SANNIDAL
SANNIDAL OG H

MENIGHETSBLAD
MENIGHETSBLAD

JUNI 2012
JUNI
2010

NR. 2

NR. 2 72. ÅRGANG

Gode Gud,
du som gir
liv til alt
som lever,
vi priser deg
for jordens
skjønnhet,

Konfirmasjon
side
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og for alt
som lar oss
kjenne at du
er god.

Ingebjørg

hjørne

Meckys

Flaggstang

og bekjennelse

Gode Gud, du som gir liv til alt som lever,
vi priser deg for jordens skjønnhet, og for alt
som lar oss kjenne at du er god.
Her for ditt ansikt ber vi: Gi oss lyttende ører,
takknemlige hjerter og villige hender,
så vi kan høre ditt ord, lovprise deg for din
godhet,
og i ord og gjerning vitne om dine storverk.
Denne bønnen er fra samlingsbønnene som vi
nå begynner gudstjenesten med, før vi bøyer
oss for Gud i syndsbekjennelse: En takk og
bekjennelse til livets Gud.
På frigjøringsdagen 8. mai fikk jeg ikke opp
flagget i prestegården. Linen datt ned, for toppen av flaggstanga hadde råtnet vekk. Stanga
var nok ikke blitt lagt ned på mange år. Ja,
kanskje har den ikke blitt vedlikeholdt på flere
tiår. Og nå gikk det galt.
Men etter at vi klarte å vippe ned flaggstanga,
monterte vi ny topp og byttet ut den morkne
linen. Flaggstanga fikk også et strøk med maling.
Og på grunnlovsdagen 17. mai gikk flagget til
topps igjen, som vår takk for og bekjennelse på
grunnloven som skal sikre demokrati, rettsstat,
og menneskerettighetene. Jeg liker den nye
formuleringen, at Norges verdigrunnlag forbliver vor kristne og humanistiske arv. Nå brukes
ordet ”kristen”, og ikke bare ”luthersk religion”.
Tilbake til flaggstanga: Så lurt at det gikk an
å vippe denne ned til nødvendig vedlikehold.
Men helst burde en ikke ha ventet med det i
30 år. Jeg må da tenke på syndsbekjennelsen
i gudstjenesten. Så flott å kunne bøye seg ned
hver søndag og be Gud om tilgivelse. Som prest
er jeg ekstra heldig, for jeg kan knele. Sannidal
kirke er dessverre ikke tilrettelagt for kneling
i benkeradene, bare ved alterringen. Derfor
ønsker jeg at vi fortsatt enkelte ganger kan dele
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ut nattverd ved alterringen der folk får lov til
på knele. Men andre ganger er det fint å dele ut
i midtgangen, der terskelen for å gå fram er så
tydelig lavere for mange.
Etter 30 år med innarbeidet syndsbekjennelse
i starten av gudstjeneste blir det nå en ny ordning for hovedgudstjeneste. Reformen begynte
med en diskusjon om syndsbekjennelsens plass
i gudstjenesten. Det er viktig og godt med bønn
om tilgivelse, men ikke nødvendigvis som det
første som sies. Helt i starten begynner vi nå
med stillhet, og salme, og samlingsbønn. Og så
kommer syndsbekjennelsen, om den ikke er
lagt til forbønnsdelen etter prekenen. Vi kan nå
også velge fra flere godkjente syndsbekjennelser, som for eksempel denne:
Gud, vær meg nådig! Tilgi min synd for Jesu
Kristi skyld.
Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til
nytt liv ved din hellige Ånd.
Andre syndsbekjennelser setter ord på sviket
mot Gud og min neste og vår jord.
Syndsbekjennelsen kan nå følges opp av et
løfteord fra Bibelen, som fra Sal 103,11-12:
Så høy som himmelen er over jorden,
så veldig er Herrens miskunn over dem som
frykter ham.
Så langt som øst er fra vest, tar han syndene
våre bort fra oss.
Bruk gudstjenesten, der møter vi den treenige
Gud, kilden til livet.
Bruk syndsbekjennelsen, den gir nødvendig
vedlikehold i troslivet, hver uke.
Bruk tid til stillhet og ettertanke. Jeg selv liker å
bruke formuleringen fra Iona i Skottland:
Vær stille.Vær åpen for Guds nærvær - her
inne - der ute – overalt.

Jeg ønsker dere en

god sommer. Hilsen Mecky Wohlenberg

Min
salme
Jeg har valgt meg ut salmen Den Fyrste Song.
En av grunnene til at jeg liker denne salmen er at den både
har en vakker melodi og en nydelig tekst. Som folkemusiker er jeg
veldig glad i folketoner, og denne salmen har et slikt folketonepreg i
melodien. Det gjør at jeg liker å synge den fordi den ligger nært mitt eget
sanguttrykk! For meg er også denne salmen en slags bånsull (nattasang)
for små barn. Som leder i babysang- grupper bruker jeg ofte bånsuller i
samlingene, og jeg vet at denne salmen er mye brukt i slike sanggrupper
for barn og foreldre rundt omkring i landet.
Annika Westgård

Den fyrste song
Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor sin song ved vogga;
dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunne gråten stogga.

