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De fagre blomsterenger
og åkrer rad på rad,
de grønne urtesenger
og trær som skyter blad,
hver blomst, hver spire minner
oss om å ta imot

Konfirmasjon
det lys som alltid skinner
side
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fra Gud, vår skaper god.

Ingebjørg

Meckys
hjørne

Med beina på bakken

og hodet i himmelen

Havets dyp og fjellets tyngde
kjenner du, vår Gud og Far.
Solen, vinden, regnet synger
om din ære natt og dag.
I begynnelsen av juni feiret Sannidal
menighet ”skaperverkets søndag”. Vi
satt ute på nordøstsiden av kirken, i le
for vinden. Der sang vi våre salmer som
knytter sammen skapelsen og oppstandelsen.
Det er sang i alt som lever,
la den lyde rent og fritt.
Du har skapt oss i ditt bilde,
og vi synger: Alt er ditt.
Hver søndag er en skaperverkets dag:
Søndagen er etter bibelsk regnemåte på
den første dagen i uken. Denne ukedag
minner oss om at Gud skapte himmel
og jord. Og at Gud elsket verden. Han
sendte Jesus for å dele våre kår. Hver
søndag minner oss om skapelsen og
våre liv på jorden, og om julen.
Dødens dyp og skyldens tyngde
kjenner du, Guds Sønn, vår bror.
Du har gått fra kors til trone
for å bli vårt håp, vår sol.
Hver søndag er en påskedag: Jesus stod
opp fra de døde på en søndagsmorgen,
den første dagen i uken. Dette skjedde
under den jødiske påskefesten. Da satte
Gud i gang den nye skapelsen, for å
redde verden fra den evige død. Hver
søndag minner oss om oppstandelsen
og evig liv, og påske.
Du har kalt oss ut av mørket.
Sangen lyder, rent og fritt.
Din er makten, din er æren.
Du er Herre. Alt er ditt.
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Min
salme

Hver søndag er en pinsedag: Pinse kommer 50 dager etter påske og betyr ”femti”. 7 uker etter påske begynner den 8.
uke, og en ny tid. Guds hellige ånd gir
oss tro på at Jesus lever og er sammen
med oss nå. Der hvor Jesus er, er Guds
himmel nær. Vi ser Guds fotavtrykk
når vi tenker på Jesus. Evigheten har
begynt. Hver søndag er en åttende dag,
begynnelsen på en ny uke som minner
oss om fremtid og håp, og pinse.
Nådens dyp har Ånden vist oss.
Dødens lenker bryter han
for å binde oss til Jesus,
bære oss mot gledens land.
Gudstjenestene på søndagene holder
sammen omsorgen for skaperverket
med frelsen fra Jesus og hans oppstandelse. Våre sanser åpnes for alt som
er vakkert, vi ber Jesus om hjelp for
det som er vanskelig, vi ser vennlige
hilsener fra Guds himmel omslutte oss.
Søndagens gudstjenester gir oss påfyll
av tro og håp og kjærlighet. Vi utfordres
til å ta vare på jordens skjønnhet og til å
dele av vår rikdom.
Herre, skap i oss en lovsang,
la den lyde rent og fritt
til hver tunge gir deg ære
og bekjenner: Alt er ditt!
Denne salmeteksten fra Eivind Skeie
står i salmeboka fra 1997. Den kan synges til melodien ”Rop det ut”. Salmen
har ikke blitt med i den nye salmeboken. Derfor skynder jeg meg til å bruke
den som sommerhilsen i år.
GOD SOMMER!

Mecky Wohlenberg

D

a jeg ble spurt om jeg ville
dele «Min salme» i menighetsbladet var valget ganske enkelt. Valget falt på «Dine løfter er mange»
av Sigurd Lunde. Denne salmen
vender jeg stadig tilbake til. Og den
gir meg alltid en trygghet. Dette
var en av salmene Sven og jeg
valgte som bryllupssalme den gang
vi for 25 år siden giftet oss. Jeg
opplever at salmeteksten bekrefter
mitt forhold til Gud og menneskene rundt meg på en måte som gjør
at jeg faller til ro.
Da vi skulle reise som misjonærer til Japan i 1993 ble også denne
salmen brukt, og særlig strofen
«..se hva det er du har ment med
at vi bor der vi bor» liker jeg godt.
Vi bodde langt fra alle våre kjære,
men samtidig opplevde vi fred for
å bo nettopp der og utføre den jobben vi var tiltrodd.
Gud er stor og allmektig. Han
vet alt om oss, tar vare på oss og
ønsker oss det beste. Vi kan kjenne
oss små, men Gud kan bruke oss.
Han har skapt oss forskjellige og
har gitt oss ulike gaver som vi skal
forvalte.
Tone Moe Ludvigsen
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Dine løfter er mange, din trofasthet stor,
vi vil takke, vi vil lovprise deg.
Du vår Skaper som elsker oss alle på jord,
og vet nøye om vår vandring og vei.
Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt
verk, vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden er sterk,
at den rettferd som vi får, den består!
Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,
at Han lever nå og er her idag!
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt
vil gi kraft og mot til den som er svak.
Dine gaver er mange, din nåde er rik!
Herre, velg for oss de gaver du vil!
Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik
at det merkes vi er tent av din ild.
Lær oss elske hverandre, og se hva det er
du har ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær,
La ditt ord nå ut til hele vår jord!
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd.
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud,fyll vårt liv med din Ånd!
Salmebok 2013 nr. 539
Tekst og melodi : Sigurd Lunde (1979)
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KRIK Friluft Kragerø
PÅ TUR TIL

Stadlandet
«Set ikkje inne når alt håp er ute!»

