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Så vi går ut i tro til Gud 

og lever uten frykt i nådens 

sommer. 
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Det er en av disse varme dagene i 
landsbyen. Noen flittige lar sola 

være slavedriver i den brennende 
heten. 

Andre har satt seg ned og venter 
på at solas verste hissighet skal gå 
over. 

Et stort tre kaster skygger. 
Under det treet er det en kjølig og 
behagelig temperatur. 

Det er der han sitter. 
Den kloke gamle mannen i lands-
byen. 
Vismannen under treet. 
Mange av dem som bor i landsbyen 
snakker ikke med vismannen len-
ger. 
De har ikke tid. For du må ha god 
tid når du setter deg ned med Vis-
mannen 
under treet. 

Andre har tid. Men de velger å gå 
en omvei rundt treet for å unngå et 
møte med ham. De unnskylder seg 

med: ”Han er for gammel til å ha 
noe mer å si oss”. 

De som gir ham tid, de som setter 
seg ned med ham under treet, de 
finner glede i disse stundene. 

Vismannen under treet er nemlig 
både en stor historieforteller og en 
god lytter. 
I fortellingene hans gjenkjenner de 
sine liv. Av og til alvorlige sannhets-
ord, men alltid formidlet i kjærlig-
het. 
Like ofte er det ord til oppmuntring 
og trøst. 

Selv om det føles som om histori-
ene hans handler om dem som 
har satt seg ned hos ham, så er det 
egentlig ikke nye fortellinger. Og 
de er ikke noe han bare har funnet 
opp. Han forteller bare videre det 
han har mottatt og lært. 

Vismannen  
under treet 

(En fabel om den hellige ånd)
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Vismannen under treet er en mann 
som HUSKER. 
Og han hjelper folk til å huske. 
Han er en brobygger mellom det 
som har skjedd før og det som skjer 
i dag. 

Alle som tar seg tid med Visman-
nen under treet, blir kjent med Den 
store 
Fortellingen. Fortellingen om en 
Gud som elsker menneskene liden-
skapelig, mer enn noe annet han 
har skapt. 

Den store fortellingen hans handler 
om hvordan Gud var villig til å gjøre 
hva som helst for å reparere det fel-
lesskapet som var ødelagt mellom 
ham og menneskene. Det handler 
om at Gud selv gikk inn i mennes-
kenes historie og ble et menneske 
selv, for å elske menneskene til-
bake. Det kostet ham livet. 
Men døden kunne ikke holde på 
ham. 
Da han beseiret døden og dødskref-
tene, åpnet det seg et nytt rom for 
fellesskap mellom Gud og mennes-
ker. Et fellesskap som alle kan ta 
del i, hvis de sier ja til Guds kjærlig-
hetserklæring gjennom Jesus. 

Vismannen under treet blir aldri 
trøtt av å gjenta denne fortellingen 
på forskjellige måter og forklare 

hva den betyr. Han lytter også til de 
livsfortellingene de kommer med 
som setter seg ned hos han. 

Litt etter litt veves den store fortel-
lingen om Jesus sammen med de 
mange små fortellingene de fortel-
ler fra sine egne liv. 
De skjønner at det er noe her som 
henger sammen. De forstår hvor 
de kommer fra, hvem de hører til 
og hvor de skal. De mottar korrek-
sjoner, de får retning og et mål for 
livet. 
Av og til oppdager de glimt av me-
ning i alle de vanskeligheter de selv 
opplever. 
De er en del av et større bilde. En 
større fortelling. De er ikke alene. 
De hører til. 

“Den hellige ånd… skal lære dere 
alt og minne dere om alt det jeg har 
sagt 
dere.” (Joh 14,26)

“Han skal ikke tale ut fra seg selv, 
men si det han hører, og gjøre kjent 
for dere det som skal komme.” (Joh 
16,13)

Vidar Mæland Bakke.

 (Utdrag fra boka ”DisippelRytmer 
- håndfast hjelp til et slitesterkt 
trosliv”. Utgis på Luther forlag i 
september.)
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Pinsesalmen
Gå gjennom byens lange,  

rette gater 
      Gå gjennom byens lange, rette gater, 

du sommerlyse Hellig Ånd. 
Stryk ømt henover slitte, grå fasader,

og rør de trette smilebånd,
så troen gror og håpet bor, 

der dørene blir åpnet for de andre. 

      Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt. 

Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer, 
vil gi oss liv, slik han har sagt! 

Så vi går ut i tro til Gud 
og lever uten frykt i nådens sommer. 

      Lås porter opp når kveldene blir sene, 
septembermilde kjærlighet.

Ja, syng om Gud for dem som er alene, 
og dem som kjenner bitterhet, 

så triste ler, og blinde ser 
at livet stadig vekk er verd å leve. 

      Blås ny luft over byens torg og plasser
            du vinterklare sannhets Ånd. 

Treng inn i maktens grå kontorpalasser, 
og tenn oss med Guds milde hånd, 

så denne by med lys på ny 
kan smykke seg i glede til Hans komme.

Salmebok 2013 nr. 520
T: Holger Lissner 1990

O: Eyvind Skeie 1991
M: Erik Sommer 1990

«Å dikte er å leke med 
ord, med tanker 

og bilder, å søke å finne 
en form for det usagte, så 
det blir sagt og lar seg se.» 
Dette sier Holger Lissner 
om det å dikte salmer. 
Lekt med ord har han 
gjort siden 1960-tallet, 
først som folkehøyskole-
lærer i Danmark, senere 
som prest.
 Hans salme Gå gjennom 
byens lange rette gater ble 
brukt ved gudstjenesten i 
Sannidal kirke på pinse-
dagen. Den beskriver Den 
hellige ånd som kraften 
som skaper liv og med-
menneskelighet. Om vi 
ikke har lange, rette gater 
eller grå kontorpalas-
ser her i Sannidal kan vi 
likevel kjenne oss igjen 
i at både bygninger og 
mennesker kan være grå, 
slitne og ensomme. 
 Salmen tar oss med 
gjennom hele året, og Den 
Hellige Ånd får navn knyt-
tet til de ulike årstidene. 

