SANNIDAL
SANNIDAL OG H

MENIGHETSBLAD
MENIGHETSBLAD

SEPTEMBER
JUNI
2010 2015

NR.NR.
3

2 75. ÅRGANG

Lær oss å dekke et
langbord i verden
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seg mette fra.
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Et langbord i verden
D

e nye konfirmantene var på
konfirmanthelg på Fjordglimt
leirsted nå i september, sammen
med ungdomsklubben SMUK. I matsalen
på Fjordglimt henger teksten til ”Jordbærsangen”, skrevet av Vidar Kristensen
og Kristin Solli Schøien (nummer 766 i
den nye salmeboken):

ker på barna som vandrer på trette
bein, holdt i hånden av engstelige og
rådville foreldre. La dem komme fram
til vennlige havner og til gjestmilde
byer der de kan finne nye hjem. Og vi
ber om at mange kan få oppleve den
gleden at de en gang kan vende tilbake
til sine kjære hjemplasser.

Herre, din jord bærer mat nok for alle.
Takk for den delen du vil vi skal ha.
Lær oss å dekke et langbord i verden
som alle kan reise seg mette fra.

På konfirmantleiren tenkte vi på gutten
som gav sin matpakke til Jesus. Ingen
kan hjelpe alle. Men alle kan hjelpe
noen: Et smil eller et oppmuntrende
ord kan løfte opp. Og vi kan gi praktisk
hjelp til dem vi har rundt oss. En bønn
når mye lengre enn vi tror og slipper
Jesus til i situasjonen. Og den som ber,
blir samtidig motivert til å gi. Og penger
kan brukes til å hjelpe mennesker i sine
nærområder og på fluktveiene.

På konfirmantleiren hørte vi bibelteksten om at Jesus en gang gav mat til over
5000 mennesker i ødemarken. Først
utfordret Jesus sine medarbeidere til å
skaffe mat til folket. Men de hadde ikke
nok mat selv. Så var det en gutt som gav
sin matpakke til Jesus. Jesus velsignet
maten og ba bordbønnen og brøt brødet.
Disiplene gikk i skytteltrafikk og delte ut.
Og alle ble mette.
Jeg har ikke noe svar på hvorfor det er
så mye nød og urettferdig fordeling på
jord. Men jeg ser at mange katastrofer
er menneskeskapte. Og når det gjelder
naturkatastrofer kunne vi gjort mer for
å demme opp for konsekvensene. Det
er de fattige land som rammes mest av
katastrofer. Og det er de fattige land som
tar i mot flest flyktninger.

Herre, vi reiser oss mette fra bordet.
Takk for de kreftene vår kropp har fått.
Nye skal sitte ved bordet og spise.
Hvis du får fordele, har alle nok.


Mecky Wohlenberg

D

enne spalten burde nok egentlig hete «en av mine salmer»... Å velge bare en er
ikke enkelt. Salmeskatten er så rikholdig, og må brukes så mye som mulig!
«Deg å få skode» er så nær toppen av lista jeg kan komme. Den favner dybden i mysteriet, himmel-lengt og tilbedelse. Kort sagt mye av det vi lett mister av syne i vår rike,
overrasjonelle og sekulariserte hverdag.

Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg,
kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der.
Amen.

Norsk salmebok (1985) nr. 479
Norsk Salmebok (2013) nr. 482
Tekst: Irsk – fra 700-tallet. Oversatt av Arve Brunvoll 1978
Melodi: Irsk folketone

I Sannidal kirke den 13. september
var det ofring til å hjelpe flyktningene
i Europa. Og vi ba denne bønnen: Vi
ber for hver enkel flyktning.Vi ten-

Dette er ingen liten bønn. Den kan bære oss gjennom livet, og ved Guds nåde helt inn
i Hans evige rike: Vær Du mi tru! Amen!

