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Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
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Jeg levende så
ham i haven

I

min barndom bodde jeg i en
prestegård nær den tyskdanske grensen. Huset og
låven var omgitt av en stor hage.
På nordsiden sto det mange
høye trær. En allé ledet opp mot
gårdsplassen med en rund plen
og et lite tuntre. Opprinnelig var
det to tjern på hver side av alléen.
Bak fjøslåven mot vest lå det en
grønnsakhage. Og mot øst var det
hekker og bærbusker. Der hadde
det tidligere stått en sidebygning.
På sørsiden bak hovedhuset lå det

plener og blomsterbed. Hver vår var
den ene plenen dekket av et fiolett
krokushav.
Hagen var omgitt av voller og hekker som et lunt vern mot den evige
vestavinden. Og bak sørvollen utenfor den indre hagen lå det en egen
frukthage.
Det var i denne store klosterlignende hage at jeg vokste opp. Og det
var i denne prestegårdshagen at jeg i
min fantasi så bibelhistorien utvikle
seg. Fortellingene om Jesus skjedde
her i min hage. De var nok inspirert
av bildene i den
kjente barnebibelen av Anne De
Vries.
Jeg ser fortsatt
foran meg Getsemanehagen der
Jesus lå på sine
knær og gråt. Dette
var blant busketrærne på skråningen opp sørvollen.
Der kom Judas fra
sidestien med en
flokk soldater for
å ta Jesus til fange.
Disiplene rømte
ned ringveien.
Jeg husker

fortsatt hvor Jesus ble ført til forhør:
Stedet lå rett bak leirbålplassen
sørvest i hagen. I min fantasi varmet
Peter seg ved bålet der. Peter mistet
motet da tjenestejenta utfordret han
på om også han hørte Jesus til.
Korset til Jesus stod oppe på vollen
i hjørnet der sør- og vestvollen møttes. Der døde Jesus i min hage. Han
ble lagt i en grav rett bak sørvollen i
vestre enden av frukthagen.
På påskedagsmorgenen var noen
kvinner på vei til graven. I min
barndomshage gikk de blant trærne
i frukthagen. Der møtte Maria fra

Magdala Jesus. Han var stått opp fra
de døde. Og Jesus selv sendte Maria
tilbake for å fortelle til redde disipler at han ville møte dem på veien.
En gang kom tiden at jeg måtte
flytte fra min barndomshage. Og jeg
ble voksen og reiste ut i verden. Men
når jeg møter påskefortellingene,
dukker bildene fra min barndomshage opp igjen. Og jeg fornemmer
budskapet fra frukthagen om at
Jesus vil møte oss på våre veier i våre
hverdager. Han lever. Vi er aldri helt
alene.

Han er ikke lenger i graven, der bleknet til døden han lå.
Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så.
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Min
salme
J

han er så fast en borg» er en inspirasjon
eg har alltid elsket salmer helt siden
i alle livets faser. Her hersker det ingen
jeg begynte å synge i kirkekor som
tvil, ingen søtladenhet og sentimenta6-åring i England. Som korgutt sang vi
litet. Musikken og teksten står sterkt
på gudstjeneste både morgen og kveld
side om side, og dette er bare en av flere
alle søndager, derfor har salmer, og
hundre salmer jeg kunne valgt.
Davidssalmer spesielt, hatt en meget stor
	
