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500 år siden
I

REFORMASJONEN

høst er det 500 år siden reformasjonen tok av. På allehelgensaften den 31.
oktober i 1517 festet Martin Luther sine
teser på kirkedøra i Wittenberg. Denne
døra var byens oppslagstavle. Det
var ventet mange pilgrimsturister neste dagen, på
allehelgensdag. Slottskirken hadde en stor samling
relikvier etter mange
helgener. I folketroen
sikret nærkontakt med
disse en raskere vei inn
til himmelen. Helgenenes
gode gjerninger kunne brukes som en slags delbetaling
for våre synder. Middelalderkirken
tjente penger på dette ved å selge avlat.
Martin Luthers teser sier at ekte bot
ikke er betaling, men anger, og tro på
Jesus. Hele vårt liv skal være en slik bot,
der vi venter all vår hjelp fra Jesus alene.
Gjennom flere år hadde Luther gjennom sitt bibelstudium gjenoppdaget
frelsen ved nåden alene. Hans reformatoriske tanker blir ofte sammenfattet i
fire slagord:
Kristus alene: Vi blir frelst ved Kristus,
og ikke gjennom våre gode gjerninger
eller helgenes forbønn. Nåden alene:
Vi blir frelst alene og gratis ved Guds
nåde. Troen alene: Nåden blir tatt imot
alene ved tro. Skriften alene: Bibelen er
enekilden for denne redningsaksjonen
fra Gud. Bibelen kan ikke overstyres
av kirken og andre påståtte åpenbaringer. Bibelen er norm for kirken og ikke
omvendt. Lekfolk har rett til å lese og
tolke Bibelen. Derfor må Bibelen gjøres
tilgjengelig for alle.
Etter luthersk syn er alle døpte i prinsippet prester (det alminnelige preste-

dømme) og kan ta et medansvar i kirken.
Kirken er forsamlingen av de troende rundt
ord og sakrament. Vi skal tjene Gud og vår
neste i dagliglivet og i alle hederlige yrker.
Martin Luther var ikke den første
reformator i kirken. Men nå var
tiden inne for reformer. Takket
være boktrykken og gjennom
salmer ble de nye tankene
spredt og sunget inn. Den
storpolitiske situasjonen i Europa bidro til at protestantiske
kirker ble organisert. Luther
selv ville ikke starte en ny kirke.
I utgangspunktet ville han med
hjelp av øvrigheten bare fornye
pavekirken.
Martin Luther var selvsagt også barn av
sin tid. Vi trenger ikke forsvare hans ordvalg og mange av hans tanker. Særlig i sine
senere år sa den gamle og bitre og syke og
skuffede Luther forferdelige ting om blant
annet jødene.
Jeg selv unngår ordet «jubileum». Jeg sier
heller at vi markerer reformasjonen. Jeg
synes ikke at vi har grunn til å feire oss selv.
Luther ville kalt oss tilbake til Bibelen: For
å søke Kristus og hans nåde. Vi blir frelst
alene ved tro. Men troen skal aldri være
alene, ville Luther sagt. Våre medmennesker og vår jord trenger våre gode gjerninger
og en bærekraftig levemåte.
Fra Martin Luthers morgenbønn:
Jeg ber at alt jeg gjør,
og hele mitt liv må være til glede for deg.
I dine hender overgir jeg meg selv,
med sjel og kropp og alle ting.
La din hellige engel være med meg, s
å den onde fiende ikke får makt over meg
(står på nynorsk i Norsk salmebok 2013
s. 1336)

Min
salme
Jeg tror på jordens forvandling
Jeg tror på jordens forvandling
en gang, en tid et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.

J

eg har mange ganger tenkt
på hvem salme skal jeg velge
om jeg blir spurt om å skrive om
det. Det er jo så mange gode og
innholdsrike salmer. Etter at
salmeboken minutt for minutt
ble overført til oss seere i NRK
i desember 2015, ble jeg enda
mer usikker på hvilken salme jeg
liker best. Det er så mange som
gir meg glede i å være en kristen.
At Jesus virkelig er glad i oss
og vil oss bare godt. Han tok all
vår skyld og straff på seg da han
ble spikret til korset på Golgata.
Tenk at det var for meg og det var
for deg. Vi kan ta imot, ikke fordi
vi fortjener det, nei, For av nåde
er dere frelst, ved tro. Det er ikke
deres eget verk, men Guds gave.
Dette bibelverset står i Efeserne
kap. 2. vers 8. Så er det en Guds
gave til deg og meg.
Jeg skulle ønske at alle ville ta
imot gaven fra Jesus, leve livet
sammen med Han som var, er og
kommer. En dag skal alt bli nytt.
Det står i bibelen at det skal bli
en ny himmel og en ny jord hvor
rettferdighet bor. Vil du være
med? Salmen jeg derfor velger i
dag er en salme som gir håp om
nettopp dette.


