
saNNiDaL
MENIGHETSBLAD
JUNI 2011                NR.2 71. ÅRGANG



22

Det er mange salmer av Elias Blix som jeg 
kunne ha valgt. Men fordi det i år er 175-

års jubileum for hans fødsel, skriver jeg om 
livet til Elias Blix, og sakser fra Hellig sky: 
Minne- og merkedager. En keltisk inspi-
rert helgenkalender for Norge (ligger på 
www.keltiskfromhet.no ).

Elias Blix var fødd den 24. februar 1836 på 
gården Våg i Gildeskål i Nordland. Faren hans 
døydde tidleg. Ein lokal handelsmann kosta 
utdanninga for Elias Blix. Han tok lærarsemi-
naret i Tromsø og teologistudiet i Kristiania. 
Han vart kjend med Ivar Aasen og han vart 
ein medviten målmann. Målsaka hadde eit 
demokratisk og sosialt motiv og ei kristeleg 
grunngjeving for han: Han ville løfte opp små-
folk og bondestanden. Og han ville formidle 

kristen tru på språket som folk nytta i kvarda-
gen. Grunnen til at han ikkje vart prest skal ha 
vore at han vart nekta å preike på landsmål i 
heimekyrkja.
Elias Blix vart professor i hebraisk i Kristiania 
i 1879. I 1884 vart han kyrkjestatsråd i Johan 
Sverdrup si regjering. Men Blix er mest kjend 
som salmediktar og bibelomsetjar. I salmene 
sine ser han på keltisk vis Jesus-hendingane 
skje i norsk kvardag og norsk natur. Naturen 
vitnar om skaparen. Gud kan vere i naturen, 
men helst er naturen i Gud. Det skapte er del 
av openberringa når det lovsyng Gud, men 
kan ikkje åleine fortelje nok om frelsa (sjå 
Norsk salmebok 288,3, og boka av Egil Elseth 
om Elias Blix s. 145). Elias Blix døydde den 17. 
januar 1902.

Min
Elias Blix-

salme

Mecky Wohlenberg: Mecky Wohlenberg: 

No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.
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Nåde er et nøkkelord i den kristne 
tro. Hva rommer egentlig dette 

begrepet? Og hvordan arter nåden seg 
i praksis? Dette er noen av spørsmå-
lene den amerikanske forfatteren Philip 
Yancey tar opp i boka” Nådens gåte”. 
Det er vanskelig å analysere og forklare 
nåden, synes han, for da mister den sin 
kraft. Han vil heller formidle nåden gjen-
nom fortellinger.
 Her er mange sterke beretninger om 
hvordan Gud møter oss mennesker og 
hvordan vi møter våre medmen-
nesker - mye til ettertanke.
 En av ”nådefortellingene” 
henter Philip Yancey fra lit-
teraturen: ”Babettes gjestebud” 
(filmet på 80-tallet.)Og han 
gir Karen Blixens berømte novelle 
et nytt budskap, synes jeg.   Vi 
møter en liten pietistisk menig-
het i Nord-Norge på slutten av 
1800-tallet. Menneskene er from-
me og nøysomme: ”De hørte pre-
kener om nåde hver søndag, og resten av 
uken forsøkte de å gjøre seg fortjent til 
Guds gaver gjennom fromhet og forsakel-
ser”. Slikt blir det ikke nødvendigvis mye 
glede av, og i tillegg greier folk å holde liv 
i gammel urett og strid.
 Det er hit stjernekokken Babette fin-
ner veien da hun pga. politisk uro flykter 
fra Paris. Hun får jobb som hushjelp og 
tilpasser seg de små forhold. Og sin for-
tid på berømte Cafe Anglais nevner hun 
aldri. Ved sin væremåte og arbeidsinnsats- 
bl.a for de fattige - blir hun et friskt pust i 
dette tilstivnede samfunnet.
 Høydepunktet i fortellingen er den 
store middagen som Babette ber om å 

få spandere i 
anledning et ar-
rangement i menigheten. Hun har vunnet 
en stor pengesum og vil gjerne lage til et 
ordentlig fransk måltid. Folk ser med 
undring og stigende uro på Babettes hek-
tiske planlegging og innkjøp av eksotiske 
råvarer og dyr drikke. Slik overdådighet 
bryter klart med deres idealer. Og gan-
ske skeptiske møter de opp til middagen. 
Men måltidet har en magisk virkning. 
Fra å være tause og tilbakeholdne begyn-

ner folk å prate muntert sammen, 
gammel uvennskap glemmes 

og stemningen er nærmest 
løssluppen. Til og med et 

forsiktig ”Halleluja” høres 
ved bordet. Gjestene føler de får 

del i noe stort - noe guddommelig. 
Gjestebudet blir som et nattverds-

måltid. Når folk bryter opp tar de 
hverandre i hendene, synger lyk-
kelig og danser omkring utenfor. 

