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O store Gud,
når jeg i undring aner
hva du har skapt
i verden ved ditt ord

Konfirmasjon
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Meckys
hjørne

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 -

Denne underbare salme er godt kjent i
Norge. Men først nå har den kommet inn i
kirkens salmebok. Opprinnelig er sangen
fra Sverige.Teksten hjelper oss å takke
Gud for livets undere i skaperverket:
Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!
Naturen er fager og flott. Den vitner
om en stor Gud. Skaperverket speiler
Skaperen.
Glimtvis og ikke så rent sjelden sanser
vi også kjærlighet som blir synlig blant
oss mennesker, eller i dyreverdenen. Men
ofte er det den sterkeste som vinner i
naturen og som overlever. Skaperverket
alene sier ikke alt om Gud. For å se Guds
kjærlighet, trenger vi profetenes ord i
Bibelens skrifter:
Når jeg i Skriften ser de mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid -

Dypest sett er det Jesus Kristus som synliggjør Guds vesen. Han er Guds levende
ord, Guds hjertebank på jord. Jesus viser
oss hvordan Gud virkelig er: At Gud er
som en kjærlig far som bærer oss, og han
tørker vekk tårene som en kjærlig mor.
Han tilgir når vi søker hans tilgivelse. Han
gir liv etter døden:
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
ja, at han gikk omkring og gjorde vel,
inntil han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel En gang vil Gud redde verden: Den
verden han elsket så høyt at han gav
sin Sønn, Jesus Kristus. Vi er Jesus sine
medarbeidere. Vi vil være gode forvaltere,
ikke bare forbrukere. Når vi er takknemlige og gleder oss over sommeren og ser
Giveren bak gavene, vil hverdagen vitne
om Guds framtid for oss.
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne Med Jesus som venn blir sommerdagene
enda mer solrike. For vi vet at Guds sol
også lyser bak skyene. Og når vinteren
kommer igjen, er også snøen på vidda
vidunderlig vakker.
Jeg ønsker dere alle en god sommer.
Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk store Gud, takk store Gud!
Mecky Wohlenberg

2

Min
salme

Prestens sommerhilsen

D

et er ikke lett å velge en
salme. Det er så mange
flotte salmer, både gamle og
nye, men sangen «Kjære Gud
når eg bed» er blitt min. Det
er en bønnesalme som lærer
meg å senke skuldrene og
takke for dagen i dag, både
de tunge og de lette. Både
teksten og tonen er veldig fin.
I Salmeboken er det to vers,
men i «Sangboken» er det
også et tredje vers med ukjent
forfatter.
I vers to blir forvalteransvaret vektlagt og gir oss hjelp
for livet med å minne oss om
å dele vårt brød.
Vers tre peker på friheten i
Jesus og himmelen som mål.
Det tre forskjellige forfattere, den amerikanske forfatteren og komponisten Ralph
Carmichael har skrevet første
verset og melodien.
Arne Myskja har oversatt
vers en og skrevet vers to.

Sigrunn Bråtane.
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1: Kjære Gud, når eg bed,
lat min tanke kvile i fred
frå alt stress i verda omkring
og all uro for daglege ting.
Lat din kjærleik få trengje seg inn
slik at han kan forandre mitt sinn.
Lat oss alle som trur på ditt ord
vera saman i bøn for vår jord.
2: Hjelp meg, Gud, til å gi
både pengar, arbeid og tid
i den tenesta der eg er sett,
slik at eg kan forvalte den rett.
Gi meg kraft til å dele mitt brød
med dei menneska som er i nød.
Hjelp meg søkje fornying og fred.
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.
3: Takk for frelse og fred,
når i Jesu namn eg får be.
Herre lær meg den vegen å gå:
At eg alltid din nåde kan få.
Og eg veit at ein dag er eg fri
som eg aldri her nede kan bli.
Når all vondskap og nød er forbi,
evig glede og fred vil du gi.
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HALLO KRAGERØ

– en epoke er over.
29. mai 2016: Abraham Sørdalen har
tatt plass på orgelgalleriet i Sannidal
kirke. Enda en gang skal gudstjenesten
overføres på lokalradioen Hallo Kragerø.
Slik det har skjedd med jevne mellomrom i rundt 25 år. Denne dagen er
spesiell. Gudstjenesten overføres for siste
gang før nærradioen legges ned.
Abraham forteller:
« Det har vært en lang og spennende
reise fra vi hadde den første gudstjenesteoverføringen fra Sannidal kirke 12.
januar 1992.
Jeg var avhengig av telefonforbindelse
og den eneste muligheten var telefonkontakten i sakristiet. Det var da å trekke
ei linje ut til en plass ved alterringen,
foran trappa til prekestolen. Hadde der
en reportofon og mikser hvor jeg styrte 3
mikrofoner. En på alteret, prekestolen og
en fleksibel som måtte flyttes etter som
prest og klokker forflyttet seg. Det var
provisorisk, men det funket!
Senere fikk kirken eget høyttaleranlegg
hvor vi da kunne kople oss på. Det var
først plassert nederst i venstre hjørne av
kirken. I de senere år har plassen vært på
orgelgalleriet, en plass med god oversikt.
Det har på alle disse årene blitt mange
overføringer, ca. 8 i året.
Kari Lien, her
sammen med Kaisa.

