
Fo
to

: M
ec

k
y

 W
o

h
le

n
b

er
g

No livnar det i lundar,

no lauvast det i li,

den heile skapning stundar

no fram til sumars tid. 

JUNI 2010                    NR. 2 70. ÅRGANG

Konfi rmasjon

 side5-11

Ingebjørg Lindheim 
konfi rmant 1934 

MENIGHETSBLAD FOR

SANNIDAL OG HELLE

JeRUSSalem side17

SAME0210   1 09-06-10   09:11:13

SAnnIDAl
MENIGHETSBLAD
JUNI 2014                NR. 2 74. ÅRGANG



2 3Sannidal MenighetSblad nr. 2 – 2014

Meckys  h
jø

rn
e I et skur ved kirkegården Min 

salme

No livnar det i lundar  
er min salme nummer en når våren kommer! Denne salmen av Elias Blix har jeg fått inn med 
morsmelka. Min mor Randi sang den i alle sammenhenger. Det begynte gjerne ved påsketider 
og varte til sommeren hadde satt ordentlig inn. Det var ikke bare ved høytidelige anledninger, 
nei gjerne ved frokostbordet før vi skulle gå på skolen. Jeg, som barn i en barneflokk på fire, 

ble stadig minnet på hvor stort og flott Guds skaperverk er. No livnar det i lundar er en lang 
salme, så jeg tar bare med de versene som vi pleide å synge hele våren. 

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

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord, 
og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, 

då me med vigsla tunga, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunga skal lova Herren vår.

TeksT: elias Blix (1836-1902) 1875  
Tone: ludvig M. lindeMan 1875

norsk salMeBok nr. 765

Nå om dagen  (i skrivende stund) livner det virkelig til i naturen og skaperverket er i fullt liv. 
Knoppene på blomster og trær springer ut, insektene våkner til liv og dyrene føder sine små. 
Underet skjer hver vår, snøen smelter og opp kommer nytt liv. Det at våren kommer og livet 
springer frem hvert år , får meg til å tru på en skapende Gud. Jeg trur at Guds skapende kraft 
også er tilstede om våren.Når jeg ser «nytt liv av daude gror», så gir det meg en visshet om at 
det finnes noe mer. Salmen No livnar det i lundar minner meg også på at Gud skaper nytt 

liv, ikke bare i naturen, men også i oss mennesker.

Ha en god sommer alle sammen!!!!

Hilsen Torstein Kivle 

I et skur ved Betlehem  
gjemt i Josefs store trøye,

lå Guds dyrebare Ord  
som et nyfødt barn i høyet.

Det føles rart å hilse dere med en julesalme nå 
i menighetsbladets sommernummer. Men jeg 
måtte tenke på denne ”skur”-salme fra vår nye 
salmebok. Det var dugnad i ”stallane” ved San-
nidal kirkegård før pinse. Bodene ble tømt for 
skrot som hadde samlet seg opp gjennom flere 
tiår. I noen av rommene kom veggmonterte 
krybber til syne, fra tiden folk brukte hest som 
kirkeskyss. Og jeg tenkte: Kan vi lage en slags 
julekrybbe her til advent og jul. Som minner 
oss om at Jesus kom til vår verden. Han ble 
som en av oss.

Han fikk se et folkehav  
uten håp og uten føde,

og Guds dyrebare Ord mettet alle i det øde.
Andre verset i denne salme fra Iona-fellesska-
pet i Skottland forteller om at Jesus mettet 
flere tusen mennesker i ødemarken. Jesus gjor-
de et tegn som viser at han er Guds Sønn. Og 
at Gud bryr seg. Jesus viser oss hvordan Gud 
egentlig er. Vi finner denne salmen i kirkens 
nye salmebok i kapitlet for åpenbaringstiden. 
I kirkeåret åpenbares da for oss etter jul at det 
lille barn fra Betlehem virkelig er Guds konge-
sønn. Sist vi sang salmen i Sannidal var kvelden 
før himmelfart i kirkedalen. Ved bekkene som 
møtes der fikk vi smake nattverdbrød og vin 
– en smak av at Gud er god. Vi ble minnet om 
at naturen vitner om at Gud er stor. Og Jesus 
viser oss at Gud er god. Før i tiden fikk hesten 
mat i stallane, mens familiene fikk åndelig mat 
i kirken.

Skjult av hagens mørke trær  
sto soldater for å ta ham,

og Guds dyrebare Ord  
bar det korset verden ga ham.

Jesus ble tatt til fange blant oliventrær i en 
hage. Jeg skriver denne teksten ved en skog 
i Frankrike, ikke langt fra Verdun. Fuglene 

synger, og jeg så et rådyr i kveldssola på dette 
fredens sted. Men her var det krig. Ved en 
landsbykirke så jeg en minneplate over en 
jødisk familie som ble utslettet i Ausschwitz. 
Er Gud virkelig god? Det er i hvert fall ikke 
hans skyld at det har vært kriger i Europa helt 
fra Jesus sin tid. Mens vi ryddet stallane ved 
Sannidal kirkegård, tenkte jeg at Guds hellige 
ånd prøver å holde ryddesjau i våre liv. Slik at 
det blir plass for Guds gode gaver tro og håp 
og kjærlighet. Og at hver og en jobber for fred 
og forsoning.

Naglet fast til dødens tre,  
under himmelhvelvets torden,

ba Guds dyrebare Ord  
for en bøddel og en morder.