Jorunn Lien

Jeg flykter ikke fra verden,
den jord som engang falt,
er båret av de hender
som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist
når alle håp er ute, skal stige frem til sist.
Jeg tror på jordens forvandling,
en tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt blir fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus, Den som vil tro, skal se!
Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små
der finner jeg en fremtid,
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny!
Norsk Salmebok 2013 nr. 899
Tekst: Eyvind Skeie1988
Melodi: Sigvald Tveit 1988
Jorunn Lien er fra Drangedal, nå bosatt i Kragerø, og
ansatt i Det Norske Misjonsselskap. Hun har blant
annet ansvar for leirstedet Fjordglimt i Bamble, der
konfirmantene fra Sannidal i flere år har hatt leir.
Mange i Sannidal har vært på Fastelavnsbasar på Mo
bedehus, og har blitt kjent med Jorunn der.
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Fotspor
i sanden
En natt drømte jeg at jeg
gikk på stranden sammen med Herren.
Over den mørke himmelen
så jeg scener fra livet mitt.
For hver scene la jeg merke til
at det var to par fotspor i sanden,
Det ene var mitt, og det andre var Herrens.
Da den siste scenen fra livet mitt
fòr over himmelen,
så jeg tilbake på fotsporene i sanden.
Jeg så at mange steder på mitt livs sti var
det bare ett par fotspor i sanden.
Jeg skjønte at det var i de
mørkeste og tristeste delene av livet mitt.
Dette plaget meg virkelig, og jeg spurte
Herren om det.
«Herre, Du sa at med en gang
jeg valgte å følge Deg,
ville Du gå sammen med meg hele veien.
Men jeg legger merke til at i de mørkeste
delene av livet mitt,
er det bare ett par fotspor.
Jeg skjønner ikke hvorfor, når jeg trenger
Deg mest, så forlater Du meg?»
Herren svarte.
«Mitt kjære barn, jeg elsker deg
og vil aldri forlate deg.
I dine vanskelige og tunge stunder,
når du ser bare ett par fotspor,
det var da jeg bar deg i armene mine.»
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Det skjedde…
Jeg (Sannidal kirke) har fått summet
meg litt etter den sjokkartede opplevelsen i slutten av april. Da opplevde
jeg som tidligere nevnt et skikkelig
innendørs regnvær, som etterlot meg
våt, pjuskete og rystet i mitt innerste. Men mange prøver å hjelpe meg
tilbake til mitt gamle jeg.

JUNI
Det er overgang mellom vår og sommer, grønt og fint – og pinsetid. Mange
forbinder pinsetid med ekstra fridager
og sommerens første båttur. Men pinse
er så mye mer! Det er kirkens fødselsdag! Ikke min, da… Jeg er jo bare 245
år gammel. For snart to tusen år siden
kom Den hellige ånd til disiplene og gav
dem styrke og ord slik at de kunne gå og
fortelle om Jesus. Det ble begynnelsen
for de kristne menighetene, og dermed
for hele den kristne kirke. Den kristne
kirke er altså mer enn en bygning.
Pinsedagen er det høytidsgudstjeneste
hos meg. Mon tro om presten husker at
han hadde sin første gudstjeneste her
i Sannidal nettopp på pinsedagen? Det
var for elleve år siden, og datoen var akkurat den samme. Jeg husker det i hvert
fall, for han snakket om dørene mine
i prekenen sin. Jeg ble venn med han
med det samme!
Så går det fjorten dager, og jeg kan
igjen åpne dørene mine og ønske folk
velkommen til gudstjeneste. Jeg har jo
hørt om at det ikke finnes penger til å
holde så mange gudstjenester lenger,
men foreløpig ser det ikke ut som om
det er tilfelle i Sannidal. Så jeg gleder
meg over god salmesang, og smiler
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2017