I alle årene har Kari Lien trofast stilt opp
i studio, for med teknikken der å få overføringen ut til alle lytterne.
Det har i disse årene vært mange
takknemlige lyttere som har gitt tilbakemelding om at de har blitt velsignet ved å
høre gudstjenesten.
Det var et viktig valg som Sannidal
menighetsråd tok i 1988. Det at de ville
være med og starte den kristne nærradioen «Hallo Kragerø». Sannidal menighet har også støttet radioen økonomisk i
disse årene.
Jeg har også for Sannidal menighet hatt
programmet «Bygda vår». 1 ½ time hver
torsdag i disse årene, men det får bli et
eget kapitel.»

Det skjedde…
MARS
Her er jeg igjen. Og «jeg» er Sannidal
kirke. Litt spent på om jeg fikk slippe til
i enda et nummer. Og sannelig fikk jeg
fornyet tillit!
I forrige nummer fortalte jeg mye om
meg selv og om det som skjedde i kirken
fra desember til og med februar. Så nå er
det vårmånedene som står for tur.
Hver første søndag i mars måned har
jeg måttet tåle at kirkefolket velger å
gå på tur til Turistforeningens hytte på
Jambakkmyra i stedet for å samles hos
meg. Og dette har skjedd så godt som

hvert eneste år siden prost Torkell Tande
innførte ordningen for rundt 70 år siden.
Jeg blir jo litt beroliget av at kirkefolket
faktisk får med seg en gudstjeneste der
oppe, at det ikke bare er prat og vaffelspising! Været var ikke det beste denne
dagen, og det var visst bare de sprekeste
som våget seg av gårde.
Halvveis ute i mars måned skal konfirmantene gå bygda rundt og samle inn
penger. Ikke til seg selv, men til mennesker i andre land som mangler vann. Dette
kalles Fasteaksjonen.
Jeg vet veldig godt hvem konfirmante-

29. mai 2016: …. Vi har nå overført
gudstjeneste fra Sannidal kirke… Abraham Sørdalen tar av seg øreklokkene,
pakker kofferten og går ned den bratte
trappa fra klokketårnet. Han kommer sikkert til Sannidal kirke igjen, men da som
helt vanlig gudstjenestedeltaker.
Nede på Hallo Kragerøs lokaliteter på
Kalstad avslutter Kari Lien sin jobb i
teknikken.
TAKK til dere begge!
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ne er og hva de holder på med. For de er
hos meg mange tirsdager, sammen med
prest Mecky og trosopplærer Sven. Synes
de har vært både snille og høflige. Lurte
litt på hvorfor alle stadig vekk forsvant
midtveis i timene, når de hadde det så
fint hos meg, men jeg har da fått forklaring. Min gode venn og nabo, Kirkestua,
har hvisket meg i gluggen at det oppe
hos han stadig serveres boller og pepperkaker og saft. Hmmm…!
Påsken er min og mange andres store
høytid. På den store altertavla hos meg
er det et bilde fra langfredagen, av Jesus
på korset. Over bildet står teksten: Jesus
er død for os. Et vakkert (og trist) bilde
som forteller noe om Guds kjærlighet. Altertavla har ikke alltid stått her i
Sannidal kirke. Den kom fra den gamle
Christi kirke i Kragerø da denne ble revet
i 1870.Altertavla er egentlig over 100 år
eldre enn meg.
Men før det blir langfredag og bare
trist, er det gudstjenester både på Palmesøndag og på Skjærtorsdag. Mange
grunner til å glede seg på Palmesøndag,
to av dem heter Emma og Ella! De to fine
jentene ble døpt denne dagen.
Skjærtorsdag er det nattverdgudstjeneste, og menighetskoret Laudate synger.
På Skjærtorsdag er det alltid en spesiell
stemning synes jeg. Denne kvelden forteller Mecky prest om Jesus som vasket
disiplenes føtter. Det er akkurat som
jeg kan se dem for meg, og jeg tenker
at Getsemanehagen ligger like utenfor
dørene mine.
Årets viktigste dag for meg – viktigere
enn julaften – er påskedagen. Det var jo
da han lurte døden, han som hang på
korset. Og det er så mye glede i de fine
salmene som blir sunget denne dagen:
«Deg være ære, Herre over dødens makt»
, «Påskemorgen slukker sorgen, slukker
sorgen til evig tid» og «Å salige stund
uten like, han lever, han lever ennu!»
Jeg har latt meg fortelle at påskefeirin6

gen i Sannidal menighet ble avsluttet 2.
påskedag på Kjølebrønd bedehus. Der
var det fullt hus og musikk ved Kjølebrønd blåsegruppe. Jeg følte meg litt ensom her jeg stod, langt unna. Mars måned
går mot slutten.
Midt i vår verden, her hvor vi bor, kimer klokker til alvor og fest.
APRIL
Jeg ble ikke ensom så lenge. Heldigvis!
Første helga i april var det her hos meg
at det var fullt hus, masse aktivitet og
masse fin sang og musikk! Korene her i
Sannidal og korene i Hellekirken hadde
et fint samarbeid denne helga. Jeg er nok
litt engstelig når små og store stormer
opp midtgangen min. Og jeg får hjertet
nesten opp i tårnet når golvet gynger
under hoppende glade korsangere. Bare
det ikke skjer noen ulykke her! Men det
går helt fint. Hildegunn - hun som er sjef
for barnekoret- har skrevet mer om dette
på side 16-17. Vil bare nevne den flotte
sangen som avslutter gudstjenesten søndag 3.april. Korene synger «Joyful, joyful»
og rører alle.
Jeg har skjønt at sang og musikk er
viktig her i Sannidal. Snart er det tid for
en ny salmekveld. Denne kvelden lærer
både jeg og de som har møtt fram om de
danske salmedikterne Kingo, Brorson og
Grundtvig. De to førstnevnte levde før
jeg ble til, mens Grundtvig og jeg vokste
opp samtidig.
Jeg er nå en gammel dame, som kan bli
litt trett om kvelden. Men en kjent melodi under denne salmekvelden gjorde
meg lys våken. «Ærens konge, nådens herre, glade vil vi prise deg!» Samme melodi
som i sangen «Joyful, joyful!» Det er ingen
ringere enn Ludwig van Beethoven som
laget denne melodien da jeg var rundt 50
år gammel. Presten forteller at melodien
er laget til diktet Ode til gleden, og er en
del av Beethovens 9. symfoni.