Krybben i stallen i Betlehem forteller oss at 
Gud ble menneske. Jesus ville dele våre liv og 
våre hverdager. Korset på Golgata viser oss at 
Jesus delte vår død. Hos ham får vi tilgivelse. 
Og motivasjon til oppgjør og et fornyet liv. 
Tenk om ett av rommene i stallane kunne 
blitt et bønnerom som alltid står åpent. Der 
vi kan sette oss ned for å tenke, takke, be. Og 
bli minnet om Jesus. Han delte døden med oss 
mennesker, og vi skal dele oppstandelsen med 
ham.

Gjennom hagens klare dugg,  
som i jordens første morgen,

brøt Guds dyrebare Ord  
ut av tomheten og sorgen.

Jesus stod opp fra de døde. Påskedagsmorgen 
fikk døden sitt banesår. Pinsefesten sendte Gud 
sin Ånd for at vi kan tro på Jesus. Og at vi san-
ser Guds storhet i skaperverket. Fuglesangen 
og blomsterprakten om våren er en forsmak 
på Guds nye himmel på den nye jord. Der får 
alle oppleve at Gud virkelig er god. Refrenget i 
stallsangen lyder slikt:

Han er her når vi synger,  
han gir liv, lek og latter,

himmelrikets skjulte skatter.  
Og vi ser: Gud er god.
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del  

4
«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. …… På 
ytterveggen finnes det dessuten tegn 
som er risset inn i treet. Også her er det 
mulig å se for seg ulike tolkninger. Kan-
skje er det bygningsarbeidere som har 
«signert» verket sitt med sine spesielle 
bumerker?»
 Menighetsbladets redaksjon har fått 
ytterligere opplysninger fra Jon Straume, 
som i 40 år har «forsket» på bumerker og 
samlet dem .
 Her er noe av det han har kommet fram 
til, og forhåpentligvis kan vi følge opp 
med mer i et senere nummer: 
 De største bumerkene her kan ha vært 
fra Kirkeverger. De mindre eller svake 
bumerkene kan være den tids «grafitti».
 På to av stokkene har jeg funnet 10 
bumerker samt ett der øvre halvpart er 
kuttet vekk. Ett av de 10 er vanskelig å 
tyde.

 Et bumerke er det som de i gamle 
dager brukte som en slags underskrift. 
De fleste av bøndene kunne ikke skrive. 
Så alle bønder og andre hadde et eget 
merke, «bumerke» som de kunne tegne 
og risse inn. De hadde også segl hvori 
merket samt forbokstavene i fornavn og 
farsnavn var innrisset. 
Eksempel: Eilert Ol-Sen  EOS
 Bumerkene hadde sin symbolikk  fra 
runer, norrøn mytologi og kristendom. 
 Jeg har først kopiert et bilde av bu-
merket. Ved siden av har jeg tegnet det 
av etter beste evne. Så har jeg sett i min 
bumerkesamling, om bumerket kunne 
«matche» noen av dem.
bumerke 1: Anders A. Skåtøy, har hatt 
dette bumerket i segl fra 1609 -1631, 
dessuten et tegnet bumerke fra 1624.
bumerke 2: Ole G. Farsjø, hadde dette 
bumerket i segl fra 1633.
bumerke 3: Anders C. Levang hadde et 
lignende bumerke i segl fra 1661 – 1667.
bumerke 4: Eilert Olsen, Åsen/Rinde, 
hadde et lignende bumerke i segl fra 
1711.
Disse bumerkene er de sikreste av de jeg 
har funnet. 
Bumerkesamlingen  min er jo ikke kom-
plett, så det er fullt mulig at andre kan ha 
hatt samme bumerket. 

Jon Straume. 

På oPPdagelsesferd  

i Sannidal kirke
I Sannidal menighetsblads nummer 2/13  

skriver prest harald gulstad om det som befinner  
seg under golvet i Sannidal kirke. 

1

2

3

4
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Slik at vi skjønner at Gud vil oss vel. Bar-
nekoret setter stor pris på apeløvekatten 
og synger fine sanger for den. 

AprIl
Søndag 6. april døpes lille Mia Amalie 
i Sannidal kirke. Det er alltid fint når 
de små undrene får innta kirken – og 
kanskje til og med kvitterer med et smil 
når menigheten applauderer etter dåpen. 
Husker ikke helt om Mia Amalie lot sin 
stemme høre, i så fall hadde hun nådd ut 
til alle lytterne på Hallo Kragerø , lokalra-
dioen. Men organist Kristin Wohlenberg 

