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Hver blomst,  
 hver spire minner

oss om å ta imot
det lys  

som alltid skinner
fra Gud, vår Skaper god
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Vår Gud han er så fast en borg,  
han er vårt skjold og verge.

Han frir oss ut av nød og sorg  
og vet oss vel å berge.

Prestene i Bamble prosti var på studietur 
til Tyskland. Vi besøkte noen byer der 
Martin Luther bodde for 500 år siden. 

Vi reiste tilbake til Norge rett før flomtoppen 
nådde Wittenberg.
 I Eisenach besøkte vi borgen Wartburg. Den 
troner på en skogkledd fjelltopp over byen. 
Martin Luther fikk vern og arbeidsro her etter 
at han i mai 1521 ble liksom kidnappet av ven-
ner. Noen uker tidligere hadde Luther nektet 
foran keiseren og riksdagen å trekke tilbake det 
han hadde skrevet: ”Min samvittighet er bundet 
av Guds ord”, sa Luther. Etterpå på borgen 
Wartburg oversatte Luther det Nye Testamente 
til morsmålet.
 Åtte år senere grunnet Martin Luther over 
bibelversene i Sal 46,2+8:
 Gud er vår tilflukt og vår styrke – en hjelp i 
nød og alltid nær.
 HERREN Sebaot er med oss, Jakobs Gud er 
vår faste borg.
 Da fikk Luther inspirasjon til å skrive sin kan-
skje mest kjente salme Vår Gud han er så fast en 
borg. For borgen og fjellet brukes i Bibelen som 
et bilde for trygghet og vern. Og hvert kirketårn 
skal minne oss om en borg som gir vern.
 Men borgen og tårnet er i Bibelen også et 
bilde på at mennesker velger bort Gud og vil 
herske over andre. Se for eksempel fortellin-
gen om Babels tårn.
 Jeg ble veldig deppa da jeg på Wartburg 
leste om en mann som 10 år etter Luthers 
bekjennelse ikke fikk lov til å knytte sin sam-
vittighet til Guds ord. I 1531 nektet Fritz Erbe 
å la sin baby bli døpt. For han kunne ikke se 
en åpning for barnedåp i Skriften. For dette 
ble han av de lutherske fyrstene satt i fengsel 

i Eisenach. Myndighetene fryktet opprør og 
revolusjon. I 1540 ble Fritz Erbe overført til 
Wartburg. Ikke for å bli berget fra sine fiender, 
slik som Luther fikk oppleve 20 år tidligere. 
Men Fritz Erbe måtte tilbringe sine siste le-
veår i et fangehull 10 meter under tårnet. Der 
døde han i 1548.
 Hvor grusomme mennesker kan være. 
Kanskje trodde fangevokterne selv på at de 
gjorde det som var rett. For alle mennesker 
er barn av sin tid. Og alle trenger å søke Guds 
Ånd, slik at ikke bare tidens ånd får prege oss.
 Jeg vet ikke om Fritz Erbe fikk trøst av å 
nynne siste verset i Luthers salme:

Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har,
la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få.

Guds rike vi beholder.
Mecky Wohlenberg

Borgen 
– vern og vondskap

Min 
salme

Å salige stund uten like 

Vi er ferdig med påske, Kristi him-
melfart og pinse. Likevel blir jeg ikke 
ferdig med påsken. Tenk at Jesus over-

vant døden for meg. Han lever for at jeg skal 
få komme til himmelen. Jesus lever og jeg for 
lov å snakke med ham hver dag. Påsketiden 
har alltid vært en tid for refleksjon, ettertan-
ke og kirkegang for meg.
 Selv om det er sommer, blir min salme en 
påskesang. Jeg må trekke fram en setning og 
opplevelse med denne salmen. Det er mek-
tig å tenke seg hvor heldige englene var som 
det står om i andre strofe og siste setning. 
«Mer kunne ei  engler begjære enn gå med 
så salig et bud».
 Hele familien min dro til Eidsberg kirke 
(Østfolddomen) på 1. påskedag til høytids-
gudstjeneste. Kirken var alltid fullsatt og 
merkelig nok ble vi sittende på en av de 
første radene hvert år. Det var en mektig 
opplevelse når hele menigheten reiste seg, 
kirkekoret sang fra galleriet, to trompetister 
og organisten ga alt. Da løftet taket seg og vi 
fikk den levende møte. Å salige, salige stund.

Med vennlig hilsen Håkon B. Nordal

Håkon B. Nordal er ansvarlig redaktør for 
lokalradioen Hallo Kragerø – som blant 
annet overfører gudstjenester fra Sanni-
dal kirke. Mange sannidøler lytter også til 
“Bygda vår”. 

Tekst:  Johan Halmrast. Melodi: Kristian Wendelborg 

Å salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu! 

Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du? 

Han er ikke lenger i graven, 
hvor bleknet i døden han lå; 

|: jeg levende så ham i haven, 
og aldri så skjønn jeg ham så. :|

Han lever, og jeg skal få bringe 
hans venner det salige ord - 

tenk, jeg som er ringest blant ringe, 
den minste han kjenner på jord. 

Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, 
å kunne jeg synge det ut! 

|: Mer kunne ei engler begjære 
enn gå med så salig et bud. :|

Å salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu! 

Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du? 
Du søkte din trøst i den døde, 
og dvelte ved gravnatten kun; 
|: så fikk du den levende møte, 

å salige, salige stund! :| 
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fortellingen om Abra-
ham som nesten ofrer 
sin sønn Isak. Eller 
kanskje er det David og 
Goliat vi her aner en 
rest av? Min gjetning er 
like god som din! Eller 
disippelen som hogde 
øret av en av øverste-
prestens tjenere da 
Jesus ble tatt til fange. 
Mulighetene er mange.

ANSIktet
Et annet bilde som 
kommer for dagen 
er fremstillingen av 
et ansikt. Et tydelig 
mannsansikt med bart, 
og velkjemmet hår og 
en drakt med spisse skjortekraver. Nå er ikke jeg 
noen autoritet på dette feltet, men jeg får i hvert 
fall assosiasjoner til 15-1600 tallet. Kanskje var 
det da man bestemte seg for at nå var man lei av 
de nakne treveggene i kirken og fikk malt opp 
det hele med fargerike fremstillinger.

korSet
Et kors finnes også malt på veggen. Jeg vet ikke 
om dette har vært inni eller utenfor kirken, ei 
heller hva slags funksjon et slikt kors kan ha hatt. 
Tankevekkende er det uansett. Ringen rundt er 

i det kirkelige symbol-
språket et uttrykk for at 
Gud gjennom sin sønn 
er midt i blant oss som 
lever på jorden.

SkrIft og bygg-
Verk?
Vi kan også ane kon-
turene av en bygning. 
Vi ser portalbuer og 
pilarer, hva de nå enn 
er ment å vise til. Det 
finnes også rester av 
skriftlige fremstillin-
ger som synes å være 
skrevet med gotisk skriv. 
Hva det står har jeg ikke 
klart å tyde, men hvis 
du er vant med gotiske 

bokstaver klarer kanskje du det?

INNrISS
På ytterveggen finnes det dessuten tegn som er 
risset inn i treet. Også her er det mulig å se for 
seg ulike tolkninger. Kanskje er det bygningsar-
beidere som har «signert» verket sitt med sine 
spesielle bumerker? Eller er dette uttrykk for da-
tidens fromhetsliv, at dette er symboler risset inn 
med det for øye å få Gud med på laget? Flere av 
disse innrissene synes å ha en kristen forankring, 
siden det er kors involvert. Et av dem, med tre 
kors satt sammen i en slags dråpe- eller hjerte-
form, har kanskje noe å gjøre med treenigheten? 
Det som ser ut som to m’er som er satt sammen 
har muligens tilknytning til et 
gammelt katolsk tegn viser til 
Maria eller til det å være under 
hennes beskyttelse (auspice Ma-
ria). Det tredje symbolet, et kors 
med to «utstrakte bein» er nytt 
for meg. Artig er det allikevel å 
vite at det finnes der, og at det 
helt sikkert er skrevet i en eller 
annen hensikt. Vet du mer om 
dette ta gjerne kontakt med me-
nighetskontoret. Bildene er ikke 
av de beste, men de gir i hvert 
et lite innblikk i det som det er 
skrevet om i dette stykket.

Harald Gulstad

Under gulvet i Sannidal 
kirke befinner det seg en 
liten kulturskatt.  For i 

god gjenbruksånd så ble en god 
del av materialene fra den gamle 
stavkirken i Sannidal brukt under 
byggingen av vår eksisterende kirke. Noen av 
disse plankene ligger i gulvet ned mot grun-
nen. I forbindelse med et studieprosjekt har jeg 
vært så heldig å få tatt en titt på disse plankene, 
og mange artige detaljer har jeg da fått se. For 
mange av disse plankene viser noe av dekoren 
inne i den gamle stavkirken. 
 Også kirkeinteriør og dekor er utsatt for 
trender og moter, det er derfor ikke sannsynlig 
at den dekoren som synes på disse plankene har 
vært der helt fra begynnelsen av, men gammel er 
den allikevel. Hva det man kan se egentlig viser 
er ikke lett å bestemme, for plankene ligger i sin 
nåværende stilling enkeltvis og uten noen form 
for plan. Noen av dem ligger dessuten med yt-

tersiden frem, mens andre gir glimt inn i det som 
må ha vært innsiden av stavkirken.  Ikke desto 
mindre gir de alle innblikk i noe som har vært 
en del av bygdas troshistorie. For i dette bygget, 
som må ha stått der i adskillige århundrer har 
menneskers levd sitt liv og utfoldet sin tro. Her 
kommer noen glimt fra det som enda i dag kan 
ses:

SVerDSVINgereN
Første bilde viser en skikkelse som svinger et 
sverd høyt over hodet. Hva slags motiv dette 
er kan ikke sikkert bestemmes, men kanskje er 
det et glimt inn i beretningen om Laurentius, 
den helgenen som dette bygget skal ha vært 
viet til. En annen mulighet er selvfølgelig at den 
sverdsvingende skikkelsen representerer en 
eller annen bibelfortelling, for før alle kunne 
lese (gudstjenesten var dessuten lenge på latin) 
var det vanlig å fremstille bibelfortellinger i 
kirkedekoren. Vi kan da lett se for oss at dette 
er historien om Johannes som på kong Herodes 
befaling mistet hodet, eller den litt voldsomme 
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MArS
Vi avsluttet våre tilbakeblikk i forrige num-
mer med gudstjenesten på Jambakkmyra. En 
varm og solrik mars-søndag – og vi konklu-
derte med at våren nærmet seg. Vi skulle 
bare visst.....