Søndag 17. april. Vanlig formiddagsgudstjeneste. Jeg setter stor pris på det
vanlige. Mange ganger tenker jeg på at
opp igjennom hundreårene har folk kommet til gudstjeneste her i Sannidal. Først
i stavkirken, og siden hos meg. Det kjennes fint. Og stor stas når det kommer små
som skal døpes. I dag er det Ola Thorvald
sin tur.
Og på den helt vanlige gudstjenesten
leses denne fine bibelteksten: «La ikke
hjertet bli grepet av angst.Tro på Gud og
tro på meg! I min Fars hus er det mange
rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt
dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted
for dere? Og når jeg har gått og gjort i
stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være
der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»
Joh. 14, 1-4.
En uke senere kommer konfirmantene
til samtalegudstjeneste eller Ung Messe.
De er kledd i finklær, nesten ikke til å
kjenne igjen! De har mange oppgaver
under gudstjenesten og er høyst synlige og hørbare. Juntos-koret er der også.
Det er visst siste gang før de tar ferie. Jeg
kommer til å savne tirsdagskveldene med
dem.
Mot slutten av gudstjenesten er det noe
som presten kaller bønnevandring. Da
beveger folk seg i begge sideskipene og
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016

opp ved alteret. Noen tenner lys i lysgloben, andre ser papirblomster folde seg
ut i døpefonten. Bønnelapper festes til et
trekors, og mange mottar brød og vin. Jeg
liker dette.
Snart er det konfirmasjonsdag.
Midt i vår verden, her hvor vi bor, er et
rom for vår lovsang og bønn.
MAI
Mai måned har knapt begynt, en tidlig,
tidlig søndagsmorgen. Noen låser seg inn
hos meg.Det er visst bare presten. Og så
kommer klokkeren også, henger opp salmenummer og tenner alterlysene. Palmar
kirketjener kommer ruslende over kirkegården. Har de alle sett feil på klokka?
Etter hvert som morgenfriske sannidøler samler seg utenfor skjønner jeg at det
faktisk skal være gudstjeneste kl. 8 denne
morgenen. Først heises flaggene og deretter synges fedrelandssalmen. Og så går
alle inn i kirken til nydelig fløytemusikk
ved Kristin organistvikar.
I ettertid har nabohuset mitt, Kirkestua,
fortalt meg at alle disse menneskene
spiste frokost hos ham. Det var ganske
fullt der, ja, men der det er hjerterom
er det husrom. Og menighetsrådet sa at
dette ville de gjøre flere ganger. Ja, vi står
jo her vi, både jeg og min yngre nabo.
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Dette er jeg litt stolt over. Hver gang
gudstjenesten min skal på lufta kommer
en mann som heter Abraham, bærende
på en koffert. Jeg må innrømme at jeg
blir både skuffet og lei meg når jeg hører
at dette er siste gang. Jeg blir litt ukonsentrert og husker ikke så mye av det
som skjedde.
Jeg tar meg etter hvert sammen og
slår fast at jeg fremdeles står her midt i
bygda, og at dørene mine stadig er åpne
for dem som vil komme. Hver eneste
torsdag kveld, for eksempel. Da kommer
denne mannen og låser opp og spiller
vakker musikk. Jeg har fått høre at han
heter Stig.

Vi tar gjerne imot besøk til alle døgnets
tider.
Lørdag 7. mai er den store dagen for 17
konfirmanter og deres familier. Jeg liker
godt når det sitter folk på alle benker og
i alle kroker. Det er så fint og høytidelig å
se alle ungdommene. Jeg blir ganske rørt
når Mecky prest ber for dem.
Dagen etter er det høytidelig bekransning av bautaen ved inngangen min. Det
er 8. mai – frigjøringsdagen.
Så er det pinse. Jeg gleder meg over å
se den flotte kirkegården “min” der det
på denne tiden er reneste folkevandring
for å plante og stelle på gravene. Og alle
kirkegårdsarbeiderne gjør det fint rundt
meg. De legger ny grus som gjør det
enkelt å komme fram med rullestoler og
barnevogner.
Lille Emma Sofie er en av dem som
kommer til meg i barnevogn. Hun skal
døpes på pinsedagen. Sjelden har jeg sett
så blid ei jente! Jeg liker godt dåpssalmen
som brukes denne dagen :
Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Ingen på jorden er himlen så nær
8

som barnet han tar i sin favn .
I forlengelse av pinsen feirer hele bygda
grunnlovsdagen. Barnetoget går fra skolen og når mål rett utenfor mine vegger.
Det er jeg litt stolt av! Fantastisk å se
alle som vifter med flagg og fantastisk
med korpsmusikken! Dette året var det
noen flinke ungdommer som leste dikt
og sang ved bautaene mine.Og så var det
gudstjeneste. Der så og hørte jeg flere
flinke barn og ungdommer. Stilig inngangsprosesjon der speiderne Tomas og
Olav dannet flaggborg , fulgt av Kjersti
og Jonathan i militære uniformer. De
sistnevnte leste utdrag fra en prolog av
Edvard Hoem.
Det var fint å høre alle de fine nasjonalsangene denne dagen, og selvfølgelig
minst like fint å høre barnekoret synge.