Det skjedde…
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Det skjedde…
MARS
« …det kan dessverre ikke bli noen 
gudstjeneste på Jambakkmyra i år. For 
utrygge værmeldinger, for utrygge vei-
forhold….»  Meldingen fra primus mo-
tor i Turistforeningen, Else Bjørg Fin-
stad, fører til at det den første søndagen 
i mars blir alternativ hyttegudstjeneste i 
Kirkestua. Eller Kirkens Hus i Sannidal 
som noen benevner den. Kirkestua er 
en gammel bygning med mye historie i 
veggene, og den vil redaksjonen belyse 
gjennom en annen artikkel i dette og 
følgende blad. 
 Etter gudstjenesten er det Kirkestue-
kaffe, og mange benytter anledningen 
til å se på hvor fint ungdommene har 
pusset opp i andre etasje. 
 Søndag 19. mars er det familieguds-
tjeneste der barnekoret synger. Dåps-
barnet denne søndagen - Signe - er så 
heldig å ha to storesøstre som hjelper 
til under dåpen. I tillegg er Maren og 
Ingrid begge med i barnekoret. Mecky 
prest forteller både om Bartimeus, Sak-
keus og Den barmhjertige samaritan. 
 Ei uke seinere kommer Maria Bud-
skapsdag, og denne søndagen deltar de 
voksne koristene i Laudate på gudstje-
nesten. Noen ganger bruker vi den gam-
le klokkerbønnen  ved gudstjenester i 
Sannidal kirke, og det skjer også denne 
dagen. Undertegnede har et klart bilde 
av 60-tallets klokker Ole Dobbe som 
kom fram i midtgangen med alterboka 
og leste denne bønnen. En ved inngang 
og en ved utgang av gudstjenesten. Klok-

keren bar alltid sort dress. 
 «Herre, jeg har kommet inn i dette ditt 
Hellige hus…..»
«Herre, jeg takker deg for at du har lært 
meg hva du vil at jeg skal gjøre…»

APRIL
Påsketid. I Sannidal starter påsken 
dette året litt tidligere enn ellers i kom-
munen. Søndag 2. april blir det arran-
gert påskevandring i og ved Sannidal 
kirke. Rundt 120 personer deltar, i et 
strålende vårvær. Alle som vil får roller 
med tilhørende klær. Mange ivrige barn 
er soldater og disipler. Eselet Mia er 
der også, hun får vandre fra Kirkestua 
ned til kirken, trygt leid av hovedper-
sonen selv, Jesus. Og selvsagt vifter 
både voksne og barn med palmegrener 
– for anledningen hentet fra tujatrær. I 
våpenhuset er det fotvask og Jesu siste 
måltid sammen med disiplene. Utrolig 
hvor mange mennesker det er plass til 
der inne! Getsemanehagen - der disi-
plene stadig sovner – er ute ved kirkens 
nordside. Der står det også et kjempe-
stort tre der Jesus ber sine inderlige 
bønner til Gud.
 På kirkens sørside er gårdsplassen 
ved øverstepresten Kaifas’ hus, der det 
er tent opp bål. Peter er der også, og 
hanen, som galer etter at Peter hadde 
fornektet Jesus tre ganger. Ikke en 
virkelig hane denne gangen, men en 
flott fargerik erstatning. Etter dette blir 
Jesus ført til Pontius Pilatus, der han 
dømmes til døden. 
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 Den tunge veien til Golgata går opp 
kirkens midtgang. Og framme i kirken 
er graven. 
 Påskehistorien slutter heldigvis ikke 
ved graven. Den har også med seg kvin-
nene som finner den tom – og Maria 
Magdalena som får se Jesus lys levende. 
De frammøtte får sanse påskefortellin-
gen både ved å se, gjøre og høre. Dyktig 
forteller er Liv Ingun Jørgensen. 
Trosopplæringsutvalget i Sannidal me-
nighet har gjort en stor og flott jobb med 
å tilrettelegge for vandringen. Påskevan-
dringsgudstjenesten blir avrundet med 
sang ved Sannidal kirkes barnekor og 
Juntos - Sannidal Soul Children. 

 Når påsken virkelig kommer innehol-
der den for Sannidal menighet sin del 
tradisjonelle gudstjenester på langfre-
dag, 1. og 2. påskedag. Og det er evange-
listen Lukas sine tekster vi får høre ved 
alle gudstjenestene. Han er kanskje den 

av evangelieforfatterne som vier størst 
plass til kvinnene. Jesu lidelseshistorie 
leses langfredag. På påskedagen hører 
vi fortellingen om kvinnene som kom 
for å salve Jesus, men som fant graven 
tom. Påskedagen starter for øvrig med 
frokost i Kirkestua. Der har Solveig 
Stensvold, Ingfrid Dalen og Kersti Sule 
Andersen dekket til påskefrokost. Inn-
bydende og trivelig! 