For seks-sju år siden ble det arrangert på-
skevandring i og ved Sannidal Samfunnshus. 
En vandring blant annet for skoleklasser på 
barne- og ungdomsskolen. Da ble det laget 
en påskegrav som siden dengang har vært 
et fast innslag i Sannidal kirke hver påske.
 I år dukker tanken opp om å gjenta 
dette. Utvalget som står for dette lander 
på å ha arrangementet ved og i Sannidal 
kirke. Barnekoret, Juntos,  onsdagsklubben 
og 4- og 6-åringer inviteres spesielt. Etter 
en periode med ruskevær og snø er (vær)
Gud(ene) med oss denne torsdagen. Kaldt, 
fint vintervær var det neppe i Jerusalem da 
det virkelige påskedramaet fant sted – men 
ellers blir det en virkelighetsnær opplevelse. 
Med eselet Mia i spissen for rundt 60 barn 
og voksne som vifter med palmegrener og 

synger under vandringen fra Kirkestua til 
Sannidal kirke. Alle som vil har fått roller, og 
mange ivrige barn er soldater og disipler. 
I våpenhuset er det fotvask og Jesu siste 
måltid sammen med disiplene. Getsemane-
hagen - der disiplene stadig sovner – er ved 
kirkens nordside. Der står det også et kjem-
pestort eiketre der Jesus ber sine inderlige 
bønner til Gud. 
 På kirkens sørside er øversteprestens hus. 
Der er det tent opp bål – og der er en virke-
lig hane – akkurat som i bibelfortellingen. 
Hanen må ha litt hjelp til å gale – men ellers 
blir det veldig identisk.  
 Den tunge veien til Golgata går opp 
kirkens midtgang. Og framme i kirken står 
graven. 
 Påskehistorien – fortalt av Mirjam Peder-
sen – slutter heldigvis ikke der. Den har 
også med seg kvinnene som finner den tom 
– og Maria Magdalena som får se Jesus lys 
levende. 
 Mange har vært i sving for å forberede 
påskevandringen  – og de frammøtte får en 
fin innledning til påskehøytiden.

Det skjedde…
Langfredag er det tidlig gudstjeneste i 
kirken. Sånn blir det når presten skal rekke 
opp til flere gudstjenester. Men sannidølene 
er morgenfriske og møter fram. Langfredag 
pyntes det ikke med blomster og alterlysene 
er ikke tent. Langfredag er den lange og 
tunge dagen. 
 Påskedagen er den lyse og jublende. Med 
åpen grav og lys og påskeliljer. 

APrIL
.... preges av den yngre generasjon. Første 
søndag er det familiegudstjeneste med sang 
av barnekoret. Korleder Jorunn er opptatt 
med organistoppgaver i Søndeled kirke – så 
Hildegunn Wangen og Robert Czyz “vika-
rierer”. Det går veldig bra for både barn 
og vikarer. Denne søndagen prøver prest 
Mecky for første gang dette som heter evan-
gelieprosesjon. Fire konfirmanter bærer de 
tente alterlysene ned til korset i kirken , der 
presten leser teksten om Tomas som ikke 
kunne tro at Jesus var stått opp. Jeg tenker 
at Tomas har mange likesinnede. Så bæres 
alterlysene tilbake. Høytidelig og fint. 
 Flere unge er i aksjon. Kristian Barland 
forteller om KRIK – siden offergaven denne 
dagen går til ungdommene fra Sannidal og 
Kragerø som er med i denne sammenhen-
gen. De har ukentlige treninger/samlinger 
på samfunnshuset i Sannidal. 
 Fjorten dager senere er det Ung Messe.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Juntos synger – og nye talenter er solister. 
Konfirmantene leser om den etiopiske 
hoffmannen  i bibelteksten fra Apostlenes 
gjerninger.Noen tenner lys og noen er hjel-
pere ved nattverdutdelingen. Noen hadde 
tenkt å lage en film som skulle vises ved 
denne gudstjenesten. Den blir ikke ferdig...
men det vi får høre om planleggingen er 
fantasifullt og morsomt. 
 Nye talenter i Juntos, ja. Flott med nye 
ansikter og nye stemmer. Men også særdeles 

flott med trofaste medlemmer som har vært 
med i mange år og fått utvikle seg. Marianne 
Lofthaug er en i særdeleshet trofast korjen-
te. Da hun var fire år begynte hun i barneko-
ret. Nå er hun snart nitten - og har på denne 
samtalegudstjenesten sin siste opptreden 
med Juntos. Korleder Kristin Wohlenberg 
gir henne velfortjent takk og gave.

Siste søndag i april er det en helt alminnelig 
gudstjeneste................  

MAI 
Mai er konfirmasjon, frigjøringsdag, grunn-
lovsdag og pinse. Og til slutt en helt almin-
nelig gudstjenestesøndag i denne måneden 
også. 
 Konfirmasjonsdagen er solfylt og varm. 
Heldig med den...
 SMUK er som vanlig med, denne dagen 
representert ved Kjersti Skarvang Olsen 
som er med under forbønnshandlingen og 
Øystein Pedersen som gir roser til konfir-
mantene.
 Mange er med ved bautabekransningene >