Midt i vår verden, her hvor vi bor, finnes vern for en utmattet sjel.
Sannidal kirke – i nært samarbeid med
Kari Skarvang.

Jeg har i etterkant fått høre at Sannidalspresten og Kjølebrønd blåsegruppe
reiste til Støle kirke for å ha gudstjeneste
der på 2. pinsedag. Hvorfor gå over bekken etter vann? Det er mye en kan lure
på.
Søndag 29. mai blir gudstjenesten i
Sannidal kirke overført på lokalradioen.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016
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Kirken på Gautefallheia,
MENIGHETENES EGEN KIRKE!

SOMMERFEST

PÅ
BARLAND
GÅRD

D

et er godt kjent for de fleste at det
ligger en Fjellkirke på Gautefallheia.
Egentlig er denne kirken et eventyr! Anlegget slik det står i dag er verdt mange
millioner kroner. Det er visjoner, gaver,
og dugnadsinnsats fra mange ildsjeler
både i Drangedal kommune og i prostiet
for øvrig, som har gjort Fjellkirken mulig.
Anlegget står der som et synlig bevis på
at gode støttespillere i Drangedal og i menighetene i Bamble prosti har lykkes i å
samarbeide om denne satsingen. Nå kaller
kirkeklokken til Guds hus på Gautefallheia. Alterbildet i kirken er naturen selv.
Det er konfirmant-gruppene som bruker stedet mest. Vintersesongen er fullbooket lang tid i forveien. Stedet ligger jo
midt i smørøyet med alpinsenteret som
nærmeste nabo. Week-ends med mer enn
60 Konfirmanter på overnatting er gjennomført, men da har det vært sprengfullt!
Om vinteren er alle helger utleid. Men
mange fine fjellturer ligger og venter
i fjellområdene både på sørsiden og
nordsiden av veien over til Treungen, også
uten ski på beina. Sommer og høst er det
god anledning til å leie stedet. Det mange
ikke er klar over er at de to hyttene som
inngår i anlegget, kan leies enkeltvis til
en rimelig pris. Vi er helt avhengige av at
flere bruker Fjellkirken sommer og høst
for at driften skal gå i pluss. Vi leier ut til
menighetsturer, kurs, stille dager, øvingshelger, konferanser, treningsleirer, osv, osv.
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Et stort og godt utstyrt kjøkken har virkelig høynet standarden og gjør «selvhusholdning» enklere. Fjellkirken er ubetjent,
så de som leier må stelle seg selv.
Fjellkirken er et eventyr. Det var noen
som så mulighetene allerede da veien
over Gautefallheia til Treungen kom i
1964/65. Vi som nå sitter i styret for Stiftelsen Gautefall Fjellkirke er dypt takknemlige for alle som bidro til at visjonen
om et «sportskapell på Gautefallheia» ble
en realitet. Vi trenger fortsatt drahjelp
for å føre dette viktige arbeidet videre. Vi
skulle gjerne hatt midler til investeringer,
men må nøye oss med å sørge for forsvarlig drift og vedlikehold og å nedbetale
gjeld. Ofringer og kollekter rundt om i
kirkene, personlige gaver (som gir rett
til fradrag på skatten), er fortsatt helt
avgjørende for økonomien. Det trengs
stor dugnadsinnsats og heldigvis lever
dugnadsånden fremdeles.
Hvert år i juni markerer vi fellesskapet
rundt Gautefall Fjellkirke med det årlige
Gautefallstevnet. Din menighet er en av
eierne, og det forplikter! Stevnedagen i år
var søndag 12. juni, i 2017 blir det søndag
11. juni, med gudstjeneste kl 12 og stor
kirkekaffe. La oss vise vår støtte, «framsnakke» Fjellkirken, og ikke minst: Bruke
stedet!
For bilder og mer informasjon, se www.
kirken.no/gautefall

Ole Jakob Modalsli, styreleder

Så var det tid for årets sommeravslutning for Sannidal
Menighets UngdomsKlubb. Med eplehagen på Barland
som bakteppe og i strålende sommervær var SMUK og
KRIK samlet til felles sommerfest. Både SMUK og KRIK
ungdommen liker seg best på hjemmebane men ca 20
hadde tatt med seg grillmat og tatt den lange? veien ut til
Kjølebrønd. SMUK sitt motto er Mat-Moro-Mening, og det
ble det denne kvelden også og nettopp i den rekkefølgen,
men med et lite tillegg. Det viktigste var å fyre opp grillen
slik at ikke pølsene ble kokt i solveggen og når magen var
god og mett så var det klart for kveldens utallige konkurranser: Volleyball, kubb, slakk line, b.la. Noen ble så varme
at det var høyst nødvendig med et bad i Kjølebrønnskilen,
andre lot som om det ikke var nødvendig. Så var det tid
for andakt og Øyvind Barland kunne fortelle oss at kristen
uten det nødvendige trykket innenifra kunne fort la seg
prege av det utvendige trykket, en fin andakt om hvordan
vi trengte å la den hellige ånd få plass i våre liv. Så var det
tillegget til mottoet, dessert :-) Torhild disket opp med is
og belgiske jordbær og det smakte himmelsk. Vi er klar
for sommerferie og en god SMUK innsats på Skjærgårds
Music & Mission Festival også ses vi igjen på Kjerkestua til
høsten. Bildet på toppen er av de mest fotogene i gjengen.
Følg oss gjerne på Facebook:
www.facebook.com/smukface
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016
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Konfirmanter