F

redag ettermiddag, før pinse, ble det
observert et noenlunde sjeldent syn
på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret i Sannidal. 8 ungdommer i tradisjonell
KRIK-bunad (hettegenser med KRIK
logo) dukket opp fra forskjellige kanter
med tursekker og bager, klare for en 70
mils lang biltur til det stormfylte Stadlandet!
Det var det helt rykende ferske lokallaget, KRIK Friluft Kragerø, som skulle på
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tur. KRIK Friluft Kragerø er nylig etablert
og har som mål å bygge trosglede, idrettsglede, friluftsglede og livsglede, og jobber
hardt for å vinne og bevare folk i den
kristne tro og bli bedre kjent med Jesus.
Aldersgruppen er for videregående+
og studenter, og KRIK Friluft er spesielt
aktuelt for studenter og andre unge som
har flyttet fra Sannidal og ikke har mulighet til å komme hjem til kjente og kjære
venner særlig ofte. Istedenfor å samles i

en idrettshall, så samles vi minst en gang
i måneden i Guds frie natur, klare for tur
og action!
Som et KRIK-lag med mye fokus på tur
og friluft, bestemte vi oss for å dra på en
lang road trip til Selje ytterst i Sogn og
Fjordane for oppleve ordentlig værhard
vestlandsnatur, prøve ut bølgene i Hoddevik, og pilegrimsferd til klosteret på Selja.
Vi reiste fra Sannidal klokken 15:00
oppover mot Drammen og Hønefoss, og
derfra innover riksveg 7 mot Hallingdal.
Vårt første stopp gjorde vi i Flå der vi
ordnet oss en skikkelig McDonald’s middag (noe en ganske sulten Torgeir var
glad for), og handlet inn mat for resten
av helga. Her hadde vi også vår første av
mange gruppefotograferinger med Bjørn
Vegard. Videre bar det oppover mot Gol
og over Hemsedalsfjellet. Etter 57 mil på
10 timer ankom vi Sandane i Nordfjord
hvor vi måtte overnatte pga. fergetider og
slitne sjåfører.
Etter 4 korte timer med blund på
øynene var vi igjen klare for dag 2 på
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2015

reisen. Vi kom oss på ferga over Nordfjord og klokken 08:45 ankom vi i Selje.
Vi kom oss inn i leiligheten og ordnet oss
en god og ordentlig brunsj. Klokka 10:00
begynte vi ferden ut til vårt første mål på
Stadlandet, Selje kloster. Ut til klosteret
tok vi båt og fikk en god omvisning av en
ekte hardbarka nordlending som i løpet
av få timer gikk fra å være kaptein på
båt, til turguide og til munk! Selje kloster
regnes som det eldste kristne, hellige
stedet i Norge, der legenden om Sunniva
strekker seg helt tilbake til 900-tallet.
Omvisningen der var både lærerik og
spennende, og etter noen slurker fra
ungdomskilden var Vetle helt sikker på at
han kom til å være evig ung og vakker.
Tilbake på fastlandet igjen ble det
omvisning i Selje av lokalguiden Jonathan
som har bodd der tidligere, før vi reiste
opp til familien Elde som hadde invitert
oss på skikkelig «Vestlandsgraut», til Ingeli
sin store fryd.
Mette og gode etter en deilig lunsj var
det på tide å oppleve naturkreftene på
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nært hold. Vi reiste utover Stadlandet
og ned til Indre Fure der vi skulle gå på
fottur til Ytre Fure som bl.a. har vært med
i serien «Der Ingen Skulle Tru At Nokon
Kunne Bu» på NRK. På Ytre Fure er det
noen gårder som har vært fraflyttet i flere
år, men som likevel blir holdt ‘hevd og
vølte’ som det heter på lokalspråket.Turen var en særdeles stor naturopplevelse
helt ute i havgapet langs den ”ville” fjæra.
Forblåste og imponerte kom vi tilbake til
Selje der vi satte i gang med middagen
ledet av kjøkkensjef Jannicke. Resten av
kvelden var det kos og hygge med Eurovision og god stemning.
Søndag var det på tide med litt ekstremsport i god KRIK-ånd. Klokka 11:00
var vi ankommet Hoddevik i stri vind,
7ºC og regn. Det var på tide å ri bølgene
med stil. Vi hadde fått ei irsk instruktør
som skulle lære oss denne kunsten.Til
tross for været var dette, sitert Oddvin
- «Den morsomste badedagen på flere

år», og var det tydelig en som koste seg
ekstra ute i bølgene, så var det Kristian.
Etter surfingen kjørte vi til Ervik for å se
på kapellet, og opp til Vestkapp for å nyte
utsikten. Dessverre var utsikten grå og
trist med en maksimal siktlengde på ca.
40 meter.
Slitne, men fornøyde returnerte vi til
Selje igjen for å stelle i stand en liten
pinsefest. Med deilige koteletter og ovnsstekte poteter, andakt og brownies ble
det mye og god hygge denne kvelden
også.
Turen tilbake igjen gikk samme vegen
som oppover, men denne gangen gjort
på en dag. KRIK Friluft Kragerø takker
for en flott tur, og håper på at flere også
ønsker å bli med på tur neste gang, og ta
del i lokallaget vårt – hjertelig velkommen!
«For det er i ham vi lever, beveger oss
og er til» Apg. 17, 28
Skrevet av Jonathan Wohlenberg

Sannidal kirke males!!