Den vegen ser eg enno tidt,
når eg fær auga kvila;
der stend ein engel, smiler blidt,
som berre ei kan smila.

Dei sulla meg so underleg,
so stilt og mjukt te sova;
dei synte meg ein fager veg
opp frå vår vesle stova.

Og når eg sliten trøytnar av
i strid mot alt som veilar,
eg høyrer stilt frå mor si grav
den song som all ting heilar.

Tekst : Per Sivle (1877)
Melodi : Lars Søraas d.e.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2012
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Prosesjonskors
og lysglobe
Kirken har fått to ny eiendeler. Et prosesjonskors og en lysglobe.

UTFLYTTEDE

Sannidøler

D

a jeg flytta fra Sannidal etter
videregående i -87, for å gå på
folkehøgskole i Drammen sa jeg
ofte at jeg kom fra ”Kragerøkanten”. Men
det er jo overraskende mange som har
hørt om Sannidal da, enten de har kjente
her, familie eller handler på Volum om
sommeren!
Jeg visste nok ikke helt hva jeg skulle
bli her i livet, men etter å ha vært innom
skole, militæret og jobb i Porsgrunn, Bø,
Bergen, Gjøvik, Lårdal, Kristiansand og
Tønsberg havna jeg til slutt som mange
andre i Oslo. Jeg kan huske at jeg i halvsvime og med stemmeskiftestemme sa
til en lærer på ungdomskolen at jeg ville
bli ”ehhh…noe innen media”. Det blei et
par fag på universitetet mens jeg forsøkte meg som Tvfotograf og redigerer i
NRK Østlandssendinga. Der ble jeg i over
10år.
De siste fem åra har jeg jobbet på Marienlyst i kulturavdelinga, fremdeles som
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fotograf og redigerer. Der trives jeg veldig
godt med hyggelige kollegaer og interessante jobber. Må jo reklamere for en
folkemusikkserie som sendes til høsten,
Folk:Lab.
I hovedstaden bor jeg på Trasop (ved
Oppsal) sammen med kona Hege og Andrea (4) og Oscar(2). Skauen er bare 200
meter unna så det minner i hvert fall om
hjemtraktene! Og det er bestandig godt å
komme hjem på besøk.
Sannidal er et godt sted å vokse opp.
Jeg har tatt vare på de gode minnene fra
tiden i SMUK, en fantastisk og sterk tid.
Skyttersporten har jo heller ikke sluppet
taket men det satt langt inne å bytte skytterlag fra Sannidal til Oslo Østre.Treningsiveren og prestasjonene har nok dalt en
del men det er et fint miljø å være i. Men
NorgesCupstevnet i Sannidal til høsten
skal jeg i hvert fall få med meg!
Beste hilsen Øivind Enggrav

P

rosesjonskorset er laget av kortreist eik, og har et sterkt lokalt
preg.Treet er hogd i eikeskogen i
Lønneskogen.... og er skjært på saga til
Ole Wastøl.
Så vet vi at Lars Jacob Moe er en
hendig mann som gjerne svarer ja når
en ber om hjelp til noe. En kombinasjon
av dyktighet og velvillighet kan det bli
prosesjonskors av.
Vi takker Lars Jacob for hjelpsomhet og
vel utført arbeid!
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2012
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ysgloben er også laget lokalt. Smia
v/ Dag Michelsen har hatt oppdraget. Ennå kan en bare bruke én
type lys i globen, men det vil etter hvert
bli muligheter for å tenne telys også.
Lysgloben ble brukt første gang ved
Ung Messe 15.april. Siden har den vært i
jevnlig bruk. Det kan tennes lys før eller
etter gudstjenesten, i forbindelse med
ofringen eller nattverden. Lysene tennes
på Kristuslyset i sentrum av globen, og
kan være ordløse bønner.
5

Barnekoret!