8 9Sannidal MenighetSblad nr. 2 – 2013

på 17.mai - som i år er ved Eva Pietschmann 
og Abraham Sørdalen. Og kirken fylles godt 
opp ved gudstjenesten. Tema denne dagen 
er takknemlighet. Det er smil og glade ansik-

ter i benkeradene når barnekoret synger. De 
er noen skikkelige gledessprederer! 
 Pinsehelga er varm og solfylt. Men bøt-
tevis med nedbør tidligere i måneden gjør 
at plenen på Stangnes – der friluftsgudstje-
nesten pleier å være 2. pinsedag – nærmest 
står under vann. Så da blir gudstjenestene 
denne helga innendørs begge to – søndag 
i Sannidal kirke og mandag i Støle kirke. På 
Støle synges sangen som er sitert på første 
side; Den blomstertid nå kommer. 
 Idet dette skrives går mai over i juni – og 
den måneden sparer vi til neste nummer.
 Kari Skarvang

Tross styrtregn ble det en høytidelig og fin 8.mai-markering ved Minnebau-
taen utenfor Sannidal kirke. Hjørdis Lloyd, datter av krigsseiler Carl Gusdal, la 
ned krans og holdt minnetalen der hun hedret dem som gjorde det mulig for 

henne å vokse opp i et fritt 
land. Friheten hadde sin 
pris og er ingen selvfølge. 
Nazismen lever fortsatt 
og gis vekstmuligheter. Vi 
skylder dem som kjempet 
og gav sitt liv for vår frihet 
å stå opp for idealene fra 
1945: ”Aldri mer fascisme 
og nazisme”.
De elleve navnene på Min-
nebautaen ble lest opp, og 
Kragerø mannssangfore-
ning avsluttet seremonien 
med ”Jeg vil verge mitt 
land” og ”Ja, vi elsker” T.Bj.

– vÅr FrIheT

SMUK’e  
oLA-

BILer

Deres kamp

Det er siste fredagen før SMUK 
skal ha sin årlige tur til Evje, en 
tur som er sesongens avslutning. 

Og da er det klart at vi må finne på noe 
litt ekstra stas? 
 Så fredag 24. mai inviterte vi alle som 
gikk på 7. trinn til å bli med for å bygge 
Olabil sammen med oss, da dette er po-
tensielle SMUK’ere til høsten. Og Olabi-
ler ble det! 
 Det var mange flittige, samarbeidsvillige 
og entusiastiske ungdommer som hadde 
spredt seg rundt på parkeringsplassen 
utenfor kirkestua, og verkstedet i den 
nye garasjen var til stor nytte. Etter over 
to timer med mekking, sveising, saging, 
skruing og styling, var det endelig tid for 

å se hvem av bilene som kunne renne 
fortest. 
 Fra toppen av bygdetunet bar det ned-
over, og det var tydelig at noen biler var 
mer bygd for fart enn andre, mens noen 
var bygd for lengre distanser. Mecky og 
jeg skjønte fort at vi hadde tatt på oss 
en fryktelig vanskelig oppgave. Vi skulle 
nemlig dømme bilene og lagene etter 
funksjon, kreativitet, utseende og samar-
beid. Lagene hadde forøvrig de fengende 
navnene Sjokoladekake, Luffy Roadser-
vice, Peacemakers og The Pink Brides. 
 Det hele ble avsluttet med grilling og 

en premieutdeling for det vel gjennom-
førte arbeidet. Kjersti Skarvang Olsen
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Konfirmanter i  
Sannidal kirke 5. mai 2013

Foran fra venstre: Synne Findal Skar og Sofie Hjetland
2. rekke fra venstre: Emilie Liane, Hanna Lønnerød Torp, sokneprest Michael 

Wohlenberg, Helene Wang og Malin Salvesen.
3. rekke fra venstre : Christine Monsen Landsverk, Ane Knudsen, Ingrid Marie 

Barland og Celine Tønnesland.
4. rekke fra venstre: Niklas Wohlenberg, Jørgen Bergslien Svendsen, Martin Godagene 
Ludvigsen, Kjell Clausen Frøvik, Morten Thorsen, Håvard Knudsen, Nicolai Stålstrøm 

Dalen, Tormod Skilbrei og Kristófer Águst Nordgulen (konfirmert på Island)

Konfirmanter i  
Sannidal kirke 25. august 1963

Håkon Aabøe, Per Bratland, Johan Breivang, John Eikehaug, Ragnvald Fuglestveit, 
Jon Hagelia, Torstein Haugholt, Halvard Holtane, Vidar Elling Høgmoe, Erik Juel, 

Asbjørn Juklerød, Nils Johan Karlberg, Jørgen Larsen, Knut Bjarne Lien, Kjell Mostad, 
Reidar Helge Olsen, Erling Skarvang, Eilert Randgaard Støen, Ole John Sundbø, Olav 

Lars Våle, Eivor Andersen, Gunn Andersen, Ragnhild Breimyr, Liv Eikehaug, Else 
Marie Grønstad, Torhild Hegland, Grethe Holtane, Helene Holtane, Else Homleid, 
Anne Louise Kjærra, Ragnhild Kristensen, Gerd Nordbø, Kari Norheim-Larsen, 

Lisbeth Paulsen, Wenche Pedersen, Berit Synnøve Sørensen, Ingeborg Kristine Tyvand, 
Marit Wallmark
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Det at sjømannskirkene har betydd 
mye for norske sjømenn, er vel 
noe de fleste vet. Men da jeg fikk 

høre at sjømannskirkene også har hatt 
stor betydning for norske lastebilsjåfører 
i langtransport, ble jeg nysgjerrig. Det 
kunne jo hende at dette er ukjent for 
flere enn meg, så jeg bestemte meg for å 
ta kontakt med en som jeg regnet med 
kunne vite noe om dette. Jeg ringte til 
Torstein Lofthaug, og avtalte en prat.