Det er som de føler seg fri fra synd 
og kan se seg selv og hverandre med nye 
øyne. Inne på kjøkkenet i et kaos av opp-
vask og matrester sitter Babette helt ut-
slitt. Hun har gitt alt for en perfekt kveld, 
en helaften a la Cafe Anglais, og hele 
gevinsten er brukt opp. Bare et forsiktig: 
”Dette var et godt måltid, Babette” er alt 
hun får tilbake.
Slik blir ”Babettes gjestebud” en lignelse 
om nåde. Den kom i form av et enestå-
ende måltid som gjestene på ingen måte 
hadde gjort seg fortjent til og som give-
ren betalte en høy pris for. ”Nåden kom 
slik den alltid gjør: Gratis, uten krav, på 
husets regning”

Torill Bjørn

På husets regning.
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UTFLYTTeDe
Sannidøler

Her kommer noen ord fra en 
utfl yttet Sannidøl. Som 18-åring 
bodde jeg i Kil, men var veldig 

bestemt på å bli lærer.  Jeg begynte å 
studere på Elverum og traff mannen min, 
Thorsteinn (opprinnelig fra Island). Vi 
har bodd et par år i Levanger og et par 
år i Kongsvinger, men havnet tilbake i 
Elverum etter et år på loffen rundt om i 
verden. 
 Både jeg og mannen min, jobber ved 
Høgskolen i Hedmark. Her underviser jeg 
innen orientering, friluftsliv, fysiologi og 
sirkusskole for å nevne noe, samtidig som 
jeg forsker på barn og kartforståelse. Min 
bakgrunn fra Vestmar O-lag og frilufts-
turer med speider’n i Sannidal har jeg 
dermed tatt med meg inn i yrkeslivet. 
 I 2003 hentet vi eldstegutten vår 
Stiven i Colombia. Den gang var han 3 år 
gammel, men nå er han 11 år og 5-klas-
sing. Fire år etter hentet vi yngstemann 
Jeisson, som den gang var 2 år, og nå har 
rukket å bli 6 og skolegutt fra høsten. 
Både vi voksne og gutta er aktive innen 
diverse idretter og fritidsaktiviteter og i 
hverdagen blir det ofte svært hektisk.  
 I feriene drar vi til mormor og bestefar 
(Ellen og Ronald Bjerva) i Kil, og kobler 
helt av. Vi voksne sørger for å få trent 

en del sammen (for eksempel løpeturer 
utover Frøvikveien eller over Hestkjenn), 
mens gutta vil leke, fi ske og bade. Påske-
ferien pleier vi å tilbringe på hytta på 
Hellehei, men i år ble vi værende i Kil og 
hadde fl otte dagsturer blant annet til tu-
risthytta på Jambakkmyra og Jomfruland.  
 Elverum har et stabilt innlandsklima, og 
det er ikke usannsynlig at snøen kommer 
allerede i oktober. Barmarksundervisning 
må vente til etter 1. mai, og gradestokken 
viser ofte minus 30 grader i romjula og 
langt utover i januar.  Jeg får ofte spørs-
mål om hvorfor jeg har fl yttet fra kysten, 
og om jeg ikke savner sjøen. Personlig er 
jeg veldig glad i snø og skigåing, men den 
veldige sprengkulda kan jeg klare meg 
uten, og jeg innrømmer at å komme hjem 
til Elverum etter påskeferien kan by på 
en klimamessig nedtur.
 Hva er så spesielt med Elverum, 
foruten kuldegradene på vinteren og et 
eksepsjonelt langt 17. mai tog? Jo Elve-
rum er folkehelsebyen med høgskole, 
folkehøgskole, sykehus, militærleir samt 
to fl otte museer. I begynnelsen av mars 
arrangeres Grundsetmart’n. Da kommer 
”Lasskjørerne” med hest og kjerre, leiret 
(sentrum) omgjøres til en markedsplass 
og Tomas Tivoli er på plass.  Hva er vel 
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mer naturlig enn å kjøre karusell i 20 mi-
nusgrader? Ellers i året skjer det ikke så 
mye bortsett fra en håndballkamp i ny og 
ne (i helt ny hall!), men i begynnelsen av 
august står Elverum på hode igjen med 
festspill, Elverumsdager, Jakt- og fi ske da-
ger og kanskje også landsskytterstevne! 
 Dette var et lite innblikk i livet til en 
sannidøl, som har byttet ut Kilsfjorden 
med Glomma.  Jeg er uenig med Ole 
Paus, og vil hevde at Elverum er et passe 
stort og godt sted å bo. Vi blir nok boen-
de her - men når sommeren ban-
ker på er vi raske til å vende 
nesa sørover. Late dager på 
Stangnes med krabbefi ske, 
fersk fi sk til middag og 
kveldsbad i Torsdalskjenna 
er gode sommerminner. 