HYGGEKVELD I

P

å den siste øvelsen før påske
inviterte barnekoret familie og
venner til hyggekveld på Mo
bedehus. Det var riktig mange som
kom for å hygge seg sammen og høre
på barna som viste sine sangkunster.
Leder Annika Westgård la opp underholdningen sånn at de frammøtte
fikk se og høre hvordan en vanlig
øvelse arter seg. Her var det både
oppvarming, rolige sanger, lystige
sanger, og sangleker. Og ikke minst
masse sangglede.
Etter første del av underholdningen
var det tid for saft, kaffe og kaker.
Snille foreldre hadde stilt opp med
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Førsteklassinger
på kirkegårdsbesøk

-V
deilig hjemmebakst.Tusen takk til dere!!
Torhild Barland var veldig snill og kom
for å holde andakt. Hun fortalte første del
av påskehistorien.Tusen takk til Torhild
også.
Det var også lagt opp til åre-salg, hver
familie tok med seg en gevinst hver, i tillegg til at bordpynten (les: blomster) ble
loddet ut. Gevinstbordet bugnet av mye
fint, det var nok overvekt av påske-godteri kanskje… De eldste i koret solgte lodd
til den store gullmedalje. Mens trekningen ble foretatt underholdte koret igjen
med mange sanger.
Trekningen var spennende å følge med
på, mange gikk hjem med gevinst, noen
med flere, og noen uten gevinst. Men alle
var enig om at det var en koselig kveld.
Tusen takk til korleder Annika for godt
samarbeid dette året. Vi ses igjen til høsten!
Hildegunn Wangen

i fant en regnbue! - Jeg så en
hjertestein! - Vi fant mange
blomster og kors! - Jeg så en
soloppgang. - Måker! - Duer! - Engler! - Vi
fant grava til kongen og dronninga!
Sånn kan det høres ut når 23 førsteklassinger har vært på symboljakt på kirkegården
og kommer tilbake for å avlegge rapport.
Førsteklassingene som til vanlig går på
Helle skole, var på besøk på Sannidal kirkegård før pinse. Målet var å lære hva en kirkegård er, hvordan man ferdes der og å undersøke hva vi kan se der. På forhånd hadde vi
snakket mye om dette på skolen. Vi hadde
snakket om hva som skjer når noen dør og
hvordan vi kan ha det når vi sørger – og
hvordan vi kan hjelpe andre når de opplever
vonde forandringer i livet – som det å miste
noen. Nå skulle vi altså se nærmere på kirkegården og gravene – og oppgaven ble en
symboljakt: Hva står på gravsteinene? Hva
er det bilde av? Hvordan er gravene pynta?
Ser dere noen graver der det ligger barn? Og
årvåkne, nysgjerrige 6-7-åringer fant ut mye:
Gravene er ulike, og noen steiner er veldig
fine og glatte. Noen har bilde av den som er
død, og de fleste har symboler.

Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2012

De fleste er også pynta med fine blomster
og lys eller gravlykter.
Etter at vi hadde vært en god stund ute
på kirkegården, kom Mecky-prest og viste
oss rundt inne i kirka. Det var andektige og
flinke barn som fulgte godt med da Mecky
fortalte om våpenhuset og den gamle
stavkirka, døpefonten og dua, om alterbordet, alterringen og prekestolen. Skattekista
(safen) med det gamle kirkesølvet var spennende å se – og selvsagt var det spennende
å få gå litt rundt i kirkerommet og til slutt
få komme opp i tårnet!
Etterpå smakte det godt med nistemat
på Bygdetunet og dagen blei avslutta med
en saftis mens vi venta på bussen. Og hva
skulle vi gjøre med de to siste saftisene?
Alle var skjønt enige om at Palmar (som
akkurat klippet gress på kirkegården) og
Mecky måtte få hver sin!

Kristin Wohlenberg
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Det skjedde…
APRIL
Denne spalten avsluttet i forrige nummer med at påsken nærmet seg. Så skal vi
videre da.. Jeg er lett engstelig for å repetere meg selv. Skrive det samme som i fjor.
For kirkeår så vel som regnskapsår eller
skoleår er jo på mange måter repeterende.
Før vi retter fokus på påske må vi skynde oss å fortelle at på Maria Budskapsdag
i mars var det en flott familiegudstjeneste
med barnekoret i sentrum.
Ved gudstjenesten på Palmesøndag
hører vi om en kvinne som salvet Jesus.
Hennes omgivelser er lettere irritert over
at hun sløser med kostbar salve, men
Jesus tar henne i forsvar. – Hun har salvet
meg til min gravferd.

