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Slik som eg var,
kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far!
Skuldig til døden for syndene mange,
bunden i lekkjer frå syndeveg lange.
Å, for eit under, han elsk til meg bar

slik som eg var.

Denne salme i Norsk salmebok på num-
mer 405 er skrevet av Sigvard Engeset. Han 
var forstander i Kristiansand frikirke i tiden 
da Bernt Olav vokste opp der. (Bernt Olav 
hadde Engeset som konfirmantprest.) Før 
det var Engeset forstander i Kristiania. Der 
skrev han sommeren 1916 denne salmen. 
Foranledningen var at en ung ingeniør 
hadde fått hjelp gjennom Engesets forkyn-
nelse til å bli kristen – slik som han var. 
Salmeteksten er inspirert av lignelsen om 
den bortkomne sønnen.

Slik som eg var!
Å, eg fekk sleppa den byrda eg bar!
Døra var opna for syndaren store,

ja, det var nok det som Frelsaren gjorde.
Barn fekk eg vera, og Gud var min far,

slik som eg var.

Bernt Olav nevnte denne salmen i Kyrkje-
bladet for Tokke prestegjeld høsten 1999, 
rett før han flyttet til Sannidal. Han skrev: 
Guds born er me, trass i om me er snille 
eller mindre snille. Dette ønsket Bernt 
Olav å få sagt gjennom sin forkynnelse. 
I en hilsen i Sannidal menighetsblad fra 
juni 2006 skrev han inspirert av salmene 
Påskemorgen slukker sorgen og O Jesus 
åpne du mitt øye om Jesus Kristus: Så 
har han seiret over døden, - gitt meg et 
håp om evig liv og seier i eget liv - tross 
motgang og nederlag. Og inntil da .... 
har jeg en bror ved Guds side som vet 
om meg og ber for meg. For meg!! Det er 
hva det handler om!! Det er mye å hente 
i salmene, både for troen og tvilen, skrev 
Bernt Olav.

Slik som eg er.
Herren i nåde til barnet sitt ser.

Om synder og tvil det er heile mi æra,
han er min Frelsar, og det vil han vera.

Nåden er fri, og eg kviler meg der,
slik som eg er.

Mecky Wohlenberg

Prestens 
salme

I dette menighetsblad vil jeg skrive om en salme 
som avdøde sokneprest Bernt Olav Karlsen var 

glad i. Bernt Olav hadde mange favorittsalmer. Han 
hadde en god sangstemme, og han likte å synge  
om Guds godhet og nåde. Og om å kunne hvile i 

Guds hender. 
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Tidligere sokneprest i Sannidal, Bernt 
Olav Karlsen, døde 18.august, 66 år 

gammel. Meldingen kom brått og uventet, 
selv om han hadde fått en alvorlig diag-
nose tidligere denne sommeren. 
 Bernt Olav Karlsen var sokneprest i 
Sannidal fra 1999 til 2005.  En erfaren 
prest, som trivdes i rollen og i møte med 
mennesker. Å holde messe hørte med til 
noe av det mest meningsfulle han kunne 
gjøre. Her fikk han også bruke sangstem-
men i salmesang og i liturgisk sammen-
heng. Bernt Olav elsket å synge og han 
gledet mange med sangen sin.
 Bernt Olav trivdes også i uformelle 
sammenhenger, han kom lett i kontakt 
med mennesker, var pratsom og latteren 
satt løst.    
 Troen på en omsorgsfull Gud holdt 
livet ut. Den var der i de vanskelige syk-
domsperiodene i hans tid her i Sannidal 
og han holdt fast på den de siste ukene 
han levde. 
 Våre tanker går til Laila og barna, og vi 
vil ha dem med i våre bønner.
 Kari Skarvang 

MINNeOrD OM 
Bernt Olav 
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n Denne utgaven av 
menighetsbladet skiller 
seg litt fra de vanlige 
utgavene.  Menighetsrådet 
(og vi) ønsker å presentere 
en del av virksomheten 
i og i tilknytning til 
menigheten , og dette tar 
stor plass i bladet. For å få 
dette til har vi utfordret 
de enkelte gruppene til 
å skrive om seg selv. De 
har respondert positivt og 
umiddelbart.  

Takk til dere som har 
bidratt!

Gudstjeneste med 
påfølgende

meniGHeTsmØTe
Sannidal kirke 

Søndag 16. september 2012  
kl. 19.00 

Sak:  
Lokal gudstjenesteordning
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Varme maidager går over i juni. Sommer 
betyr bryllup. Fem par har i sommer 
valgt å gifte seg i Sannidal kirke. Et av 

dem – Maren Wastøl og Truls Brandskognes – 
valgte å dra fra kirken i hest og vogn. Stilig!!

Dåpsbarn hører alle årstider til, og første søn-
dag i juni er det fire av dem under gudstjenes-
ten i Sannidal kirke. Andrea, Jonathan, Jørgen 
og Sebastian. Litt hektisk for noen og enhver, 
men høytidelig og fint også. Ingen rører og 
gleder oss mer enn små barn. Prest Harald 
Gulstad har denne gudstjenesten i Sannidal 
kirke…og den neste…og den neste. To barn til 
døpes i slutten av juni, det er Amalie og Jonas. 
 Harald G. er egentlig sokneprest på Helle, 
men hører litt hjemme her i Sannidal også. Det 
var her han begynte da han flyttet til distriktet 
i 1999. Og han er særs interessert i kirkebyg-
get vårt. I sommer var han på oppdagerferd i 
kirka – også under golvet. Det kan dere lese 
mer om annet sted i bladet.

 Juni er også tid for den årvisse fellesguds-
tjenesten i Gautefall Fjellkirke. Fjellkirken 
eies av alle menighetene i Bamble prosti. 
Fungerende prost Harald Monsen leder guds-
tjenesten, Kjell Wedø taler og Robert Czyz er 
organist. Han har også med seg Laudate, som 
synger fint og får mange lovord. 

Juli måned preges av utegudstjenester i alle 
deler av kommunen. I det fri er det i hvert 
fall stor takhøyde. Og Guds små og store 
mirakler omgir oss. 
 På Olsokdagen er rundt 70 mennesker 
samlet til gudstjeneste på idylliske Bygdetu-
net. Det er sol og fint, og fellesskapet føles 
spesielt sterkt når nattverden deles. Etter 
gudstjenesten er det vafler og sveler og kaffe, 
takket være driftige personer i Historielaget. 
Og takk for det…. ☺
 22.juli er det aftenbønn i kirka vår. Med 
minnemarkering på årsdagen for terrorangre-
pene i Oslo og på Utøya. Nordahl Griegs ”Til 

Det skjedde…
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Ungdommen” kommer ikke med i den nye 
salmeboka, men den synges denne kvelden.

Dette er løftet vårt, fra bror til bror: 
vi vil bli gode mot men’skenes jord. 

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen, 
som om vi bar et barn varsomt på armen.

Med august kommer vissheten om at snart 
er alle menighetens ulike virksomheter snart 
i gang igjen. Snart er det vanlige hverdager, 
med planlegging og samlinger. Og alt dette 
kan du også lese om i dette nummeret av 
menighetsbladet. Jeg skriver dette mens ung-
dommene i SMUK har sin første klubbkveld. 
Der planlegger de blant annet konfirmant-
turen til Fjordglimt i slutten av august. 
 Mange unge fra Sannidal har deltatt på 
ulike festivaler og leirer i løpet av sommeren. 
På Skjærgårds Music and Mission på Risøya 
og på Action (Bø) og Arena (Kristiansand). De 
to sistnevnte er i regi av KRIK. Og så hadde 
speiderne i Sannidal seiltur nedover Sørlan-
det. Forsidebildet er hentet derfra.  Øystein 
lydmann (Pedersen) var på Musikkverksted 
på Viken for å lære enda mer om lyd. Grunn 
til å være takknemlig for alle som lager gode 
samlinger og møteplasser for ungdommene 
våre.
 To fine dåpsbarn i august måned. Det er 
Marcus og Henrik. To gode grunner til at vår 
kirke og vår menighet tar fatt på å utvikle 
enda mer planmessig trosopplæring. Menig-
heten har fått trosopplæringsmidler, og et 
utvalg ledet av Mirjam Pedersen er i gang. 
Og i neste nummer kan vi skrive mer om 
6-åringer som blir innbudt til kirken – og mye 
mer. (Det må sies at prest og frivillige i mange 
år har drevet et helhetlig og godt arbeid – og 
fortjener takk og ros for det!! ) 

Så samles vi fortsatt til gudstjeneste i vår 
snart 250 år gamle kirke. En gammel kirke 
med en levende menighet anno 2012 på 
innsiden – slik det ble beskrevet i et blad her 
i vår. 
 En levende menighet som ber og arbeider. 
 Kari Skarvang  

jeg heter Anne-Mette Andersen Bamle, 
er fra Skien og har nylig rundet 40 år.  
De siste 20 årene har jeg bodd i Bam-

ble og trives godt der. Jeg er gift med Børre 
og vi har to jenter som er 10 og 13 år.
 De siste 14 årene har jeg jobbet som bu-
tikkleder på Plantasjen Telemarksporten, der 
jeg har hatt ansvar for daglig drift, økonomi 
og vedlikehold. Dette har gitt meg mange 
erfaringer og et allsidig arbeid.
 Fritiden min bruker jeg på å følge opp bar-
nas skolearbeid og aktiviteter. Prøver også å 
få tid til trening og liker godt friluftsliv.
 Nå gleder jeg meg til å ta fatt på oppgave-
ne som venter i Kragerø og ikke minst møte 
alle dere som er med og bidrar på ulike 
måter i kirken.
 Med hilsen Anne-Mette

Nåværende kirke-
verge i Kragerø  
– John Kristian 
Stranden - slutter 
i stillingen nå i 
høst for å gå over 
i pensjonisttilvæ-
relsen. 
rett før menig-
hetsbladet gikk i 
trykken ble det klart at nyanset-
telse av kirkeverge var i boks. Her 
er en liten presentasjon av henne  
som tar fatt på denne jobben 
1.desember i år.

ny 
kirke-
VerGe!
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Barnekoret øver på torsdager i kirkestua. Her er det 
både seriøs øving, og lystige avbrekk med mor-
somme sangleker. Gruppene øver hver for seg, og 

har en felles andakt i midten. Til andakten er det Mirjam 
Pedersen som kommer, og forteller historier fra Bibelen. 
Noen sanger synger de sammen, og noen sanger synger 
de gruppevis. De eldste øver inn en del sanger med høy-
ere vanskelighetsgrad, bl.a. engelske sanger. Barnekoret 
er så heldig å ha en veldig dyktig leder, hun heter Annika 
Westgård og er musikkpedagog. Koret synger ved de 
fleste familiegudstjenestene i kirken. Det er et veldig godt 

miljø i koret. Vi prøver 
også å få til litt kaker og 
kos før jul, hyggekveld 
med foreldre og annen 
familie på vårparten, osv. 
   Vi ønsker både gamle 
og nye medlemmer hjer-
telig velkommen til et 
morsomt og innholdsrikt 
nytt sang-år!!!
 Hildegunn Wangen 

Alder: 4-7 år, og 8-10 år

Sted: Kirkestua

Tid: Torsdager 

17.00-18.00 for de yngste

17.45-18.45 for de eldste

Oppstart etter sommeren blir 
torsdag 30. august.

BarnekoreT

deTTe skjer i

HVorFor er deT moro å 
Være med i BarnekoreT?
William, 6 1/2 år: Jeg synes 
det er morsomt å synge, og å møte 
de andre barna og Annika. Sangle-
kene og frilek er også gøy. Når vi 
synger på gudstjeneste er det fint 
at alle får høre det vi har øvet på.

Sannidal  
Menighet...
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mo BedeHus.
Vi starter kvelden med en andakt. 
Etterpå har vi forskjellige aktivi-
teter for de minste.
Fra 4. klasse og oppover foregår  
aktivitetene  på snekkerloftet og 
med luftgevær skyting.
Det er selvsagt  litt å bite i, og en 
utlodning.
Onsdagsklubben starter opp 
igjen onsdag 19.sept. kl. 17-19.
Vi fortsetter annen hver onsdag, 
dvs. 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. 
og 28.11.

Velkommen! 
Anne Vollebæk Lofthaug  

og Sigrunn Bråtane

onsdaGskluBBene
Onsdagsklubben er for barn fra 4 år og oppover.

kjØleBrØnd BedeHus.
Vi har klubb en onsdag i måneden. Vi 
starter med sang og andakt, og så spiser 
vi sammen. Etter det har vi formingsakti-
vitet hvor ungene lager enkle ting de får 
med hjem. Av og til lager vi større ting 
sammen , blant annet bilder som er hengt 
opp på bedehuset.  Tilslutt har vi en liten 
utlodning. Vi starter opp i september. 
 Britt Veivåg

kaia, 11 år: 
Har vært med store-

søster Frida og mamma 
fra jeg var 2-3 år.

Det er hyggelig og koselig å 
være på onsdagsklubben.  Alt 
er fint, men spesielt det å lage 

ting, og da spesielt snek-
kerloftet og luftgevær 
skyting. Gøy å hjelpe til 

med loddsalget.

Taran, 11 år:  
Det som er mest gøy er å 
lage ting. Gøy å hjelpe til 

med bl.a. loddsalget.
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ideen bak soulchildren er at barn og 
unge skal få bruke et ungt musikalsk 
uttrykk som de kjenner seg igjen i, 

når de deltar med sang, musikk og dans i 
kirke og menighet: 
•		Barn	og	unge	i	Soulchildren	skal	få	

uttrykke sin tro og sin lovsang til Gud 
gjennom sin form for sang, musikk og 
dans. 

•		De	skal	få	utvikle	sine	evner	og	talenter	
på en allsidig måte. 

•		De	skal	bli	kjent	med	Jesus	
Kristus som ønsker å være deres 
venn – og få lære mer om seg 
selv som skapt og elsket av Gud. 

•		De	skal	få	oppleve	gode,	inklu-
derende fellesskap i kirke og 
menighet – der Jesus er midt-
punkt og forbilde - inspirasjon til 
tro og liv i kjærlighet og glede. 

Har du lyst til å bli med juntos? 
•		Du	må	være	5.	klassing	eller	eldre	(de	

eldste i koret er 16 - 18 år)
•		Du	må	ha	lyst	til	å	synge	og	til	å	delta	

på det som Juntos er med på: 

•		Ukentlige	øvelser	der	alle	gjør	sitt	beste	
for å skape et godt fellesskap

•	Gudstjenester
•	Andre	opptredener	og	konserter
•		Miljøkvelder	og	turer	(Vi	har	f	eks	vært	

i Oslo, Tyskland og London)

Øvelsene er på tirsdager i Sannidal kirke 
fra kl 17.30 – 19.15. De siste 20 minut-
tene er en andakt / gudstjeneste som 
vi kaller for ”Secret Service”. Dette er 
en slags minigudstjeneste der vi synger, 
tenner lys, hører fra Bibelen og ber en 
kveldsbønn. 
 ”Gruppa”: De eldste i Juntos (fra 10. 
kl) har en egen gruppe som fortsetter 
øvelsen til kl 20.30. Her blir det mer kre-
vende sanger, mer flerstemt sang og flere 
solistoppdrag. 
 Hvis du har spørsmål, kontakt Kristin 
Wohlenberg på tlf 90658617 – eller 

snakk med noen 
som er med i koret! 
Velkommen til Jun-
tos Sannidal Soul 
Children! 
 Kristin Wohlenberg

er et ungdomskor for alle fra  
5. klasse og oppover. Juntos er ett 

av mange Soulchildrenkor som 
er dannet i Norge de siste åra. 

Koret er tilsluttet Acta (Barn og 
Unge i Normisjon) – men er først 
og fremst er en del av barne- og 

ungdomsarbeidet i Sannidal Kirke. 
Koret er en videreføring av  

Sannidal Kirkes Barnekor som er  
for barn fra 4 – 10 år.

junTos 
sannidal soul CHildren

For meg har 
Juntos betydd kjempe 

mye! Her har jeg lært om 
Jesus gjennom sang og

andakt. Her har jeg også 
fått venner for livet!

KrISTIAN
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Fredag. Jeg sitter på bussen hjem 
etter en lang og slitsom uke på 
skolen. Jeg tenker, det er mye jeg 

skulle ha gjort. Jobbet, slik at en fattig 
student kunne klart seg uten Mor Finans. 
Gjort skolearbeid, så en slapp å gjøre 
det i siste liten. Sovet, ja det hadde vært 
deilig... Men sove kan man gjøre når 
man blir gammel. Det er jo fredag! Ja, du 
vet vel hva som skjer på fredager? Fest 
sier du? Kino? Ikke noe? Vel, jeg skal si 
deg hvor du jaggu meg finner både fest 
og kino og ikke noe. Ihvertfall ikke noe 
dødtid. Det er SMUK jeg snakker om, 
Sannidal Menighets UngdomsKlubb. Det 
er dit jeg trekkes hver uke for å synge, 
prate og spise toast. Noen ganger gjør vi 
noe som kan kalles produktivt også, som 
å fotografere og designe kostymer. Andre 
folk skrur og hamrer i mekkebua, mens 
det kommer vakre og improviserende 
toner og lyder fra kjærkeestua. Ellers 
hender det jo at vi bruker hele helga på 
å ha dra avgårde og ha det morro. Tenk 
det! Men så må vi ikke glemme det som 
er noe av kjernen i SMUK. Meninga. For 

om du er blodkristen eller kanskje bare 
litt nysgjerrig, så kan vi fortelle om både 
Gud og Jesus og Bibelen. Så neste fredag 
syntes jeg du skal ta med deg en venn 
og 20 kroner til kjærkestua kl. 19.00, så 
får du mat for kroppen og mat for sjela. 
Sees! Kjersti Skarvang Olsen

smuk 
– sannidalmenighetsungdomsklubb

Du vet vel hva 
som skjer på fredager?... 
Det er SMUK jeg snakker 

om... Det er dit jeg trekkes 
hver uke..
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i løpet av året er vi på flere 
turer, som tur til fjellkirka 
på Gautefall der vi går fine turer, 

leker og har gode kveldsmøter. På våren 
har vi den tradisjonelle Jomfrulandsturen, 
der sykkel, Jesus og bading er i fokus! 
 Enten du er glad i å trene eller ikke, så 
er KRIK noe for deg. Kristian Barland

KrIK Kragerø er en gjeng 
med idrettsglad ungdom 
som samles hver onsdag kl 
19:30.

Treningene foregår i 
gymsalen på Sannidal 
ungdomsskole. Her har 
vi en liten andakt, litt 
ballspill og mye leking. 

krik 
krristenidrettskontakt

Fysisk aktivitet er 
viktig, men det er en ting 

som viktigere og det er Guds 
ord. På KRIK slår man to fluer i en 

smekk. Det er utrolig viktig for  
meg at vi kan samles, kristne og 

ikke-kristne ungdommer, i et 
kristent miljø uten alkohol og 

banning.
JArLe
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litt om laudate
Nå når sommeren er på hell, samles atter 
en flokk  i Kirkestua på onsdagskveldene. 
Det er koret Laudate som har sine øvelser 
der. Vi er ikke så mange, men vi trives med 
å komme sammen og synge, og øvelses-
kveldene med Robert Czyz som dirigent, 
er det bare å glede seg til. Med tid til kaffe-
pause og hyggelig prat er dette blitt et fint 
og kjærkomment pusterom midt i uka.
 Korets aktivitetsnivået må vel sies å 
være relativt høyt. Siste oppgaver før 
ferien var å synge på Stangnes og på 
Gautefall Fjellkirke; første oppgave i høst 
var å synge på misjonsbåten Elieser, som 

besøkte Kil i august.Ellers står kirke og 
sykehjem både i Sannidal og på Helle på 
lista vår framover, og vi regner med at det 
også kan bli noen bedehusbesøk o.a. Slik  
er koret med på å gi sitt bidrag  i menig-
hetsarbeidet, og vi føler – og tror – at 
også vi på vår måte kan gi noe verdifullt i  
den sammenhengen.
 Laudate er ikke noe nytt kor, selv om 
navnet ikke er så mange år gammelt. 
Tidligere het det Sannidal Menighetskor. 
Dette koret ble i sin tid startet i i 1962, så 
vi kan faktisk feire
 50-årsjubileum i år. Gjennom alle disse 
åra er det mange sannidøler som har vært 
med i koret i kortere eller lengre tid , og 
det morsomme er at 3 av korets nåværen-
de medlemmer var med også den gang 
koret ble startet. Dette står det respekt av, 
må en si, all honnør til dem.
 Nå håper vi på enda et fint og aktivt 
år i Laudate. Vi er sårbare fordi vi er så 
få, så nye medlemmer vil være hjertelig 
velkomne. De vil bli tatt godt vare på. – 
Øvelsene foregår altså i Kirkestua kl 18 
på onsdagskveldene.  Anne Åkre

mo BedeHus 

laudaTe

kjØkkenmØTene på  
mo BedeHus
Mo misjonsforening starter  høstsesongen 
torsdag 6.september kl 19. Da samles vi 
igjen på det blå kjøkkenet rundt det store 
kjøkkenbordet. De vanlige torsdagsmøtene 
varer en times tid, og temaet er kommende 
søndags prekentekst som vi leser sammen 
og snakker om.
Velkommen til kjøkkenmøtene og Mo 
misjonsforening!

uFormelle  
FormiddaGsTreFF på 
mo BedeHus. 
Disse populære tirsdagssamlingene 
starter opp igjen i løpet av 
september, se annonse i lokalavisa.
Da blir høstens program delt 
ut,og i neste nummer av 
menighetsbladet kommer det en 
nærmere presentasjon av disse 
formiddagsmøtene.
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kruset holdes fram mot meg - 
”Madam, please, please”. Jeg 
ser bort, unngår å møte blikket, 

haster videre. Hvorfor må de komme hit 
og forstyrre idyllen vår og pirke i samvit-
tigheten min.Og hva hjelper det egentlig 
om jeg gir noen kroner?
 Det har stormet rundt romfolket. Vi er 
raske med merkelappene og glemmer 
lett at det også dreier seg om enkeltper-
soner, enkeltskjebner. Så mange stemmer 
i debatten, så mange sterke følelser. Har 
tausheten og likegyldigheten også en 
stemme?
 Heldigvis er det noen som ikke bare 
haster forbi, men tar tiggernes problemer 
på alvor og handler. Midt i beste OL-tid 
kom avisa Vårt Land med en balansert og 
nyttig artikkel om noe av arbeidet som 
gjøres. Her fortelles det om HjerteRom, 
Oslo bispedømmes arbeidsgruppe for 
romfolk og tiggere. Deres mål er å hjelpe 
romfolk til et verdig liv i Romania, men 
også gi råd og veiledning til de som er i 
Norge slik at de kan komme i arbeid. Å 
møte dem med respekt er viktig.
 Tigging gir ingen fremtid og opp-
rettholder bare sosiale skjevheter.Men 
mange ser det som sin eneste mulighet 

i en svært vanskelig livssituasjon. Den 
økonomiske krisen i hjemlandet rammer 
en utsatt gruppe ekstra hardt. HjerteRom 
har etablert kontakt med en Fransiska-
nerorden i Romania som har gjort mye 
for romfolket. Gjennom flere år har de 
drevet barnehager,skoler og jobbet for at 
romfolk skal få arbeid.De møter dem der 
de bor, de fleste er faktisk fast bosatt.Nå 
håper HjerteRom på EØS-midler til sitt 
engasjement i Romania.
Romfolket har til alle tider vært en for-
fulgt og diskriminert gruppe.Få har tatt 
deres situasjon på alvor, myndigheter og 
storsamfunn har sviktet.Det de trenger 
er ”rettferdighet, ikke veldedighet”,da 
kreves det politisk vilje og handlekraft 
og ikke minst  samarbeid med dem 
det gjelder.Utfordringene framover er 
mange,men noen viser vei og det gir håp.
 Romleiren på Årvoll er for lengst 
borte.Debatten stilner. Men en stem-
me vil alltid lyde - stemmen til Han 
som utfordret autoriteter og vedtatte 
sannheter.Han som alltid så enkelt-
mennesket, de svake og utstøtte og 
reiste dem opp.Han som gav oss lig-
nelsen om den barmhjertige samaritan.                                                                                                                                       
                 Torill Bjørn                                                                    