Varm hilsen, Tom Einar Andersen
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To innflyttere
til Kjølebrønd
Jan: Å flytte til Kjølebrønd som en ukjent
er ikke det letteste. Lite samfunn med
spredt bebyggelse gir følelse av ensomhet,
men også litt felleskap. Ved integrering i
de få, men faste sammenkomster blir en
jo kjent med folk som bor her. Etter verv
i Kjølebrønd Vel, som sekretær, klarte jeg
å gjøre hele bygda sammensveiset ved å
blande fornavn og familienavn til en herlig
suppe, slik at alle ble i slekt med hverandre.
Heldigvis ble jeg tilgitt.
Etter noen år inviterte jeg min tilkommende kone hit, slik at hun kunne se hvordan det var her. Siste kvelden var det felles
bålbrenning i Kjølebrøndskilen.Til hennes
store sorg, så hun kvaliteten på pallene som
ble brent, at det gikk an!!!!! I Venezuela,
hvor hun flyttet fra, var kvaliteten utmerket,
som hun kunne kjøpte til sitt forretningslager! Det var begynnelse av sitt kommende
liv i Norge!
Esperanza: Det var en høstdag 2002 da
jeg kom til Kjølebrønd, for å dele resten av
mitt liv med den snilleste mann som jeg
har truffet, nemlig min kjære Jan Henrik
(utflyttet fra Porsgrunn). Vi var gift allerede
i noen måneder, men lidenskap for min
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jobb gjorde at jeg reiste tilbake til Venezuela, etter giftemål i Miami. Ja, vår kjærlighet
hadde reist en stund, og vi hadde kjørt noen
miles. Dominikanske Republikk, Venezuela,
Colombia, USA og til slutt Norge.
Jeg hadde flyttet til Venezuela i 1985, etter
at mitt første ekteskap i Colombia ble slutt,
men ikke kjærligheten. Sorgen var jeg i en
stund, egentlig for lenge, nesten 2 tiår.Tiden
for å snu livet mitt hadde kommet, og min
datter som hadde vært utvekslingstudent i
Tromsø, hadde store planer for begge to.
Jan: Hun var nesten ferdig på 5 års utdanning på universitet, og hadde bestemt seg
for å flytte til Norge, og gifte seg med en
nordmann. Men hun ville ta meg med henne. Det var galskap, sa jeg! Allikevel, begynte
jeg å involvere meg i den som jeg trodde
var et moro eventyr. «Spraydate” Norge! Ja,
det var veien å gå! Etter noen uker, ringte
telefon fra Norge. Oh, my God, oh my
God… det var bare det som jeg kunne si!
Esperanza: Men Jan Henrik alt var bra,
stort sett.Tross alt de positive opplevelse,
må jeg innrømme at det ikke er lett å være
innvandrer i Norge. Det er mye som man