Maling av Sannidal kirke har stått på Kirkevergens ønskeliste i flere
år. Midler til dette har vært i kommunens langtidsbudsjett over lang
tid, men har stadig blitt skjøvet på og nå til sist vesentlig krympet.
Bevilgning til dette arbeidet ble i 2015 satt til kr. 300.000.
For dette beløpet kunne man påregne kanskje å få malt to av
veggene…. Og håpe på nye midler til ferdigstillelse neste år.
Kirken ble sist malt i år 2000. Den gang ble malingen muliggjort
ved at ekteparet Inger og Bill Ginsberg gav en million til oppussing/
vedlikehold av kirke og kirkegård. Gaven rakk langt, i og med at
veldig mye av arbeidet ble gjort på dugnad.
Men etter 15 år har vind og vær tæret på ytterveggene. Behovet
for maling er påtrengende.
Og så skal det vise seg at det lokale næringslivet muliggjør maling av alle fire yttervegger på kirken denne sommeren.
Skjærgårdsmalerne gjør arbeidet til selvkost og Flügger sponser malingen. Kirkeverge og menighetsråd er dypt takknemlige! Vi
får tro at Kragerø kommune også setter pris på dette.
Arbeidet starter 1. juli og skal være avsluttet innen utløpet av
august.
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Det skjedde…
Mer MARS.
Jeg avsluttet i forrige nummer med gudstjenesten 1. mars. Den som skulle ha vært
på Jambakkmyra, men som måtte flyttes
nærmere bygdas sentrum grunnet værog føreforhold. Men det skjer mye mer i
mars.
10.mars er konfirmantene fra Sannidal
og Helle samlet i Hellekirken. Der er også
Roadservice. De presenterer seg slik på
sin hjemmeside:
Vi er Roadservice; Vegard, Mats, Maria
Othilie, Simon, Kristine, Kristoffer og
Richard – et team med syv ungdommer
som reiser rundt og besøker konfirmanter i alle Norges kriker og kroker!
Vi er sendt ut av Skjærgårds Music and
Mission, Kompis (Acta- Barn og unge i
Normisjon) og Grenland Folkehøgskole.
Sammen med dem leverer vi undervisning og konsert skreddersydd for
konfirmanter! Når vi ikke er på veien
er vi elever ved Grenland folkehøgskole
i Porsgrunn, hvor vi virkelig trives godt!
Vi gleder oss til å møte dere på veien!
Vanlig gudstjeneste i kirken den 15.
mars – og den overføres på Hallo Kragerø. Abraham Sørdalen er trofast på plass
og sørger for at Sannidal kirke kommer
til – ikke de tusen hjem – men i hvert fall
til endel hjem i Kragerødistriktet. Og i
studio på Kalstad sitter like trofaste Kari
Lien.
24.mars er konfirmantene igjen i aksjon. Denne dagen som bøssebærere for
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Fasteaksjonen handler om det påtrengende behovet
for og den påtrengende mangelen på
vann på andre kontinenter enn vårt eget.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2015

To dager senere er det påskevandring
i og ved Sannidal kirke. Våren har allerede meldt sin ankomst og har blitt hilst
velkommen. Men denne dagen trekker
den seg beskjedent tilbake og overlater
arenaen til store mengder snø. Rundt 55
personer lar seg ikke skremme av uværet,
blant dem heltene i barnekoret. Vandringen blir en sterk formidling av påskehistorien – Liv Ingun Sandvær Jørgensen er
forteller.
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Palmesøndag er det gudstjeneste med
bønnevandring. Og vi er i april…

oppstod ærefull av døde, imot påskemorgen røde.

APRIL
Langfredag leses lidelseshistorien fra
Matteusevangeliet. Denne dagen hører vi
vakker musikk ved to fløyter og to strykere. Kvartetten spiller musikk av Bach og
Mozart.
Etter langfredag uten lys og blomster
kommer påskedagen med fire tente lys på
alteret og hundre påskeliljer ved den åpne
graven. Påskeliljene er båret inn i kirken av
Ragna, Erle, Solveig, Margrete,Tomine og
Hanna. Og de samme jentene deler dem ut
ved utgangen når gudstjenesten er slutt.
Forrige nummer av menighetsbladet
hadde på forsiden et bilde av Sannidal
kirke – tatt 1. påskedags morgen i 2014. Vi
valgte å ha illustrerende tekst fra en sang
som barnekoret og Juntos synger: Hele
verden blir ny. Men kunne nok like gjerne
koblet bildet med en av salmene som synges denne 1.påskedag i 2015.
Som den gylne sol frembryter gjennom
den kullsorte sky
og sin stråleglans utskyter, så at natt og
mulm må fly.
Så min Jesus av sin grav, og det dype
dødens hav

Søndag 18. april døpes Kristoffer i Sannidal kirke.Tante Tonje (Aardalen) leser
bibeltekstene og Kristoffers to storesøsken synes det er spennende når lillebror
får vann på hodet.
Barnekoret synger – kjempefint og engasjerende. Ikke mindre engasjerende er
prest Meckys dramatisering av fortellingen
om den gode hyrde. Det er både ulv og
lam i kirken denne dagen.
Det lakker mot mai og konfirmasjon.
Men først er det Ung messe – eller samtalegudstjeneste. Alle konfirmantene bidrar
på ulike måter i gudstjenesten. De er kledd
i stasklærne, for etter gudstjenesten er Jan
Hasseleid på plass for å fotografere dem.
Når vi er inne på konfirmantene må vi
ikke glemme å nevne de trofaste kappehjelperne Elfrid Dobbe og Kjellfrid Enggrav. De ser til at konfirmantene får kapper
som passer, og sørger for vask og flekkfjerning etter behov. Og noen ganger må det
syes litt også.
Den siste lørdagen i april er barnekoret
og Juntos i Hellekirken sammen med korene som hører til der. Det er spennende
seminar og konsert med Ragnhild Hiis
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Ånestad – Kragerøjenta som startet Soul
Children-bevegelsen og som leder Oslo
Soul Children.