Er det rom i 
herberget?
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Har du sett dyret  
i sannidal?
Hvilket dyr da tenker kan-
skje du, for det er jo mange 
dyr i Sannidal.  Det dyret jeg 
tenker på nå er nærmere 800 år gam-
melt og det begrenser utvalget ikke så 
rent lite. Det dyret jeg endelig har sett 
er nemlig hugget ut i tre på de gamle 
stavkirkeportalene som nå står i San-
nidal kirke. Har du sett dem forresten? 
I flere år har undertegnede i hvert fall 
gått raskt forbi disse to portalplankene 
på vei inn i kirkerommet, uten å dvele 
så mye over hva som har vært festet 
på dem. Da jeg først fattet interesse fra 
disse to plankene fra den gamle stavkir-
ken i Sannidal, så jeg først bare ranker 
og stengler.  Men ved nærmere ettersyn 
åpnet det seg en ny verden for meg. 
For ikke bare så jeg stengler og blad, 
jeg så også fantastiske dyreskikkelser i 
forskjellig utforming og med ulik plas-
sering og funksjon. 

dyret.
Det første jeg fikk øye på var en ulve-
lignende skikkelse ganske langt nede 
på den portalplanken som står montert 
til venstre i våpenhuset.  Sannsynligvis 
er det ikke ment å være en ulv men 
snarere en løve, for i følge autoriteter 
på feltet er det først og fremst drager 
og løver (dog i temmelig fri form) 
som pryder utsmykningen på slike 
stavkirkeportaler. For også dette er et 

på oppdaGelsesFerd i 

Sannidal Kirke
del 

1
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fagfelt, og mange av stavkirkeportalene 
følger et ganske bestemt mønster hvor 
plantevekster og dyreskikkelser utgjør 
komposisjonen.  Men dyret var ikke 
alene. Det var faktisk i kamp med åpent 
gap, klørne ute og sloss innbitt med en 
motstander som slynger seg over den 
med buktende bevegelser. Det var det 
første jeg så.

dragehodet.
Da jeg hadde lest litt om slike stavkir-
keportaler gikk det opp for meg at her 
var det mye mer å se. For stengelen 
eller ranken som bukter seg oppover 
planken, den pleier vanligvis å komme 
ut av kjeften på en drage, og helt 
nederst på den planken som i dag er 
montert opp på høyre side så kan man 
tydelig se nettopp denne dragekjeften. 
Dessverre er dragehodet hugget bort 
på den andre av portalplankene, sann-
synligvis da den ble tilpasset til bruk 
som gulvplanke/bjelke i vår nåværende 
kirke.  For mye av materialene fra den 
gamle stavkirken ble brukt i den kirken 
som i dag står. Malte og dekorerte gulv-
planker ligger bl.a i undergulvet under 
kirken. 

Toppdragene
Drager synes å spille en stor rolle i 
utformingen av slike portalvanger. Og 
da jeg oppdaget at det på begge sider 
av det som engang må ha vært døråp-
ningen gjerne tronet to drageskikkelser 
med halen slyngende nedover side-
vangene og halsen utover tverrbjelken 
var det heller ikke vanskelig å finne 
dem. Disse dragene har store vinger og 
er skåret i såkalt dobbel kontur = dvs 
med to konturlinjer. Halsene til disse 
to toppdragene ser vi litt av, men siden 
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tverrbjelken over døren mangler, så kan 
vi ikke se at de strekker seg frem til midt 
på døråpeningen og der er i kamp med 
en tredje drage, som vi altså mangler. For 
til det mønsteret som de fleste stavkirke-
portaler holder seg til, så er det tre drager 
på toppen, to på siden og en i midten. 
Ved å se på hvilken vei de to toppdra-
gene vender så ble det også klart at de to 
plankene vi har i Sannidal, de er montert 
på feil side av det de egentlig stod.

kapittelløvene
Langs kanten av de to portalplankene 
kan man på innsiden også ane at her har 
det vært to runde halvsøyler som også er 
hugget vekk. På toppen av disse har det 
etter all sannsynlighet stått to løver med 
bakenden opp i været.  

noe for seg selv?
Som nevnt følger slike stavkirkeportaler 
gjerne et mønster for utsmykningen og 
vår stavkirkeportal  bærer mange fel-
lestrekk med andre portaler  i Telemark 
og blir gjerne kategorisert sammen med 
dem. Allikevel er Sannidalsportalen også 
litt unik. For fantasidyret (ulven eller lø-
ven) langt nede på venstre portalplanke 
(den som altså opprinnelig stod til høy-
re) bryter med alle vedtatte former og 
hører i følge faglitteraturen ikke hjemme 
her. Også på motsatte portalplanken fin-
nes det uryddigheter. For der finnes det 
rester av en siste drage som ligner litt på 
toppdragene.  Den er skilt ut fra bakgrun-
nen ved at den har et sikk-sakkmønster 
som det heller ikke finnes maken til blant 
dem vår portal gjerne sammenlignes 
med.