kunne i hvert fall glede både menighet 
og radiolyttere i sin debut på orgelkrak-
ken i Sannidal kirke. 
 Konfirmantene har sin årlige fasteak-
sjon og samler inn i overkant av fjorten-
tusen kroner. Og så er det påske…..
 Med nattverdgudstjeneste på skjær-
torsdag. Denne kvelden setter meg alltid 
i tankene tilbake til den «egentlige» 
skjærtorsdag. Da Jesus var sammen med 
vennene sine og holdt måltid med dem – 
dagen før han døde på korset. Det må ha 
vært en underlig stemning der. 
 Mecky prest bruker denne kvelden usy-
ret brød som Ole Wastøl har hatt med fra 
Israel. Den usyrede brøds høytid ble fei-
ret til minne om utfrielsen av Egypt 1500 
år tidligere da israelsfolket var slaver i 
Egypt. Det usyrede brødet – det uhevede 
brødet - skulle minne om hasten med å 
komme tilbake. Usyret brød er også tegn 
på renselse og tilgivelse. 
 Første påskedag er kirken godt besøkt 
– og 2. påskedag er det 50 personer til 
gudstjeneste på Kjølebrønd bedehus. 
Den lokale blåsegruppa spiller til sal-
mene. I likhet med Laudate kan denne 
gruppa også trygt kalles veteraner. Noen 
har spilt i over 50 år…. 
 Kragerøpilegrimene gjester Sannidal 
kirke og nærområdet lørdag 26. april. 
Det blir en liten historiefortelling inne i 
kirken før gruppa vandrer via Kirkedalen, 
Lønne, Bråtane og ender på Bygdetunet. 
Underveis leses det bibeltekster og det er 
sang og fløytespill. Og ikke minst guiding 
av lokalkjente Lars Jacob Moe. Han kjen-
ner hver meter av denne veien og det 
er utrolig morsomt å lytte til historie og 
historier. 
 Søndag 27. april er det Ung Messe eller 
samtalegudstjeneste i kirken. Pyntede og 
spente ungdommer deltar under guds-
tjenesten. Konfirmant Tonje leser bibel-
tekst – veldig flott! Andre hjelper til ved 
nattverden og vi får også høre konfirman-
tenes tanker om en bibeltekst.  

MArS
Mars måned kommer til å bli innholds-
rik. Vi forbereder oss til gudstjeneste på 
Jambakkmyra den første søndagen.  Men 
så er Else Bjørg (Finstad) på tråden – på 
grunn av snøsmelting og regn vil ikke 
veien tåle trafikken – og gudstjenesten 
må avlyses. Den blir istedet i Sannidal 
kirke – der Kristin Wohlenberg og Stig 
Bråtane Lemvik står for musikken. 
 Vi går altså glipp av vaflene til Else 
Bjørg. Men hos familien Pedersen på 
Gjerdemyra er det disket opp med 150 
boller til kirkekaffen. Ingen dårlig erstat-
ning det.  
 Askeonsdag inviteres det til kveldsbønn 
i kirken. Med mye sang av veteranene i 
Laudate. Denne kvelden som innleder 
fastetiden brukes Litaniet. Store nor-
ske leksikon forklarer ordet litani slik: 
Litani, en lengre bønn som leses eller 
synges vekselvis av prest og menighet. 
Brukes ved flere anledninger i den 
romersk-katolske kirke, i Den norske 
kirke innskrenket til bots- og bededag, 
der presten kneler på alterringen under 
litaniet, og fastetiden og langfredag, der 
han ber litaniet stående ved alteret. Li-
taniet erstatter da den vanlige forbøn-
nen etter prekenen.
 Litaniet som brukes i vår kirke/menig-
het står på nummer 951 i Norsk Salme-
bok , og ble utformet av Martin Luther i 
1528.  
 Søndag 9. mars er det gudstjeneste 
kl. 13. Et litt uvanlig tidspunkt , men 
sånn er det når presten skal rekke flere 

gudstjenester samme formiddag. Et greitt 
tidspunkt for de to dåpsfamiliene til 
Natalie Adelaide og Jonas, som får en litt 
mindre hektisk formiddag. Og greitt for 
menighetsrådets leder som får unnagjort 
treningsturen på sykkel før kirketid. 
 Påfølgende fredag er det menighets-
fest på Mo bedehus, og den ble behørig 
omtalt i forrige nummer av  menighets-
bladet.
 Så drar det seg mot ny oppføring av 
musikalen Victory. Den første fant sted 
i oktober i kulturhuset Ælvespeilet i 
Porsgrunn. Men nå skal den oppføres i 
Sannidal kirke av Porsgrunn Soul Teens 
og Gruppa i Juntos.  
 Forestillingen blir proff – med innleid 
lyd og lys. Og fantastisk flinke og enga-
sjerte ungdommer. Er det rart at vi er 
mange som er stolte av dem? Musikalen 
er ikke bare høy musikk og lysshow. Den 
er kvalitet og budskap og håp. Som i 
sangen Face to face som er en av under-
tegnedes favoritter. En dag skal vi se Ham 
ansikt til ansikt. 
 Ved familiegudstjenesten 30.mars får 
vi besøk fra fjerne kyster.  Apeløvekatten 
fra Gibraltar har tydeligvis sett sitt snitt 
til å komme seg med i Meckys bil  på vei 
hjem fra Solkysten.(Juntostur –omtalt i 
forrige nummer) Apeløven er visst mest 
ape – for han liker veldig godt bananer. 
Og er en smule uregjerlig.  Tenk om vi 
kunne snakke til ham på apeløvekattsprå-
ket. Men da måtte vi bli apeløvekatt selv. 
Derfor ble Jesus menneske: For å kunne 
fortelle oss om Gud, på menneskespråk. 

Det skjedde…
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 Juntos synger – og to av «veteranene» 
- Ellen Stensvold og Kjersti Skarvang 
Olsen får gode ord og velfortjent takk 
fra korleder Kristin. Ellen og Kjersti har 
begge minst 15 års fartstid i kor i Sanni-
dal menighet. 
 Så er det boller og kake i våpenhuset. 
Konfirmasjon neste!!
 Men før det må det prøves kapper. 
Elfrid og Kjellfrid er trofaste hjelpere. De-
res største bekymring er hvor kappene 
skal henge? For garderoben har måttet 
vike plass for et skap til brannslokkings-
anlegg. Ikke farlig nå vi har en kreativ 
prest som raskt setter sammen mikro-
fonstativ til den flotteste garderobestang!