Denne samme dagen blir minnerik og
spesiell for Synøve Johanna (5 mndr) og
hennes familie. Dåpsbarnet er kledd i en
mer enn hundre år gammel dåpskjole
og får navn etter mormor og farmor. Og
Ingrid Christin (4 år) er en særdeles omsorgsfull storesøster.
Gudstjenesten skjærtorsdag hører til de
gudstjenester jeg IKKE kan unnvære.
Nesten som å være tilstede ved Jesu siste
måltid sammen med disiplene. Jeg har
lengtet inderlig etter å dele dette måltidet med dere…. gjør dette til minne om
meg…
Skjærtorsdag er det i tillegg gudstjeneste på Bokollektivet.
Så er påskegraven som står i kirken
åpen og tom. Første påskedag kan vi
synge alle de flotte, jublende påskesalmene – der Å salige stund uten like er
undertegnedes favoritt.
Kirkepåsken avsluttes på et bedehus….
der den lokale blåsegruppa bl.a. spiller
Tochter Zion – Deg være ære. Ja, vi er i
Kjølebrønd.
Historien om Titanic fortelles på 100-årsdagen for forliset, 15. april 2012. Da er
det Ung Messe i Sannidal kirke, med tittel
Salme ved reisens slutt.
Det er samtalegudstjeneste med konfirmantene, som både er mannskap på
Titanic, forteller om Peter på vannet og
ellers bidrar på forskjellig annet vis. JUNTOS synger, og lovsangsgruppen i SMUK
(Sannidal menighets ungdomsklubb)
leder lovsangen. Kveldsgudstjenesten har
også en vandredel med lystenning, bønn
og nattverd.
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MAI
Mai måned fylles med mye dugnad, og det
omtales annet sted i bladet. Så markerer vi
at garasjen er nesten ferdig, og det fortjener også en egen side.
Sannidal kirke har ikke mange ledige sitteplasser ved konfirmasjonsgudstjenesten
første søndag i mai. Det er høytid når 14
ungdommer kommer inn i prosesjon. Og
det er lett for en mamma eller pappa å bli
rørt under forbønnshandlingen for hver
enkelt konfirmant. Ellen (Stensvold) deltar
ved denne handlingen, sammen med prest
Mecky og Kristian (Barland) deler ut røde
roser.
Tirsdag etter konfirmasjon er det mimrekveld for Juntos.Tre måneder etter Londonturen er det morsomt å se bilder fra
denne fantastiske turen. Kristin og Mecky
får velfortjente gaver av Juntosgjengen
som takk for å ha gjort denne turen mulig.
Dette året faller Kristi Himmelfartsdag
på selveste 17.mai. Eller er det omvendt?
Værgudene ( om man tror på sånne) er
i det umulige hjørnet under barnetoget.
Små og store blir enten klissvåte eller
er skjult under store paraplyer. Men alle
som deltok skal ha ros for ikke å la seg
skremme. Det er i det minste fint kirkevær,
for etter kransnedlegging ved bautaene
er det godt å varme seg inne i kirken.
Speiderne deltar som vanlig og får også
offergaven denne dagen. Herlige barnekorbarn synger så det er en fryd. Gruppen
med de minste er ikke fulltallig, men er
bare så utrolig flinke og engasjerte denne
dagen.
Og takket være kirkegårdsarbeider
Palmar er kirkegården nyklippet og fin –
verdig en nasjonaldag.
Søndagen etter nasjonaldagen er det friluftsgudstjeneste ved kirken. Denne gangen sitter vi like utenfor kirkegården , bak
hekken på nordsiden. Det er nydelig vær
og vi kan høre både fuglesang og ”det pulserende livet fra E18” (Sitat: Mecky prest).
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2012

Rundt 50 mennesker deltar i gudstjenesten, og Stig Lemvik og Kristin Wohlenberg
er musikere denne dagen. Ved inngangen
til gudstjenestestedet står et kors der det
kjente bibelverset fra Joh.3,16 er skrevet.
Verset er en del av dagens prekentekst.
Pinsehelga er varm – men ikke alle reiser på badetur. Mange kommer til gudstjeneste 1.pinsedag – også dåpsbarnet Ola
og hans familie.
Ved gudstjenesten på 2.pinsedag deltar
både Kjølebrønd blåsegruppe og menighetskoret Laudate. Det er fint å kunne
feire nattverd på idylliske Stangnes, omgitt
av syriner, epletrær og svaberg.
I vår repeterende virksomhet ser vi at
menigheten har en tilstedeværende prest
som er flink til å variere og vinkle annerledes, til å gi liv til etablerte ordninger
og gamle tekster. (Og Den Hellige Ånd er
kanskje også tilstede.) Vi kan være glad for
dem begge.
Kari Skarvang
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Aktivitetsrom
for SMUK

Dugnad
på Bedehuset.

VI ER V
FERDIGE!!!??

N

ei, vi er ikke ferdige med prosjekt
kirkegårdsgarasje/aktivitetsrom
for SMUK.
Ikke helt. Men det nærmer seg. Nå kan
SMUK planlegge innredningen av rommet.
En morsom del av prosjektet kan begynne.
En fredag i mai ble dugnadsgjengen
invitert til å markere at bygget har fått 4
vegger, vinduer, porter og tak. Ikke alle
kunne komme og være med, noen var
kanskje også for beskjedne(?) , men 19
trofaste støttespillere ble foreviget. Den
eneste kvinnelige dugnadsdeltaker som
møtte (Kjersti Skarvang Olsen) fikk æren
av å holde puta der saksa til snorklippinga
lå. Dere skjønner at det ble gjort med stil.
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Men først ble bygget innviet med sang
og bønn. Presten hadde ikke funnet ut at
garasjer var omtalt i Bibelen, men hadde
likevel høvelige vers om det å bygge på
fast grunn.
Omtrent 900 dugnadstimer er lagt ned i
bygget.
Sannidal menighetsråd og SannidalMenighetsUngdomsKlubb takker alle som
har bidratt og som vil fortsette å bidra. En
ekstra takk og påskjønnelse gikk til Terje
Pedersen som har hatt en fast hånd med
i planlegging og gjennomføring. Ikke
minst har han selv stått for mange timer
med praktisk arbeid. Vi tror faktisk at han
liker det….

