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vi takker deg vår Far.
For alt det skapte, alt vi ser,
vi takker deg vår Far.

FOTO: HILDEGUNN WANGEN

For trær som frukt og skygge gir,

Ingebjørg

Meckys
hjørne

En varm og vennlig vask

I

sommer var vi på Island. Etter en
pilgrimsvandring til gårdskirken
i Fitjar badet vi i den varme kilden
i Krosslaug. Vannet der holder 42
grader celsius. Navnet kommer fra år
1000 etter Kristus. På alltinget ble det
vedtatt den gangen at Islands befolkning
skulle bli døpt. Men de nektet å la seg
dyppe ned i det kalde vannet i Thingvellir. Ordet ”dåp” kommer fra å dyppe. De
ville heller bruke varme kilder. I følge
sagaen ble alle som reiste fra tinget mot
sør og øst, døpt i Laugarvatn. Og alle
som var på vei nordover og vestover, ble
døpt i Krosslaug. Vi kan vel si at folket
den gangen møtte en varm og velme-
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nende kirke. For vannets temperatur er
ikke avgjørende for dåp. Men at det blir
en hellig vask i den treenige Guds navn,
og med korsets tegn. Derfra navnet
Krosslaug.
Dåp er en hellig handling som praktiseres av alle kristne kirkesamfunn. Noen
av disse mener at ungdoms- eller voksendåp er det rette. For slik var den vanlige praksisen i den eldste kirke. I den
første tiden rettet misjonen seg først og
fremst mot voksne.
Andre kirkesamfunn har tradisjon for
barne- eller spedbarnsdåp. Da er den bibelske begrunnelsen at Guds nåde alltid
kommer først, før vår trosbekjennelse.

I det Nye Testamentet leser vi også at
familier og hele husholdninger ble døpt,
uten at det var så mye tid til dåpsopplæring. Men barnedåp må følges opp med
trosopplæring.
I misjonstider skjedde og skjer dåpen
ofte utendørs, gjerne i rennende vann.
Det er et fint symbol og en synlig
påminnelse om Jesus som sa at han vil
gi oss levende vann (Joh 4,10 + 7,37).
Jesus er troens kilde. Rennende vann er
levende vann som kommer til oss med
renhet og tar meg seg urenheten fra
oss. Kanskje de første dåpene i Sannidal
skjedde ved bekkene i kirkedalen? Etter
hvert ble det vanlig med kirkehus der
dåpen skjedde i døpefonter. Ordet ”font”
kommer fra kirkelatin og betyr ”kilde”
eller ”brønn”. I en del kirker finnes det
nye dåpsbasseng med rennende vann
som kan brukes til full neddykking eller
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symbolsk vaskedåp ved både voksen- og
barnedåp. Blant annet i Martin Luthers
dåpskirke i Eisleben.
Uansett våre forståelser og dåpssyn
er dåpen viktig. Den er innstiftet av
Jesus. Vi kan ikke sløyfe vannet eller
korstegnet eller ordet fra Jesus om at
vi skal døpe og lære opp folk i kristen
tro. Noen ting kan ikke sløyfes i hellige
handlinger. Innstiftelsesordene fra Bibelen må i hvert fall lyde. Dette gjelder
dåp og nattverd, og kirkelig ekteskap,
mener jeg.
Som prest inviterer jeg menigheten etter hver dåp i kirken med disse ordene:
Gjennom dåpen setter Gud oss inn
i sin verdensvide kirke og gir oss
del i Jesu kall og oppdrag. La oss stå
sammen i vitnesbyrd og tjeneste, inntil
dagen kommer da alt det skapte skal
bli forløst ved vår frelser, Jesus Kristus.
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Der himmelen er litt høyere.

Min
salme
Karen Søndbø, godt kjent av alle sannidøler for sitt
utrettelige arbeid i Manilas venner. Her sammen
med Rachel Trovi. (Redaksjonens kommentar.)