Robert Carding
påvirkningskraft på meg. De er en stor
grunn til at jeg ville bli
organist. Salmer er selve
Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.
grunnelementet i min
Han hjelper oss av nød og sorg og vet oss vel å berge.
musikalske utvikling
Vår gamle fiende hård til strid imot oss står.
med sine sterke harmoStor makt og arge list han bruker mot oss visst.
nier og evne til å uttrykPå jord er ei hans like.
ke mye på så kort tid. De
er for alle mennesker og
Vår egen makt er intet verd, snart fikk vi banesåret.
Men én går frem i denne ferd som Herren selv har kåret.
mange av dem er tidløse.
Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist,
Når jeg må velge bare en
den høvding for Guds hær, i ham kun frelse er.
salme, tror jeg det må bli
Han marken skal beholde!
«Vår Gud han er så fast
en borg». Den har tilOm verden full av djevler var som ville oss oppsluke,
knytning til Davidssalme
vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke.
46. Melodien i den første
Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned,
linjen markerer tydelig
han ingenting formår, fordi alt dømt han går.
Et Guds ord kan ham binde.
at Borgen står urokkelig
fast. For meg står denne
Guds ord det skal de nok la stå, og ingen takk de høster.
salmen helt sentralt i
Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode Ånd oss trøster.
kristendommen og i min
Og om vårt liv de tar og røver alt vi har,
egen musikalske verden.
la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få.
Mange store kompoGuds rike vi beholder.
nister, bl.a. Bach, har
Tekst og musikk: Martin Luther 1529
skrevet koralpreluder,
Oversatt av M.B.Landstad 1855
fantasier, o.s.v., over
Nr. 108 i Salmebok 2013
denne salmen. «Vår Gud
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Det skjedde…
DESEMBER
Jeg – den hvitmalte kirken i Sannidal –
har gjennom de siste par årene fortalt
dere mye om meg selv og om hva som
skjer hos meg. Det har vært moro, da…
Og jeg har satt stor pris på at menighetsbladets redaksjon har hatt tillit til meg og
mine forteller-evner.
Men av og til sniker tvilen seg inn: Er
det så sikkert at folk har interesse av hva
jeg har å si? Kanskje ler de bak veggene
mine? Og når jeg kjenner etter, er jeg
faktisk litt sliten av å prestere.
Men siden redaksjonen insisterer på
å høre fra meg også denne gang får jeg i
det minste fortelle dere om noen av mine
nær-den-syvende-himmel-opplevelser.
Søndag ettermiddag 11. desember
2016: Benkene mine er flyttet både hit og
dit. Det rigges stoler og kortrapper og lydanlegg. Presten kommer og går. Palmar
kirketjener kommer også, og han åpner
gluggene mine. Jeg kaster et langt blikk
mot stettet og plakaten, og får bekreftet
at denne kvelden kommer (nesten) hele
bygda for å synge og spille. Jeg kjenner at
det sitrer i meg…
Etter mange år med førjulskonserter
føler jeg at jeg kjenner alle som kommer innenfor dørene mine. Barnekoret,
Juntos, skolemusikkorpset, blåsegruppa
i Kjølebrønd og strykekvartetten. Jeg
kjenner fanklubbene deres også. Så derfor blir jeg i villrede når det kommer tre,
fire, åtte , tretten.. kanskje opptil førti
mennesker jeg aldri har sett før. Halvparten av dem har blåseinstrumenter med
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2017