På andre påskedag er det Kjølebrønds 
dag, med gudstjeneste på bedehuset og 
musikk av den lokale blåsegruppa. 
Og så inntar ungdommene kirka. Det 
er Ung Messe på kvelden den 23. april, 
med konfirmanter og Juntos. Selvsagt 
har mange foreldre kommet også, for å 
oppleve samtalegudstjenesten for sine 
håpefulle. De deltar på ulike måter. 
Noen dramatiserer fortellingen om 
Tomas, han som ikke kunne tro at Jesus 
var blitt levende igjen. Andre tenner 
lys eller leser. Emma er med i Juntos og 
deltar dermed med sang. 
Gudstjenesten avsluttes med bønne-
vandring mellom ulike stasjoner. 
 Torsdag 27. april skal det være stor 
bursdagsfest i kirken. JUNTOS er 10 år 
– og kirken er pyntet med 100 ballonger. 
Men på formiddagen utløses vanntåke-
anlegget mens det utføres elektrisk ar-
beid i våpenhuset. I den korte perioden 
det står på rekker det å gjøre lydanlegg, 
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prosjektor, piano, benker, benkeputer 
og løpere klissvåte. Og i våpenhuset 
er det en liten sjø… Heldigvis er alter-
partiet tørt. Så festen må utsettes – og 
gudstjenesten førstkommende søndag 
må flyttes.  
 Mo bedehus og styret der samarbeider 
alltid velvillig med Sannidal menighet. 
Og heldigvis er det ledig der søndag 30. 
april. Olav Bråtane tar jobben med å 
flytte unna bord og plassere stoler slik 
at det blir plass til dåpsfølge og andre 
gudstjenestedeltakere. For bedehuset 
blir fullsatt denne dagen. Dåpsfatet 
fra Sannidal kirke flyttes opp på bede-
huset slik at dåpen av Mikkel kan skje 
slik det var planlagt. Det er vikarprest 
Arne Lauvhjell som har gudstjenesten 
og vikarorganist er Solveig Smith fra 
Tvedestrand. I tillegg til å traktere piano 
bidrar hun med fløytespill og sang. Vak-
kert!   

MAI
Mai er også vakker. Naturen som våkner 
til liv, alt som blir grønt og fuglesangen 
som blir hørbar. Men de første dagene 
av måneden er oppmerksomheten rettet 
mot det som skjer inni Sannidal kirke. 
Blir kirken klar til konfirmasjonsguds-
tjenesten 6. mai? Alle løperne er tatt av 
og ligger til tørk over benkene. Benkepu-
tene er flyttet til Kirkestua, der varmen 
er skrudd opp til Syden-temperatur. En 
gjeng med dugnadsfolk fra menigheten 
stiller opp for å hjelpe. Dette har Hil-
degunn skrevet om annet sted i bladet. 
Torsdag 4. mai ligger fremdeles løperne 
over kirkebenkene. Riksantikvaren må 
gi veiledning i hvordan de skal stiftes 
fast igjen…. Men fredag ettermiddag 
er kirken klar. Riktignok har løperne 
krympet, men glipene ved døråpningene 
og alteret får vi tåle i denne omgang. 
 Lørdag fylles kirken av festpyntede 
mennesker, familie og venner av de 21 
konfirmantene. En høytidelig og fin 

gudstjeneste med forbønnshandlingen 
ved alteret som et absolutt høydepunkt. 
 Hildegunn Wangen tar fatt på nok en 
runde med å blåse opp ballonger. Kirken 
pyntes igjen til bursdagsfest den 11. mai, 
og denne gangen går konserten som 
planlagt. Masse flott sang av kor og so-
lister, et lite tilbakeblikk på Juntos’ sine 
ti år og en velfortjent takk til Kristin og 
Mecky Wohlenberg som har dratt dette 
arbeidet helt siden de kom hit i 2006. 
Mange har vært innom koret, i kortere 
eller lengre tid, og mange har vært med 
på turer i inn- og utland. 
 Søndag 14. mai er det vikarprest Arne 
Lund som har gudstjeneste, og det er 
dåp av Thea Marie. Blant gudstjeneste-
deltakerne er Aase Meyer, prestekone 
i Sannidal på 50/60-tallet, da mannen 
Kjell Meyer var her som vikar for Torkell 
Tande. Et hyggelig gjensyn for flere. 
 17. mai blir den varme solskinnsdagen 
alle ønsker, og det er stor deltakelse i 
togene og på bygdetunet. Ganske mange 
også i kirken, der barnekoret deltar, og 
alle vi andre kan synge de flotte nasjo-
nalsangene. 
 En travel mai avsluttes i menighets-
sammenheng med familiegudstjeneste i 
Sannidal kirke den 21. mai. Ingrid, Filip 
og Alina døpes, og alle får høre bibelfor-
tellingen om Paulus i fengselet i Filippi. 

 Kari Skarvang
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Tre hus i lag og gode naboer - kirke, 
bedehus og kirkestue. Vi vet mye 

om historien til både kirken og bede-
huset. men hva med Kirkestua? Her må 
man søke til solide lokale kilder, både 
skriftlige og muntlige for å få kunn-
skap.
      Hvordan begynte så historien til 
det rødmalte huset? Torkel Tande skri-
ver følgende i heftet ”Sannidal kirke og 
menighet”
”Kirkegården ble i 1837 utvidet med to 
stykker jord som Jens Olsen Mo solgte. 
Det ene stykket skulle benyttes til å 
binde hester og oppføre stallrom, dels 
også oppføre våningshus under navn 
av ”Kirkestue” til benyttelse av pre-
sten, kirkesangeren og almuen under 
samling”
      Sannidal herredstyre bestemte i 
1843 at Kirkestuen eller almuestuen 
som den også ble kalt, skulle finansi-
eres gjennom overskuddet etter salg 
av korn fra bygdas kornmagasin. Disse 
midlene var ikke tilstrekkelige, skulle 
det vise seg. Og i 1848 vedtok bygdas 
folkevalgte å selge hele kornmagasinet 
for å reise den nødvendige byggekapi-

tal.En modig avgjørelse? Kornmagasi-
net skulle jo sikre bygda mat-og såkorn 
i vanskelige tider. Så viser kanskje 
dette hvor viktig det var for folk å få 
reist et ”Kirkens hus” (for å bruke et 
aktuelt uttrykk)
      Man regner med at byggingen star-
tet høsten 1848. Huset skulle være 36 
fot langt og 30 fot bredt. Anbudet på 
tømmer,24 tylfter, ble gitt til Alf Olsen 
Lønne.
      Det er litt usikkert når huset sto 
ferdig, antagelig rundt 1850. Men huset 
ble ferdig og huset fyltes med liv og 
aktivitet. Nå hadde langveisfarende 
et sted å oppholde seg og - i den kalde 
årstid - varme seg før gudstjenesten 
tok til. Lenge var det vanlig at dåpsbarn 
og foreldre ventet i kirkestua til alt var 
klart for selve dåpshandlingen, da ble 
det ringt i en klokke.
      Mange var de skolebarn som fikk 
sin grunnutdannelse i dette huset, for 
da ”Lov om almueskolevesenet på lan-
det” trådte i kraft i 1860 ble kirkestua 
skolelokale for Mo krets.16 uker i året 
skulle et holdes skole, sener økte det 
til 30. Og på timeplanen sto ”lesning, 

Det rødmalte  

huset ved  

kirkegården.
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kristendomskunn-
skap, sang, skrivning 
og regning”.