Torstein begynte å kjøre langtransport i 
1972-73, og tar fortsatt en tur i ny og ne 
når han får lyst til det. Han har vært over-
alt i hele Europa, og mange av turene var 
med proviant til norske båter. 
 På den tiden fikk de norske rederiene 
proviant til båtene sine fra Norge, og den 
kom til havnebyer over hele Europa med 
lastebiler. Det var ikke uvanlig at 4-5 biler 
kom med proviant til en og samme båt, 
noe som kanskje ikke er så rart hvis en 
tenker på at de var til sjøs i flere måneder 
av gangen. Rederiene hadde også sine 
agenter i havnebyene. De hadde store 
lagre som lastebilene også fylte opp.
 I havnebyene er det sjømannskirker, og 
det ble et naturlig samlingspunkt for både 
sjømenn og langtransportsjåfører. Der 
kunne de få hjelp til det meste, i tillegg 
til en god prat og selvfølgelig vafler. En 
og annen søndag vanket det også brunch. 

Skulle det være behov for lege eller tann-
lege, kunne kirken hjelpe med det også.

Med tanke på at dette var før dagens 
digitale hverdag, var sjømannskirken også 
et sted hvor det kunne ligge beskjeder 
å vente på sjåførene, de kunne få sendt 
beskjeder, og noen ganger måtte de vente 
på svar. Kirkene var så moderne at de 
hadde telex, forløperen til fax.
 Minibankkort og dieselkort, som vi tar 
som en selvfølge i dag, var ukjent den 
gangen. Sjåførene fikk med seg en reise-
kasse, som skulle vare hele turen. Men 
noen ganger oppstod det uforutsette ut-
gifter, og hvis reisekassen ble tom hadde 
de et stort problem. Men kjerka kunne 
hjelpe da også. Da fikk de lånt penger, 
mot en garanti fra arbeidsgiveren. Det har 
nok hjulpet mang en sjåfør.

Nestekjærlighet og medmennesklighet 
var det mye av i sjømannskirken, det 
skulle veldig mye til før en ble vist bort. 
Etter månedsvis til sjøs var det nok noen 
sjømenn som, etter mange andre besøk, 
til slutt kom til kirken i ikke altfor god 
forfatning. De ble tatt imot med åpne 
armer, fikk en god prat, og en varm dusj. 
Det hendte nok at en og annen sjåfør 
kom opp i samme situasjon, og ikke var 
i form til å kjøre om morgenen. I Rot-
terdam var ikke det noe problem, for der 

SJØMAnnSKIrKen var det nemlig en av prestene som hadde 
førerkort kl. 2, og han tok gjerne lastebi-
len, og kjørte en runde for å levere det 
som skulle leveres rundt om i Rotterdam. 
Det syns han bare var moro. Så var vel 
sjåføren i form igjen da, til presten kom 
tilbake.

En annen oppgave som sjømannskirkene 
hadde, var å gå om bord i båtene når de 
kom til havn, for å  levere ut lokalaviser. 
Dette dro også sjåførene nytte av, og fikk 
lese aviser hjemmefra når de var i kirken. 
Torstein forteller at han leste både Var-
den, TA og Kragerø Blad. Ikke dårlig.
 Det var alltid mange i kirkene, både 
sjømenn og sjåfører. Kirkene hadde til 
og med egne folkevognbusser, som de 
reiste rundt til forskjellige arrangementer 
med. Det var åpent for alle nordmenn, 
og turene kunne gå til fotballkamper og 
skøyteløp, eller for å se på tulipanblom-
string. 17. mai feiring var det, og er det vel 
fortsatt, hvert år. 

Det var ikke så nøye med åpningstidene, 
kirken åpnet om morgenen, og hadde 
åpent så lenge det var folk der. Og var det 
noen som ville ha med seg de ansatte ut 
og spise middag etter stengetid, så ble 
de med på det også. Det var nærhet og 
godt kameratskap mellom prestene og de 
besøkende i sjømannskirken. 
 Det som Torstein trekker frem som noe 
av det viktigste, er at i sjømannskirken 
kunne en alltid treffe kjente. Etter mange 
timer alene i lastebilen, var det godt å vite 
at i kirken var det selskap å få, en god 
prat, en dusj, og vafler.   
 Takk til Torstein som kunne fortelle så 
mye om hva sjømannskirken var (er?), 
utover det å være en kirke.
 Hildegunn Wangen

Dette er en av barnekorets 
kjempefine sanger

som de sang på 17. mai: 

PUSLeSPILL-
SAngen

Refreng: 
Jeg er en brikke i Guds puslespill,

han pusler og han pusler, 
og se hva han får til. 

Han ser på hver brikke og sier HURRA, 
akkurat den vil jeg ha. 

Tar han frem puslespillet,  
kan noen brikker trille, 

avsted og havne langt innunder 
sofaen. 

Han trenger hver en brikke,  
og er det en som ikke, 

er der, så bøyer han seg ned og finner 
den.

Det er’ke sånn at Gud bare kan lage 
seg en ny, 

for hver og en er helt unik,  
og han er kjempe kry.