seg. En liten research klargjør at det er
musikkorpset fra nabobygda Kroken som
gjester Sannidal kirke denne kvelden, og
de spiller sammen med Sannidal skolemusikkorps. Jeg har aldri hørt dem spille
før, mener jeg, men sannelig er de gode!
Tema for musikk-gudstjeneste-konserten er «Det kimer nå til julefest». Klokkene mine jubler – og i løpet av halvannen time blir alle 24 vers av nevnte salme
enten lest eller sunget. Og Mecky prest
forteller. Noe av det vi får høre kunne
dere lese om i forrige menighetsblad.
Salmen er skrevet i 1817 av Nicolai F.S.
Grundtvig. På det tidspunktet var jeg 46
år gammel….. Nå er jeg tohundre år eldre,
og gleder meg stadig vekk over vakker
sang og musikk fra mange tidsepoker.
Som for eksempel denne julesalmen
som blir spilt denne kvelden. Nordnorsk
julesalme fra 1985, med tekst og musikk
av Trygve Hoff. Den jordnære teksten har
jeg hørt sunget ved flere gudstjenester.
Må også si at både “ Den hellige staden”
– spilt av Kjølebrønd blåsegruppe og
avslutningssalmen “Deilig er jorden” gjør
mektig inntrykk på meg.
Kjenner at jeg er glad for å være kirke i
en bygd med så mange dyktige sangere og
musikere. Den gode opplevelsen denne
kvelden kryper inn i veggene mine og blir
der lenge, lenge…
Velan min sjel, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad!
Ja pris din Gud i allen stund med liflig
sang av hjertens grunn.
(Det kimer nå til julefest, v.20)
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JANUAR
Søndag ettermiddag 15. januar 2017.
Etter en litt kald formiddag stiger temperaturen inne. Jeg har forventninger til
kvelden. Aller først er det gudstjeneste.
Enkelt og vakkert. Så er det årsmøte der
det blir fortalt om alt som skjedde i Sannidal menighet i 2016. Og det er sannelig
ikke lite!
(Årsmeldingen kan leses på
www.sannidalkirke.no – redaksjonens
kommentar.)
Sist men ikke minst er det foredrag i
kirken denne kvelden. Det skal dreie seg
om meg og min historie! Nede i Holtsvingen bor en mann ved navn Ragnar Grønåsen som vet fryktelig mye om dette. Han
tar meg og tilhørerne med på en reise
gjennom flere hundreår. De fremmøtte
og jeg lytter oppmerksomt, og humrer
over mange morsomme poenger.
Jeg må forresten korrigere meg selv. Alt
handler ikke bare om meg denne kvelden. Det startet allerede på 1200-tallet,
da stavkirken her i Sannidal ble bygd. En
kirke som var viet den hellige Laurentius.
Artig at Sannidal fikk egen kirke over 400
år før Kragerø fikk det...
Stavkirken var ikke på langt nær så stor
som meg. Den var plassert på den lille
haugen sørvest for meg, der 1840-bautaen står i dag. Det var nok litt annerledes
å være på gudstjeneste der. Ingen benker
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å sitte på, og ingen oppvarming. Men til
denne kirken kom folk fra både Sannidal,
Skåtøy og Kragerø i flere hundre år.
I 1651 fikk Kragerø egen kirke, Christi
kirke. Da kom det ikke så mange til Sannidal, og sannidølene var nok litt skuffet
over det, om jeg kjenner dem rett. En
gang på 1720-tallet oppførte de seg slett
ikke så pent. Da kom residerende kapellan i Kragerø, Tønder, til stavkirken for å
holde gudstjeneste. Det sies at han «ble
møtt med hånlatter og uro under gudstjenesten. Ingen ville heller ofre til presten,
som etterpå konsekvent nektet å preke i
Sannidal»
Etter hvert var det visst så som så med
vedlikehold av den gamle stavkirken.
Håper ikke at jeg blir forsømt på denne
måten…. Men «takket» være dette og
takket være Jacob Mattsøn Lund ble jeg
bygget. Jacob Mattsøn Lund var sokneprest i Kragerø og Sannidal fra 1766, og
ble ganske forskrekket over hvor dårlig
det stod til med den gamle stavkirken.
Han var utålmodig etter å få ny kirke, og
jeg ble påbegynt før det var gitt formell
tillatelse til det.
Manuskriptet mitt vil bli altfor langt
om jeg skal fortelle om alt vi fikk høre.
Men den kloke mannen fra Holtsvingen
fikk mange gode tilbakemeldinger på
foredraget sitt.
Jeg har hørt si at mennesker søker sine

røtter. Jeg som en snart 250 år gammel
kirke fikk vite mye om mine røtter denne
kvelden. Jeg er glad for at materialer og
inventar fra stavkirken ble en del av meg.
Det minner meg på at jeg er en del av en
tusenårig tradisjon.
Det kom et gledesbud til dette landet,
et ord om livets Gud, den ene sanne.
Og Ordet fant sitt rom i kirkesaler,
lød gjennom skip og kor,
ved font og alterbord, i by og daler.
(Norsk Salmebok 2013 nr. 251)

Denne kvelden er kvartetten utvidet
med Robert Carding på cembalo, og blir
til en kvintett. De andre medlemmene
er Kristin Wohlenberg på fløyte, Robert
Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på
cello. De spiller både alene og sammen
med kantoriet.
De to Robert’ene spiller begge på
orgelet denne kvelden. «Dumt» at de er
så flinke til å spille at ingen hører hvor
dårlig orgelet er. Men det blir visst likevel
gitt ganske mange penger til Orgelfondet
denne kvelden.

FEBRUAR
Søndag ettermiddag 12.
februar 2017.
Det har vært en travel helg.
LysVåken-barn har besøkt
meg på lørdag, og har feiret
gudstjeneste sammen med
Juntos og mange andre på
søndag. I kveld kommer
Kantoriet fra Kragerø for å
ha konsert.
Det er mange korister i
Kantoriet. Jeg teller og teller – og kommer til omtrent
40. De er tidlig ute for å
øve, og jeg skjønner raskt
at jeg har noe å glede meg
til. Koret ledes av Robert
Carding. Synes liksom jeg
kjenner han, siden han spiller på orgelet
mitt innimellom. Dette orgelet som alle
klager på.
La meg få si det med en gang: Kragerø
kantori imponerer meg, og sikkert alle
andre. Så variert, så vakkert, så samstemt
og presist. Både sanger av gamle mestere
og folketoner. De setter et verdig punktum for konserten med Hallelujakoret av
Georg Friedrich Händel. Alle får en rød
rose som takk, den deles ut av Karolina
Czyz. Karolina kjenner dere som den ene
fløytespilleren i kvartetten som vi har fått
høre her hos meg ved flere anledninger.

Det er og har vært fint å dele tanker og
opplevelser med dere. Jeg tror kanskje
jeg har blitt en bedre kirke av å gjøre det.
Det passer seg jo ikke å bare snakke om
seg selv…. Jeg må jo også fortelle om alle
dere som stadig kommer innom meg. Og
hva hadde jeg vært uten dere?
I neste nummer blir det fokus på Kirkestua, min gode nabo. Det gleder jeg meg
til!
Sannidal kirke – i samarbeid
med Kari Skarvang
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Det er fullbrakt
Av Ole Bjørn Bjørnsen

«Det er fullbrakt» var det
siste Jesus sa
før han døde
på korset: «Da
Jesus hadde
fått eddikvinen,
sa han: ”Det er fullbrakt!” Så bøyde
han hodet og utåndet.». Joh 19,30.
Johannes evangeliet forteller at
Jesus vet at han har et oppdrag,
en oppgave som han har fått av sin
Far: «… Nå er min sjel fylt av angst.
Men skal jeg så si: Far, frels meg fra
denne timen? Nei, til denne timen
skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli
herliggjort!” Da lød det en røst fra
himmelen: «Jeg har herliggjort det
og skal igjen herliggjøre det.» Mengden som stod omkring og hørte dette,
sa at det hadde tordnet. Andre sa:
«Det var en engel som talte til ham.»
Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke
for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå
skal denne verdens fyrste kastes ut.
Og når jeg blir løftet opp fra jorden,
skal jeg dra alle til meg.» Dette sa
han for å gi til kjenne hva slags død
han skulle lide. Joh 12,27- 33. «… Far
elsker meg fordi jeg gir mitt liv for si8

den å ta det tilbake. Ingen tar
mitt liv, jeg gir
det frivillig. For
jeg har makt til
å gi mitt liv og
makt til å ta det
tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg
har fått av min Far.» Joh 10,17-18.
Oppdraget innebærer å gi sitt liv
på Golgata kors. Jesus er Menneskesønnen som skal løftes opp for at
hver den tror på ham skal få evig
liv: Og slik Moses løftet opp slangen
i ørkenen, slik må Menneskesønnen
bli løftet opp, for at hver den som
tror på ham, skal ha evig liv. For så
høyt har Gud elsket verden, at han
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv. Gud sendte
ikke sin Sønn til verden for å dømme
verden, men for at verden skulle bli
frelst ved ham. Den som tror på ham,
blir ikke dømt. Den som ikke tror,
er allerede dømt, fordi han ikke har
trodd på Guds enbårne Sønns navn.
Joh 3,14 –18.
Jesus vet at hans død skal bli til liv
for verden: Jesus svarte: «Timen er
kommet da Menneskesønnen skal bli

herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg
sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det
ene kornet. Men hvis det dør, bærer
det rik frukt.» Joh 12, 23-24.
Når Jesus henger på korset og
døden nærmer seg, vet han også
at han har fullført sitt oppdrag: Å
frelse verden. Jesu lidelse er noe
han må gjennom for å gjøre sin Fars
vilje. Jesus bruker også et annet
bilde: Han må drikke det begeret
som hans Far har gitt ham: Men
Jesus sa til Peter: «Stikk sverdet i
sliren! Skulle jeg ikke tømme det
begeret min Far har gitt meg?» Joh
18,11
Begeret er bildet på lidelsen. Jesu
siste ord «Det er fullbrakt» sier oss
at Jesus har gjort det han var kommet for å gjøre.
«Se, jeg legger på Sion en snublestein
og en klippe til fall.
Men den som tror på ham,
skal ikke bli til skamme.» Rom 9,33,
Jes 8,14.
Med glede kan vi synge :
Du som freden, meg forkynner,
Du en frelser, jeg en synder,
Du med amen ,jeg med bønn,
Du med nåden, jeg med skammen,
Å hvor vi dog passer sammen,
Du Guds salvede, Guds sønn.
Det er fullbrakt. Den som har Sønnen, han har livet! Har du gitt Jesus
all din synd, så har han gitt deg del i
en fullkommen frelse. Hold fast på
ordet om korset, så kommer både
vissheten og fryden.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2017
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VELKOMMEN TIL

Onsdagsklubben!

P

å Mo Bedehus har det vært barneforening i mange, mange år.
Det er en lang og hyggelig tradisjon som videreføres når en gjeng godt
voksne samler seg til å ta imot barna
som kommer til Onsdagsklubben.
Både store og små storkoser seg denne
innholdsrike ettermiddagsstunda, som

starter med ”søndagskoleandakt”, sang
og bønn. Går barna på Onsdagsklubben
i tre år, får de høre sentrale fortellinger
gjennom hele Bibelen.
Så er det klart for å gjøre noe praktisk.
Som oftest lager barna en liten ting
som de tar med seg hjem. Fra barna har
begynt i fjerde klasse kan de gå opp på
snekkerloftet der de holder på med litt
større trearbeider. Og godt gjemt bak ei
dør finnes en blink som brukes når det
skytes med luftgevær!
Saft og boller eller vafler serveres når
alle er samlet rundt bordet. Ofte er det
foreldre eller besteforeldre som slår
seg ned sammen med oss, og da er kaffekoppen klar.
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En liten utlodning hører også med og
«søte» gevinster spares til barna kommer hjem. Men det er jo ikke alltid man
vinner.. Her det det mangt å erfare!

Vi ønsker små og store barn velkommen
til Onsdagsklubben!

Hilsen lederne.

Onsdagsklubben passer for barn fra
fire år og oppover. Det hender også at
de som vokser fra klubben, fortsetter
som hjelpeledere. For å støtte Norsk
Søndagskoleforbund, er vi medlemmer
der, og derfor har vi en medlemskontingent på 50 kroner.
Ellers er det å huske på at vi driver med
både maling og lim, så det er ikke lurt å
ha på seg fine klær.
(Hørt fra barnemunn:
«Når er det dere spiser på detta
gamlehjemmet her?»)

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2017
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SMUK-lokalet har
blitt SMUK-kere!

SMUK

-styret bestemte seg
tidligere i år for at de
ville pusse opp lokalet i andre etasje
i Kirkestua. Som sagt, så gjort. I løpet
av to hektiske uker skjedde en total
forvandling der oppe. Alle møtte med
humør og positivt pågangsmot. Det ble
12

malt og snekret. Veldig heldig at SMUK
har tre «ordentlige» snekkere blant
medlemmene; Leif Jørgen Brødsjømoen, Oddvin Skilbrei og Kristian Barland.
Vi er imponert over hva dugnadsgjengen har fått til. Bra jobba!

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2017
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BARNEKORET
OG JUNTOS

fikk en invitasjon fra JIPPI, barnekoret i Gjerstad, om vi
kunne tenke oss å være med på konsert med Seven-jentene søndag 12. mars. Det hadde vi selvsagt lyst til!
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Vi møtte opp ved Gjerstad kirke litt før 14.45 og la fra
oss tingene våre. Melinda ønsket alle velkommen og vi
ble stilt opp der vi skulle stå i koret. I forkant av konserten hadde vi øvd på de tre sangene vi skulle være med
på. Så viste det seg at den ene sangen ikke passet med
rekkefølgen. Så da lærte vi sangen «Fairplay» der og da.
Ikke dårlig! Vi fortsatte med «Heier på deg» og «Unik».
Seven-jentene kom med nytt album, «Unik», bare to dager
før konserten, så vi var faktisk noen av de første til å høre
en del av de helt nye sangene. Til pausen hadde lederne
i Gjerstad ordnet med rundstykker, saft og kjeks og alle
koste seg med mat. Så var det opp å øve igjen og vi gikk
gjennom alle sangene vi skulle ha. Det kom mange til
konserten, og Seven sang først noen sanger uten oss, og
så ble det vår tur. Vi sang med på de tre sangene vi hadde
øvd på. Det var en kjempefin konsert, og det var veldig gøy
å synge med så flinke artister!

Margrete og Hildegunn Wangen

Dette skjer I SANNIDAL SOKN
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

KRIK
Alder: Fra 8. klasse.
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Niklas Wohlenberg - tlf. 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

JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke ,
fra kl. 18.30 – 20.15
Kontakt : Kristin Wohlenberg –
tlf. 906 58617

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

SMUK –
SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse .
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609

MO BEDEHUS
Torsdagsmøter – hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93260
KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Øyvind Barland – tlf. 977 38602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2017
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Sannidal menighetsblad 1947
Skriv!
Har du et lite ord, send det til Menighetsbladet. Enkelte synes de ikke er stive i hverken
ortografi eller skriving. Ikke farlig med det,
- det blir finpusset på herfra før det går i trykken. Det var et par som halvveis lovet meg noe
til dette nr. Glem nå ikke det neste!

Sannidal menighetsblad nr. 1 1947
Forgylt sølvbrosje
funnet fastelavnsmandag på Mo bedehus.
Midtpartiet var en kvadrat med små steiner.
Presten har tatt vare på den, og der kan
den hentes.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1947
Menighetsbladets årsmøte
holdtes i Kil lørdag 15. febr.
Kassereren la frem regnskap for 1946, det
viste en beholdning pr. 1-1-47 på kr. 224,33.
Til styre for 1947 valgtes: Per Moe, Kåre Kristiansen, Oddvar Lønnerød. Varamenn: Jacob
Dobbedal, Jens Barland. Menighetsrådets representanter i styret: Ole Dobbe, Emil Larsen.
Til formann gjenvalgtes Ole Dobbe, kasserer
Emil Larsen. Revisor Kåre Kristiansen.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1947
Holland
Kirken i Holland har ansatt Spesielle ungdomsprester. De arbeider sammen med sokneprestene, men har som sin særlige oppgave å
ta seg av ungdommen i menighetene. Kirken
har også ansatt kvinnelige arbeidere. De har
som sin spesielle oppgave å ta seg av fattige og
nødlidende.
De er altså en slags sosiale arbeidere i kirkens
tjeneste. I det hele synes kirken i Holland å
være våken og full av initiativ
i tiden etter krigen.