 Så var vel læreren 
og lærerinnens jobb 
enkel på de tider 
- barna var lydige 
og fulle av respekt 
- alltid? Lars Jacob 
Moe forteller en his-
torie om sin bestefar 
Lars Lønne som da 
var 9 år og gikk i 
småskolen i 1890: ” 
Bestefar fortalte en 
gang mens han satt i 
en skoletime at han 
trykte blyanten inn i 
øyekroken og fikk se 
et dobbelt bilde. Dette var interessant, 
og han prøvde på dette flere ganger. Da 
ble lærerinnen så irritert at hun sendte 
han i skammekroken. Mens han sto 
med nesa mot veggen,fikk han se en flis 
i en av tømmerstokkene. Da ble fristel-
sen for stor. Han pirka på flisa, som ga 
en lyd, først en gang og så en gang til. 
Da ble lærerinnen enda mer irritert, 
og hun beordret han ut. Dette opplevde 
han så urettferdig at han nekta å ha 
noe med henne å gjøre, og enden på 
visa ble at han gikk resten av skoleåret i 
storskolen hos klokker Fuglestveit.”
 Følgende dramatikk skjedde rett etter 
skoletid og involverte sterkt klokker og 
lærer Fuglestveit. Lars Jacob fortsetter: 
”En annen episode bestefar fortalte var 
da Lønneelva var blitt så stor at brua 
stod under vann. Da bestefar, læreren 
og hans sønn skulle hjem om ettermid-
dagen, valgte de å ake seg over på en 
stokk som lå tvers over elva. Det gikk 
bra med guttene, men da Fuglestveit 

var midt på stokken,kom den ene foten 
ned i vannstrømmen og vippet han 
rundt.Han klarte å karre seg i land og 
det hele endte bra” Men det kan vel 
tenkes at det ble litt prat i bygda et-
terpå....
      Selv etter at Mo skole ble byg-
get i 1892 fortsatte småskoletrinnet i 
kirkestua i mange år fremover. Torgny 
Skarvang forteller at han begynte på 
skolen i 1932 og gikk høstmånedene 
i kirkestua. Til jul ble det holdt  av-
skjedsfest både for skolevirksomheten 
og for lærerinnen frøken Skeie.Alle 
elevene skulle nå samles på Mo skole.
En viktig epoke for skolen, kirkestua og 
bygda var over.
     Det tar litt tid å få oversikt. Vi leter 
i kilder - litt her og litt der - og stadig 
dukker det opp noe nytt om dette 
huset,et hus med en mangfoldig og 
interessant fortid.
Mer om det i neste nummer.
 Torill Bjørn

Bilde fra Kirkestua.



10

Foran fra venstre sitter: Ingrid Kristine Andersen og Frida Ålgårdstad Bråtvannsdal.
Andre rekke fra venstre sitter: Oda Varlo Skretteberg, Emma Helene Pietschmann, 

sokneprest Michael Wohlenberg, Juni Anne Eikeland og Natalie Johnsen. 
Tredje rekke fra venstre står: Daniel Garmo, Simon Salvesen, Adrian Farsjø, Petter 
Knudsen, Sander Vingereid Knatterud, Jonas Haugen Brendtøy, Alexander Buen 

Følgesvold og Andreas Skauen Bertelsen.
Bak fra venstre står: Fredrik Lønnerød Torp, Elias Johansen Menstad, Kasper Tveit 
Pedersen, Oliver Jacobsen Milett, Kristian Samuelsen Moe, Marcus Roligheten Brå-

tane og Mikael Sule Andersen. 

Foto: fotograf Jan Hasseleid

Konfirmanter 
I SANNIDAL KIRKE  

LØRDAG 6. MAI 2017
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Anne Christine Bakke, Astrid Jensen, Gunn Kristoffersen, Ragnhild Lien,  
Aud Randi Linkjendal, Inger Liv Nyland, Bjørg Solum, Anne Marie Thorsen,  

Reidun Margrethe Vik, Torunn Waale, Jan Aabøe, Dag Bjørnsen, Nils Eilert Einertsen, 
Øistein Farsjø, Gunnar Alfred Fossen, Arne Jørgen Grønstad, Leif Kåre Grønstad,  

Per Jørgen Paus Halvorsen, Jørn Heibø, Inge Olav Holt, Paul Geir Holt, Knut Liane, 
Stein Roger Pedersen, Ulf Sandland, Arne Schaufel, Jens Solli, Ola Strand,  

Jon Gunnar Tisjø, Per Egil Thorbjørnsen, Kai Halvor Torsdal og Ole Wåsjø.

Konfirmanter 
I SANNIDAL KIRKE  

7. MAI 1967



12

Trubaduren Ola Bremnes (storebror 
til Kari) har laget mange viser, men 

”Har du Fyr” er kanskje blitt hans mest 
populære?Brukt i mange sammen-
henger. Den har en dramatisk og helt 
spesiell tilblivelse: For endel år siden, 
på reise i Canada, fikk Ola Bremnes 
hjerneslag. Da han våknet opp på syke-
huset, hadde han nærmest en helt ny 
sang ”ferdigskrevet ” i hodet: ”Har du 
Fyr”. Han var i en situasjon der han mer 
enn noen gang trengte trøst, venner og 

støtte. ”Sangen skrev seg selv”, sier han, 
og den oppfordrer oss til å være fyrlyk-
ter for hverandre og lys i hverandres liv.
 Uansett hvilken livssituasjon vi er 
i trenger vi noe stødig som viser vei - 
verdier og idealer - noe som kan være 
” et landemerke for håp og drøm”, for å 
bruke Bremnes sine ord.
 Her er jo bare det kjente refrenget 
gjengitt. Men gå inn på nettet og hør 
hele sangen !!
 Torill Bjørn

  Har du fyr,
  har du løkter langs din vei.