åren er høysesong for dugnader.
19.april møtte tolv innsatsvillige og
ivrige personer opp på Mo bedehus til en god formiddagsøkt med jobbing
både inne og ute. Inne skulle det vaskes
rundt og siden endel var tatt på forhånd,
kunne vi konsentrere oss mest om ”salene”.
Men det var nok å ta fatt på likevel. Sigrun
Bråtane har god oversikt og arbeidet ble
raskt fordelt. Det skulle vaskes fra gulv og
nesten til tak, vinduer pusses og lamper
støvtørkes.Alt til faget henhørende.
Kjøkkenbordet er et klenodium og krever
ekstra omsorg. Den trehvite bordplata
måtte settes grundig inn med grønnsåpe.
Et stort prosjekt var rensing av alle
stolene. Her stilte Elfrid Dobbe med sin
Rainbow supermaskin, og stol etter stol
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”fikk gjennomgå”. Mange gode vaskelukter spredde seg etter hvert, og duften
av møbelpolish,brukt på pianoet, gjorde
susen.
Ute holdt tre spreke karer på med tungarbeid. Motorsaga var klar for action og en
traktor var også på plass.Noen trær og busker på baksiden skulle skjæres ned og den
gamle rullestolrampa ble fjernet. En annen
oppgave var å skifte endel takstein.Til slutt
ble søppel rakt sammen og kjørt bort.
Dugnad er ikke bare arbeid, men også fellesskap og sosialt samvær.Mye prat og latter. Og den gode trimmen er jo en bonus!
Da dagens dont var over, føltes det greit å
si: Bra jobba. Og neste år er vi vel på plass
igjen?
Torill Bjørn.
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Et hellig

Nytt
kjøkken i
Kirkestua

kapell

”D

et er hektisk aktivitet i Kirkestua om dagen”, sa Kari på
telefon fra prestekontoret her i våres.
Det måtte sjekkes.(Hadde jo en liten
mistanke om hva som foregikk.....) Der
borte holdt Lars Jacob Moe og Alf Bjørn
på med å sette opp ny kjøkkeninnredning. Godt med flere hender i slikt
arbeid,først rive ned så bygge opp.Og et
IKEA-kjøkken krever sin mann, for ikke
å si to.Men når nå hvert tredje kjøkken i
Norge faktisk kommer fra IKEA sier vel
det litt om kvalitet?(Det var reklamen) Og
fint så det ut , et lyst og stilig kjøkken med
fronter i kalkbeiset bjørk.
Det gamle kjøkkenet hadde gjort jobben
sin og var absolutt modent for utskifting
etter mer enn 20 års flittig bruk.Menighetsrådet kontaktet Lars Jacob som er dreven
i snekkerfaget og som sjelden sier nei til
oppgaver. Han tok nødvendige mål, dro til
IKEA Kristiansand og hentet de forskjellige
delene.
Og nå sto kjøkkenet der nesten ferdig
montert. En oppvaskmaskin skulle på plass
og noe elektrisk arbeid gjensto.
Olav Bråtane tok ansvaret her.
Når jobber skal gjøres, er det
alltid gode hjelpere som trår til.
I Kirkestua er det stadig noe
som foregår: Menighetsråd,
ungdomsklubb, kor og annen
møtevirksomhet. Og nå kan
alle brukerne glede seg over en
moderne, trivelig og praktisk
kjøkkenavdeling.

Torill Bjørn
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Dugnad
i kirken

D

et var stor vaskedugnad i kirken
også nå i mai måned . Vi lar bildet av
Torunn Hætta illustrere innsatsen. Hun
pusset lysestaker – men andre vasket og
støvsugde.
Det var synlig og sanselig at det var gjort
en stor innsats for å få kirken ren og pen.
Bra jobba !