INNFLYTTEDE SANNIDØLer
må endre i sitt liv, mye som man kan ikke
endre men akseptere, eller resonnere seg til.
Språk, fordommer, kulturforskjell, lite sjanse
i arbeidsliv, er noen av de store utfordringene. Klima har ikke vært et problem for
meg, selv om jeg hadde bodd i tropiske
land hele mitt liv. Derimot, var vinter veldig
vakkert, og å måke snø har vært en kjempe
kul trening.
Det sosiale livet i Kjølebrønd har vært
veldig artig, utenom den vanlige. Alltid skjer
det noe her og der, og damene er veldig
kreative og oppfinnsomme, jeg føler meg
privilegert for å være et medlem i den «eksklusive klubb», kallet Filleklippen.
Fordommer: I løpet av de årene som jeg
har bodd her har jeg hørt mye rart, men
jeg vil peke på noe av det mest merkelig,
eller sårende som jeg jeg hørt!
Har du vært på skole en gang?
Fra en «kollega» som vet at jeg er høyutdannet: Har du brukt en datamaskin? Ja,
da! Kan du Excel? osv
Fra en sjef på avdeling til en stor konsern:
Om du ikke får jobb som ingeniør, skal du
importere kokain fra Colombia? :-(
Fra en annen «kollega», på kantine til en
forskningssenter: Drikker du ikke kaffe? Ja,
det gjør jeg, men nå har jeg lyst til en cola.
Ah, det er fordi den har kokain!
Det har vært en god del sårende kommentarer, og den verste kom fra en flåsete
«bekjent». Jeg hadde ikke en samtale med
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han, men han blandet seg inn for å påstå:
Colombia er bare kokain og narkos!
Så flåsete, eller uvitende kan man ikke
være!
Politikk: Det har vært noe av det beste
som jeg har opplevd her. Snille, men tøffe
mennesker som brenner for sine saker.
Jeg synes at å engasjere meg i Kragerø
politikk har vart svært positiv, og har gitt
meg en bredere horisont om Norge og
dens befolkning. Men verden er i konstant
endringer, så er det med folk. Snillhet er
en verdifull egenskap i nordmenn, men
grense med naivitet er veldig tynn. Vi må
være varsom, og jeg mener vi, fordi jeg har
blitt en del av dette samfunn som jeg bor
i nå.
Foreløpig forsetter jeg med mitt hverdagsliv, slik at jeg forbereder meg for å
lage en deilig laks, som en dag var laks fra
Sørsmolt i Kjølebrønd. Forresten, gratulerer med 60 års bursdagen! Tenk på det
Sørsmolt, du har vokst mye, men du skal
bli enda større! Ah, jeg kan ikke glemme
at laksen skal i selskap med nydelig stekte
norske poteter og andre miks av rotgrønnsaker opprinnelig fra dette vakkert land,
nettopp Norge! Jeg må slutte nå, Kjølebrøndsgjester kommer snart, og bordet må
være på plass. Har lyst til å skrive hvordan
Colombia er nå, men jeg får kanskje lov til
det senere.Takk for i dag!
Jan Henrik og Esperanza Halvorsen
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Det skjedde…
JUNI
De ukentlige aktivitetene tar sommerferie.Tid for å nyte sommer og sol!
Eller noe av det vi kan kalle Skaperverket.
Og første søndag i juni kalles nettopp –
Skaperverkets dag! Sommer er det, og sol
også. Og vind.. Vi velger å opprettholde
planene om utegudstjeneste og benker
oss ved kirkeveggen, i nordøst. Gudstjenesten inneholder gitar og fløytemusikk,
salmer som beskriver naturen og elementene, og nattverdfellesskap. Det høres
innimellom at bilene kjører på Krokenveien. Det er også en del av virkeligheten.
Og «gamleprosten» Leif Westermoen
har gudstjeneste inne i kirken 14 dager
senere.
Før ferien kan komme blir det gjort forberedelser til høsten. Konfirmantene fra
1965 får invitasjon til gullkonfirmantfest
siste søndag i august. Og de som er i målgruppa konfirmanter mottar påmeldingsark til konfirmantåret 2015-16. Menighetsrådet mener de har kontroll på det som
skal skje ved kirkevalget og sekretæren
mener/håper at alle data som er lagt inn i
denne forbindelse er korrekte….
Torsdag 18. juni får kirkerom og våpenhus en ekstra god vask. En god gjeng
damer i sin beste alder sørger for det.
Lysestaker og døpefont blir pusset, benkeputene blir renset og det blir vasket i
”alle” kroker og kriker. Ute i våpenhuset
skrubbes golvet - det lukter deilig av
grønnsåpe der! Takk til dere som gjør
dette for kirken vår!
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JULI
Juli er utegudstjenestenes tid. I hele Kragerø kommune. Ospevika kirkegård, Sannidal kirkegård, Ankerplassen på Jomfruland, Støle gamle kirkegård, Stråholmen
og Bygdetunet i Sannidal.
Denne sommeren blir det ikke olsokgudstjeneste ute på Bygdetunet. 12
grader og silregn innbyr ikke til å sitte
ute, spesielt ikke for dåpsbarna Madeleine
og Per og deres familier. Det er triveligere
inne i Sannidal kirke på en slik dag.Thor
Lien spiller til salmene på trekkspill.
Hører du til dem som synes det er
underlig med økser i Den norske kirkes
våpenskjold/merke? Øksene symboliserer
ikke krigeren Olav den Hellige, men martyren, forteller prest ved olsokgudstjenesten, Arne Lauvhjell. Olavsmerket har vært
brukt som kirkens merke siden 1500-tallet.

I tillegg til olsokgudstjenesten er det
vanlig gudstjeneste i kirken 5. juli, dåpsgudstjeneste 12. juli der Johan døpes, og
utegudstjeneste på den nye delen av Sannidal kirkegård den 19. juli.
Sannidal kirkegård besøkes av mange. De
som kommer hit i juli måned ser at stillaser reiser seg rundt Sannidal kirke. Det
skrapes og males seint og tidlig. Kirken
skal etter planen være ferdig malt innen
utløpet av august. Men allerede fredag
31. juli plukkes de siste stillaser ned, det
ryddes rundt kirken – og den står nymalt
og fin til brudeparet som gifter seg lørdag
1. august.
Tommel opp for «Skjærgårdsmalerne»
som har gjort en flott jobb!
AUGUST.
Første gudstjeneste i nymalt kirke er 2.
august, ved prost Bente Heibø Modalsli.
Ikke at det har betydning for selve gudstjenesten at kirken er nymalt, men det
kjennes godt ved kirkekaffen i solskinnet
etterpå.
Spennende gudstjeneste
søndag 16. august. Der prekenteksten handler om kvinnene som fulgte Jesus etter.
Alle salmer som prest Mecky
har valgt ut er skrevet av kvinner.
Kan en kvinne glemme sitt
diende barn, en omsorgsfull
mor det barnet hun bar?
Selv om de skulle glemme,
skal ikke jeg glemme deg. Jes.
49,15