Han ser på oss og fryder seg,  
for han kan få det til, 
så lager han et bilde,  
for det er det han vil.
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-vi bør følge opp ”Nytt fra me-
nighetsrådet”, ble vi enige om 
i redaksjonskomiteen. Greit å 

bli bedre kjent med ”arbeidsgiveren” vår 
også, tenkte undertegnede og avtalte et 
møte med lederen i menighetsrådet.   Stig 
Lemvik treffer vi på Sannidal ungdoms-
skole der han har jobbet som inspektør 
siden 2010, da han og familien kom hjem 
fra Bolivia etter flere års arbeid for Mi-
sjonsalliansen.En travel og engasjert mann: 
Trebarnsfar, krevende jobb, opptatt av 
korsveibevegelsen, sykkelentusiast, med i 
menighetsrådet siden høsten 2011 - og nå 
leder. Men noen får tid til mye uten å virke 
stressa. (Nå kan vi jo bli litt lurt av en mild 
og logn rogalandsdialekt..)
                              
goDt teAMArbeID - Jeg er interessert 
i menighetsarbeid og da er det også greit 
å kunne være med på å bestemme litt, sier 
Stig, - Jeg har med meg et godt lag, noe 
som gjør arbeidet overkommelig : Mirjam 
Pedersen - nestleder, Helena Eikenes, Marit 
Halvorsen, Anne Lofthaug, Hildegunn 
Wangen, Berit Skilbrei og Mecky prest. Kari 
er fast sekretær og har alltid god oversikt.
Det er en fin  blanding av unge og mer 
erfarne,og samarbeidet går lett.
 - Engasjerte folk alle sammen, og det 
er alltid en god tone på møtene, fremhol-
der han. I det hele tatt er mannen full av 
positve ord om bygda og folket.Helt fint å 
være rogalending i Sannidal!
 
MANge oPPgAVer. - Menighetsrådet 
er et styre for menigheten og en del av 
strukturen i Den norske kirke, sier Stig og 
redegjør ivrig for store reformer som det 
har vært, og er fokus på.
 Ny kirkeordning i 2012,da kirke og stat 
skilte lag,har gitt kirken frihet til å bestem-
me ”i eget hus”,f.eks å kunne velge bisko-

per selv. Og med ny gudstjenesteordning 
kan hver menighet sette sitt preg på guds-
tjenesten - gjøre sin egen vri innen visse 
rammer. Sannidal menighet har jobbet fram 
et opplegg som nå er blitt godkjent.
 Trosopplæringsreformen er en konse-
kvens av dåpsopplæringen. Det er tenkt 
en fortløpende kontakt med kirken for å 
holde ” barnetroen ” vedlike. Her er det øn-
ske om årlige markeringer som LysVåken 
og Påskevandring. Onsdagsklubben er et 
godt innarbeidet tilbud og kan også inngå i 
dette opplegget.Arbeid med ulike arran-
gement krever mye, men heldigvis følger 
det penger med reformen slik at det nå 
kan ansettes en ansvarlig person i en liten 
stilling.Det samarbeides med Helle for å få 
dette til.
 
Nå må det pustes på litt. Men bare et stikk-
ord, og Stig følger engasjert opp:
Nytt MISjoNProSjekt. Sannidal me-
nighet har nettopp avsluttet et kvinnepro-
sjekt i Bolivia der fattige kvinner har fått 
lån gjennom såkalt mikrokreditt for å starte 
opp egen virksomhet og komme ut av 
fattigdommen. - En solskinnshistorie innen 
bistandsarbeid, slår Stig fast, utlånssystemet 
er så solid at det ikke lenger er behov for 
hjelp utenfra.
 En  viktig oppgave er å kunne hjelpe de 
svakeste av de svake i landet, de funksjons-
hemmede. For mange er det skambelagt 
og ses på som en straff for synd å få et slikt 
barn, de holdes skjult og er utenfor skole-
og helsetilbud.
 Men nå har Misjonsalliansen startet et 
prosjekt for barn og unge der det satses 
tungt på holdningsskapende arbeid.Kom-
munene skal få støtte både faglig - bygge 
opp kompetanse - og økonomisk slik at 
denne utstøtte gruppen får den hjelp de 
har krav på etter boliviansk lov.Og menig-

SJeFen

heten her skal være med å bidra ved å gå 
inn med kr. 10.000 pr år.
 - Ja, dette er en hjertesak for meg. Flott 
at det gikk i orden!   Det Stig forteller gjør 
inntrykk og gir perspektiv til vår hjemlige 
debatt om helse og velferd.
 
Mye SoM Skjer. I menigheten drives 
det et offensivt arbeid for barn og unge 
(onsdagsklubb, kor,ungdomsklubb), under-
streker menighetsrådslederen og berøm-
mer samtidig innsatsen til alle frivillige. 
De stiller opp i mange sammenhenger 
og bærer mye av  arbeidet. - Å tenk på 
Laudate,ganske enestående med et kor 
som har holdt på i 50 år! Viktig å gi plass 
for sang,musikk,konserter i kirken.Videre 
nevner han det positive forholdet mellom 
bedehus og kirke.
 Når det gjelder gudstjenestene er det 
verdt å merke seg at det kommer mange 
positve tilbakemeldinger fra folk, og statis-

tikken viser en viss økning i kirkebesøket.
 - Så er alt såre vel,da?
- Arbeidsoppgavene våre bestemmes av be-
hov og selvfølgelig ressurser. Skulle gjerne 
få til et tilbud for voksne utenom gudstje-
nestene, det er viktig å kunne møtes og 
bygge fellesskap.
(Høres ut som en hjertesak dette også.)
 - Til slutt - en kommentar til menig-
hetsbladet?  Det er jo dere som står som 
utgivere.
 Det siste hadde ikke menighetsrådsle-
deren tenkt så mye på.Men han synes det 
har fått en god form, farger og layout gir et 
løft. - Det betyr veldig mye at vi fortsatt kan 
ha vårt eget menighetsblad, og ikke er blitt 
en del av et fellesprosjekt med de andre 
menighetene, sier Stig.