MAI
Konfirmasjonssøndag med sol og forvent-
ning. Rundt 360 mennesker er tilstede 
under gudstjenesten. Så flott at hver kon-
firmant har mange slektninger og venner 
med seg på denne høytidsdagen! Ellen 
Stensvold og Kjersti Skarvang Olsen del-
tar i forbønnsdelen sammen med prest 
Mecky, og Ingrid Marie Barland deler ut 
en rød rose til hver konfirmant. 

 På frigjøringsdagen 8. mai er det be-
kransning av bautaen ved kirken.  Det er 
det også på grunnlovsdagen, 17. mai. Det 
er Anita Mjelland som holder tale her. Ved 
1814- bautaen er det Olav Tveitereid som 
taler.
 Festgudstjenesten i kirken inneholder 
alt hva en nasjonaldagsgudstjeneste i ju-
bileumsåret for grunnloven bør innehol-
de. Flaggborg og deltakelse ved speider-
ne, prolog og samlingsbønn forfattet av 
Edvard Hoem, sang av både barnekoret 
og Laudate og tale ved presten. Samt at vi 
får anledning til å synge de vakre nasjo-
nale sangene vi (nesten) bare bruker en 
gang i året. 
 Barnekoret synger også ved arrange-
mentet på Bygdetunet – og det er stas for 
både sangere og tilhørere. 
 Dagen etter er det gudstjeneste på 
Bokollektivet. 
 Mot slutten av måneden reiser SMUK 
på sin årlige Evjetur. Etter bildene som 
undertegnede har sett var det fantastisk 
vær, fine naturopplevelser og litt roman-
tikk…. Se side 11.
 Kristi Himmelfartsdag har styret 
i SMUK arbeidssamling på hytta til 
Stensvold – i Toke. Sven trosopplærer 
er med, og vi gleder oss over at han vil 
jobbe mer sammen med SMUK etter 
hvert. 
 Og så er det spennende samling i Kirke-
dalen onsdag før Kristi Himmelfartsdag. 
Lars Jacob Moe tror at gudstjenesten ved 

Med noen 
tastetrykk.

tekstmeldingen plinger inn:”........
Må treffes snart. Altfor lenge 

siden. kleM ”. Svaret tikker ut, 
mobilen gir fra seg en liten suk-
kende lyd:” Ja, det bare må vi. 
bla-bla...... Snakkes :-) ”    Fra-

ser - uforpliktende og lettvint? 
trenger vi egentlig å treffes og 

se hverandre nå som teknologien 
fikser det meste av kontakt og 
oppdateringer for oss? greit å 

kunne følge med hverandre  på 
avstand, ved hjelp av noen taste-

trykk?
I en radioandakt nylig var dette 

et tema. Vi skal være lys for 
hverandre.” Men kan jeg skinne 
og virkelig bety noe for andre 
mennesker uten at jeg velger å 

bruke tid  sammen med dem? Vi 
trenger å se hverandre på ordent-
lig, høre hverandres latter, høre 
klangen i stemmen. oppdage en 

stille sorg.”
Vi må våge å se bak fasaden 

og spørre: hvordan har du det, 
egentlig? Da duger ikke Face-
book og ’likes’ - men mere tid 

Face to Face !

torill bjørn

stedet der han lærte å svømme kan være 
historisk. Mens presten ser muligheten 
for at det allerede på 1200 tallet kan ha 
vært dåp i elva. Flott å samles i naturen 
på en flott sommerkveld. Kveldssola 
smilte og bekken bruste. 
 I neste nummer hører vi hva som skjed-
de i juni og de påfølgende månedene. 
Men dugnaden i Stallane 5. juni omtales 
annet sted i bladet. 

Kari Skarvang  
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fredag 9. mai var det duket for en litt spesiell 
SMUK-kveld. Ikke spesiell i den forstand at 

vi gjorde noe som var ekstra gøy, for det gjør vi 
alltid, men spesiell i den forstand at vi inviterte 
noen yngre gjester. SMUK er vanligvis for de som 
går i 8. klasse og oppover, men for å gi kommende 
og potensielle smukkere et innblikk i hva vi dri-
ver med, inviterte vi dem med oss denne fredags-
kvelden. Opplegget var som så: det ble delt inn i 
lag, og hvert lag skulle innom forskjellige poster 
for å få poeng. Postene bestod av et stigespill med 
mennesker som spillfigurer, dart, go-kart drevet av 
menneskekraft og skyting på tomflasker. Innen-
dørs hadde vi også en lek kalt ”Vinn på minuttet”. 
Etter høy puls og harde tak i konkurransen var 
det offentliggjøring av vinnerlaget, som på ekte 
SMUK vis selvfølgelig hadde minst poeng. For 
husk - de siste skal bli de første.

Kjersti Skarvang Olsen 

teaM-
Battle

her lar vi 
bildene fortelle 

for seg selv. 
De romantiske 
er strøket av 
sensuren…..

