis for
menigheten. Da er det greit å kunne gi et
bidrag gjennom kollekten til innkjøp av
bøker. Samtidig kan det jo være en TAKK
for et fint arrangement. (Skikkelig vinn
- vinn, dette) Flere sangkvelder blir det
utover våren, og i følge pålitelige kilder
fortsetter de også til høsten. Og kanskje
vi igjen får høre en kvartett spille vakker
musikk...
Torill Bjørn.

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 – 19.00
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

KRIK
Alder: Fra 8. klasse.
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Niklas Wohlenberg: 952 85769
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
Høst 2015:
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 93 260
KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Øyvind Barland – tlf. 977 38 602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2016
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TUR TIL BOLIVIA

påsken
2017

S

annidal menighet ønsker å arrangere en menighetstur til Bolivia og
menighetens misjonsprosjekt der,
påsken 2017.
Er det noen i menigheten eller nabomenighetene Helle og Kroken som har lyst
til å bli med på en spennende tur….?
HAR DU LYST TIL Å BLI MED PÅ…..
• Å besøke flere misjonsprosjekt?
• En hyggelig tur med andre i menigheten eller nabomenigheten?
• Oppleve behagelig klima og spektakulær natur?
• Påskegudstjeneste på fjell på 4200
m.o.h?
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• Lokale påskesermonier?
• Ekstrem høyde?
• Indianermarked?
• Møte indianerkultur?
• Restaurant med god mat og panfløytemusikk?
• Tur på Titicaca sjøen med overnatting
på Soløya?
• Sykle dødsveien eller kjøre firhjuling i
Andesfjellene?
• Gondoltur til markedsplass
HENSIKTEN MED TUREN
• Vi ønsker å se og oppleve kristent
misjonsarbeid på nært hold i Andesfjellene.

• Vi ønsker å komme tett på folk og kultur i La Paz og El Alto i Bolivia.
• Vi ønsker å bli inspirert slik at vi kan
skape ekte engasjement for prosjektene
hjemme i etterkant av turen.
• Vi ønsker å få gode opplevelser
sammen fra en spennende del av verden.
BEGRENSET ANTALL PLASSER
Vi planlegger turen for 16 deltakere. Vi
tenker at en må være 18 år for å delta.
Ungdom på 16 - 17 år kan delta sammen
med foreldre
PRISANTYDNING PR DELTAKER
Ca: 10 000 - 12 000 kroner (høy USD
kurs)
Dette vil dekke flyreisa, oppholdet på
Casa Alianza (med frokost) i La Paz og
felles bussturer.
Prisen vil være avhengig av hvor mye
vi greier å samle inn i forkant av turen,
stipender osv.

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2016

Påmelding fra påsken 2016 til
Sannidal menighetskontor:
sannidal@kragerokirkene.no
Informasjonsmøte?
Det vil bli et informasjonsmøte
i god tid før turen.
Kontaktpersoner for spørsmål:
Mirjam Pedersen, Kroken,
tlf: 482 78 884
Berit Skilbrei, Helle, tlf. 412 36 953
Stig Bråtane Lemvik, Sannidal,
tlf: 958 15 211
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Klipp fra
gamle menighetsblad
Menighetsbladet
Det lykkedes dessverre ikke på grunn
av trykningsvanskeligheter å få bladet ut
til påske. Fra høsten tror vi det skal bli
orden på sakene.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1946
Soknepresten
har ferie fra 14. juni til 9. juli. Sokneprest
Fougner, Kragerø er vikar. Klokker Lindheim vil være behjelpelig med attester
m. v.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1946
Kil bedehus
Konfirmantfest arrangeres av Kil avholdslag søndag 20. oktober kl. 17.Tale av
prest og klokker, sang og musikk, bevertning. Alle hjertelig velkommen!

Sannidal menighetsblad nr. 2 1946
1. Sannidal speidertropp
har tur til Kjølebrønd søndag 27. okt.
Reise fra Kil kl. ½ 10.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1946
Tillitsmenn
Vi vil minne om at når der nå snart skal
velges nytt styre i misjonsforeningene
rundt i kretsene, vil man også huske å
velge en tillitsmann for Menighetsbladet.
Det gjelder: Mo, Lindheim,Kjølebrønd,
Kil, Vafoss, Åtangen, Helle, Holtane, Farsjø.
Send også beskjed til redaktøren om
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valg av styre i kretsen, det har interesse
for leserne å følge litt med.
Sannidal menighetsblad nr. 3 1946
Oppmuntring
Det har vært meget kluss med
Menighetsbladet dette året. Først vanskeligheter med å få trykt det fordi trykkeriene var overbelastet, og så en betydelig
stigning i utgiftene. Jeg har iblant tenkt
på om vi ikke likså godt skulle gi det hele
opp inntil videre. Er det av noen særlig
betydning at det kommer ut?
Dessverre, vi mennesker er så snare til
å gi opp, vi blir lei og utålmodig, og vi vil
gjerne høste straks vi har sådd. Men så er
Gud tålmodig og sender oss en oppmuntring iblant for at vi ikke skal gå trett. Slik
kom det forleden en mann fra Vafoss og
stakk til meg ti kroner med takk for gode
påminnelser gjennom bladet. Det er han
som skal ha takk, både for pengene og
for ordene som fulgte med. De betydde
nok mer enn han sikkert selv tenkte over.
Og så tar vi fatt på ny, og ønsker at
Menighetsbladet må få fortsette sin lille
gjerning i menigheten.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1946
Juleferie
Mange «utflyttede» sannidøler vender
hjem på ferie til jul. Det er hyggelig å se
dem igjen, og intet gleder oss mer enn å
høre at det går bare godt med arbeid og

studier og skole, og hva de nå alle er
gått i gang med.
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1946
Gjester
Det er hyggelig med besøk, men det er
ikke alle gjester som er like velkomne.
Her kommer iblant en gjeng med toget,
lørdags- og søndagskvelder, med flaske
på baklomma, bråk og leven. Skulle
det ikke gå an å få sagt dem på en pen
måte at de er hjertelig velkommen til
Sannidal, men da må det være uten
flaske og med skikkelig oppførsel. Det
synes være enkelte som syns de kan
oppføre seg som banditter straks de
kommer over bygrensa, eller over i en
annen bygd.
	 Sannidal menighetsblad nr. 4 1946
Bidrag
Fra flere har jeg i det siste fått gaver
til bladet. Hjertelig takk til hver enkelt.
Kvittering vil bli sendt fra kassereren. r.
Sannidal menighetsblad nr. 4 1946
Sannidal Menighetspleie
fikk iår ialt kr. 1500,- å dele ut. Vi sender hermed hjertelig takk til alle som
ga oss støtte. Ikke minst en takk til Frikirkens sangkor som også i år arrangerte den festlige sangunderholdning på
Gimle til inntekt for Menighetspleien.
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1946
Det gamle år
går snart ut, og dette blir det siste nr.
iår. En takk til alle Menighetsbladets
bidragsytere, alle som har hjulpet oss å
greie utgiftene, og alle lesere, takk for
godt samarbeid. Måtte denne lille gjerning fortsatt få være til velsignelse.
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1946
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2016

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de støtter oss!