I SANNIDAL KIRKE
28. AUGUST 1966
Liv Aagetvedt, Eirin Buen, Aggi Marie Gundersen, Sissel Hansen, Ingeborg
Kristine Isaksen, Tone Marie Mobekk, Turid Gro Nicolaysen, Inger Aase
Tyvand, Helle Kari Spilhaug, Per Øyvind Aasen, Lars Øivind Abrahamsen,
Gunnar Kjell Brubakken, Stein Roar Høgmoe, Odd Truls Jørgensen, Per
Knut Lindheim, Tor Lønnerød, Trygve Olsen, Sigurd Rønning, Halvard Skov,
Tom Ole Solberg, Nils Arne Tveit og Peder Albert Tyvand.
Sokneprest: Tor Moe
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Konfirmanter

I SANNIDAL KIRKE
LØRDAG 7. MAI 2016
Foran fra venstre sitter: Hanna Skauen Bertelsen, Johanne Thorsen og
Malene Elefskås Aardalen.
Andre rekke fra venstre sitter: Mari Sørdalen, Kaia Øverland, Rebecka Andrea Andersen, sokneprest Michael Wohlenberg, Thea Snøas, Martine Eilertsen Hulløen og
Ida Wehus Pedersen.
Tredje rekke fra venstre står: Kjetil Fjellheim, Ørjan Hansen Rødelv, Olav Bråtane
Lemvik, Christian Vindfjell-Rendtler og Sindre Bergslien Svendsen.
Bak fra venstre står: Samuel Sule Andersen, Håvard Holte Robertsen, Truls Moi Felle
og Tomas Barland. Foto: fotograf Jan Hasseleid
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016
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Kirken og kilden
i Understed
V

i bare måtte stoppe
ved den lille hvitkalkede kirken som lå der
høyt og fritt i det danske
landskapet. Og vi - det er
fire sannidøler på tur i
Nordjylland noen flotte
maidager. Fra kirken som
ligger på et høydedrag
litt inn fra Frederikshavn,
kunne vi se utover enger og ”dype” daler
- her ”bugtet det seg i bakkedal” - og med
sol fra høy og klar himmel ble inntrykkene ekstra sterke.Kirken ble oppført på
1200-tallet og er enkel og ren i linjene.
Dessverre var den stengt, men den lille
kirkegården og omgivelsene var vel verdt
å studere. Lave,grønne hekker gjerdet
inn gravstedene og mellom disse var det
grusganger og ikke gressplen. Alt ordentlig og velstelt, men litt annerledes sett
med norske øyne. Et frittstående tømret
klokketårn plassert like innenfor porten
var kanskje også litt spesielt.Det var for
øvrig en tro kopi av et langt eldre tårn
kunne vi lese på et skilt.
Kirken og stedet kan knyttes til vår Hellig Olav, Nordens mest sentrale helgen:
Litt nord for kirken finnes en stensatt
Sankt Olav helligkilde, og ifølge overleveringer ble den flittig besøkt på olsok,29.
juli. Kildevannet skulle ha spesielt
helbredende virkning mot blindhet, og
historien forteller at en ung gutt skal ha
trådt i fuktig søle ved kilden og deretter
fått synet igjen.Guttens fotavtrykk finnes
i en sten ved alteret i kirken. Det er også
bevart ”to stykker ben” fra en helgengrav
14

under alteret,og siden kirken er viet til
Olav den hellige er det nærliggende å
tro at disse er Olav-relikvier og at de
har vært tilbedt av pilegrimer og andre
besøkende som har søkt til helligkilden.
Ja,relikvieberetningene er mange og
fargerike!
Forbi kirken går Hærvejen,en gammel handelsvei og pilegrimsrute som
gikk gjennom hele Danmark fra nord til
syd og som var - og fortsatt er en del av
pilegrimsleden fra Nidaros til Santiago
de Compostela.Så her i lille Understed
kan man trekke interessante linjer både
geografisk og historisk.
Etter nå å ha ”lest oss opp” på Understed kirke skjønner vi at den er verdt
flere besøk, interessant å se kirken
innvendig og kanskje være med på en
gudstjeneste.Navnet Understed trodde jo
vi hadde å gjøre med undrene som hadde
skjedd.Men så viser det seg at navnet har
opprinnelse i germansk og betyr noe så
hverdagslig som ”det sted man spiser sin
middagsmad”!! Skuffende navneforklaring til tross - Stedet var helt underskjønt
en maidag da foråret var som vakrest. (Og
middagen - ja den spiste vi et annet sted)

Torill Bjørn

ORGEL –
HVA NÅ?
S

annidal kirkes første orgel ble bygget i 1888, av Albert Hollenbach.
Samme mann bygde dette tiåret også
orgel i Skåtøy kirke og i Kragerø kirke. På
1950-tallet ble dette orgelet erstattet av
et «moderne» elektropneumatisk orgel.
Det ble bygget av Norsk Harmoniumfabrikk i en tid der kvaliteten på materialene var så som så.
Orgelet i Sannidal kirke oppleves nå av
organister som et veldig krevende instrument. Registre svikter, toner henger, og
bruksmulighetene begrenses. Noen toner
må man kutte for å unngå overraskelser.
Det er spesielt krevende for vikarer som
ikke kjenner instrumentet.
Det er stor slitasje på orgelet og plasten
som er brukt forvitrer. Membranene av
skinn har vært veldig populære blant
kirkemus, noe som fører til luftlekkasje.
Instrumenter som ble bygget på 50 –
60-tallet har ofte blitt erstattet med «gammel» teknologi – mekanisk orgel. Dette
ble blant annet gjort i Kragerø kirke på
90-tallet. Det gamle Hollenbachorgelet
med en helmekanisk løsning ble tilbakeført etter en periode med elektropneumatisk orgel. Også på Skåtøy har det
gamle Hollenbachorgelet blitt restaurert.
I 1888 gav «Lundereidjentene» Kirsten
og Anne som bodde på Holt kr. 2.100 for
å få bygget orgel. I 1952 kostet det nye
orgelet kr. 52.000. I heftet «Sannidal kirke
og menighet» står det at Herredstyret
betalte.
Hva det nå vil koste med et «nytt» orgel
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016