EVJE-tur
sMUk På
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1.rekke fra venstre: Turid Østland (Haugholt), Randi Solberg, Marit Aabøe Aasen, Prest 
Kjell Otto Halvorsen, Inga Skarpodde (Landsverk), Kari Lia, Birgith Hestangen (Olsen), 

Steinar Vibeto og Sigurd Ellefsen.
2. rekke fra venstre: Bjørg Skogheim, May Buen (Andersen), Margrethe Tveitereid Søy-

land, Solveig Kristiansen (Minde), Eva Snøås (Gundersen), Turid Lindheim (Marcussen), 
Anne Helene Mostad (Isaksen), Marit Halvorsen (Holte), Evelyn Schulze, Kari Sandland, 

Sonja Skarvang (Roholt), Berit Johansen (Naas), Laila Lokøy og Alfred Eikehaug. 

3. rekke: Tor Martin Modøl, Bjarne Andersen, Ole Andre Enggrav, Jens Barland, Tore Sør-
dalen, Jørn Bosvik og Gunnar Mastereid.

 
5.rekke: Frank Lønne, Tom Hegland, Ingebret Flatland, Jan Kilen, Ole Arvid Liane, Dag 

Bertelsen, Hans Sandland og Knut Harald Lindheim. 

konFIrMAnter I SAnnIDAl kIrke 23. AuguSt 1964

4.rekke: Eilert Wåsjø, Olav Tveitereid, Nils Knut Tveitereid, Øyvind Haugholt, Karl 
Øyvind Lindheim, Arne Jacob Moe og Thor Arne Eriksen.
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utFlyttA og 
heIMkoMMen 
SAnnIDøl. 

nettopp heimkommen fra nok en 
begivenhetsrik Kenyatur. Kari ber 

meg gi noen glimt, og det gjør jeg gjerne, 
det er bare å putte på en 50-øring, så er 
jeg i gang.

Som noen av dere kanskje vet, så har 
jeg fått meg en utrolig meningsfylt og 
spennende hobby på mine gamle dager. 
Foreldreløse fattige barn i Kenya fyller tid 
og tanker. Har holdt på i 14 år nå, og er 
blitt veldig glad i Afrika. 

Jeg har alltid vært nysgjerrig og interes-
sert i mennesker som bor og lever under 
andre forhold enn oss Sannidøler. Det var 
vel derfor jeg som ung fersk lærer, i 1957, 
søkte jobb så langt heimefra som jeg 
nesten kunne komme i Norge, og havna i 
Masi, ei lita samebygd midt på Finnmarks-
vidda i Kautokeino kommune. Planla å 
være et par år eller så, men skjebnen ville 
det annerledes, og jeg grodde ganske fast. 
Lærte en masse om meg sjøl og andre. Sa-
mene kjente jeg bare fra filmen om Laila, 
og fortellingen om Sampo Lappelill og 
solkongen på Rastegaisa fra folkeskolen.

Spennende år, midt i en viktig tid i Sa-
meland. Fornorskningspolitikken enda 
dominerende, men flere og flere skjønte 
at den veien var helt feil. Blir enda lei meg 
når jeg husker hvordan samiske mødre og 

fedre knota og snakka norsk for å hjelpe 
sine barn til å lykkes i livet. 

Heldigvis snudde det. Nå kan du ha 
samisk som hovedspråk helt til universi-
tetsnivå. Gjett om det var stas da vi fikk 
den første leseboka på samisk og smårol-
lingene forsto hva de leste om. Norges 
behandling av sitt minoritetsfolk er ikke 
noe vi er stolte av. 

Fra mine 30 år i nord har jeg mange min-
ner, mest gode. Folk i nord er mer rause 
enn oss søringer, og de er ikke så stressa, 
var i hvert fall ikke det i den tida. Naturen 
er storslagen, sterk og skiftende, spreng-
kulde og mørketid og så sol døgnet rundt. 
Fantastisk nordlys over uendelige vidder, 
skiturer og fisketurer, alltid fisk å få. Men 
lite bading, da ble man oppspist av mygg. 

Ja, sommeren er bedre i Kil, så her var fe-
rieparadiset vårt i alle år med ungene. 200 
mil i Peugeot stasjonsvogn med telt og 
kokeapparat, ned gjennom Sverige, gikk 
som en drøm. Jeg elsker å reise som forse-
tepassasjer i bil, min sønn spøker med at: 
« Når mamma blir gammel og vanskelig, så 
kan vi putte ho i en bil og kjøre rundt, så 
er ho lykkelig». 

Ja, ja. Jeg endte opp heime i Kil igjen etter 
hvert, og til og med på skolen her. Så var 

Foran fra venstre : Erica Vindfjell Rendtler og Maria Skauen Bertelsen
1.rekke fra venstre: Tonje Synnøve Granstøl Aardalen, Rikke Hofsli Eikeland, Benedicte 
Gundersen Lund , Sokneprest Michael Wohlenberg, Linda Mari Andersen, Marthe Sør-

dalen  og Guro Brendtøy Finsrud 
2.rekke fra venstre : Ross Benjamin Tangen, Alexander Mostad Pedersen, Terje Holte 

Robertsen, Ola Mastereid, Jens Halvor Lindheim, Fredrik Heibø Aars og Jacob Kristen-
sen

3. rekke fra venstre: Markus Johansen Menstad, Jørgen Svensson Aspheim, Robin Nes-
land, Martin Kringlebu Hop, John Oddvar Ehnebomog Eirik Kristiansen Holt. 