Snart er det valg. Alle medlemmer i
kirken skal ha fått valgkort med god
informasjon om stemmegivning – når og
hvor. Valgkort er en fin oppfinnelse, det
gir i tillegg til informasjon anledning til
å få ryddet opp i feil i medlemsregisteret
vårt. Andre forhold rundt valget er mindre
fine oppfinnelser. Jeg tror det er lurt om
denne spalten lar dette ligge….
Siste søndag i august er det gullkonfirmantenes dag. 50 år etter konfirmasjonen
har 18 av 49 meldt seg på til gudstjeneste
og etterfølgende treff på Mo bedehus.
Under gudstjenesten er det dåp av to fine
og blide barn – Elias og Tuva. Jeg har nok
nevnt det før, men gjentar gjerne at det er
ubetalelige øyeblikk når små barn løftes
opp for å vises fram for menigheten. Vi
smelter…
Laudate har også startet med øvelser
– og de synger vakkert for alle som har
kommet.
Siste sommermåned er over.
Kari Skarvang

Barnekoret starter opp med
øvelser. Mange barn!
Juntos starter også opp
– med glade og motiverte
ungdommer!
Det er mye å glede seg over.
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2015
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PÅ TUR TIL

Manila

Ellen og Knut Torgny Dobbe, Anlaug og Knut Dobbe reiste i februar til Manila
for å besøke Gunhild Dobbe. Gunhild, som er pensjonert lege, (og søster til
Knut Torgny) jobber som frivillig for Rachel Trovi’s stiftelse, og er i Manila tre
måneder om gangen, to ganger i året. Gjengen som kom fra Sannidal på besøk fulgte Gunhild rundt på de forskjellige stedene hun skulle, og det var hun
som hadde laget opplegget for turen.

S

tiftelsen har bygget et sykehus,
Barmhjertighetens Hospital, som ble
godkjent av myndighetene mens
de var der. Da kunne de begynne å ta
imot pasienter på sengeposter, i tillegg til
poliklinisk behandling. Sykehuset er nytt
og flott, og på tre etasjer, hvorav to er
ferdige. Stiftelsen driver også et barnehjem, med tre avdelinger. En avdeling for
småbarn, en for jenter og en for gutter.
I tillegg er det aldershjem, og kapell.
Kapellet er for øvrig utsmykket av Reidar
Kolbrek. (Bosatt i Rauland i Telemark
– og identisk med kunstneren som har

laget det store Kristusbildet som henger
på Mo bedehus)
På besøk i slummen fikk de se hvordan
folk levde i skur bygget av det vi ville
kalle søppel, det var nok også funnet på
søppeldynga. Plast, trebiter og annet. I et
sånt skur møtte de en dame som lever
der med sine elleve barn. De besøkte
også flere andre fattige hjem, og syntes
det så veldig håpløst ut. Men til tross for
all elendigheten hadde filippinerne en
unik evne til å glede seg over små ting,
og til å vise gleden de følte.

I dette såkalte huset bor det faktisk mennesker

Det nye flotte sykehuset

Dette er kjøkkenet til en mor og hennes elleve barn
I slummen gikk sosialarbeidere rundt
for å finne de som hadde mest behov for
å få hjelp. Hjelpen omfatter legeundersøkelser, medisiner, og sykehus for de
som trenger det. Det er gratis å komme
på stiftelsens sykehus for de som trenger
det, men de som kan betale, gjør det med
8
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glede og stolthet. Sosialarbeiderne sørget
også for frivillige til å dele ut næringsrike
måltider til barn flere steder i slummen
en gang i uken. Sannidals-gjengen forteller at barna var veldig tillitsfulle og blide.
Og de så rene og ordentlige ut til tross
for forholdene de lever under.
9