er avhengig av hva slags type som blir
valgt. Organist Robert Czyz drømmer om
tilbakeføring til et Hollenbachorgel.
Det er satt ned en orgelkomite som vil
starte det langsiktige arbeidet med å få
på plass et nytt instrument i Sannidal kirke. Komiteen består av Terje Tolner (leder
i Kragerø kirkelige fellesråd og vikarorganist) , Robert Czyz ( organist i Sannidal
kirke) og Kari Skarvang (musikkglad).
Komiteen starter sitt arbeid i disse dager, og har opprettet en orgelfondkonto i
Kragerø sparebank: 2655 03 70424.
Sannidal kirke, kommunens eldste, er
250 år i 2021/22. Et nytt orgel hadde
vært en strålende jubileumsgave.
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KORSEMINAR
T

idlig en lørdag i april er det noen få
mennesker som rusler rundt i kirken
og ved bedehuset. Noen rigger til lydanlegg, noen setter på plass korkrakker,
trakter kaffe og setter opp sperrebånd
for at det skal være trygt å krysse veien.
Etter en stund begynner det å komme
flere små og store barn og ungdommer.
De små er ivrige og spente, kanskje litt
sjenerte, ungdommene er muligens mest
trøtte. Men det går fort over når det settes i gang. Det er klart for korseminar for
Sannidal kirkes Barnekor, Juntos Sannidal
Soul Children og Mini og Angels fra Helle.
Ca. 50 stemmer som skal synge sammen
hele lørdagen og lederne for seminaret
er de som alltid er med korene, Kristin
Wohlenberg, Sharlene Lia og Hildegunn
Wangen.
Det starter med oppvarming og fellesøvelse, tre sanger skal øves inn. «Cele16

brate the love» med solister fra Juntos og
Angels, «Hele verden blir ny» med solister
fra Barnekoret, Juntos og Angels, og til
slutt « Livsglede» med solister fra Barnekoret og Mini. Øvelsen går veldig fint og
energinivået er fortsatt på topp. Etter en
liten pause med frukt deles korene så de
yngste går opp på bedehuset for å øve på
sanger bare de skal synge, mens de eldste
fortsetter å øve på sine sanger i kirken.
På bedehuset er det full fart, sangene
sitter plutselig som et skudd, også blir
det tid til noen sangleker også.
Det er også noen andre i full sving på
bedehuset, snille foreldre som stiller opp
og deler opp frukt, varmer og serverer
pølser med brød og lompe, noen har
bakt og andre rydder og vasker til slutt.
Tusen takk til dere, ingen nevnt og ingen
glemt!
Middagspause med pølser ble verdsatt

av alle, det var tid for å fylle magen og
røre litt på beina. Det virket som alle
koste seg, og det var gøy å bli kjent på
tvers av korene også. Men dagen var ikke
over ennå…. Øve, øve, øve, så kake, og til
slutt enda en fellesøvelse. Det var mange
trøtte bein som ruslet ut av kirken da
dagen var over.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016

På søndag var det tid for å fremføre alt
vi hadde øvd på, vi deltok på familie/sang
gudstjeneste i kirken. Det var stort å høre
på alle de flinke kormedlemmene som
nesten løftet taket i en nesten fullsatt
kirke med sin stemmeprakt.

Hildegunn Wangen
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VÅRKONSERT
med barnekoret
F

or første gang (tror jeg) trommet Barnekoret sammen en hel konsert på
egen hånd. Siste torsdag i april inviterte
vi til vårkonsert i kirken. Vi samlet nesten
alle sangene vi har øvd på gjennom året,
og alle som ville fikk lov til å synge solo.
Kjempeflinke kor-barn sang av hjertens
lyst, så det var en fryd å høre på. Det var
stort frammøte av foreldre, besteforeldre,
søsken og andre interesserte. Vi hadde
med oss en flink konferansier, Sven Ludvigsen, som også holdt andakten midtveis. Han gjorde en kjempefin jobb med å
binde hele konserten sammen.
Barnekoret hadde på forhånd hatt

avstemning og hvem som skulle få kollekten, så ved utgangen ble det tatt opp
kollekt til Redd Barna. Det ble en fin time
i kirken denne torsdagskvelden, som ble
avsluttet med kirkesaft/kaffe og kaker
i våpenhuset. Kanskje var dette starten
på noe, så vi etter hvert kan invitere til
Barnekorets tradisjonelle vårkonsert….?
Hildegunn Wangen
PS: Resten av redaksjonskomiteen iler til
og forteller at korleder Hildegunn fikk
velfortjent ros og flotte blomster fra Sannidal menighet.