Konfirmanter i  
Sannidal kirke 4. mai 2014
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ringen slutta, og heime er vel alltid best, 
til slutt. 

Pensjonistyrket er å anbefale, det er bare å 
fylle det med hva man ønsker, om helsa er 
grei naturligvis. Jeg har aldri slutta å være 
glad i mennesker og fremmede levekår. 
Og da jeg har venner som hadde starta 
et lite hjelpearbeid i Kenya, så ble min 
pensjonistjobb å bidra der. 

Aids har tatt mange liv i Afrika, ja, det gjør 
den fortsatt. Bestemødre har blitt uunn-
værlige for at barn skal leve opp. En hel 
generasjon er redusert. I år 2000 besøkte 
jeg arbeidet for første gang, og det gjorde 
noe med meg. Jeg tapte en betydelig del 
av mitt hjerte til folket og landet. Siden 
har jeg hjulpet til med å skaffe faddere 
i Norge og besøkt de barna vi støtter i 
Meru, Kenya. Har igjen lært mye, og fått 
nye venner.

Mye fattigdom og elendighet møte deg, 
og du tenker at det du kan bidra er veldig 

lite. Men for dem du klarer å hjelpe, er ditt 
lille bidrag utrolig stort og viktig. Vi ser at 
familier blomstrer opp og får en ny giv i 
hverdagen. At to hundrelapper i måneden 
kan gjøre en slik forskjell, gir en velfødd 
nordmann noe å tenke på. Vi har egentlig 
vunnet i lotto allerede da vi ble født.

Afrikanske kvinner imponerer meg stort. 
De gir aldri opp, å skaffe mat og utdan-
nelse for barna holder dem i sving nesten 
døgnet rundt. Gud vil finne en vei, sier 
de, når jeg synes det ser håpløst ut. Og på 
mirakuløst vis klarer de å fø fram flotte, 
smarte ungdommer, som vil bringe sitt 
land framover. Utdannelse er nøkkelen, 
særlig for jentene. Korrupsjon er hoved-
problemet, her som i mange land, men det 
går rette veien. Det må vi tru.

Den turen jeg hadde nå i mai var en spesi-
ell anledning. De feiret 20 års jubileum og 
lederskifte i arbeidet vårt, Kenya Barne-
hjelp. Stor fest med store telt på gårdsplas-
sen, og sang, dans, taler og god mat og 

brus til alle 600 små og store. Å lage fest 
kan afrikanerne, de er åpne og impulsive 
og utrolig glade. Danser gjør de alle, og 
flott musikk hadde vi. 

Alf Somdal, som overlot ansvaret til sin 
sønn, fikk mange gode ord fra ledere av 
byen og menigheten og også fra mange 
av barna. Gaver vanket det også, store og 
små. Jeg tror han fikk 7 høner. 
 På denne turen var jeg med to jenter 
fra Arendal som hadde samla nesten tretti 
tusen kroner ved bl.a. flaskeinnsamling. 
De fikk hjulpet to damer til å starte en 
liten handel. Begge har vært våre spon-
sorbarn og ønska en levevei. Jeruska som 
er lam i beina og humper på to krykker 
skal selge småting fra en liten glugge i 

veggen på moras hus. Og ei mor og datter 
skal bygge en liten kiosk ved veien på 
tomta si og selge tørrmat i små porsjoner. 
Sukker, mais, ris, te, bønner osv.  Daniel, 
alenepappa med to døtre, HIVpositiv, fikk 
penger til å reparere huset som var helt 
gjennomsiktig, og Mary som jeg skrev om 
på Facebook skal få vannkran ved huset 
sitt. 

Ingen kunne begripe at jeg skulle dra 
allerede etter ei veke, «du pleier å være 
leenge». Jeg kommer nok igjen, sa jeg. Og 
hvis helsa holder så blir det sånn. ( Hvis 
noen har lyst til å være med så er de hjer-
telig velkommen. Vi har en god leilighet 
for gjester på senteret. Og alle blir hjerte-
lig mottatt.) 

redaksjonen kan anbefale kenya barnehjelp på det varmeste.  
Støtte kan forandre liv.  

Se www.kenyabarnehjelp.no  - eller ta kontakt med torunn som bor i 
brattekleiv i kil. når hun ikke er i kenya,da…
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tirsdag 29. april: Dags for årets 
dugnad på Mo bedehus. En formid-

dagsøkt med solid innsats inne og ute av 
gode hjelpere - og ’vårpussen’ var i havn.
På kjøkkenet ble et nyvasket og 
STIVSTRØKET pyntehåndkle hengt på 
plass igjen. Et nydelig stykke håndarbeid 
med de broderte ordene:” Er Gud for 
oss hvem kan da være imot oss?” Gode 
ord å ta med seg i hverdagen. Men hvem 
broderte dette og hvordan har pynte-
håndkleet havnet på bedehuskjøkkenet? 
Det må vi finne ut mere om og  
bringe videre... T.Bj.

det kan snart bli en fast 
spalte dette. I likhet 

med prestens hjørne, min 
salme og ut- og inn- og til-
bakeflyttede sannidøler. For 
vi skriver ofte om dugnad. I 
form av bygging av garasje 
for ungdommene, stell og 
vedlikehold på kirkegården, 
vasking og maling. Det er all 
grunn til å være takknemlig 
for alle som stiller opp gang på gang. 
 Torsdag 5. juni var det kunngjort dug-
nad på kirkegården og ved Stallane. Etter 
en langvarig periode med tørt og fint vær 
kom nedbøren i store mengder nettopp 
denne dagen. Det gjorde at dugnaden på 
kirkegården måtte utsettes. 
 Det lysnet i været på ettermiddagen, og 
en etterlengtet ryddedugnad i Stallane 
kunne gjennomføres. Apropos Stallane: Vi 
tenker kanskje at de er veldig gamle. Men 
Ole Wastøl har kommet med opplysning 
om at den nåværende bygningen ble 
satt opp i 1934 av Magnus Sveinungsen 
Lindheim. Men var det noe der tidligere? 
I Torkell Tandes jubileumstidsskrift fra 

1972 finner vi følgende 
opplysninger: Kirkegården 
ble i 1837 utvidet med to 
stykker jord som Jens Olsen 
Mo solgte. Det ene stykke 
skulle benyttes til å binde 
hester, og oppføre stallrom, 
dels også til å oppføre et 
våningshus under navn av 
«kirkestue» til avbenyttelse 
av presten, kirkesangeren 

og almuen under samlingene. 
 Vi vet ikke om det i Stallane har ligget 
ting oppbevart helt fra 1934. men det var 
i hvert fall en anseelig mengde med nyt-
tige og unyttige ting som ble ryddet vekk 
denne dagen. Mest av de sistnevnte – en 
hel container ble fylt.
 I tillegg til at SMUKere  ryddet hadde 
de en egen misjonsprosjektdugnad. Line, 
Ellen og Kjersti serverte toast og vafler 
til en sulten ryddegjeng – og oppfordret 
de arbeidende til å støtte SMUKS enga-
sjement for en kristen ungdomsklubb i 
Khovd i Mongolia. En klubb som Ingrid 
og Tarjei Jørgensen har startet. 

dUgnadstid - igjen...
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Bispevisitasen
Vi håper å kunne gi en nærmere
orientering om bispevisitasen i menig-
hetsbladets februarnummer. Vi min-
ner om dagene for visitasen, 5-8. 
mars.
 Sannidal Menighetsblad nr. 1 1964

Kirkelig statistikk -63
Fra den kirkelige statistikk for 
Sannidal prestegjeld nevner vi: 60
ordinære gudstjenester, 3 ekstraordi-
nære, 220 møter, 7 styremøter, 14
anstaltbesøk, 190 syke- og husbesøk.
   44 fødte, 43 døpte (+5 døpt uten-
sogns) 38 konfirmerte, 13 vigsler i
kirken, 733 altergjester, 37 jordfest-
ede.
   Ved offer og kollekter i kirken kom
det inn kr. 17 716,56.

Sannidal Menighetsblad nr. 1 1964        

Like før. . .
Som vi ser annet steds i Menig-
hetsbladet, er det nå like før bispe-
visitasen tar til. Vi venter med andre
ord tilsynsbesøk her i vårt preste-
gjeld av den øverste kirkelige til-
synsmann i vårt bispedømme.
Selvfølgelig bever vi litt for et slikt
Besøk. Det er ikke så lite som skal 
gjennomgåes og vurderes i disse da-
gene, fra kirkelige embetsprotokol-
ler (og dem er det ikke så få av)
til åndelige menighetsanliggender
og interne kirkelige forhold.
   Likevel er det gleden som er det
første i forbindelse med visitasen.

Vi gleder oss til besøket, fordi vi
vet at en visitas i regelen alltid er 
merkedager i menighetens liv som
gir inspirasjon for dens aktive arbei-
dere. Og fordi den er en anledning
til å søke hjelp og veildning i for-
hold som en gjerne vil ha mer lys
over.
   Det er første visitas som biskop 
Støylen har i vår bygd etter at han
tiltrådte som biskop i Agder bispe-
dømme. Dette inngir selvfølgelig en
spesiell forventning hos oss.
   Vi vil gjerne få ønske vår biskop
et hjertelig velkommen til Sannidal.
   Måtte Gud velsigne dagene i rikt 
mon!

Sannidal Menighetsblad nr. 2 1964

Et eksperiment
Noen har kanskje lagt merke til 
at bladet opptrer med et noe for-
andret «ansikt» i dette nummer, idet
vi har erstattet fotografiet av San-
nidal kirke med en tegning av den.
Tegningen er utført av Carl Fredrik
Monsen, Kragerø.
   Som sagt: Et eksperiment. Så får
vi se hvilken virkning det gir!

Sannidal Menighetsblad nr. 2 1964

Hva med flombelysning?
Biskopen var under visitasmøtet i 
Kirken inne på tanken om flombe-
lysning av Sannidal kirke, noe som 
jo har vært på tale også tidligere.
Og et er sikkert: det ville ta seg
meget vakkert ut med flombelysning 

Sannidal Menighetsblad 
1964

av bygdas kirke, både kirkens arki-
tektur og beliggenhet «ligger an» for
det. En stille preken ville sikkert
dette syn bli for mange.
   Og for å se litt patriotisk på det:
Hvilken Sannidøl ville ikke like på 
denne måte å gjøre veifarende langs
Sørlandske oppmerksom på at nå
-godtfolk – passerer dere Sanni-
dal. . . .

Sannidal Menighetsblad nr. 3 1964

Nytt stett ved kirken? 
En Sannidøl skriver i et brev til
Menighetsbladet at det gamle stettet
(inngangsportalen) som i sin tid ble 
revet, absolutt bør settes opp igjen,
og i samme stil som før. Vi lar tan-
ken gå videre til bladets lesere. Og 
vi skal hjertens gjerne åpne en
«stetkonto» i banken, om tanken har 
almen tilslutning og det er mange 
som vil ha den omsatt i handling. .

Sannidal Menighetsblad nr. 3 1964
 

Herlig sommervær
fikk vi som ekstragave til årets Kal-
labergstevne. Det var fullt i kirken
denne dagen, og det var festlig å se
hvor mange tilreisende det var. Det 
ble rike og givende samvær, det var
visst alle enige om. I offer kom det 
inn kr. 815,-, i misjonskollekt på
ettermiddagen kr. 1060,-
 Sannidal Menighetsblad nr.6 1964

Kallabergstevnet
ga et overskudd på kr. 680,-, som
ble fordelt på menighetene Søndeled,
Gjerstad, Risør og Sannidal.
Sannidals andel, kr. 170,- ble over-
sendt Menighetsbladets kasse.

Sannidal Menighetsblad nr. 7 1964

Speiderjobben 1964
Speiderjobben i år har gått ut på
å samle penger til bygging av en
ny redningsskøyte, som trolig kom-
mer til å få navnet «Speider’n» eller
«Speiderskøyta».
   Jentene i Sannidal har tatt sin
tørn, og samlet inn kr. 316,- til
dette formålet. Gratulerer med det.

Sannidal Menighetsblad nr. 8 1964

Julegaver til sjøfolk
Det er i siste laget med å minne om
julegaver til sjøfolk. Den lille julepakken
din kan komme til å bety så mye. Særlig
det hyggelige brevet som du legger ved.
   Det er allerede sendt adskillige pakker
her fra bygda. Men skulle du ha glemt å
få din av gårde, kan du sikkert rekke å
få den av sted til en av de europeiske
havner, dersom du sender den omgående.
Det er nå best å sende den direkte til 
Den norske Sjømannsmisjon, Herman 
Fossgt. 5, Bergen.

Sannidal Menighetsblad nr. 9  1964

FLOMBELYSNINGEN
av kirken får vi stadig høre er til glede
for bygdefolk og for veifarende ellers. 
Den 
hvitmalte trekirken tar seg da også vak-
kert ut i flomlyset nå i de mørke høst-
kveldene. Og mindre fin vil sikkert ikke 
virkningen bli når snøen kommer. . .
   Flombelysningen er, som kjent, finan-
siert ved en gave til Sannidal menighet 
fra
avdøde fru Johanne Nelson.
   Enkelte har antydet at de savner et 
stedsskilt  ved kirken, slik at veifarende 
kan få beskjed om hvor  de er. Vi har kon-
taktet veivesenet i den anledning, og tror
dermed at saken ordnes på beste måte.

Sannidal Menighetsblad nr. 9 1964



22 23Sannidal MenighetSblad nr. 2 – 2014

DøptE:
31.03.14 Eirik Kristiansen Holt
06.04.14 Mia Amalie Falck-Bentsen
25.05.14 Vilde Johnsen Måbuholt

VIGDE:                  
31.05.14  Lene Dolva Bratland og  

Lars Olav Holmen

DøDE:                  
20.03.14  Olaug Holt  f. 1925  

– seremoni Skjee kirke
30.03.14 Per Olav Rønningbakken f. 1950
06.04.14 Gunhild Synøve Aardalen f. 1929
10.04.14 Karin Wåsjø  f. 1928
12.05.14 Tordis Robudal  f. 1921
14.05.14 Oddmund Hegland  f. 1958

14

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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TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
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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

SAME0109   14 10-03-09   05:33:33

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
Trosopplærer: 
 Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346

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

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

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 

terje.flisogmur@gmail.com

Telefon 35 98 40 00

SKAGERAK TREPLEIE
• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing  

• Vedlikehold av grøntanlegg  
• Landskapspleie • Skogkultur 

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.kragerobanken.no

– i flo og fjære siden 1840



Velkommen  
til gudstjeneste!
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AUGUST
3. august: 8. søndag i treenig-
hetstiden 
Sannidal kirke kl. 13.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp
Offer til Prosjekt 
Funksjonshemmede på El 
Alto

17. august: 10. søndag i tre-
enighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til KRIK, Sannidal/
Kragerø

24. august: 11. søndag i tre-
enighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Gullkonfirmanter
Dåp
Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER
7.september: 13. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Offer til menighetsarbeidet

21. september: 15. s. i treenig-
hetstiden
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 
Speiderens natursti 
Michael Wohlenberg

28. september: 16. s. i treenig-
hetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste og 
høsttakkefest
Michael Wohlenberg
Ofring og salg - Prosjekt 
funksjonshemmede i El Alto

Med forbehold om 
endringer.

JULI 
6. juli: 4. søndag i treenighets-
tiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Bente Heibø Modalsli
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø

20. juli: 6. søndag i treenig-
hetstiden / Aposteldagen
Sannidal kirke eller kirkegård 
kl. 09.00  
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

27. juli: 7. søndag i treenig-
hetstiden (Olsok)
Sannidal bygdetun kl. 11.00
Olsokgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
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