MAI
Konfirmasjon. Dette året er det konfirmasjonsgudstjenester både på lørdag og
på søndag. Og fra neste år (2016) legges
konfirmasjonsgudstjenesten til første lørdag i mai. Det har menighetsrådet bestemt.
Det er 13 konfirmanter på lørdag og 10
på søndag. Kirken er helt fullsatt lørdag,
litt færre søndag, men nærmere 550 mennesker er med på de høytidelige og flotte
gudstjenestene.
Vanligvis har Juntos pleid å ta sommerferie i månedsskiftet april/mai. Men ikke i år.
For snart venter tur til Danmark og Tyskland
– og da må det øves til opptredener og konserter.Turen er omtalt annet sted i bladet.
Juntos kommer hjem fra tur 16. mai,
og noen av de som er med reiser rett på
16.mai- arrangement i Farsjø. Det er også
omtalt annet sted i bladet.
Nasjonaldagen kommer med strålende
vær under barnetoget. Det ender som
sedvanlig ved kirken, og skolemusikken
avrunder med «Ja vi elsker». Undertegnede
synger denne to ganger denne dagen (og
spiller den en gang). Norge har verdens
flotteste nasjonalsang – og klumpen lurer
nede i halsen.
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Barnekoret synger både ved gudstjenesten i kirken og på arrangementet på
Bygdetunet. Is og pølser etter gudstjenesten gjør susen – og det er trøkk i dem på
Bygdetunet.
I pinsehelga er det tradisjonelle gudstjeneste i Sannidal kirke på 1.dag og friluftsgudstjeneste på Stangnes 2.dag. Kjølebrønd Blåsegruppe spiller på Stangnes
– som mange ganger før.
Pinse og vår er en fantastisk tid, naturen
er på sitt vakreste. Det spirer og grønnes –
et like stort under hvert eneste år.
De fagre blomsterenger
og åkrer rad på rad,
De grønne urtesenger og trær
som skyter blad.
Hver blomst, hver spire
minner oss om å ta imot,
Det lys som alltid skinner fra Gud,
vår skaper god.
På siste dagen i mai er det musikalsk gudstjeneste i kirken. Og hvilken musikk!! Det
er Bach ved tidligere nevnte kvartett: Karolina Czyz og Kristin Wohlenberg på fløyte,
Robert Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på cello. Sånt vil vi ha mer av!
Juni står for døren.
Kari Skarvang
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JUNTOS PÅ

Tysklandstur

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag reiste Juntos - Sannidal Soul Children på tur
til Tyskland. 10 korjenter, 3 lyd/hjelpeledergutter og 6 voksenledere kom hjem
igjen til Sannidal i tide til å feire nasjonaldagen. Her er Solveig og Margretes
reisebeskrivelse:

V

i ble henta på skolen av lederne, så
kjørte vi til Langesund for å ta ferge
til Danmark. Fergeturen tok 3 timer,
mange ble litt kvalme siden båten gynget
så mye, men Solveig kjente ingenting.
Margrete derimot slet med å holde balansen. På båten fikk vi spise så mye mat,
dessert og is vi ville i buffetrestauranten.
Nam, nam…. Så endelig var vi kommet
til land. Da var det bare fire timer igjen
å kjøre. Vi hadde et stopp og smakte hot
dog, og lekte på lekeplassen like ved. Så
var vi endelig fremme sånn ca. kl. 24:00.
Vi pakka ut, slitne og trøtte og så la vi oss
ca. 00:30.
Neste dag var det opp klokka åtte, vi
våknet av morgensang. Noen var ikke
særlig fornøyd med å stå opp så tidlig,
nevner ingen navn (Margrete). Så var det
frokost og god mat. Vi utforsket huset

10

og hadde det gøy. Vi oppdaget en dam
med to båter og en flåte som man kunne
trekke tvers over dammen med tau.
Mange kosedyr ble døpt! Vi lekte hele dagen og så var klokka 24:00 og leggetiden
var kommet, vi pussa tenner og hoppet i
seng. Noen klagde på bråk fra naboene.
En ny dag kom, og alle sto opp etter
litt masing! Den dagen skulle vi synge
i kirka, og det var spennende for alle. Vi
fikk god applaus og hele kollekten. VAR
IKKE DET SNILLT ELLER? Så dro vi hjem
igjen og moret oss. Ned til dammen og
inn på rommene og spilte spill.
Vi var kommet til den siste dagen av
turen vår. Vi dro til et sted bortafor en
kirke og sang for et søskenbarn-kor (familie av Mecky), de ga oss STOR applaus
og vi ga de stor applaus tilbake da de
sang. Det var et veldig stort tre rett ved
siden av, det var morsomt å klatre i treet!
Så dro vi hjem igjen til huset og gjorde
oss klare til en tur til Vadehavet. Der var
det veldig kult! Det var veldig langgrunt,
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så vi kunne gå veldig langt utover. Da vi
gikk så sank vi litt nedover sanden, noen
steder var det kvikksand. Etter det klatret
vi opp i en trehytte og fant et fuglerede
med egg! Vi reiste tilbake til huset og
kledde oss om til konserten som skulle
være om kvelden. Det var mange som
kom på konserten. Etterpå var vi sammen
med en speidergruppe og grillet og koste
oss. Vi dro hjem og guttene hadde laget
en film til oss, den het Barland-dyret. Den
handlet om at naturforsker Elvin fant et
sjeldent Barland-dyr (Tomas). Han tok
noen tester og fant ut at Barland-dyret
var et veldig dumt vesen. Morsomt!
Hjemreise-dagen var det opp kl. 06.00!
Og så tok vi fatt på den lange veien hjem
igjen. Hjemturen var merkelig nok mye
mer stille, rolig, og søvnig enn turen til
Tyskland.
Det var en morsom tur, og vi gleder oss
veldig til å bli med på neste kortur! :-)
Solveig Margrethe Pedersen og
Margrete Lindheim Wangen
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Konfirmanter