Det gjør godt med et næringsrikt måltid.
Fem førskoler drives på forskjellige steder i slummen. Her får barn undervisning
i engelsk og andre fag slik at de etter

hvert kan fortsette i offentlig skole. Senteret støtter mellom 15 og 20 000 barn
med skolemateriell og skoleuniform, de
deler også ut skolesekker. Det drives også
barnehager i slumområdene.
I løpet av turen ble Knut Torgny’s
70-års dag feiret. Da reiste de til Manila
Hotell for å feire, bare et kort stykke fra
slumområdet. Kontrasten var stor mellom
de som stod og lette på søppeldynga
etter noe som kan ha en slags verdi, og
ren og skjær luksus. Vi har aldri opplevd
lignende, og ikke var de noe blidere på
hotellet enn i slummen heller, forteller
de.
Stiftelsen hjelper til i flere fengsler, og
Sannidals-gjengen var med og besøkte tre
av dem. De innsatte får legeundersøkelse,
vitaminer og medisiner om det trengs.
Fengslene er overfylte, det er mennesker
overalt. Det er så mange i hver celle, at
ikke alle kan ligge samtidig, så de må
sove på skift. Men da de fikk besøk var
Bordbønn

Besøk ved en matutdeling
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det store smil, og alle ville hilse på, gjerne
med hendene ut mellom sprinklene. De
forøkte også å selge små ting de har laget.
Mange av de innsatte er der på grunn
av at de desperat har forsøkt å forsørge
familiene sine, ofte gjennom nasking. De
blir gjerne sittende fengslet uten dom i
flere år, og når de endelig får en dom får
de ikke fratrekk for den tiden de allerede
har sittet i fengsel.To pastorer tilknyttet
stiftelsen drev bibelundervisning i fengslene, hvor mange av de innsatte deltok.
Etter at stiftelsen begynte å besøke fengslene har vokterne blitt mere humane i
sin behandling av de innsatte.
Stiftelsen har 30-40 lønnede ansatte, og
i tillegg mange som hjelper til på frivillig
basis. Rachel, som er økonomiansvarlig
på senteret var en av de første som ble
reddet av Rachel Trovi. Hun var nyfødt
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2015

baby da familien hennes fikk hjelp, og
hun er oppkalt etter sin redningskvinne.
Hun og nesten hele familien hennes har
jobbet mye på senteret.
Et annet prosjekt i regi av stiftelsen er
Medical Mission. Da reiste lokale frivillige
rundt og besøkte fattige menigheter, der
de delte ut mat, klær og sko. De fattige
fikk også legeundersøkelse og medisiner
om det var nødvendig. Og det ble ikke
minst holdt andakt.
En kan ikke annet enn å bli imponert
over det arbeidet som blir gjort.
Ellen og Knut Torgny, og to andre «Dobber», Elfrid og Inger skal reise til Manila
på nytt i februar. Det blir nok også en
lærerik og fin tur, og vi i menighetsbladet
skriver gjerne om den turen og.
Hildegunn Wangen
11

Velkommen inn

D

empet musikk, tente
lys, en egen ro –
Det er torsdag kveld
og Åpen kirke. Hver torsdag
året rundt kan du besøke Sannidal kirke fra kl 21-22, og slik
har det vært et års tid nå.
Porten er vid og terskelen lav
inn til en varm og åpen kirke.
Ingen krav til den som kommer, ingen forpliktelser følger.
Kirkerommet gir på en helt
spesiell måte mulighet for stillhet og ettertanke. Et fristed der
omverdenen ikke når oss. Kanskje kan vi finne et stillerom i
oss selv der vi tør å møte vår
egen sårbarhet, tør å kjenne på
indre uro og en smerte. Kanskje vi greier å senke skuldrene
og legge fra oss en byrde.
Kjenne en fred og takknemlighet.
Det er godt å kunne tenne
lys, lytte til den vakre musikken. Bare være.
Ønskes noe mer kan du
bruke bønnekroken eller lese i
Bibelen som er lagt fram. Etter
hvert blir det også anledning
til å være med på felles kveldsbønn som leses etter et fast
mønster. Det hele så lavmælt.
En vakker salme avslutter denne kveldsstunden, og ord og
toner er godt følge ut i natten.