G

uds hus, kulturhus, spennende
severdigheter med fargerik historie
- kirkene gir oss oss opplevelser på
mange plan.
En flott vårdag sto vi inne i Sainte-Chapelle
- det hellige kapell- en av de vakreste og
mest særegne kirker i Paris. Det ble bygget
på 1200-tallet under Ludvig 9.for et helt
spesielt formål:Å gi en samling dyrebare
relikvier et verdig ”hjem”. Blant disse var angivelig Kristi tornekrone og en bit av korset.
Alt kjøpt fra det Hellige Land for svimlende
summer. Og et verdig hjem ble det, men så
lenge konger regjerte, kun tilgjengelig for de
få utvalgte i samfunnet.
I våre dager strømmer besøkende til fra fjern og nær
for å oppleve denne ”perlen
innen gotisk byggekunst”.
Uten relikviene riktignok,
som nå befinner seg i Notre
Dame noen steinkast unna.
Kapellet er bygget over to
plan,der det nedre gir et
noe mørkt inntrykk. Så går
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man opp i hovedkapellet - og det er som å
komme inn i et eneste stort kunstverk av
farger og lys. 15 glassmalerier fyller veggene
fra gulv til tak. Her fremstilles viktige hendelser fra hele Bibelhistorien med Jesu lidelse,
død og oppstandelse som det mest sentrale.
Et eget rosevindu er viet Joh. Åpenbaring.
Tusenvis av små glassbiter i alle slags farger
er satt sammen, som i et puslespill. Imponerende og mektig. Kong Ludvig hadde store
ambisjoner:Å komme hit skulle gi følelsen
av å vandre inn i ”det Himmelske Jerusalem”.
Intet mindre. Ikke rart vi ville bli en stund!
Sainte-Chapelle brukes mye til konserter. Samme kveld sto en barokkonsert på
programmet, hva kunne vel
passe bedre i slike omgivelser? Litt senere var vi på
plass igjen og fikk høre et
kammerorkester spille vakker musikk. Jo, ”verden var
god” denne dagen. Fylt av
takknemlighet gikk vi ut i
storbyens travle gater.

Torill Bjørn
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Sannidal menighet har siden 2006
støttet Det norske Misjonsselskaps
prosjekt
” Nådehjemmet i Thailand”.
Menigheten har forpliktet seg til å
støtte med min. kr. 10.000 pr. år.
Sannidal menighet sendte i 2011
kr.13.978 til prosjektet.
Totalt er det samlet inn kr. 82.149
Prosjektet støtter gravide ugifte
kvinner, som i Thailand ofte
blir utstøtt av sin familie. På
Nådehjemmet kan de være under
svangerskapet - og få hjelp og
omsorg der. Staben der kan hjelpe
dem å få kontakt med familien
sin igjen og komme hjem etter at
barnet er født. Noen får også hjelp
til adopsjon hvis det er den beste
løsningen.

T

hailand har opplevd sin verste flom
på mange tiår. Vannet skylte over
store deler av landet. Millioner av
mennesker måtte forlate hjemmene sine
og mange mistet alt de eide i flommen. På
Nådehjemmet måtte de også forberede seg
på at vannet ville nå helt fram. Heldigvis så
slapp de unna denne gang. I de periodene
det var spådd at vannet ville komme til
området, måtte de sende hjem mødre og
barn. Men hjemmet tok også i mot noen
kvinner fra flomområdene og gav dem et
midlertidig opphold. De som jobber på
Nådehjemmet og noen av kvinnene som
bodde der deltok også i hjelpearbeidet for
å hjelpe flomofrene.
En av jentene på hjemmet er Joan. Joan
var student da hun møtte en kjekk gutt på
skolen, de ble kjærester og etter en stund
fant Joan ut at hun var gravid. Kjæresten ble
skremt og var ikke klar til å bli pappa. Joans
foreldre derimot mente at Joan måtte ta
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Misjonsprosjektet
i Thailand:

Nådehjemmet

i flom og hverdag.
ansvar for handlingene sine selv om kjæresten sviktet. Joan kom til Nådehjemmet og
planla å passe på barnet sitt selv. Hun fikk
en liten gutt og Joan passet veldig godt på
sønnen sin. Han vokste og utviklet seg fint
og etter en stund kom den unge faren for
å besøke de. Da han dro hjem igjen så oppsøkte han den lokale kirken og ble senere
døpt. Joan har vært kristen hele livet. Det
unge paret holdt kontakten via telefon og
Joan begynte å planlegge å flytte hjem til
kjæresten og hans familie. Kjæresten kom
til Nådehjemmet sammen med foreldrene
sine for å besøke Joan og gutten og de
var klare for å ta Joan og sønnen med seg
hjem. Men nå var foreldrene til Joan imot
det. Joan grein og ville være sammen med
kjæresten. De giftet seg og hun flyttet hjem
til hans familie.
Totalt fikk 48 unge vordende mødre hjelp
før og etter fødselen i fjor og bodde på Nådehjemmet. Gavene fra Sannidal menighet
er viktige for disse kvinnene og jentene i
en vanskelig situasjon.
Opplysningene har menighetsbladet fått
via NMS misjonær Anne Storstein Haug i
Thailand.