  Har du fyr,
  et signal om riktig lei.

  Ei lampe som gløde i mørket,
  og lose dæ ut og frem.

  Som tar dæ bort og hjemmefra,
  men også tar dæ hjem.

De faste lys
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Bolivia
Republikken Bolivia er en del av Latin-
Amerika og ligger midt i Sør-Amerika. 
Navnet Bolivia er en hyllest til frihets-
helten Simón Bolívar som bidro til at 
landet ble uavhengig fra Spania i 1824. 
Endringene var likevel små for inka- 
og aymarafolket som også da utgjorde 
størstedelen av landets befolkning. 
Bolivia har siden hatt en turbulent 
politisk historie med mye uroligheter 
og mange militærkupp. Tross revolu-
sjon i 1952, som gav noe mer makt til 

bønder og arbeidere, er det fremdeles 
store forskjeller på fattige og rike. I dag 
er Bolivia et av kontinentets fattigste 
land. Mange sliter med å få endene til å 
møtes. Klarer du ikke skaffe deg arbeid 
og penger kan det bety at du sulter i 
hjel. Her finnes ikke noe støtteapparat 
tilsvarende som i Norge.

El Alto og La Paz
Vi hadde vært på reise i omkring 35 ti-
mer da vi landet på Bolivias internasjo-
nale flyplass i El Alto (4100 moh). El Alto 

Til Bolivia med 
norske øyne 

Påsken 2017 dro en gjeng fra Sannidal, Helle og Kroken på menighetstur til Bo-
livia. Hovedhensikten med turen var å besøke misjonsprosjekt, få se og oppleve 
landet der Sannidal menighet støtter Misjonsalliansens arbeid for funksjons-

hemmede i El Alto. Vi hadde planlagt turen lenge, og gledet oss til hva vi ville få 
se og oppleve i dette til nå så ukjente landet for flesteparten av oss. 

AV MIRJAM PEDERSEN

>>
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og La Paz er to ulike kommuner, men 
i  praksis en stor sammenhengende by. 
Hovedstaden La Paz ligger nede i dalen, 
mens El Alto der dalen går over til høy-
slette. Det er her vi får vårt første møte 
med Bolivia… 
 Den lange reisen gikk utrolig greit! Mi-
sjonsalliansens utsending, Hildegunn 
Bjerke, møter oss. Hun ordner med taxi-
transport fra flyplassen til gjestehuset 
Casa Alianza. Her skal vi bo under hele 
oppholdet. Vi triller koffertene så seint 
som mulig, etter oppfordring fra Stig 
om å bevege oss «lik 90-åringer». Stig og 

familien har vært utsendinger og bodd 
her i fire år. Viktig å lytte til erfarne 
fjellfolk! 
 Flott landskap med høye snøkledde 
fjelltopper, klar kjølig luft og tidlig mor-
gensol møter oss på utsiden av flyplas-
sen. Jeg setter vannflaska til munnen og 
tar en god slurk. Kjenner hodeverken 
melde sin ankomst. Høyden merkes, 
men det er vi forberedt på. 
 Ei indianerkvinne krysser gata med 
sin aguayo på ryggen, tydelig på vei til 
markedet for å selge noen varer. På et 
gatehjørne står en ung skopusser og 
gjør seg klar til dagens første gjøremål. 
Han drar hetta ned over ansiktet. -Tar 
kanskje ikke sjansen på å bli gjen-
kjent om noen studiekamerater skulle 
komme forbi?
 Så begynner nedstigningen til La Paz 
(3600 moh). Terrakottafargede hus klo-
rer seg fast langs fjellsidene og gir den 
vakre byen farge. En flokk løshunder 
kommer farende på jakt etter frokost. I 
veikanten finner de en pose de ivrige får 
hull på. Det tutes fra en bil som vil forbi. 
Byen lever!

 Indianerkvinne. La Paz.
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Misjonsprosjektet for funksjonshem-
mede i El Alto
En av de første dagene reiser vi for å 
besøke noen av misjonsprosjektene vi 
kun kjenner ved omtale. På Misjonsal-
liansens hovedkontor møter vi blant 
annet legen Guido Bustillos. Han 
forteller om de funksjonshemmedes 
situasjon i Bolivia: 
 - Landet har ennå en vei å gå når det 
gjelder informasjon og holdninger til 
funksjonshemmede. Det har lenge 
vært tradisjon for «å gjemme bort» 
barn man oppfatter som annerledes. 
Fremdeles er det mangel på kunnskap 
som er årsaken, og det trengs flere 
spesialister som kan informere og vei-
lede, mener Bustillos. Her har Bolivia 
kommet kortere enn mange andre 
land, hevder legen. Mange vet ikke hva 
det er når de får et barn med handi-
cap, mange tror de har gjort noe dumt, 
at det er deres feil. De forstår ikke 
hvorfor. Det er viktig med nettverk for 

familier i samme situasjon. Mange blir 
utsatt for diskriminering og ofte kan 
den starte nettopp i familien. Han po-
engterer at holdningsarbeid er viktig. 
 En god prosess rundt dette har 
heldigvis startet. Dagens regjering 
har satt saken på dagsorden, og det 
er nå kommet en lov om integrering. 
Likevel er det mange som ikke er klar 
over sine rettigheter, inkludert øko-
nomisk støtte. Her trengs det også 
informasjonsarbeid og praktisk hjelp 
til å skaffe de papirer som trengs. Selv 
har Guido lenge vært engasjert i dette 
viktige arbeidet. Det har vært arran-
gert kurs der man har henvendt seg 
spesielt mot lærere og helsepersonell. 
Skolen og de lokale helsesentrene er 
viktige i holdnings- og informasjonsar-
beidet. - Det finnes noen handicapsen-
tre i byene, forteller han. Disse tilbyr 
ulike tjenester og er et gratis tilbud. Vi 
er så heldige at vi skal få besøke ett av 
dem. >>

