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Nå har jeg lyst til å synge igjen
Nå har jeg lyst til å spille igjen
Nå har jeg lyst til å takke vår Gud
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Han lover meg en evig vår tross vinterstorm og død;
for livet frem av graven går som Kristus gjennombrøt.
Slik synger vi i høstsalmen Dypt heller året i sin gang i Norsk salmebok 768.
I kirkeåret begynner vi høsten med en ”påskesøndag” i september: På høstens påskedag
(17. søndag i treenighetstiden) leser vi bibelberetninger fra de tre gangene der Jesus vekket opp døde ungdommer tilbake til livet. Og fortellinger om at Gud noen få ganger gav
slike tegn gjennom profeter og apostler også. Og jeg leste om Talita og Tabita.
”Talita kumi” sa Jesus til en jente som var død. Varsomt tok han barnet i hånden:”Vesle
jente, stå opp!”. Og straks reiste hun seg opp (Mark 5, 35ff).
Ett av øyevitnene var disippelen Peter. Han kunne aldri glemme ordene fra Jesus, når han
siden fulgte i begravelser: ”Talita kumi!”
Senere reiste Peter rundt og fortalte om Jesus som en gang hadde sagt ”Talita kumi” til en
12 år gammel jente. Og at Jesus senere døde på et kors. Men på påskedagsmorgen reiste
Gud Jesus opp fra døden.
En gang ble Peter hentet til Jaffa: En kvinnelig disippel var død, hun het ”Tabita”. Eller på
gresk ”Dorkas”, det betyr: Gasell. Kjærester i Bibelen kaller hverandre for ”gasell”. Kanskje
ble hun kalt slik av en som var veldig glad i henne? Eller folk kalte henne det fordi hun var
så rask til å hjelpe andre.
Da Peter satt ved den døde Tabitas seng og bad til Gud, da ville Kristus gi tegnet igjen.
Peter sa til den døde: ”Tabita, stå opp!” Og han rakte henne hånden og reiste henne opp
(Apg 9, 36ff).
Slike beretninger fra Bibelen gir meg håp, også når høsten kommer: At Jesus ser all sorg og
at døden ikke er slutten. Og at Jesus er med oss her i livet, alle dager, hver natt og hver dag.
La gulne hvert et blad på kvist, la falme alle strå,
Guds kjærlighet jeg vet for visst omskiftes ikke så.
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O, store Gud.

D

a jeg ble spurt om å skrive om min
salme, var valget enkelt. Det måtte
bli: O, store Gud. Salmen er skrevet
i 1886 av svensken Carl Gustav Boberg.
Som flere andre salmer ble den til etter en
naturopplevelse, en kveld han gikk hjem
fra et møte. Det var en fin varm sommerkveld. Plutselig ble han overrasket av et
kraftig tordenvær.Tordenværet var fort over
og en varm, mild vind overtok. Hjemme ble
han stående og se på naturen, Guds skaperverk, og gikk inn og skreiv teksten.
Teksten ble seinere oversatt til norsk av
Knut J. Andersen.
Vi bruker 4 vers av sangen og vers nr. 3
skal være skrevet av Trygve Bjerkrheim i
1970.
Hvorfor det er min salme? Ja, det er mange grunner til det. Den har alle de viktige
elementene i seg: skaperverket/ naturen,
under, trofasthet, hjelp, soning, oppstandelse og det evige liv. Salmen er mektig og
vakker.
I min familie har vi brukt den flere ganger, når sorgen har rammet.
Uten tvil, vil jeg si: Min salme.
Berit Synnøve Wilberg Schulze
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O, store Gud, når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden med ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes ved ditt ord.
Refr. Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
o store Gud, o store Gud.
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.
Når jeg så vet at Kristus lot oss føde,
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel.
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og tronens mål er nådd, så jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som snø.
Refr. Da bryter lovsang i fra sjelen ut,
Takk store Gud, takk, store Gud.
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KirkeSannidal Kirke gjengere
Orientering om brannsikring i

Arbeidet er delt inn i fire deler.

Fornying og oppdatering av elektrisk
anlegg. Dette var det første vi tok tak i. Fordi
feil ved elektrisk anlegg er den hyppigste brannårsaken i Norge og fordi en rapport om kirkens
elektriske anlegg viste mange feil.
I denne forbindelse har vi også installert et
styringssystem for varmen i kirken som gjør at
temperaturen holdes på et jevnt lavt nivå og settes opp når kirken skal brukes.
Det å holde en lav temperatur gjør at malerier
og interiør ikke utsettes for store svingninger i
fuktighet, noe de har lett for å ta skade av. Dessuten har strømforbruket gått merkbart ned.
Organisering av brannvern. I lovverket er
kirker klassifisert som spesielle brannobjekter.
Det kreves da at det utarbeides evakuerings- og
organisasjonsplaner, at det gjennomføres brannøvelser, at det lages reglement for bruk av kirken
og at det beregnes hvor mange personer det
maksimalt kan være i kirken. Denne beregningen
viser at maksimum antall personer er 316 i Sannidal kirke.
Organisasjonsplaner med spesifisering av
ansvarsforhold er utarbeidet og informasjonsmøte og øvelse i bruk av slokkeutstyr er avholdt
i samarbeid med ansatte og brannvesenet.

Manuelt slokkeutstyr. Dette skal bestå av
brannslokkingsapparater og brannslange. Brannslokkingsapparater er på plass og det vil i løpet
av høsten også monteres en brannslange.

Automatisk slokkeanlegg. Dette er et anlegg som skal slokke brann både ute og inne. At
det er automatisk vil si at det starter av seg selv
etter å ha fått signal fra brannalarmanlegget, som
er nytt og tilpasset slokkeanlegget.
Alarm går til brannvesenet når en detektor
registrerer røyk, slokkeanlegget utløses når en
detektor i tillegg til den første registrerer røyk.
Slokkeanlegget er basert på vanntåke, det vil
si at vannet forstøves i spesielle dyser og legger
seg som et teppe som kveler brannen. Vanntåke
har vist seg å være vel så effektivt som konvensjonelt sprinkleranlegg, samtidig som det bruker
mindre vann og dermed gir mindre vannskader i
ettertid.
Vi er nå inne i den avsluttende fasen av arbeidet
med brannsikringen av kirken.
Ny vannforsyning er lagt inn i våpenhuset. Dette ble gjort ved å bore et stålrør fra parkeringsplassen ved bedehuset og fram til ytterveggen i
våpenhuset og vannledning tredd inni. Dermed
kunne vei og kirkegårdsmur være uberørt, samtidig som drift av kirken ble lite berørt.
Monteringen av slokkeanlegget er kommet
godt i gang og forventes avsluttet i løpet av året.
Den synlige delen av anlegget vil være rør med
dyser på noen steder inne i kirken og rundt hele
kirken utvendig. I våpenhuset er det kommet
et nytt skap, som inneholder alle de tekniske
innretningene til slokkeanlegget.
Med tro på en betydelig tryggere fremtid
Trond Buen – byggeleder
Anne-Mette Bamle – kirkeverge
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om den villmarkens sønn jeg er liker jeg
å observere naturen, og da spesielt dyr. I
de siste årene har jeg kommet tett innpå
en merkelig skapning. Denne skapningen har
jeg valgt å kalle for Kirkegjengere. Kirkegjengere ses oftest på søndager og da i tidsrommet
fra ti på elleve og fram til omkring klokka ett.
Kirkegjengere kan opptre i par eller som enkeltindivider. En ytterst sjelden gang kan man
se en hel familie av kirkegjengerne samtidig.
Mine studier har vist at kirkegjengerne er
vanedyr. Dette vises spesielt på plasseringen
i kirkene. De samme individene setter seg på
de samme plassene hver gang de kommer for
å ta del i en gudstjeneste.To til tre ganger i
året blir kirkene fylt av konfirmantfamilier og andre skuelystne, noe
som fører til at kirkegjengernes faste
plasser blir tatt før kirkegjengerne
viser seg i kirken. En gang fikk jeg
observere dette fenomenet. Kirka
var nesten helt full, til og med den
fremste benken var opptatt, og et
kirkegjengerpar var på vei inn i kirken. Da de fikk se at benken som de
pleier å sitte på var full, stoppet de
helt opp. De ble stående i midtgangen i opptil tretti sekunder før de
hadde kommet til seg selv igjen. Jeg
var nå veldig spent på hva kirkegjengerne ville gjøre. Spørsmålene som
jeg stilte meg var: Ville de snu og gå?
Ville de bli aggressive og kreve sine
plasser? Eller ville de finne seg noen
andre plasser og være fornøyde med
å se mange folk i kirken? Til min lettelse så fortsatte paret videre innover
i kirken, fant seg noen artsfrender og
satte seg ned der.
Etter at kirkegjengerne har vært
på gudstjeneste er det tid for mat.
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Kirkekaffen er det sosiale samlingspunktet
der kirkegjengerne spiser kaker og kjeks, og
drikker kaffe eller rød saft. Det er også der de
kan snakke sammen og dele historier, erfaringer og siste ukes gjøremål. Etter at kaffen er
drukket opp og kakene er spist, går de hver til
sitt. Resten av uka blander kirkegjengerne seg
med resten av folket og oppfører seg som folk
flest. Hvis du også vil oppleve denne heftige
naturopplevelsen og komme tett innpå en
kirkegjenger, så vil jeg anbefale å møte opp i
en kirke litt før klokka elleve på en søndag.
Så kan du også oppleve hvor hyggelige disse
kirkegjengerne er.
Ruben Hofsli Eikeland
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INNFLYTTEDE

J

Sannidøler

eg ble født i juni 1945 i Oslo. Vokste
opp på Rodeløkka. Farmor og farfar
hadde et hus med stor hage full av
trær og busker. I tverrgatene rundt oss
var det både fars og mors slektninger, en
kan si at det var en liten grend i byen.
Huset hadde 6 leiligheter, skredderverksted og melkebutikk.Til melkebutikken
hørte en av leilighetene, i de resterende
bodde nær familie. Skredderverkstedet
ble drevet av mormor og her hjalp oldemor, to tanter, min mor og meg. Jeg vokste opp med duren fra symaskinene og
lukten av tøy. Min familie på morssiden
var veldig glad i sang. Så her på verkstedgulvet hørte jeg skillingsviser (som alltid
endte tragisk) og salmer. Hver søndag tok
oldemor meg med til søndagsskole i St.
Paulus kirke. Det var her jeg hadde min
første store religiøse opplevelse. Da jeg
var 5 år fikk jeg være med på den voksne
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gudstjeneste, i pausen mellom søndagsskolen og gudstjenesten spilte organisten
på orgelet. Noe mer mektig og besettende musikk hadde jeg aldri hørt. Jeg
måtte holde meg godt fast i oldemor for
ellers var jeg redd for å forsvinne inn i
musikken og sveve opp til Gud.I mange
år trodde jeg at det var slik sjelene kom
opp til Gud; til full orgelmusikk.
Jeg utdannet meg til førskolelærer og i
1967 var jeg ferdig. Jeg jobbet litt rundt
i Norge. I januar 1970 ble jeg ansatt som
styrerassistent ved et barnepsykologisk
skole og hjem for gutter fra 7-15 år. Da
det var vanskelig å få lærer til skolen ble
jeg lærer på småskoletrinnet. Vi hadde alltid mellom 8 – 10 gutter. Her jobbet jeg
frem til sommeren 1973. Dette hjemmet/
skole lå i Tana i Finmark og ble drevet av
Samemisjonen. Her brukte de en aftenbønn som jeg ble veldig glad i.

Bønn av Frans av Assisi.

Herre! Gjer meg til redskap for din fred.
Der hat er - lat meg så kjærleik,
tilgjeving der det er urett,
semje der det er tvil,
von der det er mørker,
glede der det er sorg.
Guddommelege meister
Lat meg ikkje streve så mykje etter å
være frimodig som å trøysta andre.
Ikkje så mykje etter å bli forstått som å
forstå.
Ikkje så mykje etter å bli elska som å
elske.
For berre når vi gjev, får vi.
Når vi tilgjev, får vi tilgjeving.
Og idet vi døyr, fødes vi til evig liv
Påsken 73 bestemte rektor og jeg å ta
de av guttene som måtte bli igjen på
hjemmet av forskjellige grunner med på
gammetur på Finmarksvidda. Så vi dro
avgårde med sekker, spente på oss sleder
og hadde med oss fem gutter. Langfredag
bestemte vi oss for å ha en enkel gudstjeneste med sang og bønn, den skulle
være ved midnatt. Å høre disse spinkle
guttestemmene løfte seg mot den mørkeblå stjernehimmelen og som avslutning
holde rundt hverandre og be Frans av
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2013

Asissis bønn ; noe nærmere guddommen
og hans skapelsesverk har jeg aldri følt
meg, verken før eller senere.
Etter 3 ½ år i Tana fikk jeg en utdannelsesstilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kristiansand. Her
utdannet jeg meg til klinisk pedagog. Her
møtte jeg Jan og før det var gått et halvt
år var vi gift. Etterhvert slo vi oss ned
i Sannidal. Jeg fikk jobb som spes.ped.
med hovedtyngden på barn 0-10 år.Da
Liv og Odd Hilmar Rødsvik ville starte
opp med nye speidere meldte alt for
mange sin interesse, så de trengte hjelp.
Jeg tok kurs i Skien slik at jeg kunne lede
småspeiderne. Dette ble noen moro år,
med fine turer og mye latter. Dessverre
satte leddgikta en stopper for både dette
og arbeidet. Så jeg ble uføretrygdet frem
til jeg ble “ordentlig” pensjonist.
Vi er så heldig at sønn, svigerdatter
og barnebarn har fått jobb og barnehageplass her og har slått seg ned i Sannidal.
Jeg har fått den gleden igjen å følge
med et lite menneske som undrer seg
over livet og utfordrer oss. Det siste han
lurte på var : Hvis Gud er overalt, hvorfor
kan jeg ikke se ham da? 
Kate Kilen
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I ny kledning

D

et er å håpe at mange har lagt
merke til at uthuset ved Mo bedehus har fått en skikkelig ”ansiktsløftning” i høst:Dører er reparert og endel
bord skiftet ut. Og den friske rød fargen
gjør susen. Men åpner du døra, finner du
spor fra en tid da kravene var mindre og
standarden enklere, for lett skjult under
diverse materialer står fortsatt den gamle
”toseter`n” der...
Fint at uthuset nå er satt skikkelig istand
(fristende å si restaurert), og det har denne
dugnadsgjengen æren for: Olav Bråtane,

Bilder før og etter.Vi presiserer at det
henspeiler på uthuset – vi har ikke
etter-bilder av dugnadsgjengen.
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Dag Jørgensen, Lars Jacob Moe og Torgny
Skarvang.
Torill Bjørn
PS. For å yte andre bedehus rettferdighet
kan redaksjonskomiteen melde at utedoen
ved Kjølebrønd bedehus i følge pålitelige
kilder har fått et malingstrøk innvendig.

Det skjedde…
JUNI
Juni måned innledes med at (nesten)
alle prestene i Bamble prosti reiser på
studietur. Sannidalspresten er selvsagt
med – også som språkkyndig (!) .Turen
går nemlig til byer i Tyskland der Martin
Luther holdt til – for 500 år siden. Dette
er forøvrig omtalt i forrige menighetsblad.
Uten prest blir det såkalt lekmannsgudstjeneste. Etter vanlig mønster, men
likevel litt annerledes. Kjellfrid Nyhus
leser bibeltekster.Torill Bjørn og Øyvind
Barland er begge utfordret på å dele sine
tanker om bibelteksten som omhandler
Nikodemus som kom til Jesus om natta.
Kristin Wohlenberg spiller fløyte og
piano. Det blir velsignelse også – i form
av sangversjonen av bibelordene fra 4.
Mosebok. – Herren velsigne deg og bevare deg... Det er Ellen Stensvold som gir
oss både denne og andre flotte sangnummer.
Midt i juni måned er det som vanlig Gautefallstevne for alle menigheter
i prostiet. Men de alltid morgenfriske
sannidøler rekker en morgenbønn før
dette. KRIK (KristenIdrettskontakt) har
overnatting på Mo bedehus denne helga
og er også morgenfriske. Det er mange
mennesker i kirkebenkene kl. 9 denne
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2013

søndagsmorgenen. En fin samling – med
nattverdfellesskap.
Siste søndag i måneden er det vikarprest Håvar Norendal som har gudstjenesten. Det er dåp av lille Hermine. Offeret
denne dagen går til Skjærgårds Music
and Mission. Mange fra Sannidal reiser
til denne festivalen på Risøya først i juli
måned.
Alle som har vært i nærheten av Sannidal kirke denne sommeren har sett at det
har vært mye graving på mange steder
ved kirken og Kirkestua. Gravingen starter i juni – det er første fase i installering
av slokkeanlegg i Sannidal kirke.
JULI
Første gudstjeneste i juli er ved prosten,
Bente Heibø Modalsli. Denne dagen er
alteret et blikkfang. Nydelig pyntet med
med sommerens vakre blomster.Takk til
alle blomsterpiker. Dere gjør kirkerommet enda vakrere!
21. juli er det igjen tidlig morgenbønn,
denne gang ute på kirkegården. Mecky
prest skal videre til gudstjeneste på Stråholmen.
Neste søndag er det også planlagt
utegudstjeneste, denne gang på Bygdetunet. Etter sol hele uka før er været denne
dagen overskyet og litt utrygt. Klokka
9

>

kvart over ti kjenner vi noen regndråper.
Men – det blir med disse, og folk lar seg
heller ikke skremme. Det blir mange
mennesker på denne kombinerte olsokog misjonsgudstjenesten.
Denne dagen er det utsendelse av misjonærer. Sannidalsgutten Tarjei Jørgensen
og ektefelle Ingrid Randby Jørgensen reiser i august til Mongolia – som utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband.
De skal være lærere ved skolen i Khovd.
Administrasjonsleder i Misjonssambandet, Region Sør (og Kammerfossgutt)
Sven Åge Solli er med under gudstjenesten og forbønnshandlingen.
Etter gudstjenesten kan alle som vil
få julekake bakt av Ingebjørg Moe og
Sigrunn Bråtane.Takk til damene!
Vi hopper litt i tid og følger Ingrid og
Tarjei på bloggen deres. Sist i august
ankommer de Khovd – som de omtaler
som hjemme! De deler inntrykkene fra
det de betegner som en søvnig småby
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med vennlige mennesker, kuer som ferdes omtrent akkurat der de selv ønsker
det og med rovfugler i hopetall som kontinuerlig kretser over byen. Bildene viser
et land med mektig natur. Du kan lese
mer, og se flere flotte bilder på http://
ingridogtarjei.wordpress.com/
AUGUST.
Etter ferien er det mer graving ved kirke
og kirkestue og garasje. Oppgradering av
vannledninger, og det blir vann og strøm
i den nye garasjen.
Etter ferien, ja... Snart går menighetsaktivitetene sin vante gang igjen. Noen
mandager er det menighetsråd, tirsdag er
det Juntos og konfirmanter, onsdag er det
Laudate, torsdag øver barnekoret – og
fredagen er SMUK sin. Søndag er gudstjenestedag. Da kommer kirkegjengerne...
Se hva Ruben skriver på side 5.
Søndag 18. august er 6-åringene invitert
til kirken. Gustav og Sebastian har takket

ja – og kommer gjerne hele midtgangen opp for å få 6-årsboka og et gjøresammen-hefte. De får velfortjent applaus.
Applaus er det også for dåpsbarnet
Natalie. Heldige Natalie har mange flinke
kusiner.Tomine, Ada og Kristine leser
dåpstekstene. Jonette spiller på fløyte,
den vakre melodien fra Emil i Lønneberget – Du ska inte tro det blir sommar.
Og Mecky prest forteller om Adam og
Eva, og om Jesus og korset. Dette står det
om i seksårsboka.
Søndagen etter er de innbudte i en annen alderskategori. Det er konfirmantene
fra 1963 som er invitert til gjensyn, på
dagen 50 år etter at de stod til konfirmasjon.
Noen gullkonfirmanter husker faktisk
hvilke salmer de sang i løpet av konfirmasjonstiden, og de brukes også i
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gudstjenesten 25. august 2013.Telemann
trio spiller, Robert Czyz på fiolin, Mecky
Wohlenberg på cello og Kristin Wohlenberg på fløyte.
Mange gir uttrykk for å sette stor pris
på treffet, både gudstjeneste, god mat
på bedehuset etterpå og ikke minst det
å treffe hverandre igjen. Dette kullet
av konfirmanter hadde både tvillinger
og trillinger – og alle fem er der. En av
dem – Grethe Holtane Mostaul – synger
ved festen på bedehuset etterpå. Salmen
Kven kan seia ut den gleda – melodien
er en norsk folketone. Utrolig vakkert.
Bilde av gullkonfirmantene ligger under
nyheter på www.sannidalkirke.no
Sent i august. Det er sommertemperaturer – og kirkegården er vakker og velstelt.
Palmar kirkegårdsarbeider sørger for at
gresset klippes, og de mange besøkende
vanner og steller, og bytter innimellom ut
blomster som har gjort sitt. Et kirkegårdsbesøk rommer både vemod, ettertanke
og omtanke.
Juntos er i ferd med å øve inn program
til en samarbeidskonsert med Porsgrunn
Soul Children. Se annonse siste side.
Dette skal vi høre mer om i neste nummer av menighetsbladet.

Kari Skarvang
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Levende misjonærer på besøk

T

på KRIK!

o langveisfarende gjester holdt andakt
på KRIK 4. september. Angelika Wohlenberg og hennes mann Erwin - som
begge er bosatt i Tanzania - fortalte om sitt liv
og virke blant Massaibefolkningen i Nord-Tanzania. Ungdommene fikk høre hvordan Jesus
kan hjelpe i truende og vanskelige situasjoner:
En var de ute på oppdrag og teltet i bushen i
nærheten av en Massai-boma. (En boma er en
boplass med flere runde hytter - innhegnet av
høye tornehekker - til beskyttelse av mennesker og kveg - mot fiender og ville dyr) Med
ett kom det en fremmed bil forbi om natta og
stanset i nærheten - noe som mest sannsynlig
var røvere. Mens Angelika og hennes kolleger
satt og skalv i teltene sine, kom vennene fra
Massaibomaen og hentet dem. Glade forlot
de teltene sine og snek seg bort til bomaen
i mørket, og lettelsen var stor da de endelig
kom innenfor de høye beskyttende tornehekkene og så porten bli stengt mens høye
massaikrigere utstyrt med lange, spisse spyd
holdt vakt på alle sider.Trøtte, men trygge
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kunne de legge seg på kuskinnet på det harde
gulvet i en massaihytte bygget av stokker og
kumøkk iblandet leire. Det ulmende bålet
fylte lufta med røyk, og moskitonett fantes
ikke der. Likevel: De var trygge, de var hos
venner, nå kunne de sove og hvile uten frykt.
Fortellingen ble til en lignelse: Slik er Jesus!
Han er en venn som redder oss ut av fare. Han
vil redde oss ut av situasjoner som kan ikke er
bra for oss. Han vil ha oss inn i sin boma - og
gi oss beskyttelse og vern, fred og trygghet.
Men kanskje vil vi ikke? Kanskje syns vi det er
mer komfortabelt slik vi har det? Vi ser ingen
farer og aner ikke uråd? For Angelika kunne
det vært lett å velge det koselige teltet med
ordentlig madrass, frisk luft og moskitonett.
Men det var ikke trygt! Heldigvis opdaget de
det - og heldigvis hadde de venner som kunne
hjelpe dem! Jesus er en sånn venn! Våg å stole
på ham! Dette var det Krik-ungdommene fikk
høre om da misjonærene fra Tanzania var på
besøk!

Angelika Wohlenberg har jobbet som misjonær i Tanzania i 30 år. Hun er
utdannet sjukepleier og jordmor. I sitt arbeid blant massaibefolkningen
driver hun oppsøkende helsearbeid - sammen med evangelisering og hjelp til
utdanning. Siden 1997 har hennes arbeid blitt støttet av organisasjonen Help
for the Massai og baserer seg på innsamlede midler og gaver. De driver et
skoleinternat i storbyen Arusha, der jenter fra avsidesliggende massailandsbyer
kan bo mens de går på skole. De har bygget opp en skole i massaibyen Malambo
på steppelandet i Nord-Tanzania. I tillegg driver de en omreisende helseklinikk,
opplysningsarbeid om helse, barn og hygiene - og ikke minst evangelisering
og opplæring i kristen tro. “Help for the Massai” jobber tett sammen med den
lutherske kirken i området - og med lokale afrikanske misjonsarbeidere.

Gratulasjon!

SMUK

(SannidalMenighetsUngdomsKlubb) vil
gratulere Marianne Lofthaug med seieren
i beste heiagjeng under en rompeldunkturnering på Valdres folkehøyskole nå i august.
Vi er stolte av hennes prestasjoner.
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2013
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kiltet fanger oppmerksomheten: ”Velkommen til veikirke.”
Og bare en liten avstikker fra
E-18 mot Arendal finner du
Austre Moland kirke - en av de såkalte
veikirkene her i landet. Den ligger der i
sommergrønt, fagert landskap. Et sted det
er godt å stoppe denne varme julidagen.
Kirken er en korskirke - på en måte en
forstørret utgave av vår egen - og er spesiell med sine fire små tårnspir rundt hovedspiret. Et vakkert bygg fra slutten av
1700-tallet. Inne blir man imponert over
malerier og dekor i tak og gallerifronter.
Altertavlen som er skåret ut i tre, er også
verdt å studere. En kulturskatt dette, men
også så mye mer..
Ifølge Wikipedia skal en veikirke ligge
nær en trafikkert vei, være åpen minst

En kirke langs veien
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5t om dagen i sommerukene tilby enkel
servering og ha info.materiell tilgjengelig.
I vårt eget prosti har vi en helt spesiell og
annerledes veikirke, nemlig Olavskirken
i Bamble. Her tilbys ingen servering,
men til gjengjeld er den åpen døgnet
rundt, året rundt. Og takhøyden er stor..
Olavskirken er ruiner etter en steinkirke
fra før 1150 - Skeidi kirke - og ligger
midt på Bamble kirkegård. Den skal ha
vært den største gamle steinkirken i
Telemark,sannsynligvis en slags fylkeskirke med høy status. Helt til 1738 omfattet
Skeidi sogn Sannidal, Skåtøy, Kragerø og
Bamble. I 1845 ble endel av kirken revet
og steinene brukt som grunnmur i den
nye kirken her.
Innerst i ruinen, ja bare som en liten
utvidelse av ruinveggen og noen få kvadratmeter stort, finner du Mariakapellet.
Vigslet i 1988 av biskop Halvor Bergan
og åpen for veifarende hele døgnet. En
helt egen stemning her inne. Støyen fra
E-18 når ikke inn gjennom de tykke veggene, og det enkle intime kirkerommet
innbyr til ettertanke og stillhet. Her kan
man stoppe opp, koble ut stress og travelhet for en liten stund. Og ønskes noe
mer kan en Bibel på alteret gi et ord med
på veien videre.
Torill Bjørn.
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Sannidal Menighetsblad
1973
Over 5 000 kroner til
Kirkens Nødhjelp
Ofringen i Sannidal kirke 1. juledag
innbragte kr. 4905, og 2. juledag i Kjølebrønd kr. 270,-, begge dager til Kirkens
Nødhjelp!
Sannidal Menighetsblad nr. 1 1973
Julaftensgudstjenesten
slo så godt an at en kanskje vil la den
bli en tradisjon heretter. Skolebarnas
innslag med sang og musikk var meget
vellykket. Det har vært nevnt at en også
burde ha gudstjeneste i kirken nyttårskvelden. Vi stiller oss mer tvilende til
dette og kommer til å tenke på en notis
i det berømte vittighetsblad Trangviksposten:
«Under den åndeløse stillhet i
Omberg kirke nyttårsaften hørtes en
høylytt snorking på nederste benk».
Sannidal menighetsblad nr. 1 1973
Sannidalsuttrykk
Noen har etterlyst flere av de gamle
sannidalsuttrykkene som vi har trukket fram i lyset her i bladet fra tid til
tid. Vi må nok innrømme at forrådet
er ikke så stort når det gjelder dette
stoffet, og nå en tid har vi nok hatt ei
«armodsbøye» i så måte. Men her har vi
altså funnet noe! Ei armodsbøye betyr
en tilstand av tretthet som kan komme
over en stakkar av og til.
Sannidal menighetsblad nr. 2 1973
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THOR LIEN ANSATT SOM
ORGANIST I SANNIDAL
Organist Halvor Gjerde sluttet egentlig
i stillingen 1. juli i fjor, men har holdt
på nesten et helt år til da det ikke
lyktes å få søkere til stillingen. Nå har vi
imidlertid vært så heldige å få ny organist.Thor Lien, Kjøllbrønn, har allerede
fungert noen måneder i stillingen, og
han er nå ansatt fast fra 1/7. vi er meget
takknemlige for at Thor Lien har funnet
å kunne påta seg denne oppgaven, og
vi er ganske sikre på at han vil greie
den godt. Det er med stor glede vi ønsker han velkommen som medarbeider
i kirken!
Sannidal menighetsblad nr. 5 1973
TA BARNA MED!
Det er en ting jeg så gjerne vil si fordi
jeg lenge har tenkt på det:
Ta barna med på møter og i kirken. Det
er nok ikke så farlig om de sitter litt
urolig. Kanskje ikke de andre legger
så mye merke til dette som foreldrene
gjør selv. Og om en ikke synes at barna
forstår så mye av det som blir talt, vil
de nok sikkert ha fått med seg noe
likevel. Det kan dukke opp siden. De
får med seg et inntrykk som blir sittende igjen. Snart kan den tida komme
da dere ikke kan få med dere barna på
slike steder, når de blir store og ikke vil
gå med. La barna bli med dere i kirke
og bedehus!
N.N.
Sannidal menighetsblad nr. 5 1973

VÅR NYE BISKOP
Erling Utnem, besøkte Bamble prosti
31.8 og 1.9. det var møte med prestene, offentlig møte i Kragerø kirke og
samvær for menighetsrådsmedlemmer.
Alt i alt et meget givende besøk. Vi har
fått en biskop med stor omsorg for
menighetene og prestene og med en
åndelig kraft i sitt budskap som gjorde
sterkt inntrykk.
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1973
Ti og en halv kilo penger
Fikk barnesekretær Birgit Salomonsen med seg til NMS’s kretskontor i
Skien etter Barnas Misjonsdag i Sannidal kirke søndag 16. september. En
bruker å la kretskontoret ordne med
opptellingen ved disse anledningene,
for misjonsbøssene inneholder jo en
masse småpenger som det tar for lang
tid å telle opp etter kirketid. Vi har
ennå ikke fått beskjed om hvor mye
penger det ble av det, og vi håper Birgit
Salomonsen kom vel fram og ikke ble
tatt for å være bankraner da hun fraktet
den tunge pengesekken med bussen.
Sannidal menighetsblad nr. 7 1973
Gamle Sannidals-uttrykk blir
som nye
Nå er tiden inne for at det kan bli svekholt på veiene, og det er best å kjøre og
gå forsiktig. Hvis kulden setter inn, kan
fjorden komme til å bli til meins. Slik
talte en Kjølebrønds-mann forleden
dag. Han så alvorlig på situasjonen når
det gjaldt vær og føre. Men hva mente
han egentlig? «Svekholt» vil si at det
er glatt, men med snø over slik at en
ikke ser det. (Kanskje det han noe med
svikefullt å gjøre, en blir lurt, altså?) Når
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2013

det ligger is på fjorden uten at den er
så sterk at en kan ferdes på den, og isen
er til hinder for båttrafikken, sa en i
gamle dager at fjorden var «til meins».
Sannidal menighetsblad nr.8 1973
NYTT MENIGHETSRÅD
Ved valget på nytt menighetsråd 18.11.
ble resultatet slik: Finn Johansen, Åge
Solli, Kari Dobbe, Knut L. Dobbe, Marit
Laug, Dagny Rimstad. Varamenn:Torgny
Skarvang,Theodor Halvorsen, Mari
Lindheim, Gerd Mo, Nils Lyngstad. 86
stemmer ble avgitt.
Vi sier takk til de som nå går ut av
menighetsrådet og velkommen til de
nye! Særlig fortjener Aslak Lofthaug
en hjertelig takk for sin innsats som
formann i de siste 4 år. Det er ikke lite
arbeid som faller på en formann. Men
Aslak er en meget dyktig og «resleilig»
mann til slike oppgaver. (Resleilig er et
Sannidals-uttrykk som vi antar er vel
kjent!)
Sannidal menighetsblad nr. 9 1973
KOM TILBE HAM, GUDS UNDER
Vi sender dere alle, kjente og ukjente i
vårt vidstrakte bispedømme våre beste
ønsker om en velsignet julehelg og et
godt nytt år i Jesu navn! Vi takker for
den hjertelige mottakelse vi har fått
alle steder rundt i prostiene i høst, og
vi ser med glede fram til møte med nye
menigheter i det nye året. Må Gud i
1974 gjeste både hjertene, hjemmene
og menighetene i bygd og by med kall
til tro og tjeneste!
Aase og Erling Utnem.
Sannidal menighetsblad nr. 9 1973
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SANNIDAL

Støtt våre
annonsører,

de støtter oss!