30 års SMUK-jubileum
Lørdag 15. september blir det gjenforening av alle
SMUK’ere gjennom 30 år.
Feiringen vil finne sted på Mo Bedehus kl. 18:00.
Det blir god mat, kaffe og kake, mimring, gjensyn med gamle kjente,
allsang, med mer.
Bindende påmelding innen 1. september ved betaling til kontonummer: 9722 52 77382
(Dagfrid Bråtane, 3766 Sannidal)
NB! Betalingen må merkes med navn på deltagere.
Pris kr. 250,- pr. pers. (eller mer hvis du vil). Et eventuelt overskudd går til SMUK. Dagens
SMUK-medlemmer får rabattert pris kr. 100,-, og hjelper til med festen.

Har du spørsmål/ønsker å bidra med noe, ta kontakt med Lars Dobbe,
e-post: lars@dobbe.no.
Festkomitéen
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2012
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Klipp fra gamle menighetsblad

For 60 år siden
Kirken.

flere sangnummer, og en andakt passet
godt inn i den fine sommerkvelden.
Da vi tilslutt reiste oss og sang fedrelandssangen, følte vi at det var mye vi
hadde å takke Gud for. Det var flere som
ytret ønske. Om at det kunne bli en årlig
tradisjon å møtes ved Tyvandsstranna
St.Hanskvelden.

Deltaker.

Sannidal menighetsblad nr. 7 1952

Hornorkester

Sannidal hornmusikk

Alterringen er nå trukket med skinn i
beige farge, klokkerstolen og prekestolen har fått nytt velourtrekk. Pent arbeid
utført av møbeltapetserer Rekkedal.
Det gjenstår nå bare antependiet foran
alteret, det skal være enkelt: ullklede i
teglsteinsfargen, og det skal snart være
på plass.
Sannidal menighetsblad nr. 3 1952

Årets konfirmanter

Sannidal kirke
Første rekke fra venstre : Hedda Moen, Guro Auråen Albertsen, sokneprest Michael Wohlenberg, Ingvill Holmen Tangen og Rebekka Johansson.
Andre rekke fra venstre : Martin Kenji Ludvigsen, Trym Ålgårdstad
Bråtvannsdal, Tonje Hansen Helgeland, Susanne Wold Kristiansen,
Thor-Fredrik Hoel Rinde og Jarle Sandvær Jørgensen.
Tredje rekke fra venstre : Marius Køhler Bjørkkjær, Marius Hansen,
Erik Kristensen og Øystein Pedersen.
Fotograf : Jan Hasseleid
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Ja, nå er horna kjøpt og en del har erklært seg villig til å blåse, pålitelige karer,
så sannelig tror jeg det skal bli noe av nå.
Kommunen har gitt bidrag, men Det må
samles inn en god del privat også. Lærer
Gjerde har stått for det hele og fortjener
beste takk for det. Om de tør vise seg for
folket 17. mai er ikke godt å si, - så foreløpig sier vi «Vel blåst»!
Sannidal menighetsblad nr. 4 1952

St.Hans

Det var musikkforeningen på Holtane
som fikk ideen i år å arrangere tur til
Tyvandsstranna. Det viste seg å være en
god ide, for det var samlet over hundrede
mennesker der, unge og gamle, og især
barna hadde det veldig moro. Det var jo
litt kjølig vær, men så kom leiken igang
«slå på ringen», «tredjemann i vinden», og
snart lyste bålet opp og varmet godt. Vi
fikk kokt kaffe til medbrakt niste. Vi fikk
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2012

Det var virkelig hyggelig da Sannidal
hornmusikk i vår ble meldt til Fødselsregistret, vi har ventet lenge på den. 17.
mai var førsteopptreden, og det viste seg
å være god røst i småen. Siggen Andresen
var en utmerket instruktør, han greide
på rekordtid å få innøvd både marsjer og
sanger. Men så var det nå særskilt interesserte medlemmer han hadde også.
Treningen fortsetter i vinter, og vi håper det her som ellers at begynnelsen er
den verste, siden går det bedre og bedre.
Det vanskeligste er vistnok pengene, de
må til her som annetsted. Sørg for at den
nykomne får en rommelig «barnetrygd»
så den kan trives og vokse. De som er
med: Aslak Lofthaug, Dagfinn Holt, Kjell
Sundbø, Knut Eikeland, Sigurd Nilsen,
Oddvar Tobiassen,Tor Chr. Fjellheim,
Helge Carlsten,Tor Rinde,Tor E. Lønne,
Tore Kjelsås, Leif Larsen, og Einar Larsen.
 Sannidal menighetsblad Nr. 10 1952
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SANNIDAL

Støtt våre
annonsører,

de støtter oss!