En riktig god sommer 
til alle fra Trine Bjerva

Jeisson 
på besøk i 

Sannidal kirke 
for noen år 

siden.
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I skrivende stund er vi kommet til 
slutten av mai måned. Det er snart 
deadline for stoff til menighetsbla-

det… Ambisjonen om å gi et resymé av 
menighetens virksomhet de siste måne-
dene fører til hektisk skrivevirksomhet. 
Bilder og inntrykk som er lagret i hjerte 
og hjerne blir omdannet til ord som 
beskriver. Hva skjedde..?

jaNUar.
Året er bare 14 dager gammelt når det 
holdes temagudstjeneste om misjon. Dag-
frid Bråtane og Stig Lemvik forteller litt 
fra Bolivia – fra tiden som utsendinger for 
Misjonsalliansen. Dagens tekst blir lest på 
både norsk og spansk – Beatriz Lindheim 
står for sistnevnte versjon. Det er lysten-
ning og bønn for kontinentene, Markus 
står ved alterringen, i øst, Jens Halvor 
går til døren i sør (mot E-18) , Tomas til 
døren i vest (hoveddøren) og Samuel til 
døren i nord. En fi n markering.
 Årets første dåpsbarn er Emma og 
Emma Cesilie. De hadde sin store dag ved 
gudstjenesten i slutten av januar. 

FeBrUar. 
Familiegudstjeneste med årsmøte. Juntos 
synger ved gudstjenesten. Og det er fan-
tastisk fi nt å høre på! De synger fl erstemt 

til og med! Vi smittes av ungdommelig 
sang- og livsglede. Etter kaffe, saft og ka-
ker er det årsmøte inne i kirken. Årsmel-
dingen forteller om stor variasjon i guds-
tjenestefeiringen, om stor aktivitet, om at 
det er mange som bidrar i menigheten og 
at det er mye å være takknemlig for. 
 En snau uke senere er det medarbeider-
fest – som er behørig beskrevet i forrige 
nummer av bladet. SMUK reiser på tur 
til Luksefjell og støter på litt hindringer. I 
form av snø. Myye snø. Men en SMUKer 
gir seg aldri….
 Ally Louise og Kristoffer døpes i slutten 
av februar. Ally Louises storesøster leser 
dåpsbefalingen og Kristoffers tante Ing-
vild og hennes kjæreste fremfører ”Du 
ska’ få en dag i mårå”. 

Mars
Tid for årets tur til Jambakkmyra - og 
gudstjeneste på Turistforeningens hytte. 
En gammel tradisjon som stammer helt 
tilbake til før krigen. Da var ikke hytta på 
Jambakkmyra bygget ennå, men gudstje-
nestene ble holdt ute ved dagens spei-
derhytte på Hofstølen. Det var Torkell 
Tande som fi kk i stand dette arrange-
mentet som samlet så mange mennesker 
at det ikke var plass inne i hytta. Så man 
spikket to pinner som ble til et kors, 