Typisk Sannidal dette, å greie seg sjøl? Spør 
vi.                                                                                      
 Torill Bjørn.

Møte med 



16 17Sannidal MenighetSblad nr. 2 – 2013

Litt statistikk
tar vi med fra Dagsregisteret for Sanni-
dal soknekall av 1962. Det ble holdt 61 
gudstjenester (og gudstjenestlige møter). 
I tillegg kommer 4 ekstraordinære guds-
tjenester. 33 barn ble døpt, det var 53 
konfirmanter, 16 par ble kirkelig viet og 
37 personer ble jordfestet. Videre nevner 
vi 171 syke- og husbesøk, 208 møter og 
11 anstaltbesøk. Ved offer og kollekter 
kom det inn kr. 13 673,36. 
 Sannidal menighetsblad nr. 2 1963

Mo eldre Kvinneforening
har sin tradisjonelle fastelavnsbasar 
mandag 25. februar kl. 18 på Mo bede-
hus, med utlodning og auksjon. Presten 
holder andakt, det blir trolig  også sang. 
Bevertning i år, som ellers.
  Det er misjonsgjerningen vi samles 
om, med ønske om at Guds ord må få nå 
stadig lenger ut. Skal vi spå fullt hus i år, - 
som i fjor?
 Sannidal menighetsblad nr. 2 1963

Konfirmantinnskrivning
Og så er det snart på tide å ta fatt på 
konfirmasjonsforberedelse for årets kon-
firmantkull. Innskrivning av konfirmanter 
blir foretatt i kirken tirsdag 2. april, for 
gutter kl. 17.00 og for piker kl. 18.00.
 Konfirmantene bes ta med seg Bibel 
(eller Det nye Testamente), salmebok, 
skrivebok og blyant. De som ikke er døpt 
i Sannidal, bes ta med seg dåpsattest. 
 Sannidal menighetsblad nr. 3 1963

Sokneprest T. A. Tande
ble nylig i statsråd gitt bestalling som ny 
prost i Bamble prosti. Vi synes selvsagt 
det var hyggelig at det ble Sannidalspres-
ten som fikk dette tillitshvervet etter 

prost Lande, og  vil gjerne gi uttrykk for 
vår glede over det.
 Ha.
 Sannidal menighetsblad nr. 3  1963

Konfirmantleiren 1963
Risøya har vært tilholdsstedet for San-
nidalskonfirmanter på leir. I år kunne de 
imidlertid ikke ta imot konfirmantene på 
Risøya, på grunn av fullsatt sommerkurs 
og diverse ombygningsarbeider. Det 
har imidlertid lykkes å få plasert leiren 
på Indremisjonens prektige leirsted på 
Sandøya ved Brevik. Så vi tror at alt skulle 
ligge vel tilrette for en finfin leir også i år.
 Tiden for leiren blir denne gang 7.-9. 
august.
 Sannidal menighetsblad nr. 5 1963    

Konfirmantleiren
hadde fin tilslutning også i år. Og leirste-
det på Oksøya så ut til å falle i konfirman-
tenes smak, i alle fall etter stemningen å 
dømme. For den var på topp enten solen 
skinte eller regnet silte ned. Til tross for 
det vekslende været gikk det greitt med å 
få avviklet leiren, helt fra begynnelsen til 
slutt. Vi sier takk til ledere som var med 
og til leirstedets folk. Til konfirmantene 
gir vi en spesiell honnør for god opptre-
den. Så håper vi leiren ble til et lyst og 
rikt minne, og at noe av det som ble sådd 
måtte få bære frukt i sin tid.
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1963

Lenge siden sist
Huff ja, altfor lenge, syns jeg. Men her er 
jeg altså, for å varsle om høstens første 
ungdomskveld, søndag 27. oktober kl. 
19. Så da tropper vi opp, helst så det blir 
smekkfult i kirken. Det er så festlig, synes 
ikke du og?

Klipp fra gamle menighetsblad  Hvem som kommer? Jo, det blir Nils 
Tore Andersen og Kåre Tveit, vel kjente 
begge to – her på våre kanter. Ellers blir 
det innslag av unge fra stedet. Ja, selve 
dagen får jo avsløre hva vi har på tape-
tet….
 Du har lyst til å få med deg noen, ja? 
Bare fin-fint. Så mange du bare kan. Og 
det blir satt opp busser både fra Dalsfoss 
og Helle som starter opp tre kvarter før 
ungdomskvelden begynner.
   Morn så lenge….
 Sannidal menighetsblad nr. 8 1963

-  Kroner og øre –
Den økonomiske siden ved aksjonsuka 
glir trolig vel i havn i år. Det kom inn kr. 
3993,-, et beløp. Som vi håper skal dekke 
alle utgifter. Bussregningen blir nok ikke 
liten (selv om Ødegaarden er svært hu-
mane med oss, noe vi er meget takknem-
lige for). Trykksaker og avertissementer 
krever også sitt, pluss en del reiseutgifter 
for tilreisende. Men vi tror det går bra 
denne gang. Vi skal gi endelig beskjed 
om utfallet når sluttstreken er satt. 
 Sannidal menighetsblad nr. 8 1963