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
SANNIDAL KIRKES BARNEKOR
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra
kl. 17.30 – 19.00
Kontakt : Hildegunn Wangen tlf. 414 16214

KRIK
Alder: Fra 8. klasse.
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Niklas Wohlenberg: 952 85769
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

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

UFORMELLE SAMLINGER PÅ MO
BEDEHUS
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67537
eller Sigrunn Bråtane – tlf. 35 992045 906 18757

SMUK – SANNIDALMENIGHETS
UNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse.
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609

MO BEDEHUS
Torsdagsmøter – hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93 260
KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Øyvind Barland – tlf. 977 38 602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
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Sannidal menighetsblad 1956
Juleofringene innbragte kr. 770,-, og dermed har vi en slump å begynne det nye
året med også.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1956
Bøker til Gamleheimen
Noen veker før jul skrev jeg en oppfordring i «Vestmar» om ikke vi sannidøler
sammen kunne gi Sannidal pleiehjem et
litet bibliotek. Det er kommet inn noen
bøker, men håper at det enda er flere
som har høve til å gi ei bok. Bøkene bør
ikke være for dyre, og da er det vel bare
tiltaket som skal til.
Sender denne oppfordring også til
Menighetsbladet idet jeg kvitterer for alle
bøkene som er innkommet.
Jeg sier hjertelig takk til dere som har
vært med å starte bokinnsamlingen og så
ønsker jeg at flere blir med. Send bøkene
til bestyrerinnen ved pleiehjemmet.

Reinhart Enggrav.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1956
RETTELSE
Hvis noen skulle ha bemerket feilen i
julenr. hvor det står «Anno domino,-« så
vil en herved få rettet trykkfeilen. Det
skal jo hete anno domini. Og slik står
det på gamle kleskister iblant, og i gamle
almanakker.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1956
AUKSJON
En munter auksjon opplevde vi da
Mo eldre kv.frg. hadde sin årlige basar
fastelavnsmandag på Mo bedehus. Isak
Eikeland gjorde godt arbeid som auksjonsme-ster. Det ble en så varm jobb at
han tilslutt måtte kaste jakken. «Gi bud»,
ropte Eikeland og før han visste ordet
av det haglet budene over ham. Lillesalen var ganske fullsatt av ungdom og de
20

gjorde sitt til for å sette farge på auksjonen. Særlig var guttene svære til å by.
Glasshåndklær, votter, forklær og andre
gjenstander gikk som varmt hvetebrød.
Det hjalp sikkert på utstyret for enkelte
av dem. Men noe billigkjøp ble det ikke.
De kjøpte dyrt og godt. Ellers gikk det
på åresalg og lodder. Damene i foreningen hadde god hjelp av klokker Dobbe
og Eikeland. Kaffepause var det også og
andakt ved Meyer. Basaren innbragte ca.
800 kr. Hjertelig takk til dere som kjøpte
lodder og var så flinke til å by, og til dere
som hadde alt strevet i forbindelse med
basaren.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1956
Piano i Kil bedehus
Menighetsbladet har hatt en liten samtale
med Thomas Sveinungsen. Han forteller at en har gått til anskaffelse av piano
til bedehuset. Instrumentet er brukt, og
koster 3500,- kr.
I vinter, forteller Sveinungsen, ble tanken om å anskaffe et piano tatt opp. Det
er kommet bidrag til dette spesielle innkjøp også. Pianoet ventes å være på sin
nye plass i juni. Det er meningen å innvie
det med en musikk-kveld i bedehuset
lørdag 16. juni.
Når det gjelder finansieringen av
pianoet regner en med å ta opp et lån.
Men om ikke lenge er forhåpentlig lånet
tilbakebetalt.
Vi gratulerer med nyanskaffelsen. Et
piano er et meget vel anvendelig og praktisk instrument. Det kommer til å gjøre
nytte for seg og glede mange. Det er vi
sikker på.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1956

greitt for bladet å få en pust i bakken
også. På høsten kommer så bladet ut
med fornyede krefter, forhåpentlig. Så
ønsker menighetsbladet sine trofaste
lesere en riktig god sommer.
 Sannidal menighetsblad nr. 6 1956
Kirkegårdsdugnaden
har i høst hatt god tilslutning. Villige
menn har møtt opp med lastebiler,
hester, støytekjærrer, med river, spader
og annen redskap. En jordfreser var til
og med i virksomhet. Det er feltet ned
for Kirkestua som er rettet på. Støtter
er rettet opp, karmer er senket. Det er
planert, kjørt på mange lass jord. Det
er spredd kunstgjødsel og sådd gresfrø.
Og her en dag var kirketjeneren i ferd
med å konke. Om ikke lenge håper vi
det spirer og gror.Til neste sommer vil
det vise seg at denne delen av kirkegården er blitt meget pen. Vi takker
alle som var med. Det er hyggelig å se
så stor interesse og villighet. –Damene
uteble denne gangen. Blir det dugnad
til neste år trenger vi noen damer til å
stelle til kaffe. Den var det mange karer
som savnet!
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1956
Menighetsbladet
skal, hvis det går riktig for seg, komme
til alle husstander og familier i bygda.
Det viser seg imidlertid at det er noen
som ikke får Menighetsbladet. Kanskje
det er noen innflyttrre som ikke er
meldt til bladet. Redaksjonen vil derfor
be om at det blir meldt ifra hvis dere
kjenner til at det er noen som ikke får
Menighetsbladet. Ring til presten eller
til kassereren, Conrad Braaten, Kil eller
si fra til Tillitsmennene så vil det bli
rettet på.
 Sannidal menighetsblad nr. 8 1956

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de støtter oss!