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

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Døpte:
Sannidal kirke:
01.04.12	Synøve Johanna Skagen Wilberg
Schulze
Pedersen
02.05.12Terje
Susanne
Jeanett Wold Kristiansen
Tlf:
901 36 115
• tppost@online.no
27.05.12
Ola
Andersen Carlsten

www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no

Tlf. 35 98 65 00

Terje Pedersen

Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

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

Støtt våre
Bakeri
Kragerø  35 98 11 15
de
Vi annonsører
arbeider med; VENTILASJON,–INNEKLIMA,
Volum E-18

35 99 22 21innen næringsbygg.
VARME
OG ENØK,
hovedsaklig
støtter
Bakeri
Kragerø: P. A. oss!
Heuchsgt. 25

Aase Thorsen
Hans Kristian Wilberg
Schulze
Bakeri Kragerø 35 98 11 15
16.03.12 35Vivi
Kielland Tellefsen
Volum E-18
99 22 21
21.03.12 Jens Moe Svenum
02.04.12
Marit
Bakeri Kragerø:
P. A.Breivik
Heuchsgt. 25
12.04.12 Odd Nyland Jacobsen
02.05.12 Sissel Kielland

TERRA SKADEFORSIKRING

TERRASKADEFORSIKRING
SKADEFORSIKRING
TERRA
blir formidlet av Kragerø Sparebank
blir formidlet av
Kragerø
Kragerø

Døde:
08.03.12
14.03.12

blir formidlet av

Kragerø Sparebank

Sparebank

Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
Kragerø Sparebank

videre
Vær med å gi alt…….
av
e
viktigst35 98 40 00
detTelefon
het?

Telefon 35 98 40 00

Kragerø Sparebank
n under.
«Lokalbanken
siden 1840»
Fyll ut svarkuponge

Telefon 35 98 40 00

Kragerø Sparebank

r skattefradrag.
mer hvis du ønske
nsnummer.
Husk fødselsnum
oppgi organisasjo
fradrag og må
hetskontor, Gamle
Firma kan få skatte
Sannidal menig
undertegnet til
svarkupongen
Send eller lever
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Sanni
3766
er.
Sørlandske 23,
ere opplysning
nærm
for
g kl. 09.00 –
et
Menighetskontor 35 99 21 97 (tirsdag og torsda
Ta kontakt med
- eller ring på tlf.
Stikk gjerne innom kt på telefon 416 33056.
konta
14.00) eller ta

«Lokalbanken siden 1840»

www.drangedalsbanken.no

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
Kragerø & Drangedal
Begravelsesbyrå

Støtt våre annonsører,
de
støtter
oss
Sannidal
Landhandel
• Telefon
35 99 02 57
Tlf.:
35 99
74 00
:
SVARKUPONG
Jeg vil gi min støtte
pr.
kr. ______________
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3766 Sannidal
__________________
__________________
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__________________
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__________________
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__________________
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Postn
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___ Underskrift
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Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

D
16
2
25
28
14
15
17
25
2

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

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75
SAME0109 14
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22
Menighetskontor for Sannidal og Helle
H
08 sokn
A Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
30 Kontortid menighetssekretær:

f. 1923

www.drangedalsbanken.no

– etablert 1960 –

14Vakttelefon: 35 98 21 94

dal menighet med

al menig
t giver i Sannid
Hvorfor bli fas lettere å planlegge arbeidet i

Redaksjonskomite:
Hildegunn Wangen,
tlf. 414 16214, wangenskog@online.no
D Torill Bjørn,
Satlf. 907 22710, aalfbjorn@gmail.com
18Kari Skarvang,
tlf. 416 33056, kari.skarvang@hotmail.com
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Velkommen
til gudstjeneste!
JUNI

17. juni. 3.søndag i treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00

19.august.12. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00

16.september 16. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 17.00

24.juni 4.søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00

26.august.13. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00

30.september 18. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00

	Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i Bamble
prosti
	Kjell Wedø og Harald
Monsen
Gudstjeneste
Harald Gulstad
	Offer til Normisjon i
Telemark

JULI

1.juli	5. søndag i treenighetstiden
Ospevika kl. 12.00

Friluftsgudstjeneste
Andreas Grossmann

15.juli.	7. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00

Gudstjeneste
Harald Gulstad
	Offer til Agder og Telemark
Bispedømme

22.juli.	8. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 17. 00

	Aftenbønn med
minnemarkering
Michael Wohlenberg

Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
	Offer til KRIK – Sannidal og
Kragerø

Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER

2.september.14. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00

Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Konfirmantpresentasjon
	Offer til Speiderne i
Sannidal

	Gudstjeneste med
påfølgende menighetsmøte
	Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

	Familiegudstjeneste og
høsttakkefest
Michael Wohlenberg
Offer til misjonsprosjektet
	Sosial innsats i Bangkok –
Nådehjemmet
Med forbehold om endringer

9.september.15. søndag i
treenighetstiden
Speidernes natursti

Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00
Michael Wohlenberg

29.juli.	9. søndag i treenighetstiden Olsok
Sannidal Bygdetun kl.11.00

Friluftsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

AUGUST

5.august.	10. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00

Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Hvite Bånd i Kragerø

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

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanc