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Verdighet ved
livets slutt

www.bkd.no

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken:

35 98 21 94

T R AFO
arkitektur
www.trafoarkitektur.no
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Direktesalg

GRAVSTEINER

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninge

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

Telefon 35 98 40 00

Med sportslig og elegant design, innovativ teknologi og materialer i høy kvalit

gjør det
å skreddersy
etter dine ønsker.
Tilgjengelig
Salg nye
ogenkelt
brukte
biler •bilen
Reparasjon
av lette
og utstyr som
kjøreglede og komfort. Ny motor- og automatgirteknologi gir en perfekt balan
tunge
kjøretøy
•
Hydraulikkslanger
•
Valvoline
effektive og sømløse girskift. Mer eleganse, mer komfort, mer kjøreglede - la
oljeprodukter
• Batterier • Dekk • Rekvisita
Veiledende pris fra kr 244 950,-

“Ditt komplette se

Sannidal • Tlf. 35 99 07

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

Fem års•
fabrikkgaranti:
For vilkår og betingelser, se www.hyund
Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forb
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Eu

SKAGERAK TREPLEIE

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

Terje Pedersen

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

Tlf: 901 36 115
terje.flisogmur@gmail.com

www.skagerak-trepleie.no

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

Viwww.sannidal-bilv.no
arbeider med; VENTILASJON,
INNEKLIMA,
• post@sannidal-bilv.no
VARME OG ENØK,Tlf.
hovedsaklig
innen næringsbygg.
35 98 65 00

Vi arbeider med;
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

Kragerø Sparebank
Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75

– i flo og fjære siden 1840

Kragerø Sparebank

www.kragerobanken.no

«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører,
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
www.drangedalsbanken.no

www.drangedalsparebank.no
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Tlf. 950 44 749 • post@lomu.no • www.lomu.no

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd

DØPTE:
17.01.16 William Brenna Magnussen
07.02.16 Astrid Humlestad

DØDE:
11.12.15 Øistein Jarandsen
14.12.15 Per Lindheim
26.12.15 Hans Ketil Bakke
17.01.16 Solfrid Helene Olsen
23.01.16 Doris Solberg

f.1934
f.1923
f.1923
f.1940
f.1926

Sannidal kirke og
menighet på nett:

www.sannidalkirke.no

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2016

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
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Velkommen
til gudstjeneste!
MARS

20.mars: Palmesøndag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg.
Dåp.
Offer til menighetsarbeidet
Torsdag 24. mars: Skjærtorsdag
Sannidal bokollektiv kl. 11.00
Sannidal omsorgsboliger kl. 11.30
Andakt. Michael Wohlenberg
Sannidal kirke kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Laudate
Offer til Kirkens Bymisjon i
Kragerø
27. mars: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
Offer til Prosjekt Sosial innsats i
Bangkok - Nådehjemmet
Mandag, 28.mars: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til Prosjekt Sosial innsats i
Bangkok - Nådehjemmet

APRIL

3.april: 2.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg.
Sannidal kirkes barnekor,
Hellekirkens minikor, Angels og
Juntos.
Offer til Søndagsskolen i Telemark

Onsdag 13. april
Sannidal kirke kl. 19.30
Salmekveld.
Michael Wohlenberg. Laudate.
Tema: Påsketid og våren.
17.april: 4. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg.
Dåp.
Offer til KRIK – Sannidal og
Kragerø

Mandag, 16. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste
felles med Levangsheia menighet
Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall Fjellkirke
Tirsdag, 17.mai: Grunnlovsdag.
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til speiderne i Sannidal

24.april: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe. Samtale med
konfirmantene.
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal Soul Children.
Kollekt til menighetsarbeidet

29.mai: 2.søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Normisjon i Telemark

MAI

5. juni: 3.søndag i
treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

1.mai: 6. søndag i påsketiden
Ved Sannidal kirke kl.08.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Frokost i Kirkestua etter
gudstjenesten.
Lørdag 7. mai.
Sannidal kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet
8. mai: Søndag før pinse
Sannidal Bokollektiv kl. 11.00
Nattverdgudstjeneste
Michael Wohlenberg
15.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt
Funksjonshemmede i El Alto

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

JUNI.

12. juni: 4. søndag i
treenighetstiden.
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i Bamble prosti
19. juni: 5. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
26. juni: 6.søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lekmannsgudstjeneste
Med forbehold om endringer.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