La Paz. På handicapsenteret. 
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 På senteret får vi en svært varm vel-
komst. Rektor forteller hvor mye støtten 
betyr og hvilken forskjell dette gjør for 
dem det gjelder. Selv om det er påske 
og mange av elevene har reist hjem til 
landsbygda, får vi møte noen av dem. I 
et klasserom sitter tre elever sammen 
med læreren sin og leser blindeskrift. 
Det telles og jobbes iherdig. I naborom-
met er det utstyr til fysioterapi. Et annet 
klasserom er utstyrt med materiell for 
innlæring av lesing, skriving og regning, 
noe laget av lærerne selv. Enkle hjelpe-
midler som er tilpasset læringssitua-
sjon til dem det gjelder. 
 Vi tror at omvisningen er over, men 
får beskjed om at en klasse i andre eta-
sje gjerne vil treffe oss. Gjengen på cirka 
15 elever sitter i hestesko med tavla i 
front. En jente hysjer på nabogutten 
som gjerne vil ha kontakt med oss mens 
læreren snakker. Ivrige øyne betrakter 

oss, og vi må stille opp å ta bilde. Flotte 
mennesker som trenger og møtes på sitt 
nivå. Her gis det mulighet til å bli sett 
som menneske og lære ut fra egne forut-
setninger; blant annet regning, skriving 
og lesing. Avgjørende ferdigheter også 
her. 
 Senteret driver i tillegg informa-
sjonsarbeid og har et sterkt ønske om 
å bedre de funksjonshemmedes situa-
sjon. De har besøkt rundt 70 av El Altos 
400 skoler. Nå ønsker de seg veldig en 
motorsykkel for lettere å kunne komme 
seg rundt. Bare i fjor fikk 594 lærere ved 
19 ulike skoler opplæring. De uttrykker 
stor takknemlighet for Misjonsallian-
sens støtte til arbeidet. Vi får servert 
mat og te. En flott plakat og en takkega-
ve overrekkes. Selv om jeg ikke forstår 
så mye av det som blir sagt rundt meg, 
blir jeg rørt. - Takknemligheten merkes, 
den har sitt eget språk.

Takketale.
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Misjonsprosjekt som gir mennesker 
en mulighet
Så flott at menigheten i Sannidal har 
vært med på å støtte dette viktige arbei-
det blant funksjonshemmede i El Alto, 
tenker jeg, i det vi forlater senteret og 
setter oss i bussen. Det er viktig å bli 
akseptert for den en er som menneske! 
Det er viktig å oppleve mestring, bli 
sett og tatt på alvor. Det er viktig for oss 
alle! Jesus sier: Det dere gjorde mot én 
av disse mine minste søsken, har dere 
gjort mot meg (Matt.25, 40)
 Det er viktig og det nytter å bidra! Det 
er viktig å dele av det vi har. Det er også 

viktig å være med på å gi andre men-
nesker større muligheter til et godt liv.
 Reisefølget vårt får mange innholds-
rike dager i et spennende land. Vi be-
søker flere prosjekter, møter vennlige 
mennesker, ny kultur og blir kjent med 
noe av landets tidlige historie. Besøket 
gir større innsikt i aktuelle problem-
stillinger. Vårt syn på Bolivia har blitt 
utvidet etter dette oppholdet. Til høs-
ten vil vi sette opp en Boliviakveld der 
vi kommer til å fortelle mer, vise bilder 
og filmklipp fra turen. Da håper vi at 
nettopp du har lyst til å komme og høre 
mer! 
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I begynnelsen av mai var det vaskedug-
nad i kirken, og en hel gjeng møtte 

opp tidlig om morgenen en helt vanlig 
onsdag. Det var jo ikke så mange dagene 
siden kirken fikk en ufrivillig dusj, men 
det hadde tørket såpass at det gikk an 
å få vasket en god del. Messing ble pus-
set så det skinte, alle benkeputer ble 
renset, bordet og gulvet i våpenhuset 

ble skurt, og ellers ble det vasket der en 
kom til. Det ble til og med pusset litt på 
kirkegården. Flott at det lot seg gjen-
nomføre før konfirmasjonen, så kunne 
kirken skinne litt sammen med de flotte 
konfirmantene.

Fantastisk innsats av alle som bidro, 
tusen takk!

VASKEDUGNAD  
I KIRKEN
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MENIGHETS-
MØTE

??

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

JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke ,  
fra kl. 18.30 – 20.15
Kontakt : Kristin Wohlenberg –  
tlf. 906 58617

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

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

UFORMELLE SAMLINGER PÅ  
MO BEDEHUS
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Høst 2015:  Kontakt: Anne Vollebæk Loft-
haug– 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
Kontakt: Øyvind Barland – tlf. 977 38602