Sannidal menighetsblad nr. 4 1947
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Speiderne
Pikespeidertroppen er reist til landsleiren ved
Kongsvinger. Der samles 6000 jenter fra hele
landet. De har nok festlige dager.
Guttespeidertroppene har tur til Hardangervidda for dem over 14 år, og en mindre leir
for dem som er under 14 år. Det blir mange
deltagere begge steder.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1947
KIRKEGÅRDEN
Det er et par som har spurt om det er adgang
til å plante noe foran minnesteinen. Det var
meningen at hele skråningen skulle stelles
under ett, og hagebruksskolebestyrer Lofthaug
har lovet å gi en plan til beplantning. Vi tror
dette vil bli det peneste.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1947
KIRKEJUBILEET
Biskop Smemo har vært så elskverdig å love
å komme til jubileet søndag 21. sept. Da han
imidlertid må reise straks over middag, finner vi det best ikke å ha noen sammenkomst
om ettermiddagen, men heller begynne kl.
10 formiddag, og få litt bedre tid. Vi håper at
naboprester og formenn i menighetsrådene
rundt omkring vil delta.
Vi ville også den søndag få ta opp et offer
til lønn for den nye ungdomspresten som er
ansatt.
Vi ønsker Guds signing over festen.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1947
Den nye presten
Pastor Arnfinn W. Andersen er født 2.1 1918 i
Skien. Han tok Teologisk embedseksamen ved
Menighetsfakultetet høsten 1943 med laud.
Reiste så en tid for Norges kirkelige landslag,
tok praktisk Teologisk eksamen 1946 om våren
og ble 22. sept. 1946 ordinert i Skien kirke

av biskop Maroni for å bistå soknepresten i
Skien.
Pastor Andersen som er ansatt av Kragerø,
Skåtøy og Sannidal menighetsråd for å virke
blant ungdommen, ble søndag 5. okto- ber
ønsket velkommen i Sannidal menighet. Han
forettet og prekte over dagens tekst, enkelt,
inderlig og godt. Vi ønsker av hjertet at hans
virke må bli til velsignelse, og ønsker ham god
inngang i menigheten. La oss ta ham med i
bønnene våre.
Andersen bor i Kragerø, og foreløpig hos K.
Kristensen, Biørnebyen. Tlf. 58.

Sannidal menighetsblad nr. 8 1947

Fra
soknepresten
om reduksjon i
Menighetspleien
prestestilling
Det lir til jul, og der er flere som også i år ven-

ter å få et lite bidrag. Menighetspleien, menBispedømmene må spare
lemmene eller presten tar med glede og takk
inn
prestestillinger.
I Bamble
imot bidrag.
Vi håper også i år på
god støtte fra
prosti mister på
vi Gimle,
en halv
Sangunderholdningen
menprekommer
noenstestilling.
ikke dit, så kanDet
det jo
i posten.
ersendes
prestene
i Vi
villeSannidal
jo gjerne holde
bidragene
oppe,
og
helst
og Kragerø som først
øke dem litt også.
og
fremst
skal dekke opp

Sannidal menighetsblad nr. 9 1947

der vi mister presteressurser
i prostiet.
Presten i Sannidal
Gledelig
jul!
Det erblir
en egen
stemning
når en
kjører gjennå også prest
i Kroken,
nommed
bygda flere
julekvelden.
Stilt
etter
veiene, lys i
tjenester i Kroken
alle heimene, et glimt av juletre bak gardinene,
i Drangedal.
i
og ute og
har Vår
Herre pyntet Prestene
med tindrende
Kragerø
skal
ha
noen
flere
tjesnøkrystaller, tent de blinkende stjernene på
dennester
mørke vinterhimlen.
i Sannidal. Og Sannidal
Vi kommer
ønsker alle en
fredfull juletilvelsignet
å misteog prestereskveld og jul.
surser.Sannidal
I førstemenighetsblad
omgang må
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nr. 10 1947
legge ned salmekveldene som
har vært en gang hver måned.
Juletrefest.
Kil sjømannsmisjon
har juletrefest
i Kil
Også lysmessa
med konfirbedehus
tredje
juledag
kl.
17,30.
tale
av pastor
mantene i november er avlyst.
Arnfinn W. Andersen.
På litt lengre
sikt
vil kr.
det
trolig
Utlodning.
Bevertning.
Entre
0,75.
bli noen
i
Særskilt
er allefærre
sjøfolk,gudstjenester
nåværende og forhenværende hjertelig
velkommen!
Sannidal
kirke.