tilfreds inni meg. Jeg er lykkelig over å
huse mennesker.
Det er mange mennesker som besøker
kirkegården. De planter og steller så
fint! En dag kommer det tre menn som
ikke planter, men som går rundt og
kikker og vurderer. Jeg prøver å ta meg
så godt ut som jeg bare kan. De kommer
ganske nær meg, og jeg gjenkjenner
menighetsrådets leder. Den andre tror
jeg er gartner, han var her og plantet
ny hekk av gul potentilla for et par år
siden, rett ved bautaen som er nærmest
meg. Og den tredje går stadig ut og inn
av dørene mine, han bor her i nærheten
og har visst vært leder for menighetsrådet han også. Jeg hører at de er bekymret for taksteina og gradrennene mine.
De synes visst også at det er for mange
trær på kirkegården. De er rundt på
hele kirkegården, og jeg kan ikke høre
hva mer de snakker om. Men jeg tror de
vil meg og mine omgivelser vel.
Mot slutten av måneden kjenner jeg
meg litt nedfor og sliten. Noen borret
hull i golvet i våpenhuset i mai måned,
og det hjalp ikke hva jeg protesterte.
>>
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Så satte de inn noen
bråkete vifter både
der og oppe ved klokkene. De durer og
går natt og dag, og jeg
blir nesten hørselsskadet. Det er visst
for å tørke meg opp,
men jeg håper på
stillhet snart.

fra 1200-tallet. Og
kirketjener Knut
Torgny heiste flaggene mine. Så var
jeg liksom med,
jeg også, sammen
med de to fine
dåpsbarna Lilly
Malene og Ronja
og mange andre.

JULI
Alt var mye bedre
før. Eller hva? Jeg
trodde at gudstjenestetørken ikke var
nådd Sannidal, men
der tok jeg feil. Nå i
slutten av juli måned
kan jeg registrere at
det bare har vært én
gudstjeneste innenfor mine vegger
denne måneden. Jeg
gremmes!

Jeg setter punktum for juli måned
nå. Bråket fra
tørkeviftene gjør
at jeg ikke klarer å
konsentrere meg
om å fortelle mer.
Og så blir jeg både
sur og lei meg over
å se at løperne i
kirkerommet har
slått krøll på seg og
blitt rene snublefeller. Jeg håper
noe blir gjort med
det.

Dette gjør at jeg
drømmer meg tilbake til tider da det
var gudstjeneste hver
søndag. For sånn har
det faktisk vært. Jeg
spurte menighetsbladets redaksjon
om de kunne finne
dokumentasjon på
min påstand, og det
var visst enkelt…. Så på denne siden
kan dere se utdrag fra en gammel
gudstjenesteliste.
I rettferdighetens navn skal jeg ikke
unnslå at det ble holdt olsokgudstjeneste hos min nabo Bygdetunet.
Det var fint vær den dagen og jeg så
at mange kjørte dit. Presten hentet
dåpsfatet som står i kirkens døpefont
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AUGUST.
Jeg vil ikke være
en gretten gammel
kirke, så denne
måneden ønsker
jeg virkelig å speile
alt det fine jeg opplever. Om det sitter sur stemning i
veggene mine skal den jages vekk!
Den 6. august er vikarprest Arne Lauvhjell og vikarorganist Solveig Smith på
plass. Det er også dåpsbarnet Santiago
som har kommet helt fra Mexico. Han
er til og med født i Santiago. Solveig
Smith framfører en nydelig dåpssalme
av Kari Bremnes, for Santiago, for familien og for alle andre frammøtte:

Her e det et lite barn som kommer,
ny i denne verden, mjuk og varm.
Ennu har det ikkje sett en sommer,
ennu kan det bæres på en arm.
…….
Lite barn i kirke første gang.
Den 20. august skal det komme gullkonfirmanter til kirken. De som stod
til konfirmasjon for 50 år siden er invitert. Jeg synes sånt er spennende, tro
om jeg kjenner noen igjen? Men fordi
det er så få som melder seg til gullkonfirmantfest, blir det ikke noe av.
Det er leit, synes jeg. Både at de ikke
får treffe hverandre og at de ikke får
høre bibelteksten som blir lest denne
dagen. Den handler om hønemor som
samler kyllingene under vingene sine.
Et bilde på Guds omsorg som gjør inntrykk på meg. Brått husker jeg tilbake
til forrige måned, en dag jeg fikk en
følelse av at det var noe bak ryggen
min. Ikke et av de høyreiste trærne
ved kirkemuren, men noe annet som
ikke pleide være der. Og tett inntil meg
hadde noen reisende slått opp teltet
sitt. Tenkte de at her var det beskyttende vinger?
JEG er jo ikke Gud. Men jeg vil gjerne, som hønemor, samle noen under
mine vinger, eller rettere sagt: under
mitt tak. Alle er like velkomne, men
jeg må vel innrømme at det er ekstra
stas med små mennesker i barnekor.
Nå i august er det tid for at de inntar
kirkerommet igjen hver torsdag.
Den siste søndagen i måneden er det
temagudstjeneste i forbindelse med
at det er 500 år siden reformasjonen,
500 år siden Martin Luther spikret
opp 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Dette var lenge før MIN kirkedør
ble en realitet. Temaet i dag er Nåden
alene. Og jeg hører en tekst jeg kan
godt. Fortellingen fra Lukas om sønSannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2017