Torill Bjørn

i takker for
raus gave på
kr. 10.000 fra en
privatperson i
Sannidal. Gaven
skal brukes til
innkjøp av nye
salmebøker, samt
til oppgradering av
våpenhuset
i Sannidal
kirke.
Vi takker også Skjærgårdsmalerne
for vel utført arbeid med maling av
Sannidal kirke.Takk for gunstig tilbud
som gjorde prosjektet mulig.Takk til
Flügger som sponset malingen.
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Valg av nytt
menighetsråd

Foto: Berit Synnøve Wilberg Schulze

TAKK!
V

Søndag 13. september og mandag
14. september ble det holdt valg
på nytt menighetsråd i Sannidal
for de neste fire år. Valgdeltakelsen for hele soknet var på 17,3 %
- en bitteliten økning fra sist valg.
I Kjølebrønd stemmekrets var
engasjementet stort – der stemte
42,2 %.
Det nye menighetsrådet er valgt
for perioden 01.11.15 – 31.10.19.
De som ble valgt er:

1. Stig Bråtane Lemvik
2. Øyvind Barland
3. Anne Vollebæk Lofthaug
4. Hildegunn Wangen
5. Kjell Vidar Andreassen
6. Trond Olsen
Varamedlemmer:

1. Berit Skilbrei
2. Anne Synnøve Grønstad
3. May Brit Lie Altena
4. Gerd Synnøve Adolfsen Albertsen
5. Kate Kilen
13

Brudepar
Marthe Wilhelmsen og
Kim-Andre Havnes Solvang,
ble viet i Sannidal kirke
1. august 2015

På tampen av sommeren
satte *Skjærgårds Live
Kragerø kursen med buss mot
Göteborg til Nordens største
fornøyelsespark, Liseberg.
Ungdommer fra hele kommunen deltok og det var ikke alle som kjente hverandre før vi reiste men det ble fort en sammensveiset gjeng. Det var bestilt
frokostbuffet på ferja slik at vi skulle være klare for en lang dag med mange
aktiviteter. Vel fremme i Göteborg innlosjerte vi oss på Lisebergstugorna kun 5
minutter unna fornøyelsesparken. Her hadde vi leid 12 stk 4-mannsrom, det var
litt utfordrende å få romkabalen til å gå opp men til slutt var på innlosjert. 15:30
var vi på plass i parken og da var det bare å hive seg rundt i alskens mer eller
mindre utfordrende Berg og dalbaner, de fleste hadde både mage og nerver til å
prøve attraksjoner som Helix, Balder, Kanonen, Atmosfear, og annet.
Noen av oss voksenledere så det som vår oppgave å holde bena på bakken.
Vi fikk også med oss en konsert med Eric Saade og andre kjente
svenske artister. For noen var dette første besøket til Liseberg og det ga mer
smak. Når parken stengte klokken 23:00 sto bussen og ventet på oss på utsiden
for å ta oss tilbake til “hotellet”. Søndag hadde vi avtalt med Connect Church i
Göteborg at vi fikk være med på gudstjenesten der. For 15 år siden var de 50
medlemmer i alderen 65+, nå var de nærmere 1000 medlemmer og hadde hele
5 gudstjenester på søndagen. Det ble en annerledes gudstjeneste , “ Jeg våknet
når gudstjeneste begynte” var det en av ungdommene som sa. Når vi først var i
Sverige så måtte vi “harry”handle og det ble en god stopp på Nordby
Shoppingsenter hvor høstens beholdning av godis og brus ble kjøpt inn.
Takket være støtte fra Sannidal menighet, Kragerø menighet, Helle menighet,
Frikirken og Elim var det mulig å få dette til, tusen takk, og takk til Tele-Tur som
kjørte oss trygt frem og tilbake.
Vi reiser gjerne igjen :-) For Skjærgårds Live Kragerø / Sven Ludvigsen

Eva-Christina Glock
og Erik Skaarup,
ble viet i Sannidal kirke
22.august 2015

Maria Wastøl og
Tommy Hulløen,
ble viet i Sannidal kirke
22. august 2015

*Skjærgårds Live Kragerø har et styre bestående av representanter fra SMUK, KRIK, Pinsemenigheten Elim, Huset Frikirken og Singspiration.
Målet er å stå sammen om å lage felles ungdomsarrangementer gjennom året.
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Dette skjer I SANNIDAL menighet
Onsdagsklubben
Alder: Fra 4 år
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00 på
Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67 537
Sannidal kirkes barnekor
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra
kl. 17.30 – 19.00
Kontakt : Hildegunn Wangen tlf. 414 16 214

KRIK
Alder: Fra 8. klasse .
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Kristian Barland – 948 97 609
Menighetskoret LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz, tlf. 992 71 514
ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 21.00
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik –
tlf. 958 15 211