D

a jeg ble spurt om å skrive til
spalten ble det vanskelig å velge
ut en salme/sang.
Jeg er så glad i mange salmer og
evangeliske sanger.
Helt ifra jeg var barn har jeg lært
om Jesus og hatt personlig kontakt

med Han, og synger mye.
I konfirmasjonstiden valgte jeg
at jeg ville være en kristen. Jeg har
opplevd Hans nåde og Trofasthet hele
livet. Derfor ble det denne sangen
her:

Salige visshet: Jesus er min!
Han er min hyrde, kaller meg sin
Salige visshet dypt i min sjel:
Jesus har kjøpt meg!
Allting er vel.

All ting jeg gav Han, all ting jeg
vant
Evighetsdagen herlig opprant.
Himmelen er åpen, engler fra Gud
bringer til jorden kjærlighetsbud.

Kor: Han er min glede,
Han er min sang .
Han vil jeg prise livsdagen lang.
han skal jeg evig love hos Gud.
Han er min brudgom.
Jeg er Hans brud

Nå kan jeg hvile, sjelen har ro.
jeg hos min Jesus alltid vil bo.
Hjertet er renset, skylden betalt.
Selv er jeg intet. Jesus er alt

I

kke langt igjen nå, bare å følge stien
litt opp og ned noen ganger til. Og så
endelig belønningen - fra mørk skog
opp i sola og lyset der himmel og verden
åpner seg. For et utsiktspunkt vi er kommet til langt inni skauen!
Her på Spellemannsfjellet, det lille fjellplatået vel 260 m.o.h (er det virkelig ikke
høyere?) er det ingenting som stenger for
et vidt og luftig skue. Vi tørker svetten,
får kontroll over pusten og tar det hele
inn:Under oss ligger vann og skogkledde
åser, og langt der ute havet. Helt til Jomfruland skal det være mulig å se. Man kan
bli høystemt av mindre.
Benker og bålplass er gjort i stand for
turfolk, og de kommer.
Fram med nistepakka - blodsukkeret er
lavt og lagrene må etterfylles.
I disse omgivelsene
får vi annet påfyll også: En
tilfredshet
og takknemlighet
vi kan ta
med vi-

dere.Takknemlighet over å kunne ferdes i
Guds frie natur, og glede over at kroppen
fortsatt er i godlage og har bragt en opp
hit. Vi valgte stien Over Løken, ’den smale
vei’, som i partier er ganske uryddig. Steiner og røtter stikker opp som snublefeller,
og det gjelder virkelig å konsentrere seg.
Vi unngikk nesten å registrere at myrene
lå der gylne i sensommersola. Slitsomt?
Kall det heller god trim for hele kroppen.
Ja, i dag har vi levd opp til idealet ’Først
yte så nyte’ Men det ligger jo en glede i
selve det fysiske strevet også. Kroppen
har sine egne lover, så det kan være flere
grunner til at man føler seg gira på fjellets
topp.
Mye å glede seg over altså en mandag
formiddag i slutten av august. Og en
bonus - gleden er både kortreist og nesten
gratis.
Dessverre blir bilder herfra bare bleke
kopier av det vi ser, for øyet er det mest
fantastiske kamera og da gjelder det å
nyte inntrykkene her og nå. Klart vi vil bli
en stund. Og skulle spellemannen dukke
opp, ja, da vil vi danse! I hvert fall ta noen
forsiktige trinn.
Torill Bjørn

Karen Søndbø

Tekst: Fanny Crosby 1873 • Oversatt: Ukjent forfatter 1909
Melodi: Phoebe Knapp 1873
Norsk Salmebok 2013 nr. 490 (revidert tekst)
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Det skjedde…
JUNI
Om hundre år er allting glemt, sies det.
Eller – er det virkelig sånn?
Det var ingen ringere enn Knut Hamsun som brukte ordene i et dikt han
skrev i 1904.
«Om hundrede år er alting glemt».
Men Knut Hamsun er så visst ikke
glemt, heller ikke hans forfatterskap.
Sannidal kirke er snart 250 år gammel. Vi kjenner mye av dens historie,
og takker de som sørget for at den ble
nedtegnet, og ikke glemt.
Spalten «Det skjedde» er jo også en
form for historieskriving. Og enn så
lenge skriver vi trøstig videre. Om
gudstjenester og dåpsbarn, om en ski-
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gard som skal vare lenge, om lykkelige
brudepar og om glade barnekorbarn.
Og innimellom reflekterer vi kanskje
over livets alvor eller tunge stunder.
Første søndag i juni er det barnedåp
og glede. Dåpsbarnet er fire måneder
gamle Halvor. Halvors bestefar leser
dåpstekstene. «La de små barn komme
til meg, og hindre dem ikke. For Guds
rike tilhører slike som dem».
Gautefallstevnet er tradisjon, da
samles menighetene i Bamble prosti til
fellesgudstjeneste i Fjellkirken. Sannidal
representeres blant annet av Kjølebrønd Blåsegruppe, som sammen med
kantor Kristin Krogsgaard Helland sørger for musikken under gudstjenesten.

Vi er over halvveis i juni, og ferien er
i gang for flere. Som vikar for Robert
orgelspiller kommer Atle Ljåstad fra
Kragerø for å spille ved neste gudstjeneste. Orgelet i Sannidal har etter hvert
opparbeidet seg et dårlig rykte, men
det er ikke lett å skjønne for dem som
hører på. For musikken er jo så fin! Fra
denne søndagen husker undertegnede
hvor fint det var da organisten spilte
kjente salmetoner under nattverden. Så
kjente at nesten alle kunne synge med
uten å bruke salmebok.
Sannidal menighet har to misjonsprosjekter som de støtter, hver med kr.
10.000 pr. år. Det ene prosjektet er i
fokus ved den siste gudstjenesten i
juni måned, en såkalt lekmannsgudstjeneste. Jorunn Lien, misjonskonsulent
i Det norske Misjonsselskap, forteller
fra arbeidet på Nådehjemmet i Bangkok. Der får enslige og gravide kvinner
hjelp og støtte og et sted å bo etter fød-
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selen. De får også praktisk opplæring
i et yrke, slik at de på sikt kan skaffe
seg et levebrød. Jorunn deler også sine
tanker om dagens prekentekst.Tom
Einar Andersen og Kristin Wohlenberg
står for musikken og Berit Skilbrei leser
bibeltekster.
JULI
Flere dåpsbarn. Mia Victoria og Mille
døpes 3. juli. Denne dagen er gudstjenesten ved vikarprest Kjell Wedø. Han
har trolig helt unike bestefaregenskaper og barnegråten stilner etter en
liten runde i vikarprestens armer.
Denne dagen er det anledning til å
gi en gave til Skjærgårds Music and
Mission. Nå er det like før den årlige
festivalen på Risøya der det alltid er
ungdommer fra Sannidal som deltar.
Senere i juli er det to tidlige gudstjenester, den ene ute på kirkegården. Denne
gang ved nordøstre kirkevegg, med
kirkegårdsmuren som alter.
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Og så er det tid for Olsokgudstjeneste
i idylliske omgivelser på bygdetunet.
Rundt 80 personer lytter til preken
over evangelieteksten fra Lukas 22,
hentet fra Jesu
avskjedord til
disiplene. De blir
også med på en
historisk reise i
Olav den Helliges
liv, og tilhørende
betraktninger. Så
deles nattverden
i det store fellesskapet.
Det er «Amerikabesøk» i bygda
denne dagen. De
er med i gudstjenesten og blir
ønsket velkommen og informert
på sitt eget språk.
Senere blir de vist
rundt på Bygdetunet og i Sannidal
kirke. Lars Jacob
Moe er guide.
Vi kan heller
ikke la være å
nevne bevert8

ningsgruppa som stiller opp med kaffe
og hjemmebakst til alle gudstjenestedeltakerne. Det setter alle pris på!
I løpet av juli måned kommer det

opp ny port og skigard mellom Stallane og Kirkestua.
Det står det mere
om på side 12.
AUGUST
Dåpsbarna i
august heter Victoria og
Thomas Eliah. Vi kan jo allerede nå
filosofere om den dagen de kommer
hit for å hente fireårsboka…. Et neste
skritt i trosopplæringstilbudet i Sannidal menighet. Men det er viktigere å
nyte dagen i dag enn å fortape seg i en
tenkt framtid. Nyte dåpsdagen, og nyte
hvert øyeblikk med de skjønne små!
Som vanlig er konfirmantene fra 50 år
tilbake invitert til gjensynfest. Det var
et lite kull med konfirmanter i 1966, etter datidens målestokk, bare 22. De ble
den gang presentert samtidig med at
sokneprest Tor Moe ble ønsket velkommen til bygda. Mange husker den litt
utradisjonelle tidligere sjømannspresten. I 1966 er det siste år med konfirmasjon på høsten. I 1967 legges den til
våren. Av de 22 er det ikke mange som
kommer, men det blir likevel trivelig
mimring ut av det.
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2016

Årets nye konfirmanter – rundt 20
– har første time i slutten av august.
Denne dagen venter Liv Ingun Jørgensen på dem i Kirkestua, der hun serverer hjemmebakst. Godt med noe for
magen, mellom skole og konfirmantsamling. Korene er også i gang etter
ferien, og vi viser noen billedglimt fra
dette.
Om hundre år er mangt og mye
glemt.
Kanskje dukker det da opp et gammelt menighetsblad fra 2016 på et loft
et sted i Sannidal. Det får nok plass på
museum, og vil forhåpentligvis bli gransket av historie- og kirkeinteresserte.
Kanskje vil de humre og le litt av det vi
holdt på med og det vi skrev om.
Det er da noe.

Kari Skarvang
9

Brudepar
Lydia Marie Tornes Johnsen og
Christoph Nicolaysen giftet seg 28. mai 2016.
På bildet ser vi også Ella.
Linda Grøgaard og
Torgeir Lognvik Vestergaard
giftet seg 20. august 2016.
Brudepiker er Thea, Julie og Signe,
alle med etternavn
Grøgaard Lognvik

Kristin Bredsand og
Sølve Byvold Torsdal ble viet i Sannidal
kirke 4. juni 2016.

Bente Bertelsen og Børge Espolin
Johnson giftet seg 30. juli 2016,
her på kirketrappa sammen med
Eline og Oskar.

Linn Charlotte Therkelsen og
Svein Rønning ble viet i Sannidal kirke
13. august.
10
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Det er dette livet...
som er så uforutsigbart og uberegnelig, så skjørt, fylt av gåter.
Lyrikeren Paal-Helge Haugen skriver slik i et av sine dikt:
Eg kjenner ingen beinvegar.
Vegar er krokete, attgrodde
brått islagde,
med svake kantar
Dei fleste står ikkje på kartet
T.Bj.

Ein skigard
kan’kje vara evig, veit du…
…men vi håper at denne varer en god stund!

D

et begynner å bli noen år siden den
gamle skigarden mellom Stallane og
Kirkestua ble revet. Da var den i en så
trøstesløs tilstand at det ble en skjønnhetsoppgradering å få den vekk. Enda
lenger har den gamle porten stått der på
halv tolv. Denne sommeren sørget firma
Skilbrei Bygg for at ny fin skigard og port
kom på plass.
Det har vært vurdert å sette opp
steingjerde til erstatning for den gamle
skigarden. Men menighetsrådet «landet»
på at skigarden ved Stallane vil danne en
fin helhet sammen med den allerede eksisterende skigarden rundt den nye delen
av kirkegården.

12

Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2016

13

Sannidal menighetsblad 1966
Det nye menighetsråd
hadde konstituerende møte torsdag 13. januar.
Ny formann ble Thomas Rønning, nestformann
Karen Dobbe. De øvrige medlemmer er, som nevnt
i forrige nr., Aslak Lofthaug, Arne Bomann, Isak
Eikeland, Olaf Skarvang.
Den avgående formann, Jens Barland, ble av
den nye formannen og presten takket for trofast
innsats i menighetsrådet. Barland har ledet
menighetsrådet med stø og sikker hånd, og vært
ivrig og virksom som rådets formann.Th. Rønning
overrakte Barland en gave som minne og takk fra
menighetsråd og menighet. Jens Barland takket for
gaven, for alle gilde samvær og for det vennskap og
den gode ånd som hersket medlemmene imellom.
Han ønsket den nye formann og det nye råd Guds
velsignelse i arbeidet som lå foran.
Sannidal menighetsblad nr. 2 1966
MO BEDEHUS
Alle veier fører til Mo bedehus mandag 21. februar,
da den tradisjonelle fastelavnsbasaren går av stabelen. Den skulle vel være så vel kjent, at nærmere
omtale skulle være unødvendig. Forhåpentligvis
blir det minst like fullt hus som det har vært de
senere år. Det blir tradisjonelt program.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1966
Sett på makan, de fikk ikke plass til meg i januarnummeret, - jeg skulle jo i grunnen være litt
fornærmet. Men det er’ke råd, rett og slett, tvert i
mot smiler jeg som solen. Og det er jo ikke så
rart, når du ser den lange lista.Takk til hver eneste
en av dere for alle bidragene, små som store, til
enkeltpersoner og foreninger og lag. Og takk for
hyggelige hilsener som ofte sto bak på postgirolappen. Slikt varmer en vinterfrossen Kronibus.
En fin start på nyåret. Og jeg stiller meg jo ikke
akkurat uvillig til en fortsettelse i samme stilen.
Igjen takk til dere alle.
Med blideste hilsen
Øre Kronibus
Sannidal menighetsblad nr. 2 1966
MENIGHETSKORET
hadde 26.-27. februar en festlig tur til Oslo, hvor
det sang ved John Olav Larssens møter i Storsalen.
Litt av en forsamling å synge for, ca. 1200-1300
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mennesker på hvert møte. Så det var vel ikke mer
enn naturlig at en var litt nervøs på for-hånd. Men
festlig var det, og en rik og god opplevelse var det
å se så mange søke sammen om Guds ord.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1966
Sjømannsprest Tor Mo
overtar fra 1. mai stillingen som ny vikarprest i Sannidal.Tor Mo er født i Vegårdshei 9.3.1920, og tok
eksamen ved Menighetsfakultetet i 1948.
I 1950 tjenestegjorde han i Israelmisjonen i
Trøndelag, fra 1951 som klokkerprest i Barbu og
fra 1953 som hjelpeprest i Fjære. Siden 1957 har
han vært i Sjømannsmisjonens tjeneste, først som
sjømannsprest i Sidney og siden i Singapoore.
Med permisjon fra Sjømannsmisjonen har han en
tid vikariert i Skåtøy menighet, hvor vi vet han har
hatt en rik inngang. Og vi vet at han og hans hustru Torbjørg Maria f. Værland (også fra Ve- gårdshei)
gleder seg til å ta fatt i Sannidal.
Vi vil gjerne gjennom Menighetsbladet ønske
ham og hans hustru velkommen til bygda, og Guds
velsignelse over den gjerning de går inn i.

Sannidal menighetsblad nr. 4 1966
Søndag 8. mai 1966 vil min kone og jeg aldri
glemme, da vi fikk ha vår første offisielle søndag i
Sannidal kirke.
Alt var så festlig synes vi, været var strålende,
kirken er vakker og koselig, prost Tande og formannen i menighetsrådet talte hjertelige ord, og
menigheten omsluttet oss i bønn, tror vi.
En hjertelig takk til dere alle, og en inderlig bønn
om at vi måtte få virke her i Jesu navn.

Tull og Tor Mo.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1966
Litt av hvert
Da menighetsbladet, som kjent, ikke kommer ut i
sommermånedene (neste nummer september), anser vi det som håpløst å forsøke å sette opp noen
gudstjenesteliste for så lang tid
fremover.
Den første søndag etter dette blad kommer ut,
kan vi likevel nevne – søndag 26. juni.
Da er nemlig det årlige Kallarber stevnet, som i
år skal være på Sandnes Camping, Søndeled.
Som Sannidøler kjenner til, er dette et stevne

som holdes av Sannidal, Skåtøy, Søndeled og Risør,
og det legges vekselvis til disse bygdene.
Det blir frilufts-stevne, så sant godt vær, ellers i
det store Sandnes bedehus.
Det skulle bli en fin tur.

Sannidal menighetsblad nr. 6 1966
Aksjonsuka 4.-9. oktober
Helt siden jeg kom til Sannidal, har det ofte hendt
at folk har spurt: Det blir vel aksjonsuke i år også?
Det første måtte jeg svare som sant var, at de
måtte først fortelle meg hva «aksjonsuke» var –
ukjent som jeg var med både Sannidal og nesten
sagt senere års metoder i Norge i det hele. Alle sa
da at den uken hadde tradisjon her i bygda, og da
samlet de fullt hus år etter år. Etter hvert er jeg
kommet til å bli meget spent på denne uken, og
håper at denne velsignelsesrike tradisjon må bli til
velsignelse også i år.
Vi vil be meget til Gud om det, og ønske hver
især av dere hjertelig velkommen i Jesu navn. Programmet håper jeg alle har fått, eller får i folder og
dagsavis.

Mo-Tor.

Sannidal menighetsblad nr. 7 1966
Det er spennende å tenke på at økonomien til
dette bladet er avhengig av så manges bidrag. Man
kunne få grå hår i hodet, hvis en satte seg ned og
tenkte på hvordan det ville gå hvis dere sviktet.
Men det har dere jo aldri gjort, så vi føler oss så
trygge at vi smiler fra øre til øre.

Øre Kronibus

Sannidal menighetsblad nr. 7 1966
Aksjonsuken 1966
Årets aksjonsuke er gått over i historien. Hva som
skjedde er ting som ikke lar seg registrere, men
noen ytre ting kan nevnes:
a. Oppslutningen som gjorde at kirken var godt
besatt eller full kveld etter kveld.
b. Villighet og iver, ja glede hos dem som deltok
med både sang og vitnesbyrd og tale.
c. En stillhet som gjorde at folk snudde seg forundret bare noen barn skiftet plass på galleriet.
d. Et fornyet løfte til Gud at vi må gjøre alt hva vi
kan for at GUDS RIKE må blomstre i denne kjære
bygd.

Sannidal menighetsblad nr. 8 1966
Vi gleder oss til å se barn fra denne alder og
oppover sammen med mor og far i kirken søndag
13. november. Da kommer søndagsskolesekretær
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Enggrav og det blir barnegudstjeneste.
Det er en fryd når barna yrer og kryr på sin egen
gudstjeneste.
Det er honnør verdt, når de kan sitte stille, men
om det blir litt ekstra bråk, så har jeg lagt merke til
av spørsmålene en kan få etterpå at barn kan høre
like meget på hodet under
benken som voksne på kirkebenken.
	
Velkommen til store og små.

Sannidal menighetsblad nr. 8 1966
Speiderjobben 1966
Også i år har speiderjentene jobbet og samlet inn
penger til et godt formål. Det ble 642 kr. som skal
gå til hjelp for unge døve. Sammen med store og
små beløp fra hele landet blir det sikkert en fin
sum. I fjor ble det over 600 000 kr. i alt.
Pengene i år skal brukes til å bygge en yrkesskole
ved Hjemmet for Døve i Andebu og til et kurssenter i Gol.
Vi vil gjerne få takke alle som tok godt imot speiderjentene og gav dem jobber og penger.

Sannidal menighetsblad nr. 9 1966
Misjonssinn og god te
Dette har jeg aldri opplevd før at det går an å tjene
penger med å støtte misjonen. Men det er sant.
Efter vår tid i engelske land er vi blitt veldige tedrikkere og vi bruker ca. 1 kg te i måneden.
Vi har prøvd forskjellige te-sorter som er å få i
Norge, og er kommet til at noe av den beste er Santal-te, solgt av Santalmisjonen. Vi er begynt å skrive
direkte til Santalmisjonen, Holbergsgt. 23, Oslo.
Og nå kommer det fantastiske: Vanlig te kommer
på kr. 36,00 pr. kilo, Santal-te kommer på kr. 30,00.
Altså jeg sparer kr. 6,00 pr. kilo, og støtter samtidig Santalmisjonen.To fluer i ett smekk.
Synes jeg måtte være så snill nå før jul at jeg
nevnte dette for dere.

Mo-Tor

Sannidal menighetsblad nr. 10 1966
FANTASTISK
Ved musikkandakten i kirken søndag 3. desember
deltok Sannidal Menighetskor, Helle Musikkforening, og hold dere fast tre hornorkester, nemlig
Sannidal hornmusikk, Kjølebrønn hornmusikk og
Sannidal skolemusikk. Den sistnevnte hadde sin
debut i kirken og gjorde det meget fint. I kollekt til
menighetspleien kr. 907,13.
Takk.

Mo-Tor
Sannidal
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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 67537
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: Niklas Wohlenberg - tlf. 952 85 769
MENIGHETSKORET LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz, tlf. 992 71514
ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 21.00
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik –
tlf. 958 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 58617

UFORMELLE SAMLINGER PÅ MO
BEDEHUS
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Høst 2015:
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67 537 eller Sigrunn Bråtane –
tlf. 35 99 20 45 - 906 18 757

SMUK – SANNIDALMENIGHETS
UNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse.
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97 609

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

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
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STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

Fra
soknepresten
om reduksjon i
prestestilling
Bispedømmene må spare
inn prestestillinger. I Bamble
prosti mister vi en halv prestestilling. Det er prestene i
Sannidal og Kragerø som først
og fremst skal dekke opp
der vi mister presteressurser
i prostiet. Presten i Sannidal
blir nå også prest i Kroken,
med flere tjenester i Kroken
og i Drangedal. Prestene i
Kragerø skal ha noen flere tjenester i Sannidal. Og Sannidal
kommer til å miste presteressurser. I første omgang må vi
legge ned salmekveldene som
har vært en gang hver måned.
Også lysmessa med konfirmantene i november er avlyst.
På litt lengre sikt vil det trolig
bli noen færre gudstjenester i
Sannidal kirke.
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2016

de støtter oss!