nen som kom hjem. Denne ER virkelig
fortellingen om nåde.
Tre måneder gamle Emilia døpes
denne dagen.
Måtte alltid gode lamper skinne
sånn at ingen barn kan gå sæ vill:
Lyse som fortellinger om nåde,
lyse for barmhjertighet og håp.
Lyse for et lite barn som kommer
i ei kirke i en hellig dåp.
Sannidal kirke –
i samarbeid med Kari Skarvang.
Dåpssalmen Her e det et lite barn som
kommer står på nr. 593 i Norsk Salmebok 2013
7

KONFIRMANTLEIR

på Fjordglimt
Vi lar bildene fortelle fra
helga midt i september, da
konfirmantene fra Sannidal, Helle og Kroken inntok
Fjordglimt leirsted. Leirsjef
Sven Ludvigsen hadde full
kontroll på over 50 konfirmanter, noen SMUKere, to
kokker og to prester.
8
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Brudepar
Nina Pedersen og
Morten Holger Strand
ble viet i Sannidal kirke
17. juni 2017.

Tonje Solemdal og
Simen Hellem ble viet i
Sannidal kirke
5. august 2017.
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Det lille huset
ved kirkegården

- Kirkestua
DEL 2

K

irkestua har fylt mange funksjoner
opp gjennom årene. Her sitter det
mye historie for ikke å si mange historier i veggene.
I 1863, like etter at huset ble tatt i
bruk som skolelokale ble et sognebibliotek opprettet i bygda - ”Sandøkedals
Læseselskap”- og boksamlingen ”ble
plassert i Kirkestuen og der var utlån
søndagen etter at messen var slutt”.
Kirke og kultur hånd i hånd.
Ragnar Grønåsens artikkel om
Læseselskapet som en pådriver for
folkeopplysningen (Årsskrift 1987
for Kragerø og Skåtøy Historielag)
er interessant lesning. Fra å være et
tilbud for ’eliten’ ble biblioteket etter
hvert viktig ’for de mange’: Med faste
skoler og bedre opplæring for alle økte
leseferdighet og leselyst blant vanlige folk. Flere og flere kom med i ”de
lesende klasser”. Det var få bøker rundt
i hjemmene, desto viktigere ble da
biblioteket for at folk skulle få dekket
sitt lesebehov. Spesielt var det skjønnlitteratur som ble etterspurt, folk ville
underholdes! Og i hyllene fantes bare
’høyverdig’ lesestoff, for valg og innSannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2017

kjøp av bøker var det sogneprest og to
formannskapsmedlemmer som hadde
ansvar for.
Med unntak av noen få år i ’landflyktighet’ i Kil holdt biblioteket til i Kirkestua til rundt 1925.(Etter den tid lå
bibliotekdriften i bygda nede i mange
år). Kanskje biblioteket ikke bare var
et sted for boklån, men også et sted der
sannidøler kunne møtes etter kirketid?
Kirkestua - skole og folkebibliotek - et
senter for kunnskap, kultur og folkeopplysning. Men også så mye mer.
Før Mo Bedehus sto ferdig i 1922 var
Kirkestua stedet for møte- og foreningsvirksomhet, juletrefester og basarer. Høydepunktet for mange var kan
hende fastelavnsfestene. De begynte
som regel kl. 14.Ungene lekte på loftet
mens de voksne var samlet nede. Alltid
masse mennesker. Etter maten tente
karene pipa og røyken la seg som et
tungt teppe over bordene inne i stua!!
Stillere tider for Kirkestua med
Bedehuset som nabo, men helt stille
ble det ikke. For småskolebarna fikk
jo fortsatt undervisning der (til 1932),
>>
og det som nå er kontorer + et rom på
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loftet fungerte noen år som leilighet for
en kirketjener og hans familie.
I ’nyere tid’ ble den tidligere skolestua
brukt som lager for gjenstander som
skulle plasseres på Bygdetunet. Etter
skoletid stoppet gjerne ungene ved
Kirkestua, spennende å kikke inn gjennom vinduene og speide etter nye ting.
Så et langt hopp i tid fram til en
viktig begivenhet i husets historie. I
noen menighetsblad fra 1986,87 finner
vi overskriften: Kirkestua til heder og
verdighet igjen. Her handler det om
ombygging- og restaureringsarbeid.
Taket var blitt reparert. Og siden
Prestekontoret skulle flyttes over fra
Presteboligen, måtte nytt furugulv
legges. Dette arbeidet sto kirketjener
Wreen for. Utenom Prestekontor
skulle det bli konfirmantsal/møterom
på 41kvm.- storstue som sogneprest

12

Ek kalte det - og venterom med et lite
tekjøkken. Kommunen hadde bevilget
38.000 til arbeidet. I tillegg kom gaver
fra kvinneforeninger og ikke uventet solid dugnadsinnsats.
Ek var storfornøyd med sitt nye
kontor med lyse tømmervegger og fin
utsikt til kirka. ”Norges fineste Prestekontor”, var en kommentar. Nå skulle
det forøvrig hete Menighetskontor, for
bruken skulle utvides.
I november 1987- for 30 år siden altså
- var det ’offisiell’ gjenåpning av Kirkestua med hyggekveld og inviterte gjester. Blant disse var prost Laland som
ønsket tillykke med dette lille huset.
Esther Skarvang ble behørig takket for
et nydelig veggteppe hun hadde vevet
og som var en gave fra Bondekvinnelaget. En pryd på den flotte blåmalte
tømmerveggen, der det fortsatt henger.
Verdt å merke seg at tømmeret her
ble hogd i 1848.Det gamle langbordet

kunne igjen brukes
takket være Ole og
Thomas Wastøls restaureringsarbeid.
Hvem flyttet så
inn og sørget for
aktivitet og nytt liv?
Prest var på plass,
møter kunne holdes, kor kunne øve
og ungdom kunne
møtes. Så forfriskende med sang og
musikk og ungdommelig spell/sprell!
Menighetskoret har
vært trofast og har
hatt sine ukentlige
øvelser her siden
1987, og noen av
medlemmene er
nok blant dem som har lengst fartstid
her i huset.
Ungdomsklubben SMUK som ble
stiftet rundt 1983, hadde i begynnelsen
samlinger på forskjellige steder, men
fant seg fort til rette i ’nye kirkestua’
med møter på fredagskveldene, slik er
det fortsatt. Og nå har de også fått et
supersmukt lokale i andre etasje. (Et
lite hus, ja vel, men arealutnyttelsen er
høy!) Hver høst tar Kirken imot de nye
konfirmantene og en del av undervisningen og opplegget får de i Kirkestua.
Menighetssekretæren er også blitt
en viktig person på huset, men usikkert når denne stillingen ble opprettet.
Ganske sikkert er det derimot at 2002
var et viktig år for Menighetsrådet,
som da begynte å ha sine faste møter i
Kirkestua.
Verdt å nevne - Kirketjener og kirkegårdsarbeider er den av de fast ansatte
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2017

som ’alltid har vært der’ og som har
fulgt Kirkestua gjennom skiftende
tider.
Kirkestua - det lille rødmalte huset
med smårutete vinduer og hjemmekoselig og uformell atmosfære. Vi får lyst
til å gå inn. Og mange er de som har
gått inn døra her - de første for snart
170 år siden.
Et lite hus, ja vel, men tilbake til prost
Laland og hans hilsen og ønsker for
dette lille huset. Han trakk linjen til
et lite hus i Jerusalem der de første
kristne holdt til, og der Jesus kom og
var hos dem og gav dem sin Hellige
Ånd.

Torill Bjørn.
Det er sikkert opplysninger som kunne vært med - nøl ikke med å kontakte
redaksjonen hvis du sitter på nyttig
informasjon!
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Trosopplærer
PÅ PLASS
IGJEN

V

i er glade for å ha Sven Ludvigsen
med på laget igjen. Sven er ansatt
som trosopplærer i 20 % stilling, foreløpig til og med 31. mai 2018.
Sven har konfirmanter som hovedoppgave, og vil også bli å se på SMUK.
Det har meldt seg hele 27 konfirmanter
denne høsten, så Svens medvirkning er
kjærkommen. Og helt nødvendig.

BOLIVIAKVELD
I SANNIDAL KIRKE

søndag 22. oktober 2017 kl. 19.00
Deltakerne på menighetsturen til Bolivia
i påsken 2017 forteller og bidrar på ulike måter.
Kveldsmat i Kirkestua.

JULEKONSERT
I SANNIDAL KIRKE
lørdag 25. november 2017
Medvirkende: Oslo Soul Children •
Kragerø Soul Children • Sannidal Soul Children
14

For klokkeslett,
se annonse i
lokalavisa.

Dette skjer I SANNIDAL SOKN
ONSDAGSKLUBBEN
Alder: Fra 4 år
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00 på Mo
bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67537

MENIGHETSMØTE
??

SANNIDAL KIRKES BARNEKOR
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra
kl. 17.30 – 18.45
Kontakt : Hildegunn Wangen tlf. 414 16214

KRIK
Alder: Fra 8. klasse.
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Niklas Wohlenberg - tlf. 952 85769
MENIGHETSKORET LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz, tlf. 992 71514
ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 21.00
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik –
tlf. 958 15211

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

UFORMELLE SAMLINGER PÅ
MO BEDEHUS
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Høst 2015: Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug– tlf. 905 67537 eller Sigrunn Bråtane
– tlf. 35 992045 - 906 18757

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

MO BEDEHUS
Torsdagsmøter – hver torsdag kl. 19.00
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93260
KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Øyvind Barland – tlf. 977 38602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2017
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Sannidal menighetsblad 1967
Takk
Hjertens takk til konfirmantene fra i sommer
for den gilde gaven på juletrefesten i prestegården. Det er et fint minne fra dere. Dere
hadde jeg forresten ikke glemt likevel.

Mo-tor.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1967
St. Johannes-guttene til Sannidal
Forutsatt at innkvarteringen blir ordnet (opplagt med Sannidals rennomé), kommer St.
Johannesguttene til Sannidal lørdag 18. mars.
Med de sangkrefter de rår over, vet vi at det
blir en musikalsk underholdning av en klasse
som en sjelden opplever maken til.
For detaljer henviser vi til dagspressen. Vi sier
bare her: Hjertelig velkommen.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1967
Prestens medhjelpere i Sannidal
Ved gudstjenesten i kirken 26. februar ble
prestens medhjelpere i Sannidal innsatt i
sine stillinger. Biskopen hadde sammen med
oppNevningsbrevet bedt om at det ble gjort i
kirken ved en gudstjeneste.
Medhjelpere her i bygden er for perioden
1967-1972 lærer Jens Barland og lærer Halvor
Gjerde.
Medhjelperne oppnevnes av Stiftsdireksjonen.
Dette er en meget gammel ordning i vår kirke.
Den ble innført så tidlig som i 1629.
Guds signing over deres gjerning!

Sannidal menighetsblad nr. 4 1967
Øre Kronibus gikk sammen med en mann en
dag. Da sier mannen plutselig: «Du er halt
du.» «Ja» sa Kronibus, «jeg har hatt poliomyelitt, så jeg var lam da jeg var liten.»
«Jaså,» sa mannen, «jeg trodde det bare var
sauene som var lam før de ble store jeg!»
Øre Kronibus bare lo han, for han vet at takket
være dere, så «halter» ikke bladets økonomi.

Med hilsen fra Øre Kronibus

Sannidal menighetsblad nr. 4 1967
En vårlig bukett til skolen –
fra konfirmantpresten
Når vi nå har den historiske begivenhet bak
oss at Sannidal er gått over til konfirmasjon
om våren, så vil jeg gjerne få gjenta på trykk
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hva jeg nevnte i kirken på konfirmasjonsdagen, at vi er meget takknemlig for den elskverdige innstilling vi møtte for dette fra skolens
side.
Vi har jo fått ha konfirmantene en time i uken
i det åttende skoleåret.
Personlig tror jeg dette er en gunstig ordning
både for kirke og skole; ingen er tjent med at
det skal tas av en ettermiddag i uken til å ha
undervisningen før konfirmasjonen – det blir
anstrengende for de unge – og det går ut over
skolearbeidet i meget større grad enn med
den nye ordningen.
Men det kanskje ikke alle vet, er at det blir
ekstra administrasjon for rektor og adjunkt
Brændhagen som skulle innordne dette i
skolens daglige virke.
Derfor ber vi disse to herrer motta denne
vårlige bukett på skolens vegne som et uttrykk
for vår takk.