JUNTOS – Sannidal Soul
Children
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver tirsdag i Sannidal kirke ,
fra kl. 18.00 – 20.00
Kontakt : Kristin Wohlenberg –
tlf. 906 58 617

Uformelle samlinger på Mo
bedehus
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67 537
eller Sigrunn Bråtane – tlf. 35 99 20 45 906 18 757

SMUK – SannidalMenighetsUngdomsKlubb
Alder: Fra 8. klasse .
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97 609
Oddvin Skilbrei - 916 97 086

Mo bedehus
Torsdagsmøter – hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93 260
Kjølebrønd bedehus
Kontakt Øyvind Barland – tlf 977 38 602

Sannidal Menighetsblad
1965
Piano?

Ved aksjonsukene, ungdomskveldene og Kveldstilstelninger ellers har det flere ganger vært spørsmål
etter et piano.
Til ungdomskvelden den 24. januar har vi bestemt
oss til å hoppe i det, få et nytt piano bragt på plass
(til prøve), og ta det første nappetaket i betalingen
av det i form av kollekt. Går det fint, kan vi vel regne
med at det ordner seg med resten også, - og pianoet
kan bli stående….
Som nevnt annet sted i bladet, venter vi Åskvartetten fra Gjerpen den kvelden, de benytter seg gjerne
av piano til akkompagnement, og blir de som eventuelt innvier pianoet.
Om du ikke blir med på denne ungdomskvelden,
men ellers gjerne gir oss en hånd med dette instrumentet, så sier vi ikke nei til det, kan du vite. Vi vil
ellers holde dere ajour med hvorledes det hele løper
av. 
Ha.
Sannidal menighetsblad nr. 1 1965

Hyggelig gave

Sannidal og Skåtøy Sparebank har bevilget kr. 2000,til nytt stett ved Sannidal kirke. Det var en hyggelig
melding. Og vi vil gjerne gjennom Menighetsbladet
få rette en hjertelig takk til banken med dens styre
for denne fine gave.
Som kjent har flere bygdefolk gitt uttrykk for at
de savner den gamle inngangsporten ved kirken. Nå
skulle det altså ligge til rette for at vi snart skal få
den på plass igjen.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1965

Oppussing av kirken

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
16

Takket være bevilgede midler kan man nå sette i
gang med maling av taket i kirken. Som mange vil
ha lagt merke til, har den gamle maling på mange
steder flagnet av. Vi gleder oss over at det nå skal bli
rettet på.
Trolig vil arbeidet bli gjort umiddelbart etter pinse.
Og samtidig regner vi med å ha hovedport og sidedører på plass, slik at de kan få sitt
finpuss med det samme.

Sannidal menighetsblad nr. 4 1965
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LITT AV HVERT

har skjedd i og ved kirken i de siste uker. Innvendig
er kirkens tak malt. Det trengtes jo i høy grad, og
vi er glade for at det nå er i orden. Likeledes er ny
hovedport og nye sidedører på plass, - og endelig det
nye stettet, som er bygget opp etter fotografi av det
gamle og ved gode råd fra Sannidøler som husket
det godt.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1965

Skilt ved kirken

Etter som det ser ut til at Vegvesenet neppe kommer
til å sette opp noe markeringsskilt ved kirken, vil
det trolig bli ordnet med stedsan-givelse ved at vi i
frontveggen på stettet med høvelige bokstaver får
skrevet SANNIDAL KIRKE.
Inne i stettet er det også foreslått å ha en liten
tavle med opplysninger om kirken, spesielt beregnet på turister. Det ville passe fint, det er jo rett
som det er folk stanser ved kirken og gjerne vil vite
litt om den.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1965

Nytt menighetsråd

Som bekjendtgjort annet sted valgtes det nytt menighetsråd etter gudstjenesten 5. des. i Sannidal kirke.
Et menighetsråd har så mange funksjoner og
oppgaver. I den sammenheng kom jeg til å tenke på
bønnen i vårt vigselsritual, hvor vi ber om at de unge
som stifter hjem må få nåde til «i gode og onde dager
sette sin lit til Deg, holde trofast sammen og hjelpe
hverandre frem mot det evige liv.»
Er ikke det også oppgaven for et menighetsråd,
med det videre sikte: menigheten. Å hjelpe, ikke bare
hverandre, men ANDRE frem mot det evige liv. Ved
Guds hjelp på så mange forskjellige måter prøve å
legge forhold til rette forat så kan skje.
Vi har ganske sikkert fått et menighetsråd som vil
gå til verket med bønn, iver og kjærlighet. Og vi vil
gjerne gjennom Menighetsbladet få ønske det nye
rådet Guds velsignelse over den gjerning de går til.
La oss huske dem med forbønn.
Ha.

Sannidal menighetsblad nr. 10 1965
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Telefon 35 98 40 00

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

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
Ta kontakt for avtale
– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Døpte:
12.07.15 Johan Hokholdt
26.07.15 Per Furumo Sundstøl
26.07.15 Madeleine Støyl
30.08.15 Elias Voje Isaksen
30.08.15Terje
Tuva
Bertelsen Eikehaug
Pedersen

SKAGERAK TREPLEIE

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

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

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no

Terje

Terje Pedersen

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

– i flo og fjære siden 1840

www.kragerobanken.no

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

www.drangedalsparebank.no
Kragerø Sparebank
Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Vakttelefon: 35

98 21 94

www.bkd.no

Støtt våre annonsører,
18
de støtter oss

• tppost@online.no

Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.
Organist: Robert Czyz.
Bakeri Kragerø 35 98 11 15
Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25
Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
Tlf. 992 71 514
Volum E-18
35 99 22 21
TERRA
VARME
OG ENØK,SKADEFORSIKRING
hovedsaklig innen næringsbygg.
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
blir formidlet av
Volum
E-18  SKADEFORSIKRING
35 99 22 21
TERRA
Tlf. 920 59 259
Kragerø
Bakeri
Kragerø: Sparebank
P. A. Heuchsgt. 25
Klokker
og
menighetssekretær:
blir formidlet av
Døde:
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
05.06.15
Kjell
f.1936
Telefon
35Jørgen
98 40Holt
00
Kragerø Sparebank
Tlf. 416 33 056
Kragerø Sparebank
03.07.15
Rino
Aarheim
f.1939
«Lokalbanken siden 1840»
Bakeri
Kragerø
35
98
11
15
Trosopplærer:
24.08.15 Helge Nesland
f.1944
www.sannidal-bilv.no
• leif@sannidal-bilv.no
Vi arbeider
med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346
Telefon
35 Kåre
98 40
00 E-18 f.1929
Tlf. 35 98 65
00
26.08.15
Einar
Hoksrud
Volum
35 99 22 21
Kragerø
Sparebank
Tlf: 901 36 115
terje.flisogmur@gmail.com
Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,

Støtt våre
annonsører – de
støtter oss!

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon
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VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

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

VIGDE:
Tlf:
901
36 115
27.06.15 Ingrid Ravnaas og
Olav
Lindebø
04.07.15 Ida Bohlin og Jan Kristian Thorsen
01.08.15	Marthe Wilhelmsen og Kim-Andre
Havnes
Solvang
Bakeri Kragerø 35
98 11 15
Maria
og Tommy Hulløen
Volum 22.08.15
E-18
35
99 22Wastøl
21
22.08.15 Eva-Christina Glock og Erik Skaarup

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

14
SAME0109 14

SAME0109 14

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

blir formidlet av

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

Kragerø Sparebank
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Kragerø Sparebank
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Velkommen
til gudstjeneste!
OKTOBER

NOVEMBER

18.oktober: 21. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp
Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband

15.november: 25. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe
Offer til Stefanusalliansen

4.oktober: 19. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Lekmannsgudstjeneste
Offer til Gautefall Fjellkirke

25.oktober: 22. søndag i
treenighetstiden – Bots- og
bønnedag (OBS: Vintertid)
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/ konfirmantpresentasjon
Michael Wohlenberg
Dåp
Offer til menighetsarbeidet

1. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

22. november: Kristi kongedag – siste i kirkeåret
Sannidal kirke
kl.18.00
Lysmesse
m/konfirmantene
Michael Wohlenberg
Offer til
menighetsarbeidet

29. november:
1. søndag i advent
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Dåp. 4-års-bok og 6-års-bok.
Sannidal kirkes barnekor.
Offer til menighetsarbeidet

DESEMBER

6. desember:
2. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens Bymisjon i
Kragerø

SALMEKVELDER

i Sannidal kirke
Onsdag 30.september kl. 19.00
Torsdag 29. oktober kl. 19.00
Onsdag 25. november kl. 19.00
Sannidal kirke og menighet på nett: www.sannidalkirke.no

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

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