Det skjedde…
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Det skjedde…

og ved dette stod Tande når han hadde 
gudstjeneste der oppe. Torkell Tande var 
også med å stifte Turistforeningen og 
satt i byggekomiteen for den nye hytta 
på Jambakkmyra. Etter hans initiativ ble 
hytta bygget lengre enn først planlagt 
slik at man skulle få plass 
til skapet der korset er. I 
2011 tar mange turen i 
det fi ne været, og får mat 
for både hjertet og magen. 
Det sørger henholdsvis 
soknepresten og Else Bjørg 
Finstad for. 
 Sannidal menighetsblad 
trykkes for første gang 
i farger. Det er bilde av 
kirken på forsiden. Tanken 
er å vise hvordan den og 
omgivelsene tar seg ut 
gjennom skiftende årstider.
 Bjarte Tysvær er prest 

ved gudstjenesten 20.mars. Da døpes 
Peder og Marna Sol. Presten ”låner” med 
seg dåpsbarna og synger en velsignelses-
sang for dem. Og siden Peder er fetter til 
Kristoffer som ble døpt forrige måned 
kan vi også denne søndagen lytte til vak-
ker sang og musikk av Ingvild Torsdal og 
Øivind Løken. Denne søndagen velger de 
” Sov du lille, sov nå godt” (Salmer 97, nr. 
104)
 Lille Torstein døpes på Maria Budskaps-
dag. Han og hans familie får høre og se 
barnekoret – som vi har skrevet om på et 
annet sted i bladet. 

aPriL.
Samtalegudstjeneste med konfi rman-
tene. Dette er dagen da fi nstasen er klar. 
Jentene har bunader – fra ulike kanter av 
landet. Gutta litt mer like – i dress – men 
variasjonen ligger i skjortefargen… Alle 
er spente. Mecky prest forteller om da 
Jesus mettet 5000 – og noen er med og 
dramatiserer fortellingen. Ingvild, Guro 
og Frida synger. Og det gjør Juntos også. 
Noen forteller om Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. 
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 Så kommer en vandredel i gudstje-
nesten. Den innebærer at vi setter oss 
i bevegelse. Det er laget til fl ere stasjo-
ner rundt i kirken. Et lite 
sidekapell med lystenning 
og bønnekrukke.  Et kors 
der de uskrevne bønnene 
kan henges opp.  Sammen-
brettet papir som legges 
i vannet i døpefonten blir 
til blomster med bibelvers. 
Lystenning ved alterringen. 
Der er også Måltidet. Natt-
verden.
 Sannidal menighet og Mo 
misjonsforening inviterer 
til Boliviakveld  på bedehu-
set 10. april. Vi får høre mer fra Dagfrid 
og Stigs tid i Bolivia. En ”verden” helt 
forskjellig fra vår, der det å få dekket 
basisbehov ikke er en selvfølge.
 Tirsdag før påske er konfi rmantene 
i aksjon igjen, denne dagen samler de 
inn penger til Kirkens Nødhjelp. Ca. kr. 
19.000 samles inn i Sannidal.
 Påsken innledes Palmesøndag med ekte 
esel og nesten ekte palmegrener. Alle 
som kommer til gudstjenesten får en pal-
megren. Malin og Selma døpes, og Malins 
storesøster - Vilde Moen (7) -  sjarmerer 
alle med sangen sin. 

 Langfredag leses Jesu lidelseshistorie 
i Sannidal kirke. Og vi får betraktninger 
om bildet på altertavlen. Altertavlen 

( fra 1600-tallet) – som 
ble overført fra den gamle 
Christi kirke i Kragerø da 
denne ble revet i 1870 
-  viser Jesus på korset. 
Og hvem var de – disse 
menneskene som satt og 
stod ved Jesu kors? Trolig 
er det Maria Magdalena vi 
ser nærmest korset. Og på 
høyre side ser vi kanskje 
Jesu mor, Maria, mellom 
Josef av Arimatea og 
disippelen Johannes. Til 

venstre sitter soldatene som kaster lodd 
om klærne til Jesus. Kan hende brukte 
maleren skikkelser fra Kragerø til model-
ler i maleriet? 
 Mange har kommet til kirken for å feire 
gudstjeneste første påskedag. Kristus er 
sannelig oppstanden! Vi får synge alle 
de fl otte påskedagssalmene – og alle får 
med seg en påskelilje hjem. Før vi kom-
mer så langt er det nattverd i midtgan-
gen. Det er så mange som deltar, og det 
er en sterk opplevelse av fellesskap. 
 Andre påskedag er det gudstjeneste i 
Kjølebrønd, og Blåsegruppa spiller. 
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Mai. 
Dette blir også en innholdsrik måned. 
Allerede den første dagen i måneden 
fylles Sannidal kirke til konfirmasjons-
gudstjeneste. Dagens tekst er om Tomas 
– tvileren.  Forbønnshandlingen for de 
20 ungdommene er en høytidelig stund 
der også ungdommer fra SMUK deltar 
sammen med presten.
 Menighetsrådet kaller inn til vaskedug-
nad 12. mai – omtalt annet sted.
 Søndag 15. mai er det tidlig gudstjenes-
te ute på kirkegården. En salmevandring 
– kalt ”No livnar det i lundar”. Mange 
møter opp til 175-års markering av sal-
medikteren Elias Blix. Elias Blix skrev på 
nynorsk- og vi blir møtt med åpningsor-
dene: Kjære kyrkjelyd! Vi går til ulike ste-
der på kirkegården – og finner til og med 
et sted på utsiden av hekken. Vi får høre 
den vakre teksten fra Johannes 14. La 
ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på 
Gud og tro på meg! I min Fars hus er 
det mange rom. Var det ikke slik, hadde 
jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre 
i stand et sted for dere? Og når jeg har 
gått og gjort i stand et sted for dere, vil 
jeg komme tilbake og ta dere til meg, så 
dere skal være der jeg er.  Og dit jeg går, 
vet dere veien.» Gudstjenesten avsluttes 
med nattverd inne i kirken. Anne og Jens 
Lofthaug inviterer til senfrokost etterpå. 
 17.mai er det tradisjonell feiring i Sanni-
dal. Karl Holte Aarø holder tale ved begge 
bautaene utenfor kirken og etter dette 
er det gudstjeneste. Speiderne deltar, og 
Rikke Hofsli Eikeland og Niklas Wohlen-
berg er flaggbærere. Vi synger fedrelands-
salme og nasjonalsang med stolthet og 
takknemlighet. På kvelden stiller familien 
Skilbrei huset til disposisjon for SMUKs 
nasjonaldagsfeiring.
 Ved de to siste gudstjenestene i mai 

måned er det til sammen 7 dåpsbarn. Mia 
Tomine, Eliah, Matias, Milla, Theodor, Han-
nah og Susanne Andrea. 
 Juntos reiser på Oslotur. Mecky kjører 
dem inn i minibuss på fredag og etter at 
han har hatt gudstjeneste i kirka søndag 
reiser han inn igjen for å hente dem. Da 
har ungdommene hatt en super opple-
velse på Soul Children Festivalen. 
 Helga etter reiser noen av de samme 
ungdommene og flere andre i SMUK på 
helgetur til Evje. De har med 
seg flere gitarer og en uku-
lele.
 Snart er det juni – og 
det sies det noe om i 
neste nummer…
 Kari Skarvang

Susanne 
Andrea 

Aardalen 
Nikolaisen
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BARNEKORET
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Søndag 27. mars var det Maria bud-
skapsdag, og familiegudstjeneste. 
Barnekoret stilte opp med helt 

nye t-skjorter, som Nils Håkon Opsahl 
har designet. Tusen takk til ham, de er 
kjempefi ne. Koret sang en sang om Maria 
og Elisabeth, og hadde med seg en Maria 
og en Elisabeth som kom gående opp 
midtgangen mens de sang, og stilte seg 
ved siden av koret.
 Tirsdag 10. mai hadde barnekoret 
avslutning for sesongen. Da øvet de litt 
til 17. mai, også lekte de masse og spiste 
is. Det ble en litt vemodig øvelse, fordi 
det var den siste som korlederne Torhild 
Barland og Mirjam Pedersen var med på. 
Begge to har bestemt seg for at de ikke 
vil fortsette som korledere til høsten. Det 
syns alle medlemmene i koret er veldig 
trist. Vi takker Torhild og Mirjam for alt 

de har gjort for koret, de har vært et vel-
dig godt lag og utfylt hverandre på en fi n 
måte. 
 17. mai sang koret under gudstjenesten. 
De var så fi ne der de sto i fi nstasen sin. 
En kunne godt se at sang-gleden boblet 
i dem alle sammen. Etter at koret var 
ferdig med sin opptreden, kom William 
og Margrete fra koret fram sammen med 
Kari Skarvang. Kari sa noen ord og takket 
Torhild og Mirjam for innsatsen i barne-
koret, og William og Margrete overrakte 
blomster fra menigheten.
 Vi håper det melder seg noen som kan 
overta som ledere for koret, sånn at de 
kan fortsette fra høsten av. Hvis ingen vil 
overta som ledere, blir koret dessverre 
nedlagt. Vi trenger to, eller fl ere energis-
ke, sangglade ledere, som er glad i barn! 
Passer denne beskrivelsen på deg, eller 
kjenner du noen som passer??? 
 Hildegunn Wangen 

BARNEKORET
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JUNTOS

Juntos reiste til Oslo 20. – 22. mai 
for å delta på The International Soul 
Children Festival 2011. Festivalen 

har vokst og vokst. Snart sprenger den 
Oslo Konserthus! I år var 1750 barn 
samlet for å synge om Jesus sammen med 

artister som Soul Children 
of Chicago, Carola, Linda 
Børud, Samuel Ljungblad  
og Maren Flotve Reme.
 Vi var 13 ungdommer 
og 3 voksne fra Sannidal 
som fi kk en kjempefl ott 
opplevelse i Oslo. 
 Festivalen har profe-
sjonelt preg – med topp 
instruktører, artister og 
musikere. Det var tettpak-
ket program for sangerne, 
med intense øvinger 
som resulterte i to fl otte 
konserter – en ute foran 
Oslo Rådhus lørdag og av-
slutningskonserten ”Soul 

på Soul Children 
FESTival i Oslo!
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Children Party” for et stappfullt Oslo 
Konserthus søndag. Vi ledere fikk veldig 
gode lederseminarer i lederkafeen, for 
ikke å snakke om deilige lederkaker... 
 Noe av det fineste var gudstjenesten 
lørdagskvelden. Her ble Kyrie, Gloria, Fa-
der Vår, Trosbekjennelsen og Velsignelsen 
sunget av 1750 barn og mange voksne 
– til nye melodier. Budskapet gjennom 
festivalen var Å våge å følge Jesus. Vi fikk 
møte disippelen Johannes på sine gamle 
dager, der han skrev opp sitt evangelium 
og fortalte hvordan han som ung hadde 
sagt ja til å følge Jesus. Han utfordret 
barna og ungdommene til å gjøre det 
samme. Dette gjorde også festivalens 
artister: De fortalte om sin egen vei til tro 
på Jesus. De fortalte ungdommene hvor 
flotte og unike de er – at de er skapt av 
Gud og kalt av ham til å bruke seg sjøl og 
sine gaver og til å tro på Jesus – og at de 
skal få tro at Han er med dem alle dager 
gjennom livet – uansett hvordan dagen 
er. Jeg vil til slutt benytte anledningen til 
å takke alle i Juntos for et fint år og en fin 
tur - og ønske dere alle god sommer! Vi 
ses! 

Hilsen Kristin Wohlenberg

NYTT

OM gaver Og givere  
Og garasje.

Kragerø kirkelige fellesråd og 
Sannidal menighet skal bygge 
garasje. Fellesrådet trenger en 

kirkegårdsgarasje til traktor, plenklipper 
og annen redskap, mens menigheten byg-
ger et aktivitetsrom for ungdom - over 
garasjen. Vi håper og tror at grunnarbei-
dene starter i juni d.å. 
 Kommunen har bevilget kr. 400.000 
til garasjen, mens Sannidal menighet selv 
finansierer aktivitetsrommet. Det er med 
stor glede og takknemlighet vi registrerer 
at Sannidal Sanitetsforening har gitt ung-
domsklubben SMUK kr. 25.000 til dette 
prosjektet. Takk for den store gaven!
 Takk også til Kragerø kommune som 
har gitt kr.10.000 til samme prosjekt.
 Menighetsrådet har i vår luftet tan-
ken om givertjeneste. Det kan være en 
regelmessig støtte til all virksomhet i 
menigheten, eller en givertjeneste til et 
konkret prosjekt. Enn så lenge kan du jo 
vurdere å bli en menighetens støttespil-
ler ved å gi en månedlig gave. Så tenker 
menighetsrådet videre om dette med 
givertjeneste…
 Menighetsbladet har fått god respons 
på giroen i forrige nummer, og redaksjo-
nen takker for alle gaver. 

fra 
menigheten.   
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VASKE-
DUGNAD 

i kirken.

14

DUGNAD DUGNAD 

i kirken.i kirken.Torsdag 12. mai var det ut-
lyst vaskedugnad i kirken. 
Ti arbeidsvillige personer 

møtte kl 09.00, godt utstyrt med 
kluter, bøtter,svamper, naler og 
pusseskinn. Det skulle gjøres stor-
reint, såkalt vårreingjøring  Arbeidet ble 
ledet av menighetsleder Anne Vollebæk 
Lofthaug på en myndig , men vennlig 
måte. Der var nok av oppgaver. Veggene 
skulle støvtørkes, vinduene vaskes, ben-
keputer støvsuges og benkene grundig 
vaskes. Noen tok seg av messingstaker 
og lamper. Siste post inne var å støvsuge 
gulvløpere og vaske gulvene. Våpenhuset 

fi kk også en grundig omgang med grønn-
såpevann. Jobben ble avsluttet ca 1330. 
Stemningen var god og praten gikk livlig. 
Det ble også tid til en matpause. Marit 
hadde tatt vare på en halv bløtkake fra 
medarbeiderfesten i vinter. Den ble satt 
pris på.  Da vi til slutt gikk inn i kirken, 
var det ikke vanskelig å kjenne ”eimen” 
av nyvasket. Lars Jacob Moe
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FOR 50 ÅR SIDEN:

Følgende er sakset fra 
menighetsbladet i 
1961. Dugnadsånd 

var det da også…
Her er et par bilder fra 
dugnaden i fjor. Det er et 
imponerende arbeide som 
er nedlagt, og nå ser vi 
resultatene. Kirkegården 
er blitt sjelden vakker og 
velstelt. Leder for arbeidet 
har vært kirkeverge Tho-
mas Wastøl og herredsa-
gronom Blesvik, men de 
hadde ikke kommet så 
langt uten god hjelp fra 
små og store, for jamen 
var de med både noen 
kjekke skolegutter og 
karer som var langt 
opp i årene. Moderne 
maskineri, traktor og 
jordfreser var i bruk, 
og all den gode jorden 
som ble skuffet vekk 
fra den nye skoletom-
ta på Torsdal kom vel 
med her oppe. 
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imponerende arbeide som 

resultatene. Kirkegården 
er blitt sjelden vakker og 
velstelt. Leder for arbeidet 
har vært kirkeverge Tho-

gronom Blesvik, men de 
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Følgende er sakset fra ølgende er sakset fra 

Dugnad på 
kirkegården   
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Foran fra venstre sitter: Frida Øverland, Catharina Tønnesland og 
Guro Holte Robertsen.

2.rekke fra venstre : Johanne Korneliussen, Anette Haslund, sokneprest 
Michael Wohlenberg, Nora Marie Naasen Karlberg og Caroline Adolfsen Albertsen.

3.rekke fra venstre : Fredrik Haugen, Sander Dalen Heibø, Ingvild Barland, 
Karen Mostad Coward, Ine Kremer Liane, Andrine Skilbrei, Bobby-Andre Løvik 

Sjuve og Hogne Findal Skar.
4.rekke fra venstre: Simen Ramberg Lauvåsdal, Tobias Mastereid Rønning, 

Kristian Barland, Sander Aardalen og Joakim André Isaksen.

FOTOGRAF JAN HASSELEID

Sannidal kirke Sannidal kirke 
ÅRETS KONFIRMANTER 
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Berit SkilbreiNøkkeldalen,Kragerø       40 år

Mirjam Pedersen

Søndre Holtanesletta,Sannidal        

39 år

Per Arne Sæteren Karlberg

Svenumveien , Sannidal        

52 år

Gerd Synnøve Adolfsen AlbertsenSannidalsveien, Sannidal 43 år

Hildegunn Wangen 

Skompenveien , Sannidal  

37 år

Kjell Vidar AndreassenKloppkjærveien, Sannidal        62 år
May Brit Lie Altena

Mørlandsveien , Sannidal         

59 år

5 6

9 10 11

7 8

Kandidater til 
menighetsrådsvalg
11. og 12. september 2011 

  Anne Vollebæk Lofthaug. 

Sannidalsveien, Sannidal

56 år

1
  Anne Vollebæk Lofthaug. Stig Lemvik.Gamle Sørlandske, Sannidal52 år

2
Gamle Sørlandske, Sannidal

22
Marit Halvorsen

Sannidalsveien, Sannidal 

61 år

3
Sannidalsveien, Sannidal 

Helena Karin EikenesStratveien,Sannidal  
63 år

4

11. og 12. september 2011 11. og 12. september 2011 

Sannidal sokn
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– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50 

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Terje Pedersen 
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

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

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Sannidal Landhandel • Telefon 35 99 02 57 www.drangedalsbanken.no

Kragerø
Sparebank
Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av Kragerø Sparebank

Tlf. 35 98 65 00
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no 

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

sTØTT vÅre 
aNNONsØrer, 

de støtter oss!