Mo-Tor

Sannidal menighetsblad nr. 5 1967
Sveinung Sundberg
ble ansatt som kirketjener ved Sannidal kirke
den 6. juni 1942, og kan dermed feire 25 års
jubileum. Det er et jubileum det er grunn til
å stanse opp ved. I Sveinung Sundberg har
Sannidal menighet hatt ikke bare en til det
ytterste tjenestevillig og dyktig kirketjener,
men også en som har kunnet fylle stillingen
med den rette
kristne ånd.
Jeg vil gjerne takke ham for utmerket godt
samarbeid i disse årene, for hans gode og fine
ferd, og håper han må få helse og lykke til
mange års fortsatt tjeneste i kirken.

Soknepresten

Sannidal menighetsblad nr. 6 1967
Unnskyld at jeg er personlig
Der kan vell være noen som har begynt å
undre seg på om jeg er blitt gideløs og doven i
løpet av sommeren.
Saken stiller seg noe annerledes, Idet det viste
seg at jeg hadde en polypp på stemmebåndet,
som en professor på Ullevål dukket ned i
halsen og kuttet bort.
Og så sier legene skal man bare være tålmodig
og lavmælt mens dette leges og styrkes. Takk
for overbærenhet, mens så skjer. Hvor stort

det er å ha en stemme til å prise Gud og forkynne hans dyder.

Mo-Tor.

Sannidal menighetsblad nr.7 1967.
MERK: Et par briller funnet i gresset ved
søndre inngang til kirken. Fåes tilbake hos
kirketjener Sundberg, tlf. 8 32 62

Sannidal menighetsblad nr.7 1967.

Fra
soknepresten
om reduksjon i
prestestilling

Aksjonsuken Sannidal kirke
Denne i Sannidal så tradisjonsrike uke må i
år forandres noe på, - grunnet sykdom. Som
meldt i forrige nummer skulle sekretær Arne
Wiersholm komme som taler, men i siste
øyeblikk er han blitt syk. Det har så gått rødglødende telefonsamtaler mellom Sannidal
og Indre- misjonskontoret i Oslo om dette, og
nå er det bestemt slik at bibelskolelærer Fink
kommer som taler og Kay Kristiansen som
sanger utenom bygdens egne krefter- Menighetskoret
og Helle-musikkenmå
somspare
vi også i
Bispedømmene
år ønsker hjertelig velkommen. Det var ikke
inn
I Bamble
så lett
å fåprestestillinger.
det ordnet i siste øyeblikk,
og for å
få detprosti
på denne
måten
måtte
så
vi på vår
side
mister vi en halv
prekutte av på tiden slik at det blir bare fredag,
stestilling.
Det
prestene
i
lørdag
og søndag, 27.,
28. er
og 29.
okt.
Vi beklager,
men
ber
dere
være
med
i
bønn
Sannidal og Kragerø som førstfor
disse møter. Lovet være Gud som kan frelse på
og fremst skal dekke opp
en kveld.

Mo-Tor
der vi mister presteressurser

Sannidal menighetsblad nr. 8 1967

i prostiet. Presten i Sannidal
Julepakker
sjøfolk
blir nåtilogså
prest i Kroken,
Vi vil be alle huske pakkeinnsamlingen til
med
flere
tjenester
i Kroken
sjøfolk i kirken søndag kveld, 19. november. Se
og i Drangedal. Prestene i
annonse.
Skriv
et koseligskal
brev og
en liten
pakke
og
Kragerø
halagnoen
flere
tjevær på den måten med å bringe julens godhet
nester iutSannidal.
Og
Sannidal
og stemning
til en av våre
seilende
venner.
Vel møtt.
kommer
til
å
miste
presteres
Sannidal menighetsblad nr. 9 1967
surser. I første omgang må vi
Takk
fra en
gullkonfirmant
legge
ned
salmekveldene som
Vil få takke for den strålende høstdagen jeg
vært
enmine
gang
hver måned.
fikkhar
oppleve
med
«lesekamerater».
Først Også
den høytidsstemte
i
lysmessagudstjenesten
med konfirkirken og så den gilde festen i Kil. Det blir et
mantene
i november
er avlyst.
kjært
og rikt minne
å ta frem i tankene
og om
jeg reiser
aldri
så langt
bort,
er det
det Kil
og SanPå litt
lengre
sikt
vil
trolig
nidal som blir hjemmet
bli noen færre gudstjenester i
mitt.