Dette skjer I SANNIDAL SOKN 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 
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Et godt forslag
Menighetsbladet noterer med tilfredshet det 
forslaget som ordføreren kom med i julenum-
meret. Han ønsker at en vil ta opp arbeidet for å 
starte et kirkekor. Ordføreren nevner videre at 
han regner med at kommunestyret vil bevilge et 
beløp til innkjøp av noter m.v.
 Vi takker ordføreren for dette positive forsla-
get og håper at kirkekoret om ikke lenge er en 
realitet. Det er flere som har ytret ønske om å få 
et slikt kor i bygda. Kirkekoret vil gjøre  gudstje-
nestene rikere og glede mange  i menigheten.
 Kirkekoret må bestå av både manns- og kvin-
nestemmer. Interesserte bes henvende seg til 
klokkeren eller organisten.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1957
Barnegudstjenesten
i kirken lille julaften samlet full kirke. Det var 
gildt å se så mange barn og høre barna synge de 
kjente salmene og julesangene.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1957
Noen tall fra kirkebøkene
Dagsregisteret for Sannidal sokneprestembede 
viser at det i 1956 var 803 nattverdgjester (331 
menn og 472 kvinner). 65 gudstjenester. Presten 
har hatt 278 sykebesøk, 26 anstaltbesøk, 13 
skolebesøk, 28 soknebud. Deltatt på 131 møter 
og 29 styremøter.
 Sannidal menighetsblad nr. 2 1957 
Mo bedehus
har gjennomgått en betydelig forandring 
innvendig i vinter. Taket er senket. Galleriet er 
stengt og trappen opp dit fjernet. Veggene er 
belagt med plater og rekkverket rundt  talersto-
len er tatt vekk. På den måten har en fått bedre 
og rommeligere plass. Kjøkkenet har også gjen-
nomgått en delvis forandring. Det er ikke malt 
enda, men det kommer i sin tid. Det er ikke tvil 
om at bedehuset er blitt triveligere og varmere. 
Vi gratulerer med forandrin-
gen.
 Sannidal menighetsblad nr. 3 1957

Årets konfirmanter
blir innskrevet tirsdag 7. mai kl. 17.00 i kirken. 
De som er døpt utenfor Sannidal bes ta med 
dåpsattest. Konfirmantene tar med: Bibel, 

sal-mebok, kristenlære, blyant og kladdebok. 
Konfirmantbøker og arbeidsbøker blir delt ut.
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1957

Konfirmantforeldrene 
vil en spesielt innby til gudstjeneste i kirken 
søndag 12. mai. Ta da turen til kirken sammen 
med årets konfirmanter. Denne gudstjenesten 
er den første etter konfirmantinntegningen i år 
og en vil markere dette ved en familieguds-
tjeneste.
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1957

Singel 
vil bli fylt på plassen utenfor kirken. Det er 
usedvanlig bløtt rundt kirken om våren. Det har 
sikkert de fleste erfart. Likeså blir sanden svært 
bløt når det kommer en del nedbør, og den fes-
ter seg under skotøyet. Det har nok kirketjener 
Sundberg sett adskillig til når han gjør rent og 
skal tømme støvsugeren. Noen lass med singel 
vil gjøre seg og det vil bli ordnet i løpet av våren.
 Sannidal menighetsblad nr. 5 1957

Menighetsrådet
har framsatt forslag for kirkebudsjett for året 
1957/58. Forslaget fører en nettoutgift på kr. 22 
906,39.
 Sannidal menighetsblad nr. 5 1957

Feltgudstjeneste 
er noe utenom det vanlige i Sannidal. En slik 
feltgudstjeneste ble holdt på Eikeland søndag 
28. april om morgenen. Hjemmevernet i San-
nidal og Kragerø hadde øvelse der ute. Fra ledel-
sen kom det så henvendelse om presten kunne 
komme dit ut på søndag. Det ble en givende 
stund i det fri, i morgensol. Fra hun-
dre H. V. –karer steg salmetonene opp mot den 
klare vårhimmelen. Trosbekjennelsen og kirke-
bønnen lød, og evangeliet ble forkyndt. Etterpå 
var det en kar som sa at dette var det beste med 
hele øvelsen. Slikt er godt å høre.
 Sannidal menighetsblad nr. 6 1957

MENIGHETSBLADET
tar med dette nr. en ferie. Bladet kommer som 
vanlig ikke ut i månedene juli og august. Neste 

Sannidal menighetsblad 1957
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nummer kommer først i september. Bladet 
ønsker alle sine lesere en riktig god sommer. På 
gjensyn!
 Sannidal menighetsblad nr. 6 1957

Kirkebussene 
blir det noe forandring med fra midten av sept. I 
det siste året har Menighetsrådet hatt en meget 
gunstig ordning med Ødegaardens Bil-
ruter. Imidlertid viser det seg at takstene må 
forandres noe for enkelte strekninger.
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1957

Mo bedehus
er blitt malt i sommer, med lyse og pene farger. 
Etter at både snekker- og malearbeidet er ferdig 
kan en bedre se hvor pent bedehuset er blitt. 
Bedehuset er blitt lunere, varmere og penere. 
Og til dere som har stelt med det vil vi si: Gratu-
lerer med vel utført arbeid.
 Sannidal menighetsblad nr. 8 1957

Speiderjobben 
Ved den hjelpeaksjonen som speiderjentene i 
Sannidal hadde til inntekt for flyktningearbei-
det kom det inn kr. 224,-.
 Jeg vil gjerne få takke alle som lot jentene få 
jobber og betalte godt, og likedan for direkte 
gaver.    Det gode formål taler jo for seg selv, og 
det blir en pen sum når beløpene fra hele landet 
blir samlet. 
 For K.F.U.K. speiderne i Sannidal. Karen Dobbe.
 Sannidal menighetsblad nr. 9 1957

Julen i ord og toner
I likhet med ifjor vil det også i år bli en sang og 
musikkandakt i kirken før jul. Det blir søndag 
15. desember kl. 19. En viser til annonse senere 
i lokalavisene.
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1957

Karen Dobbe
ble som kjent valgt inn i Menighetsrådet ved 
valget 24. nov. i år. Hun er den første kvinne i 
Sannidal som blir menighetsrådsmedlem siden 
loven om Menighetsråd kom i 1920. Vi gratule-
rer Karen Dobbe med utfallet av valget, og håper 
hun vil finne seg vel til rette som kvinnelig 
representant. Minst en kvinne bør det jo være i 
et menighetsråd.
 Sannidal menighetsblad nr. 10 1957      
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Bispedømmene må spare 
inn prestestillinger. I Bamble 
prosti mister vi en halv pre-
stestilling. Det er prestene i 

Sannidal og Kragerø som først 
og fremst skal dekke opp 

der vi mister presteressurser 
i prostiet. Presten i Sannidal 
blir nå også prest i Kroken, 

med flere tjenester i Kroken 
og i Drangedal. Prestene i 

Kragerø skal ha noen flere tje-
nester i Sannidal. Og Sannidal 
kommer til å miste presteres-
surser. I første omgang må vi 
legge ned salmekveldene som 
har vært en gang hver måned. 