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Verdighet ved
livets slutt

www.bkd.no

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken:

35 98 21 94

TRA F O
arkitektur
www.trafoarkitektur.no

Menighetsbladet tar ferie
Neste nummer av bladet kommer ut
først i september måned. Det kan være
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016
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SANNIDAL

Direktesalg

GRAVSTEINER

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninger

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

Telefon 35 98 40 00

MENIGHETSBLAD

Med sportslig og elegant design, innovativ teknologi og materialer i høy kvalitet gir Hyundai i30 deg glede hvor enn du ferdes. Rikholdige utstyrspakker
gjør det
å skreddersy
etter dine ønsker.
Tilgjengelig
Salg nye
ogenkelt
brukte
biler •bilen
Reparasjon
av lette
og utstyr som navigasjon, bi-xenon, ryggekamera og varme i rattet fyller nye i30 med
kjøreglede og komfort. Ny motor- og automatgirteknologi gir en perfekt balanse mellom ytelse og lavt forbruk. Ny prisgunstig DCT 7-trinns automat gir
tunge
kjøretøy
•
Hydraulikkslanger
•
Valvoline
effektive og sømløse girskift. Mer eleganse, mer komfort, mer kjøreglede - la nye Hyundai i30 overgå din forventing. Les mer på www.hyundai.no

Utgitt av Sannidal menighetsråd

oljeprodukter
• Batterier • Dekk • Rekvisita
Veiledende pris fra kr 244 950,-

“Ditt komplette servicesenter!”
Sannidal • Tlf. 35 99 07 34 • www.sannidalauto.no

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

Fem års•
fabrikkgaranti:
For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Veiledende
pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Frakt til forhandler utenfor
DØPTE:
Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring i30: fra 0,42 l pr mil. CO -utslipp: fra 109 g/km. NOx=36 mg/km.
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

2

20.03.16 Ella Solvang-Laagasken
20.03.16 Emma Thoresen Fuglestveit
17.04.16 Ola Thorvald Saglia Strand
Terje Pedersen
15.05.16 Emma
Sofie Robertsen Jensen
Tlf: 901 36
115 •Moen
tppost@online.no
05.06.16
Halvor

Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Euro 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell.

SKAGERAK TREPLEIE

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

Terje Pedersen

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

Tlf: 901 36 115
terje.flisogmur@gmail.com

www.skagerak-trepleie.no

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

Viwww.sannidal-bilv.no
arbeider med; VENTILASJON,
INNEKLIMA,
• post@sannidal-bilv.no
VARME OG ENØK,Tlf.
hovedsaklig
innen næringsbygg.
35 98 65 00

Vi arbeider med;
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

TERRA SKADEFORSIKRING

VIGDE:
28.05.16	Lydia Marie Tornes og
Christoph Nicolaysen
04.06.16	
og
Bakeri
KragerøKristin
35 98Bredsand
11 15
Byvold
Volum E-18 Sølve
35 99
22 21 Torsdal
Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

blir formidlet av

Kragerø Sparebank
Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75

– i flo og fjære siden 1840

Kragerø Sparebank

www.kragerobanken.no

«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører,
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
www.drangedalsbanken.no

www.drangedalsparebank.no
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Tlf. 950 44 749 • post@lomu.no • www.lomu.no

DØDE:
07.05.16 Astrid Solberg
23.05.16
Olaf 35
Gunhart
Telefon
98 40Solum
00
05.06.16 Olav Magne Liane

f.1926
f.1925
f.1937

Sannidal kirke og
menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2016

Redaksjonskomite:
Hildegunn Wangen,
tlf. 414 16214, wangenskog@online.no
Torill Bjørn,
tlf. 907D22710, aalfbjorn@gmail.com
Kari Skarvang,
Sa
tlf. 41618
33056, kari.skarvang@hotmail.com
Kontonr.
18 til menighetsbladet 2655 01 39617
0
Menighetskontor
for Sannidal og Helle
15
sokn22
Kirkestua,
H Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
08 menighetssekretær:
Kontortid
A og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Tirsdag
30: 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
Telefon
E-post: sannidal@kragerokirkene.no
Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
Dprest.sannidal@kragerokirkene.no
E-post:
16
Organist:
Robert Czyz.
2
Tlf. 992 71 514
25
28 og kirkegårdsarbeider:
Kirketjener
14
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
15
Tlf. 920 59 259
17og menighetssekretær:
Klokker
25
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
2
Tlf. 416 33 056
Trosopplærer:
Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346

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

AUGUST

17. juli: 9. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirkegård kl.09.00
Gudstjeneste.
Offer til Gautefall fjellkirke

21. august: 14. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kl. 11.00
Gudstjeneste.
Gullkonfirmanter.
Offer til
menighetsarbeidet

3. juli: 7. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Kjell Wedø.
Dåp.
Offer til Skjærgårds Music
and Mission

24.juli: 10. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.09.00
Morgenbønn. Offer til
Kirkens SOS i Telemark
31.juli: 11. søndag i
treenighetstiden - Olsok
Sannidal bygdetun kl. 11.00
Gudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet

7. august: 12. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.13.00
Gudstjeneste. Harald
Gulstad
Offer til orgelfondet

28. august: 15. søndag i
treenighetstiden
Kragerø kirke kl. 11.00
Byjubileum – felles
gudstjeneste for alle
menighetene.

SEPTEMBER

Torsdag 1. september
kl. 19.30
Salmekveld

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

4.september: 16. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Offer til
menighetsarbeidet
18. september: 18. s. i
treenighetstiden
Sannidal
Friluftsgudstjeneste
kl.11.00.
Speidernes natursti.
25. september: 19. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Høsttakkefest.
Offer til Prosjekt
Funksjonshemmede i
Bolivia
Onsdag 28. september
kl. 19.30
Salmekveld
Med forbehold om
endringer.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