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

Døpte:
30.06.13 Hermine Jacobsen Flatland
18.08.13 Natalie Eckholdt
PedersenLiverød Svenum
15.09.13Terje
Margrethe
Tlf:
901 36 115
• tppost@online.no
15.09.13
Mathias
Johnsen-Johannessen

Terje Pedersen

Telefon 35 98 40 00

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

TERRASKADEFORSIKRING
SKADEFORSIKRING
TERRA
blir formidlet av Kragerø Sparebank
blir formidlet av

Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Støtt våre
Bakeri
Kragerø  35 98 11 15
de
Vi annonsører
arbeider med; VENTILASJON,–INNEKLIMA,
Volum E-18

35 99 22 21innen næringsbygg.
VARME
OG ENØK,
hovedsaklig
støtter
Bakeri
Kragerø: P. A. oss!
Heuchsgt. 25
TERRA SKADEFORSIKRING

Sannidal Bilverksted
og bensinstasjon
blir formidlet
av
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no

Tlf. 35 98 65 00
Kragerø
Sparebank

Kragerø
Kragerø Sparebank
Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Kragerø Sparebank

Kragerø Sparebank

Døde:
22.06.13 Knut Eikeland
26.06.13 Thomas Klausen
Bakeri Kragerø 35 98 11 15
01.07.13 Johny Hegna Lager
Volum E-18
35 99 22 21
29.07.13 Erna Lillie Halvorsen
07.08.13
VidarP. A.
Heistad
Bakeri Kragerø:
Heuchsgt. 25
20.08.13 Øyvind Pedersen
24.08.13 Eva Liane

f. 1934
f. 1985
f. 1927
f. 1922
f. 1953
f. 1929
f. 1946

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»

«Lokalbanken siden 1840»

www.drangedalsbanken.no

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
Kragerø & Drangedal
Begravelsesbyrå

Støtt våre annonsører,
de
støtter
oss
Sannidal
Landhandel
• Telefon
35 99 02 57
Tlf.:
35 99
74 00
www.drangedalsbanken.no

14

– etablert 1960 –

14Vakttelefon: 35 98 21 94
18

www.bkd.no

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75
SAME0109 14

18
0 Kontonr. til menighetsbladet 2655 01 39617
15
22
Menighetskontor for Sannidal og Helle
H
08 sokn
A Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
30 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

Telefon 35 98 40 00

Kragerø Sparebank

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

TAKK!

Menighetsrådet takker Trond Farsjø og
Kragerø Hagemiljø as – som har gitt nye
potentillabusker til beplantning bak bautaen ved inngangen til Sannidal kirke.
10-03-09 05:33:33
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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

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

VI ER HER – ALLTID!

19

Velkommen
til gudstjeneste!
OKTOBER

6.oktober: 20. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
Inger Øybekk
Offer til Prosjekt
funksjonshemmede på El Alto
20.oktober: 22. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Laudate
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet
27.oktober: 23. søndag i
treenighetstiden – Bots- og
bønnedag (OBS: Vintertid)
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp
Offer til prosjekt Sosial
innsats i Bangkok

NOVEMBER

3. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Laudate
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

Lørdag 9. november
SMUK arrangerer
ungdomskonsert
Se lokalavis eller
www.sannidalkirke.no
Torsdag 14. november
Sannidal kirke kl. 18.00
Kor-konsert
Octopus, Marcel
Singers, Kragerø
Damekor og Laudate

17.november: 26. s. i
treenighetstiden
Sannidal kl. 11.00
Michael Wohlenberg
Familiegudstjeneste
4-årsboka
Sannidal kirkes barnekor
Offer til menighetsarbeidet
24. november: Kristi
kongedag – siste i kirkeåret
Sannidal kirke kl.18.00
Lysmesse med
konfirmantene.
Michael Wohlenberg
Juntos og Gruppa
Kollekt til Kirkens Bymisjon
i Kragerø

DESEMBER

1.desember: 1. søndag i
advent
Sannidal kirke kl.11.00
LysVåken-gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Med forbehold om endringer

KONSERT OG MUSICAL

Tirsdag 29. oktober kl. 19.30
Juntos – Sannidal Soul Children, Gruppa,
Porsgrunn Soul Children og Porsgrunn
Soul Teens har konsert og oppføring
av musicalen Victory i Porsgrunns nye
kulturhus Ælvespeilet

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

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerke