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Verdighet ved
livets slutt

www.bkd.no

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken:

35 98 21 94

TRA F O
arkitektur
www.trafoarkitektur.no
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SANNIDAL

Direktesalg

GRAVSTEINER

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninger

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

Telefon 35 98 40 00

MENIGHETSBLAD

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

Utgitt av Sannidal menighetsråd
Redaksjonskomite:
Hildegunn Wangen,
tlf. 414 16214, wangenskog@online.no
Torill Bjørn,
tlf. 907D22710, aalfbjorn@gmail.com
Kari Skarvang,
Sa
tlf. 41618
33056, kari.skarvang@hotmail.com

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

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

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

Fem års•
fabrikkgaranti:
For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Veiledende
pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Frakt til forhandler utenfor
DØPTE:
Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring i30: fra 0,42 l pr mil. CO -utslipp: fra 109 g/km. NOx=36 mg/km.
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde
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03.07.16 Mille Tønnesland Andersen
03.07.16 Mia Victoria Moen Hasseleid
07.08.16 Victoria Omholt-Bigga
Terje
Pedersen
07.08.16 Olav
Arnfinn
Uggla Berg
Tlf: 901 36
115 • Eliah
tppost@online.no
21.08.16
Thomas
Brekka Sangvik
04.09.16 Ingrid Stenger Thorsen

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

SKAGERAK TREPLEIE

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

Terje Pedersen

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

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

www.skagerak-trepleie.no

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

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

Vi arbeider med;
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

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

– i flo og fjære siden 1840

Kragerø Sparebank

www.kragerobanken.no

VIGDE:
25.06.16 Marie Rinde og Christian Hulløen
23.07.16 Marita Rørholt og Helge Listou
Bakeri
KragerøBente
35 Bertelsen
98 11 15 og Børge Espolin
30.07.16	
Volum E-18 Johnson
35 99 22 21
06.08.16	Linn Therese Skauge og Markus
BakeriMatre
Kragerø:
P. A. Heuchsgt. 25
Ramberg
13.08.16	Linn Charlotte Therkelsen og Svein
Rønning
20.08.16	Linda Grøgaard og Torgeir Lognvik
Vestergaard
Telefon 35 98 40 00

Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
Dprest.sannidal@kragerokirkene.no
E-post:
16
Organist:
Robert Czyz.
2
Tlf. 992 71 514
25
28 og kirkegårdsarbeider:
Kirketjener
14
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
15
Tlf. 920 59 259
17og menighetssekretær:
Klokker
25
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
2
Tlf. 416 33 056
Trosopplærer:
Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346

«Lokalbanken siden 1840»

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

www.drangedalsparebank.no
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Kontonr.
18 til menighetsbladet 2655 01 39617
0
Menighetskontor
for Sannidal og Helle
15
sokn22
Kirkestua,
H Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
08 menighetssekretær:
Kontortid
A og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Tirsdag
30: 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
Telefon
E-post: sannidal@kragerokirkene.no
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Tlf. 950 44 749 • post@lomu.no • www.lomu.no

DØDE:
17.06.16
24.06.16
18.08.16
01.09.16

Inger Johanne Fuglestvedt	
Trygve Holt	
Ragnhild Lyngmyr	
Karen Elisabeth Hoksrud

f.1925
f.1930
f.1942
f.1935

Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2016

Sannidal kirke og
menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
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Velkommen
til gudstjeneste!
OKTOBER

2. oktober: 20. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Lekmannsgudstjeneste. Preken ved Øyvind Barland.
Offer til Kirkens SOS i
Telemark
16.oktober: 22. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Arne Lauvhjell
Dåp. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband
30.oktober: Bots- og bønnedag (OBS: Vintertid)
Sannidal kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon.

29. november.
Sannidal kirke kl. 19.00.
Konsert med Trygve Skaug
og Kor-Mix.

Juntos - Sannidal Soul
Children. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet.

NOVEMBER

DESEMBER

6. november:
Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 17.00
Allehelgensgudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet.

4. desember: 2. søndag i
advent
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Arne Lauvhjell. Offer til Kirkens
Bymisjon i Kragerø.

20.november: Kristi
kongedag – siste i
kirkeåret
Sannidal kl.11.00
Familiegudstjeneste .
Sannidal kirkes barnekor.
Utdeling av 4- og 6-årsbøker. Ofring til menighetens
misjonsprosjekter.

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

Med forbehold om
endringer.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