Hilsen Astrid Tufte
Sannidal kirke.



STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

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

T R AFO
arkitektur
www.trafoarkitektur.no

Olympia, Washington.
Sannidal menighetsblad nr. 10 1967
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Direktesalg

GRAVSTEINER

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninge

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

Telefon 35 98 40 00

Med sportslig og elegant design, innovativ teknologi og materialer i høy kvalit

gjør det
å skreddersy
etter dine ønsker.
Tilgjengelig
Salg nye
ogenkelt
brukte
biler •bilen
Reparasjon
av lette
og utstyr som
kjøreglede og komfort. Ny motor- og automatgirteknologi gir en perfekt balan
tunge
kjøretøy
•
Hydraulikkslanger
•
Valvoline
effektive og sømløse girskift. Mer eleganse, mer komfort, mer kjøreglede - la
oljeprodukter
• Batterier • Dekk • Rekvisita
Veiledende pris fra kr 244 950,-

“Ditt komplette se

Sannidal • Tlf. 35 99 07

– 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.hyund
Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forb
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Eu

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

VA

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

«Lokalbanken siden 1840»

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

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

S

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd

DØPTE:
23.07.17 Ronja Aksnes Nielsen
23.07.17 Lilly Malene Ørsvik-Brubakken
06.08.17 Santiago Andrade Brekka
27.08.17 Emilia Wastøl Heldal

VIGDE:
17.06.17	Nina Pedersen og
Morten Holger Strand
05.08.17	Tonje Solemdal og
Simen Hellem

Redaksjonskomite:
Hildegunn Wangen,
tlf. 414 16214, hildegunn_wangen@live.no
Torill Bjørn,
tlf. 907 22710, aalfbjorn@gmail.com
Kari Skarvang,
tlf. 416 33056, kari.skarvang@hotmail.com
Kontonr. til menighetsbladet 2655 01 39617
Menighetskontor for Sannidal og Helle sokn
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23,
3766 Sannidal
Kontortid menighetssekretær:
Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
E-post: sannidal@kragerokirkene.no
Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist:

Robert Czyz.
Tlf. 992 71 514

Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 920 59 259

DØDE:
06.07.17 Peder Muffetangen
f. 1935
23.07.17 Ragna Hulløen
f. 1923
04.08.17 Aslaug Haugom
f. 1927
18.08.17 Jacob Sandland
f. 1936
23.08.17 Ingebjørg Erica Ørvik Lindheim
		
f. 1919
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2017

Klokker og menighetssekretær:
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33 056

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
15.oktober – 19.søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Offer til orgelfondet.
22. oktober – 20. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 19.00.
Boliviakveld, med
påfølgende kveldsmat i
Kirkestua.
29. oktober – Bots- og
bønnedag
Kragerø kirke kl.11.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i Kragerø.
Reformasjonsjubileum.
5. november –
Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00.
Allehelgensgudstjeneste.
Offer til
menighetsarbeidet.
Nattverd. Menighetskoret
Laudate.

Lørdag 25. november.
SOUL-CHILDRENKONSERT i Sannidal
kirke.

Fredag 22. desember.
Julekonsert med Karl
Holte Aarø og
unge scenekunstnere.

26. november –
Domssøndag/Kristi
kongedag Sannidal kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste.
Bente Heibø Modalsli
Offer til Kirkens SOS i
Telemark

24. desember - Julaften
Sannidal kirke kl. 14.30
Julegudstjeneste
Offer til Kirkens
Nødhjelp

3. desember – 1. søndag i
advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbøker
Offer til
menighetsarbeidet
10. desember – 3.søndag i
advent
Sannidal kirke kl. 17.00:
Julemusikk.
Kollekt til Barne- og
ungdomskor/korps

25.desember – Juledagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Det Norske
Misjonsselskap
31. desember –
Romjulssøndag/
Nyttårsaften
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband
Med forbehold om
endringer.

19. november – 24.
søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
Sannidal kirkes barnekor.
Utdeling av 6-årsbøker
Offer til Prosjekt NMS
arbeid i Thailand
(Nådehjemmet)
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