i Sannidal kirke 29. august 1965
Wenche Asborg Andersen, Åse Barland , Gunlaug Braaten, Else Liv Bratli, Toril Fossen, Berit Marie
Gustafsen, Liv Halvorsen, Anne Berit Haugholt, Marit Heistad, Inger Johansen, Turid Johnsen,
Sigrun Kjærra, Torunn Kleppe, Berit Kristensen, Kirsten Olaug Lønne, Tove Marie Mastereid, Sissel
Nordheim-Larsen, Inger Daghild Paulsen, Bjørg Sandland, Astrid Sundbø, Torunn Svendsen, Anne
Elisabeth Sørdalen, Berit Therkelsen, Kari Wastøl, Peter Wellek Baann, Inge Kristian Bakken,
Jahn Øyvind Carlsten, Harald Eggum, Tellef Farsjø, Tomas Fossen, Bjørn Halvorsen, Finn Oddmar
Halvorsen, Odd Heggø, Tor Homleid, Kaj Jørstad, Trond Kristensen, Øystein Lien, Knut Lundstrøm,
Olaf Moe, Knut Berulf Nordbråten, Per Trygve Nordli, Roy Martin Pedersen, Erling Pettersen, Per
Olaf Rønningbakken, Dag Skarvang, Arvid Solli, Lars Støen, Svend Jørgen Svendsen og Roar
Thorsen.
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Konfirmanter
i Sannidal kirke 2. og 3. mai 2015
1.rekke(foran)fra venstre: Stina Clausen Frøvik, Martine Jacobsen Milett, Amalie Kolberg, Kaja
Ramberg Herregården og Oda Marie Moe.
2. rekke fra venstre: Carina Fossen Haugeto, Eline Tangen, sokneprest Michael Wohlenberg, Eline
Wåsjø og Emily Karine Hoel Rinde.
3.rekke fra venstre: Sveinung Skilbrei, Kristoffer Støen Myhre, Knut Skarvang Øverland, Endre
Tangen, Jacob Hikaru Ludvigsen, Elvin Andreas Pedersen og Mathias Lintvedt Hop.
4. rekke fra venstre: Gjøran Fossen, Benjamin Johansson Nilsen, Einar Clausen Frøvik, Tommy
Stålstrøm Dalen, Oliver Farsjø, Sebastian Jørgensen og Markus Wohlenberg.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2015
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“Salmer og sanger til alle tider”

på Mo bedehus

-D

ette var stort, var en av kommentarene
da Tron Mathisen og Eva Solum hadde
avsluttet sitt sangprogram på bedehuset, og
en torsdagskveld i april hadde blitt til en festkveld. Mange hadde møtt fram og takket med
stor og entusiastisk applaus.
Inntrykkene var mange og mye kunne skrives.Men så var det dette med begrensningens
kunst,da...
Til sitt foredrag hadde Tron valgt ut fem sanger/salmer- (hva er egentlig forskjellen?) fem
blant de mest kjente i vår store sangskatt,og
kjente og kjære for mange siden de er oversatt til mange språk: ”Navnet Jesus blekner
aldri”, ”Det er makt i de foldede hender”, ”Å
nåde underfull og stor”(Amazing Grace), ”Han
tek ikkje glansen av livet”, ”O store Gud”.
Vi fikk bakgrunnsstoff for sangene,og flere
sterke historier fulgte. Det kunne være tekster
som vokste fram over tid, eller som tilfellet
var med ”Navnet Jesus”, der frelsesoffiseren
David Wellander etter et møte i januar 1923
var så inspirert at han skrev det meste av
teksten på toget hjem til Lørenskog.
Tron er en flink formidler, ledig og uhøytidelig i stilen, og publikum var med. Og vi
fikk synge - om glede,tilbedelse,håp og trøst
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- evige og gode temaer og flotte tekster som
på en måte ble nye for oss. Så godt å kunne
synge ordentlig ut til friskt pianoakkompagnement!
Trygve Bjerkrheim med en veldig produksjon av dikt og sanger, var her representert
med de to sangene som kanskje nådde lengst
ut til folk.Tron mimret om ønskekonserten
der høydepunktet for mange var den fine
bønnesalmen ”Det er makt i de foldede
hender”(1953).Sigvart Dagslands versjon
fikk varm omtale - den har en egen sårhet
og inderlighet. ”Han tek ikkje glansen av
livet”(1950) blir ofte kalt Signe-sangen.Den
ble skrevet til minne om Signe Edland fra Edland som Bjerkrheim hadde kjent fra hun var
ung jente, og som døde så alt for tidlig. Signe
hadde livsmottoet:Jesus tek ikkje glansen av
livet. Og dette sammen med ordene som falt
på hennes dødsleie:”Jesus dreg båten i land”,
ga Bjerkrheim inspirasjon til teksten, som
er full av poetiske beskrivelser.Her er siste
verset:
Han tek ikkje glansen av livet/han gyller din
morgon og kveld/og opnar ei dør til dei salar/
der æveleg høgtid du held.
”Å nåde underfull og stor” eller Amazing

Grace,skrevet 1779,har også en historie som
gjør inntrykk. Engelskmannen John Newton
måtte som ung soldat tjenestegjøre ombord
på slaveskip. Han var ingen kristen, men en
natt under en fryktelig storm fikk han en
sterk religiøs opplevelse, dette førte til at han
forlot slavehandelen og etter hvert utdannet
seg til prest. Newton følte han trengte tilgivelse for det han hadde vært med på og opplevde at Guds nåde er ”underfull”.Tilgivelse
er mulig for alle, uansett synd som er begått.
Trygve Bjerkrheim står forøvrig for den norske oversettelsen.Men vi tok så gjerne et vers
på originalspråket også.
Kunne denne fine vårkvelden avsluttes
bedre enn med den mektige salmen ”O
store Gud ”? En hyllest til skaperverket - og
Skaperen. Skrevet av svensken Carl Gustav
Boberg en sommerkveld og natt i 1886 etter
en spesiell naturopplevelse.Svenskene kan

være stolte av denne salmedikteren, for selveste Billy Graham tok ”How Great Thou Art”
til sitt bryst og gjorde den berømt i Amerika,
og Elvis kalte den sin favorittsalme.(Her ble
foredragsholderen veldig entusiastisk)
O store Gud, når jeg i undring aner
hva du har skapt i verden ved ditt ord,
ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord
Det var virkelig kraft og trøkk i aldrende
stemmer da vi kom til siste refreng:
Da bryter lovsang i fra sjelen ut: Takk store
Gud, takk store Gud.
- Dette må vi ha mer av, var også en kommentar denne kvelden. Og går det som vi håper,
blir det ny sangkveld om ikke så alt for lenge.