Tolkning.
Som på så mange områder, så er det 

heller ikke på dette smale området 
enighet om hvordan stavkirkeportalens 
symbolikk skal forstås. Noen forskere 
tolker utsmykningen med utgangspunkt 
i norrøn mytologi hvor rankene symboli-
serer livstreet Yggdrasil som spises på av 
dragen Nidhogg m.m. Andre igjen forstår 
utsmykningen som et rent uttrykk for 
makt og posisjon. For bare dem som 
hadde store ressurser kunne tenkes å 
få satt i gang et slikt stykke arbeid. Den 
tredje tolkningstradisjonen viser til at 
portalen hørte til en kirke og at drager 
og stengler må tolkes ut fra en kristen 
livsanskuelse. I så måte blir «treet» et 
bilde på Jesus som stiger ut av døden 
i dragehodets skikkelse. Toppdragene 
som sloss innbyrdes blir da et uttrykk 
for det onde som til sist skal tilintetgjøre 
seg selv. Et siste motiv er knyttet til at 
dragene og dyrene på portalplankene 
fremstiller onde krefter som vil snappe 
opp dem som er på vei inn til det gode 
som kirken selv er et uttrykk for. 

The missing link
Portalen i Sannidal er ikke fullstendig 
all den tid tverrbjelken enda mangler. 
Kanskje finnes den gjemt under gulvet i 
kirken? Kanskje finnes den på en av går-
dene i Sannidal, for slik var det jo gjerne 
før at deler og materialer fra nedrevne 
kirker ofte ble brukt om igjen der de 
kunne komme til nytte. Og siden det jo 
var lokalbefolkningen som eide kirken, 
som rev den ned og som bygget opp en 
ny så er det ikke utenkelig at denne siste 
biten finnes et eller annet sted.  Så til 
dere dette er aktuelt for, ta en titt rundt 
omkring i de gamle burene eller andre 
steder hvor en slik kulturskatt kunne 
være gjemt og glemt! Harald Gulstad
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1. rekke : Karen Sørdalen, Bjørg Lindheim, Anne Dobbe (Eklo), Astrid Skarvang 
(Christensen), Aase Marit Moe (Jacobsen), Grethe Marie Gustavsen (Heibø), Lise 

Bjørg Solli, sokneprest Kjell Otto Halvorsen, Karin Synnøve Gundersen (Bergstad), 
Helen Gundersen (Lille-Østerholt), Torhild Øydis Knudsen (Olsen), Karin Marie 

Lindheim (Tonstøl), Ingrid Heistad (Thorsen), Liv Jorunn Haugom (Riise), Aslaug 
Andersen (Mattson)

2. rekke : Magnhild Marion Heimdal (Øverland), Odny Emilie Heimdal (Karlsen), 
Astrid Hagelia (Wastøl), Torhild Pedersen (Dørdal), Jørhild Menstad (Aas), Inger 
Thorbjørnsen (Christensen), Mary Kristin Skogheim ( Rosland), Kari Synnøve 

Lindheim (Olsen)
3.rekke: Knut Tore Thorsen, Bjørn Sveinungsen, Ingunn Halvorsen (Øxseth), Undis 
Andersen (Gundersen), Helena Karin Eikenes, Anne Sofie Aasen (Holte), Jorunn 
Sørensen (Eggum), Eldborg Landsverk (Aasbø), Erna Dalen, Vidar Enggrav, Per 
Homleid, Knut Herregården, Jørgen Eikehaug, Tore Pedersen, Tore Johnsen, Thor 

Odvar Wastøl
4.rekke : Hans Olav Brendtøy, Helge Gunnar Holt, Per Waasjø, Knut Elling Pedersen, 
Kjell Arne Kvilekval, Ragnar Haugholt, Øistein Jul Isaksen, Anders Jørgen Gaaserud, 

Knut Arne Solbakken, Helge Olsen, Knut Magnar Eggum, Lars Jonny Modøl, Willy 
Jølle Thorsen, Kjell Rasmus Eidet, Karl Olav Carlsten. 

Konfirmanter 

i sannidal kirke  
26. auGusT 1962
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Klipp fra gamle menighetsblad 

For 50 år siden
Skjerf forbyttet.
På juletrefesten i prestegården var det et 
skjerf som lå igjen til slutt, bredstripet rød-
brunt, grått og hvitt. Men det var ikke Jens 
Jørgen Grønstads! Vil den som tok feil se å få 
byttet det ved leilighet hos Jens Jørgen. 
Sannidal menighetsblad nr. 1, 1962.

Menighetskoret
hadde sin første øvelse 23.februar er nå kom-
met godt i gang med sangen. det er gledelig å 
se den gode tilslutning som koret har fått, og 
den interesse og iver som de aktive viser ved 
øvelsene. Ved en festlig tilstelning 23. mars var 
det valg på tillitsverv. Isak Eikeland ble korets 
formann, Ole Dobbe viseformann og Knut 
L. Dobbe kasserer. Ane Beth Heggø er korets 
sekretær. Det ble også valgt en festkomite og 
noteutvalg. Korets dirigent er Eigil Kristensen. 