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

Sannidal menighetsblad nr. 10 1947
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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

VA

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

S

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd

DØPTE:
29.01.17
12.02.17
12.02.17
12.02.17
19.02.17
11.03.17
19.03.17

Ulrik Hagen-Steffensen
Adele Kimerud Eikehaug
Aurelia Marie Amundsen Larsen
Liam Nybu Sørensen
Sofie Nilsen Næsland
Mie Cèline Kittilsen Bohlin
Signe Bjerke

DØDE:
29.11.16 Karen Tomine Barland	 f.1930
29.11.16 Randi Tradin
f. 1923
Gravlagt Kragerø kirkegård
22.12.16 Jens Oddbjørn Øygarden	 f. 1938
03.01.17 Hildur Eikehaug
f. 1922
14.02.17 Finn Lømo-Hansen
f. 1924
16.02.17 Borghild Elise Enggrav f. 1919
25.02.17 Ågoth Johanna Eikeland 	 f. 1931

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

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2017

Redaksjonskomite:
Hildegunn Wangen,
tlf. 414 16214, hildegunn_wangen@live.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

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
APRIL
2.april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Påskevandring.
Mecky Wohlenberg.
Sannidal kirkes barnekor.
Juntos - Sannidal Soul Children.
Offer til menighetsarbeidet
Torsdag, 13. april: Skjærtorsdag
Sannidal Bokollektiv kl.11.00:
Nattverdgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.
Fredag, 14.april: Langfredag
Sannidal kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg
16.april: Påskedag
Påskefrokost i Kirkestua
kl. 08.30.
Sannidal kirke kl.10.00:
Høytidsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Dåp.
Offer til Det Norske
Misjonsselskaps arbeid i
Thailand.
Mandag 17. april: 2. påskedag:
Kjølebrønd bedehus kl.11.00:
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.
Kjølebrønd blåsegruppe.
Offer til Det Norske Misjonsselskaps arbeid i Thailand.
23.april: 2. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00:
Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Mecky Wohlenberg. Juntos - Sannidal Soul Children. Kollekt til
menighetsarbeidet

Torsdag 27. april
Sannidal kirke kl. 18.00.
Vårkonsert. Sannidal kirkes
barnekor og Juntos - Sannidal
Soul Children Jubileum - Juntos
10 år! Kollekt til orgelfondet
30. april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Arne Lauvhjell.
Dåp. Offer til Gautefall fjellkirke
MAI
Lørdag, 6. mai:
Sannidal kirke kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.
Kollekt til menighetsarbeidet
14.mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg
Dåp. Offer til KRIK – Sannidal og
Kragerø
Onsdag, 17.mai: Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl. 11.15:
Familiegudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.
Sannidal kirkes barnekor.
Kollekt til Speiderne i Sannidal
21.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.
Dåp. Offer til Normisjon i Telemark,

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

JUNI
4.juni: Pinsedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg. Offer til
Prosjekt Funksjonshemmede i
Bolivia.
Mandag, 5.juni: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00.
Fellesgudstjeneste Levangsheia
og Sannidal sokn.
Bente Heibø Modalsli
Offer til Gautefall fjellkirke
11.juni: Treenighetsdagen /
1. i tre.tiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i prostiet. Gunnar
Prestegård taler.
18.juni: 2. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg
Offer til Skjærgårds Music and
Mission
25.juni: 3. søndag i treenighetstiden (eller St.Hans)
Kalvvann i Kroken. kl.11.00
Felles friluftsgudstjeneste for
Kroken og Sannidal.
Mecky Wohlenberg
Med forbehold om endringer.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