Torill Bjørn.

GI KIRKEN EN NY SALMEBOK!
Den norske kirke har fått ny salmebok
– Salmebok 2013. Mange ble kjent med
boka gjennom NRK’s maratonsending ved
adventstid i 2014: Salmeboka – minutt for
minutt.
Salmeboka var omdiskutert underveis i
prosessen med å lage den. Først og fremst
var kostnadene et tema. Det fantes jo allerede to andre salmebøker i bruk. Men når
den nå er ferdigstilt er det ingen tvil om at
det har blitt en god og innholdsrik bok. Den
inneholder foruten 889 salmer også en egen
del med bibelske salmer og liturgiske ledd,
samt en bønnebok. Salmene er dels hentet
fra de to siste utgivelsene av salmebøker –
Norsk salmebok (1985) og Salmer 97, dels er
det nye. I alt 240 helt nye salmer er trykket i
boka.
At den norske kirke har fått ny salmebok
betyr ikke at Sannidal menighet får denne
gratis.
Menighetsrådet drar derfor i gang en aksjon
for å skaffe den nye salmeboka til Sannidal
kirke. Hver salmebok koster kr. 315. Dette er
en spesialpris med innskrift «Sannidal kirke»
på forsiden.

Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2015

Vi oppfordrer alle som ønsker å
gi en salmebok, til å betale kr.
315 til menigheten. I bytte
kan du få med hjem en
salmebok fra 1985. Beløpet
kan innbetales til konto 2655 01 39617, eller
ta kontakt med menighetskontoret.
Det blir også salmekvelder en gang hver
måned i høst, med offer til innkjøp av den
nye salmeboka. Hver salmekveld tar opp
spesielle emner, i tillegg til den lutherske
salmeskatt.
Datoene og temaene blir slik:
Torsdag, 27. august kl.19: Keltiske spor i
salmeboken
Onsdag, 30. september kl.19: Englevinger og høststormer
Torsdag, 29. oktober kl.19: Reformasjon
og allehelgen
Onsdag, 25. november: Advent og
aftenbønn
Det finnes mange digitale muligheter i vår
tid. Vi kan bruke lesebrett eller få tekster og
bilder opp på storskjerm. Men ingenting (?)
kan erstatte det trykte ord og det å holde en
bok i hendene.
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Brudepar

Kandidatliste til valg av
menighetsråd 13. og 14. september 2015

Sannidal sokn
1

mvik,
Stig Bråtane Le
nnidal
Sa
e,
sk
nd
rla
Gamle Sø
år
56

2

Hildegunn Wan
gen,
Skompenveien,
Sannidal
42 år

3

Berit Skilbrei,
agerø
Nøkkeldalen, Kr
44 år

4

Anne Vollebæ
k Lofthaug,
Sannidalsveien,
Kragerø
60 år

Solveig Ugelstad Rivelsrud og Jo Are Ingvaldsen ble viet i Sannidal kirke 3. januar 2015

5

Kjell Vidar Andr
ea
Kloppkjærveien, ssen,
Sannidal
66 år

6

,
Øyvind Barland idal
, Sann
ien
ve
ds
øn
br
Kjøle
48 år

9

Solveig Therese Andreassen og Lars Martin Bråten ble viet i Sannidal kirke 23.mai 2015
16

Adolfsen
Gerd Synnøve
Albertsen,
Sannidal 48 år
Sannidalsveien,

7

May-Brit Lie Al
tena,
Mørlandsveien,
Sannidal
63 år

10

Anne Synnøve
Grøn
Heglandsveien, Sa stad,
nnidal
67 år
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8

Kate Kilen,
Sannidal
Solstadbakken,
70 år

11

Trond Olsen,
Sannidal
Mørlandsveien,
58 år
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Dette skjer I SANNIDAL menighet
Onsdagsklubben
Alder: Fra 4 år
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00
på Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67537

Mange menigheter og undomsarbeid rundt om
i Norge har i lang tid hatt tradisjon for å lage
rusfri 16.mai arrangement for ungdommen. I år har vi startet opp noe som
vi håper kan bli en tradisjon også her.
Gjennom nettverket *Skjærgårds Live
Kragerø, kunne vi invitere til 16.mai fest
på Lundereid Gård i Farsjø.
Til tross for skumle værmeldinger så ble
35 ungdommer fra Sannidal, Kroken, Helle,
Kragerø, og Bamble med på dette. Vi fikk prøve
oss på b.la luftgeværskyting, Frisbeegolf, Kano,
Bumperballs. Zorb-ballen ble prøvd fra alle
sider, inni, bak, foran, over og under.
Det ble også en samling i Neristua hvor Simon
Johansen fra Elim hadde en andakt for oss.
Grillen ble fyret og hamburgere og andre godsaker ble satt på bordet. Det hele ble avsluttet med
for mye is. På www.facebook.com/sglivekragero ligger
det bilder og film fra kvelden. Dette vil vi gjerne
prøve igjen. Tusen takk til Hanne og Gunnar
Naas som åpnet opp Neristua og ga oss
mulighet til å få til dette. NB! Dette er en
perle av et sted. Og den er også til leie :-)
Check it out.
*Skjærgårds Live Kragerø har et styre bestående av representanter fra SMUK,
KRIK, Pinsemenigheten Elim, Huset Frikirken og Singspiration.
Målet er å stå sammen om å lage felles ungdomsarrangementer gjennom året.
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Sannidal kirkes barnekor
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra
kl. 17.30 – 18.30
Kontakt : Hildegunn Wangen tlf. 414 16214
JUNTOS –
Sannidal Soul Children
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver tirsdag i Sannidal kirke ,
fra kl. 18.00 – 20.00
Kontakt : Kristin Wohlenberg –
tlf. 906 58617
SMUK – SannidalMenighets
UngdomsKlubb
Alder: Fra 8. klasse .
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609
Oddvin Skilbrei - 916 97086

KRIK
Alder: Fra 8. klasse .
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609
Menighetskoret LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz, tlf. 992 71514
ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 21.00
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik –
tlf. 958 15211
Uformelle samlinger på Mo
bedehus
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Vår 2015: 7. april og 5.mai.
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug–
tlf. 905 67537
eller Sigrunn Bråtane – tlf. 35 992045 906 18757
Mo bedehus
Torsdagsmøter – hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93260
Kjølebrønd bedehus
Bedehusforening en gang i måneden på
mandager
Kontakt : Øyvind Barland - tlf. 977 38 602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2015
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Sannidal Menighetsblad
1955
Julemessen
i kirken ble riktig stemningsfull i år,
fordi hornblåsere fra Sannidal hornmusikk, sangere fra Sannidal mannskor,
og speiderjenter og gutter fra Kil
var med. Hjertelig takk for det, ikke
minst til instruktøren Lars Falck fra
Kragerø. Vi kommer nok til å be dere
komme igjen neste jul også.
r.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1955
Takk!
Konfirmantene skal ha hjertelig takk
for julegaven, teskjeer var velkomne
her i gården, det er så, - men det var
rent for galt med så meget. Et hyggelig minne blir det om konfirmantene
fra 1954, og jeg håper jeg kan få
gjøre dere et pek igjen med avskrivning av attester og slikt når det trengs.

Presten.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1955
Nye medhjelpere
Agder bispedømmeråd har som prestens medhjelpere i Sannidal oppnevnt: Halvor Gjerde, Kil og Jakob
Brekka, Kjølebrønn, for perioden 1.
jan. 1955 til 1.
jan. 1961.
Tidligere var medhjelperne
oppnevnt for livstid, det er nå bare
Eilert Farsjø igjen av de gamle.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1955
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Riktig en god dag
fikk vi i kirken søndag 30. januar. Vi
hadde besøk av søndagsskolens utsending her i kretsen, pastor Hroar Krabberød, og barn og voksne fylte godt
opp i ben- kene. Presten kunne tale
med de små, så det ble utbytte også
for oss som eldre var. Et lite barn
ble døpt. I ofringen til søndagsskolearbeidet tok vi del, både små og store.
En sådan dag må vi snart få igjen.
 Sannidal menighetsblad nr. 2 1955
KVINNEFORENINGSSTEVNE
Skiens krets av Det norske Misjonsselskap innbyr til stevne for kvinneforeningene torsdag den 28. april i Kil
Bedehus. Som talere del tar misjonær
frk. Ella Marie Normann fra SørAfrika, fru Elvine Myrstad, pastor Eliassen og kretssekretær Hans Rustad.
Møtet begynner kl. 11 fm. Og alle er
hjertelig velkommen. La det bli en
mønstringsdag for misjonskvinnene,
sier kretssekretæren. Og det samme
sier flere enn han.
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1955
Konfirmantene
kan bli inntegnet i kirken mandag 16.
mai guttene kl. 4 em. og jentene kl. 5
em. Ta med salmebok og Kristenlæren.
De som ikke er døpt i Sannidal må
skaffe dåpsattest.

K. O. Eliassen.
 Sannidal menighetsblad nr. 5 1955

Bygdetunet
Fra Nils Lund er det kommet inn et
par steinøkser funnet i Lyngdalen. Fra
Jørgen Mostad en vass-sele, fra Signe
Rinde en melkekolle og flere gamle
bøker.
Beste takk! Det er hyggelig at
gamle ting blir tatt vare på og levert
til Bygdetunet. Klokkeren, organisten
og presten tar med takk imot! Samlinga øker jevnt og godt. Det skal bli
fest når en dag våningshuset er på
plass.
Ellers har Thomas Wastøl og Olaf
Rinde gjort et meget godt tak med
impregnering av de husene vi alt har.
Det var litt av en jobb, men du verden hvor godt det gjorde.
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1955
Sannidøler finner en overalt
Visste dere at i Læssøgade 17 i Odense
på Fyn bor en koselig gammel dame
som snakker pære dansk, men er fra
Blankenberg?
Helene Blankenberg som hun Heter
er født på Åtangen, men reiste som
ganske ung til Danmark. Først var hun
i huset hos danske prestefolk, så dro
hun til København og gikk i hotellære, så kom hun til Odense og drev i
mange år et betydelig
pensjonat for
skoleungdom,teknikere og lærerskoleelever.
Hun hadde lovet meg en god kopp
kaffe en gang jeg traff henne her
hjemme, og i vår passet det akkurat. Det var et rik-tig koselig hjem,
mange ting som minnet om gamle
gode Sannidal. Og at hun var elsket av
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2015

pensjonærene var det ikke tvil om,
de hadde «en god mor» i henne som
en skrev som nå er til sjøs, og ikke
glemmer hva hun var for ham.
Helene Blankenberg har nå
aldersrente, og kan ikke drive så
stort lenger. Men kommer dere til
Odense, så vet jeg hun er glad for
besøk fra heimbygda. Altså: Læssøgade
17. Danskene kan ikke koke kaffe, men
Helene kan!

r.
 Sannidal menighetsblad nr. 8 1955
Smertefritt
kommer bidragene til bladet inn.
Det er rosverdig.
H. B., Mo		
kr. 5,00
K. B., Gjerstad		
« 5,00
Barneforeningen Vårsol « 20,00
Kjølebrønd ungdomsf. « 20,00
J. K., Kjølebrønd
« 5,00
P. Å., Kammerfoss
« 10,00
H. Å., Kammerfoss
« 5,00
Men en jule- eller nyttårsgave ville
komme vel med. Takk for alt som
er kommet inn, og takk for det som
kommer.
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1955
GLEDELIG JUL!
ønsker vi alle menighetsbladets
lesere!

Hilda og T. A. Tande
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1955
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Telefon 35 98 40 00

Utgitt av Sannidal menighetsråd
Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
Ta kontakt for avtale

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

Døpte:
14.04.15 Jacob Hikaru Ludvigsen
14.04.15 Martin Kenji Ludvigsen
14.04.15 Martine Jacobsen Milett
14.04.15 Oliver Jacobsen Milett
19.04.15Terje
Kristoffer
Aardalen Nikolaisen
Pedersen

SKAGERAK TREPLEIE

• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing
• Vedlikehold av grøntanlegg
• Landskapspleie • Skogkultur

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

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no

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

– i flo og fjære siden 1840

www.kragerobanken.no

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

www.drangedalsparebank.no
Kragerø Sparebank
Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Vakttelefon: 35

98 21 94

www.bkd.no

Støtt våre annonsører,
22
de støtter oss

tppost@online.no

Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
Bakeri Kragerø 35 98 11 15
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Volum E-18
35 99 22 21
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.
Døde:
Organist: Robert Czyz.
Bakeri23.01.15
Kragerø 35
98 11
15
Mary
Berg
f.1926
Bakeri Kragerø:
P. Pauline
A. Heuchsgt.
25
Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
Tlf. 992 71 514
Volum 09.03.15
E-18
35
99
22
21
Agnes Johanne Kittelsen
f.1911
TERRA
VARME
OG ENØK,SKADEFORSIKRING
hovedsaklig innen næringsbygg.
10.03.15 Winni Christensen
f.1946
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Bakeri Kragerø:
P. A. Waina
Heuchsgt.Kåfjord
25
18.03.15
Reidun
f.1936
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
blir formidlet av
Volum
E-18  SKADEFORSIKRING
35 99 22 21
TERRA
28.03.15 Jan Pedersen
f.1967
Tlf. 920 59 259
13.04.15 Margot Aabøe
f.1922
Kragerø
Bakeri
Kragerø: Sparebank
P. A. Heuchsgt. 25
Klokker
og
menighetssekretær:
blir formidlet av
15.04.15 Thorbjørn Sandland
f.1936
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
29.04.15 Inger Karla Thorsen
f.1939
Telefon
35
98
40
00
Kragerø Sparebank
Tlf. 416 33 056
Kragerø Sparebank
05.05.15 Oskar Mostad
f.1926
«Lokalbanken siden 1840»
Bakeri Kragerøf.1929
35 98 11Trosopplærer:
15
17.05.15
Aslak
Lofthaug
www.sannidal-bilv.no
• leif@sannidal-bilv.no
Vi arbeider
med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
25.05.15
Halvor
Solberg
Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346
Telefon
35 98
40
00 E-18 f.1941
Tlf. 35 98 65
00
Volum
35 99 22 21
Kragerø
Sparebank
Tlf: 901 36 115
terje.flisogmur@gmail.com
Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
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Støtt våre
annonsører – de
støtter oss!

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

Støtt våre annonsører,
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
Støtt
våre
annonsører,
TERRA
SKADEFORSIKRING
www.drangedalsbanken.no
Telefon 35 98 40 00
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
«Lokalbanken siden 1840»
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– etablert 1960 –

D
Kontonr. til menighetsbladet 2655 01 39617
Sa
18
18
0
15 Menighetskontor for Sannidal og Helle
18
22 sokn
0
H
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
15
08 Kontortid menighetssekretær:
22
A
Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
H
30
08 Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
A E-post: sannidal@kragerokirkene.no
Pedersen
30

VIGDE:
04.04.15 Linda Olsen og Tom Blandkjenn
Terje
23.05.15	Solveig Therese Andreassen og
Lars Martin Bråten
Tlf: 901 36 115 •

Terje Pedersen

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

14
SAME0109 14

SAME0109 14

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

blir formidlet av

www.drangedalsbanken.no
Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75

Kragerø Sparebank
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Kragerø Sparebank

Telefon 35 98 40 00
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Velkommen
til gudstjeneste!
JULI

5. juli: Aposteldagen/ 6. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall Fjellkirke
19. juli: 8. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 09.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
26. juli: 9. søndag i treenighetstiden (Olsok)
Sannidal bygdetun kl. 11.00
Olsokgudstjeneste
Arne Lauvhjell
Offer til misjonsprosjekt

AUGUST

SEPTEMBER

16. august: 12. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Søndagsskolen i
Telemark

20. september
17. søndag i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00
Speidernes natursti
Michael Wohlenberg

2. august: 10. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 13.00
Gudstjeneste
Bente Heibø Modalsli
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede
på El Alto

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

13. september 16. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Valg til menighetsråd og
bispedømmeråd

27. september 18. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Michael Wohlenberg
Offer/salg til prosjekt
Funksjonshemmede i El Alto,
Bolivia.
Med forbehold om endringer

SANNIDAL KIRKE

Åpen kirke torsdager
fra kl. 21.00 – 22.00
Kveldsbønn
KL. 21.30 – 22.00

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no

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

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