Haugtun • Åpningstider: 9-21 (18) • Stor gratis parkering • Tlf. 35 98 69 40

Supermarked
V75

Tipping
Lotto

Telefon 35 98 40 00

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon: 35 98 21 94 www.bkd.no

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

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              
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Døpte:
Sannidal kirke:
20.03.11 Marna Sol Semb 
20.03.11 Peder Bredsand Torsdal 
27.03.11 Torstein Andresen
17.04.11 Malin Moen 
17.04.11 Selma Charoenpong Nilsen 
22.05.11 Theodor Flaten Thorsen 
22.05.11 Milla Einertsen Nordmo 
22.05.11 Mie Tomine Bigseth Tveitan 
22.05.11 Eliah Langerød-Nilsen
22.05.11 Matias Haugen Hulløen
29.05.11 Hannah Brenna Magnussen
29.05.11 Susanne Andrea Aardalen Nikolaisen

DøDe:	 																	
25.03.11 Ragnhild Wåsjø f. 1936
31.03.11 Hillborg Gjerde f.1921   
06.04.11 Runar Knatterud f. 1943
12.04.11 Emil Oluf Samuel Robertsen f. 1921
07.05.11 Jens Karsten Ehnebom f. 1932 
18.05.11 Karin Malmfrid Tyvand f. 1920
20.05.11 Ivar Kristian Tyvand f. 1922
22.05.11 Håkon Fuglestvedt f. 1920

Ring 815 33 300 eller  
skriv en SOS-melding via 

www.kirkens-sos.no

VI ER HER – ALLTID!

Tåler å høre ALT!  
Sladrer ikke!

saNNiDaL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: Hildegunn Wan-
gen, Torill Bjørn og Kari Skarvang

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
Renholder: Rita Løvik
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AUGUST
7.august 8.søndag etter påske
  Sannidal Bygdetun 

kl. 11.00
  Friluftsgudstjeneste 

felles for alle 
menighetene i Kragerø 

 Michael Wohlenberg
   Offer til Kirkens 

Bymisjon i Kragerø

21.august 10.søndag etter pinse
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
  Offer til 

menighetsarbeidet 

SEPTEMBER
4.september  12.søndag etter pinse
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
  Offer til Speiderne i 

Sannidal

JUNI
19.juni Treenighetssøndag
  Gautefall fjellkirke 

kl. 12.00 
  Fellesgudstjeneste for 

alle menighetene i 
Bamble prosti.

26. juni 2.søndag etter pinse
  Sannidal kirke 

kl. 11.00 
 Gudstjeneste
 Vikarprest Kjell Wedø
  Offer til 

menighetsarbeidet
JULI
3.juli 3.søndag etter pinse
  Sannidal kirke 

kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Vikarprest Kjell Wedø
  Offer til Det Hvite 

Bånd i Kragerø

17.juli 5.søndag etter pinse
  Sannidal kirke 

kl.11.00
 Gudstjeneste
 Harald Monsen
  Offer til 

menighetsarbeidet
  
31.juli 7.søndag etter pinse
  Sannidal kirke 

kl. 11. 00
 Gudstjeneste
  Michael Wohlenberg
  Offer til KRIK – 

Sannidal og Kragerø

11.september 13.søndag etter pinse
  Sannidal kirke 

kl. 11.00
 Gudstjeneste
  Konfi rmantpresenta-

sjon
  Offer til 

menighetsarbeidet
  Etter gudstjenesten: 

Menighetsrådsvalg

18.september  14.søndag etter pinse
 Sannidal kl. 11.00
 Friluftsgudstjeneste
 Speidernes natursti
 Michael Wohlenberg
  
25.september 15. søndag etter pinse
  Sannidal kirke 

kl. 11.00
 Familiegudstjeneste
 Høsttakkefest
 Michael Wohlenberg
  Offer til 

Misjonsprosjekt
  Sosial innsats i 

Bangkok

Med forbehold om endringer

Velkommen 
til gudstjeneste!

 Gudstjeneste
  Michael Wohlenberg
  Offer til KRIK – 

Det Norske Misjonsselskap invitererer til
FEST

med feiring og markering av at 
Fjordglimt leirsted 

er 50 år
lørdag 18. juni 2011

11:30 lunsj
12:30 variert program og takkeoffer

16:00 kaffe og kaker

Disse deltar: Bjørn Eddy Andersen, Nils Tore 
Andersen og Kor Koselig