Også lysmessa med konfir-
mantene i november er avlyst. 
På litt lengre sikt vil det trolig 
bli noen færre gudstjenester i 

Sannidal kirke.

Fra  
soknepresten  

om reduksjon i 
prestestilling

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER,  

de støtter oss!

TRAFO
 a r k i t e k t u r
 www.trafoarkitektur.no

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 

SAME0316.indd   17 20.09.2016   10.37
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– 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

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

14

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

D
Sa
18
 
18
0
15
22
H
08
A
30

D
16
2
25
28
14
15
17
25
2

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

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

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

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21
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Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              

Telefon 35 98 40 00

www.kragerobanken.no

– i flo og fjære siden 1840

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

www.drangedalsparebank.no

DØPTE:
03.07.16 Mille Tønnesland Andersen
03.07.16 Mia Victoria Moen Hasseleid
07.08.16 Victoria Omholt-Bigga
07.08.16 Olav Arnfinn Uggla Berg
21.08.16 Thomas Eliah Brekka Sangvik
04.09.16 Ingrid Stenger Thorsen

VIGDE:
25.06.16 Marie Rinde og Christian Hulløen
23.07.16 Marita Rørholt og Helge Listou
30.07.16  Bente Bertelsen og Børge Espolin 

Johnson
06.08.16  Linn Therese Skauge og Markus 

Matre Ramberg
13.08.16  Linn Charlotte Therkelsen og Svein 

Rønning
20.08.16  Linda Grøgaard og Torgeir Lognvik 

Vestergaard

Direktesalg 
GRAVSTEINER

Fem års fabrikkgaranti: For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Frakt til forhandler utenfor 
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg.  Forbruk blandet kjøring i30: fra 0,42 l pr mil. CO2-utslipp: fra 109 g/km. NOx=36 mg/km.  
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. 

Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninger 

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 enkelt å skreddersy bilen etter dine ønsker. Tilgjengelig 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 
effektive og sømløse girskift. Mer eleganse, mer komfort, mer kjøreglede - la nye Hyundai i30 overgå din forventing. Les mer på www.hyundai.no

Veiledende pris fra kr 244 950,-

Sannidal • Tlf. 35 99 07 34 • www.sannidalauto.no

“Ditt komplette servicesenter!”

Salg nye og brukte biler • Reparasjon av lette og 
tunge kjøretøy • Hydraulikkslanger • Valvoline 

oljeprodukter • Batterier • Dekk • Rekvisita

Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no • www.sannidalauto.no

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

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

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

SKAGERAK TREPLEIE
• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing  

• Vedlikehold av grøntanlegg  
• Landskapspleie • Skogkultur 

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ Terje Pedersen 

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

DØDE:                  
17.06.16 Inger Johanne Fuglestvedt  f.1925
24.06.16 Trygve Holt  f.1930
18.08.16 Ragnhild Lyngmyr  f.1942
01.09.16 Karen Elisabeth Hoksrud f.1935

SAME0316.indd   18 20.09.2016   10.37
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Sannidal kirke og menighet på nett:  

www.sannidalkirke.no 

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: 
Hildegunn Wangen, 
tlf. 414 16214, hildegunn_wangen@live.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

DØPTE:
16.04.17 Kamma Elise Skaarup
30.04.17 Mikkel Solvang
14.05.17 Thea Marie Aardalen Nikolaisen
21.05.17 Filip Thon Holte
21.05.17 Alina Aakre Kvernvik
21.05.17 Ingrid Fjellheim Bakke

VIGDE:
03.06.17  Anette Dahlberg Stensgård og 

Kristian Larsen

DØDE:                  
20.03.17 Susanne (Sussi) Brændhagen 
  f. 1920
05.05.17 Jarand Myra Hulløen  f. 2017
11.05.17 Inger Nilsen  f. 1938
27.05.17 Astrid Sømhovd  f. 1936



Velkommen  
til gudstjeneste!

17. september: 15. søndag i 
treenighetstiden
Friluft kl.11.00: 
Speiderens natursti. 
Mecky Wohlenberg

OKTOBER
1.oktober: 17. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00: 
Høsttakkefest. Mecky 
Wohlenberg.  
Offer til Prosjekt 
Funksjonshemmede i El 
Alto.

Med forbehold om  
endringer.

20.august: 11. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00 
Gudstjeneste. 
Mecky Wohlenberg. 
Gullkonfirmanter.
Offer til orgelfondet.

27.august: 12. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00: 
Gudstjeneste. Mecky 
Wohlenberg. 
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø

SEPTEMBER
10. september: 14. søndag i 
treenighetstiden 
Sannidal kirke kl.11:  
Konfirmantpresentasjon.
Mecky Wohlenberg. 
Offer til 
menighetsarbeidet. 

JULI
16.juli: 6. søndag 
i treenighetstiden 
(Aposteldagen)
Sannidal kirke kl.10.00: 
Gudstjeneste. Mecky 
Wohlenberg.
Offer til Kirkens SOS i 
Telemark

23.juli: 7. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal bygdetun 
kl.11.00: 
Olsokgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Dåp.  
Offer til 
menighetsarbeidet

AUGUST
6.august: 9. søndag i 
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00: 
Gudstjeneste. Arne 
Lauvhjell.
Offer til Det norske 
Misjonsselskaps arbeid i 
Thailand

Sannidal sokn

Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak 241 749 Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen ASErik Tanche Nilssen AS