Vi bringer et bilde av koret, tatt under en 
øvelse.
Sannidal menighetsblad nr. 4, 1962

Sannidal og Skåtøy  
sparebank
har skjenket en vakker gave til utsmykning av 
kirken – nærmere bestemt til ny hoveddør. 
 Vi vil gjennom Menighetsbladet rette en 
hjertelig takk til banken for den store penge-
gaven, kr. 3.000. Det er mange som gleder seg 
over å se en fin, ny hovedinngang. Om ikke så 
lenge vil døren være på plass. Arkitekt Borch-
senius i Porsgrunn har gitt utkast til den nye 
dør, på grunnlag av et gammelt fotografi. Riks-
antikvar og Kirkedepartement har godkjent 
utkastet og kirkevergen har fått i oppdrag å 
ordne med arbeidet.
Sannidal menighetsblad nr. 4, 1962 
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Støtt våre annonsører,
de støtter oss

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre 
annonsører – de 

støtter oss!

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

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

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

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

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25
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Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
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Terje Pedersen 
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

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

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

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21

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

Sannidal Landhandel • Telefon 35 99 02 57 
www.drangedalsbanken.no

Kragerø
Sparebank
Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av Kragerø Sparebank

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

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

STøTT våre 
ANNONSører,  

de støtter oss!

Telefon 35 98 40 00

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon: 35 98 21 94 www.bkd.no

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              
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Døpte:
03.06.12 Andrea Ahlgren
03.06.12 Jørgen Bjerva
03.06.12 Jonathan Hagen-Steffensen
03.06.12 Sebastian Blandkjenn
24.06.12 Amalie Thon Holte
24.06.12 Jonas Østerholt Nesstrand
05.08.12 Marcus Voje Isaksen
26.08.12 Henrik Brenna Nilsen

VIGDe:
09.06.12 Ellen Eikeland og Olve Lillemoen
16.06.12 Maren Wastøl og Truls Brandskognes
23.06.12  Sigrid Mostad Coward og  

Tom Arne Søyland
28.07.12  Heidi Brinchmann og  

Fredrik Eckholdt
11.08.12 Silje Leite Fuglestad og Joachim Solli

 

DøDe:                  
18.06.12 Per Lia f. 1921           
30.06.12 Anna Solbakken f. 1916
02.07.12 Margot Anderson f. 1922
15.07.12 Ingeborg Jørgensen f. 1918
18.07.12 Marith Skarvang f. 1927
25.07.12 Leif Oddvar Gunnarsen f. 1925
16.08.12 Bodil Lia f. 1924

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

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

Kontonr. til menighetsbladet  2655 01 39617

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

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

Sannidal kirke og  
menighet på nett: 

www.sannidalkirke.no
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21.oktober 21.søndag i   
 treenighetstiden
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
  Offer til Kirkens SOS i 

Telemark

28.oktober 22. søndag i   
  treenighetstiden – Bots og 

bededag.
  Sannidal kirke kl. 18.00 

(OBS! Vintertid!)
 Gudstjeneste
 Arne Lauvhjell
  Offer til Norsk Luthersk 

Misjonssamband

NOVEMBER
4. november Allehelgensdag
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Allehelgensgudstjeneste
 Michael Wohlenberg
 Offer til menighetsarbeidet.

18. november 25. søndag i   
 treenighetstiden
 Sannidal kirke
  Gudstjeneste og/eller 

konsert (Juntos)
 Følg med i lokalavisa og på
 www.sannidalkirke.no 

25.november   
  Domssøndagen/Kristi 

kongedag/siste søndag i 
kirkeåret

 Sannidal kirke kl. 19.00
  Lysmesse med 

konfirmantene
 Michael Wohlenberg
  Kollekt til 

menighetsarbeidet.
 

Med forbehold om endringer

Velkommen  
til gudstjeneste!

SEPTEMBER
2.september. 14. søndag i   
 treenighetstiden
 Sannidal kirke kl. 11.00
  Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
 Konfirmantpresentasjon
 Offer til Speiderne i Sannidal

9.september.  15. søndag i   
 treenighetstiden
 Mørland gård kl. 11.00
 Friluftsgudstjeneste
 Michael Wohlenberg
 Speidernes natursti

16.september 16. søndag i   
 treenighetstiden
 Sannidal kirke kl. 19.00
 NB. Endret klokkeslett
  Gudstjeneste med 

påfølgende menighetsmøte
 Michael Wohlenberg
 Offer til menighetsarbeidet
 
30.september 18. søndag i   
 treenighetstiden
 Sannidal kirke kl.11.00
  Familiegudstjeneste og 

høsttakkefest
 Michael Wohlenberg
  Offer til misjonsprosjektet  

Sosial innsats i Bangkok – 
Nådehjemmet

OKTOBER
7.oktober 19.søndag i treenighetstiden 
 Sannidal kirke kl. 11.00
 Gudstjeneste
 Michael Wohlenberg
 Gullkonfirmanter
 Offer til menighetsarbeidet.
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Ingebjørg Lindheim 
konfi rmant 1934 
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