Sangunderholdningen   
som arrangeres før jul til inntekt for 
Menighetspleien, blir i år søndag 8. 
desember. Og det blir som vanlig stort 
sang- og musikkprogram, med bl.a. San-
nidal hornmusikk, Helle musikkforening 
og Menighetskoret. Prost Tande vil trolig 
holde andakten. Vi håper på stor tilslut-
ning til dette samværet også i år.
 Sannidal menighetsblad nr. 9 1963

Hyggelig
var det at aksjonsuka i år ga et solid 
overskudd. Inntektene var ikke så mye 
større enn året før, men utgiftene var 
mindre, idet vi ved en liten forandring i 
kjøreopplegget kunne kjøre med en buss 

mindre hver dag. Og slikt teller godt i 
totaloppgjøret.
 Totaloverskuddet ble kr. 786,-. Menig-
hetsrådet besluttet i møte12/11 å sende 
kr 500,- til Langesundsfjorden – som i år 
stilte taler, og la resten stå som reserve til 
kommende aksjonsuker.
 Sannidal menighetsblad nr. 9 1963

Speiderjobben 1963
Speiderjentene i Sannidal samlet inn Kr. 
855,- til hjelp for astmatiske og vanføre 
barn. Vi takker alle som hjalp oss med 
jobber og gaver.
 K.D.
 Sannidal menighetsblad nr. 9 1963

Skolegudstjenesten
blir i år søndag 22. desember. Juletreet 
er da på plass, og Kjølebrønn skolemu-
sikk vil glede oss med juletoner. Noen 
opptrinn blir det kanskje også. Busser er 
oppsatt.
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1963

Konfirmantfesten
i prestegården blir i år som vanlig 4. 
juledag kl. 16. Prestene ønsker samtlige 
av 1963 konfirmantene hjertelig velkom-
men.
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1963

Bispevisitas i Sannidal
På et foreløpig visitasutkast for første 
halvår 1964 fra Agder biskop er Sannidal 
satt opp til visitas 5.-8. mars. Dette var 
hyggelig nytt å få, vi vil glede oss til et 
slikt besøk i  bygda. (Selv om vi vel også 
blir litt oppskjørtet i anledningen). Siste 
visitas i Sannidal var i 1958 ved biskop
Johannes Smidt.
 Nærmere om visitasen når vi kan for-
telle litt mer om opplegget for det hele.
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1963 
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Døpte:
22.03.13 Helene Kristine Wang 

 

VIGDe:                  
11.05.13 Laila Sølyst og Roger Albertsen

DøDe:                  
07.03.13 Reidun Agnethe Lindkvist f. 1944           
30.03.13 Odd Jørgen Uberg  f. 1939
15.04.13 Ida Carlsson f. 1961
18.04.13  Arvid Fossen f. 1955
13.05.13 Reidar Nilsen f. 1948
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Støtt våre annonsører,
de støtter oss

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre 
annonsører – de 

støtter oss!

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

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

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

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25
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Terje Pedersen 
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

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

Støtt våre annonsører,
de støtter ossTlf.: 35 99 74 00 

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21
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Sannidal Landhandel • Telefon 35 99 02 57 
www.drangedalsbanken.no

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: 
Hildegunn Wangen, 
tlf. 414 16214, wangenskog@online.no
Torill Bjørn, 
tlf. 907 22710, aalfbjorn@gmail.com
Kari Skarvang, 
tlf. 416 33056, kari.skarvang@hotmail.com

Kontonr. til menighetsbladet  2655 01 39617

Menighetskontor for Sannidal og Helle 
sokn
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
Kontortid menighetssekretær: 
Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg 
 Tlf. 906 73 871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist: Robert Czyz.  
 Tlf. 992 71 514
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
 Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 920 59 259
Klokker og menighetssekretær:
 Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 416 33 056

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!

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              

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

VI ER HER – ALLTID!

Sannidal kirke  
og menighet på nett: 

www.sannidalkirke.no

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

Telefon 35 98 40 00
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28. juli: 10. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal bygdetun kl. 11.00
Olsokgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

AUGUST
4. august: 11. søndag i 
treenighetstiden
Fellesgudstjeneste ? 
Følg med i annonse i KV eller se
www.sannidalkirke.no
 
18. august: 13. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp. 6-års-boka
Offer til Prosjekt 
funksjonshemmede i El Alto

25. august: 14. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Gullkonfirmanter
Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER
1.september: 15. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 09.00
Morgenbønn
Harald Gulstad
Offer til speiderne i Sannidal

15. september: 17. s. i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Konfirmantpresentasjon.
Offer til menighetsarbeidet 

22. september: 18. s. i 
treenighetstiden
Sannidal Bygdetun kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste 
Speidernes natursti
Michael Wohlenberg

29. september: 19. s. i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste og 
høsttakkefest.
Michael Wohlenberg
Offer til prosjekt Sosial innsats i 
Bangkok - Nådehjemmet

Velkommen  
til gudstjeneste!

JUNI 
2. juni: 2. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00 
Lekmannsgudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

16. juni: 4. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke/kirkegård  
kl. 09.00
Morgenbønn. Michael 
Wohlenberg 
Offer til Gautefall Fjellkirke

Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle 
menighetene i Bamble prosti

30. juni: 6. s. i tr.tiden - 
Aposteldagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
Håvar Norendal
Offer til Skjærgårdsgospel

JULI
7. juli: 7. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Bente Heibø Modalsli
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø 

21. juli: 9. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke/kirkegård  
kl. 09.00
Morgenbønn
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark


