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71. ÅRGANG

Midt i vår verden,
her hvor vi bor
kimer klokker til
alvor og fest
Kristus er sentrum,
korset et tre,
det gir ly til hver
søkende gjest

En ung
og tapper
mor

Juletanker fra prest
Mecky Wohlenberg

V

åre første 7 jul som prestefamilie feiret
vi i Vallset på Hedemarken. Der i kirken
er det en Madonna-figur fra middelalderen: Maria med Jesusbarnet. Jeg fikk ikke sett
skulpturen før vår siste jul på Hedemarken,
i 1995. For i flere år var Vallset-madonnaen
i Oslo på restaurering. Jeg visste nok at den
fantes, men den var ikke der. Omtrent som i
mitt kristne liv: Jeg visste om Maria, moren til
Jesus, men hun hadde ikke noen spesiell plass
i mitt liv.
Men så julen 1995 var madonnaen kommet
tilbake til Vallset kirke, og vi gjorde litt stas på
henne: Julaftensgudstjenesten foregikk i en
mørk kirke der det bare var levende lys, i tillegg til juletrebelysningen. Salmetekstene kom
på lysark. Foran madonnafiguren var det plassert en lampe for å lyse den opp. Dette var jo
i forrige årtusen, med de tekniske hjelpemidlene som vi hadde den gangen. Før prekenen
kom det en sanggruppe fram fra mørket bak
alteret, gående mot madonnaen, mens de sang
fra salmen:
Det hev ei rose sprunge ut av ei rot så grann.
Som fedrane hev sunge: Av Isais rot ho rann,
og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved mørke midnattstid.
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Meckys

Om denne rosa eine er sagt Jesajas ord.
Maria møy, den reine,
bar rosa til vår jord.
Og Herrens miskunnsmakt
det store under gjorde
som var i spådom sagt.
Nå skal vår familie snart feire vår sjette
jul i Sannidal. Fram til 1772 stod det en
stavkirke her. Den var viet til Laurentius
(Lars). Stavkirken i Sannidal var fra samme tidsperioden som trefigurene i Vallset
kirke. Kirken i Vallset har faktisk to verdifulle treskulpturer fra middelalderen,
Maria og Laurentius. Kanskje er figurene
opprinnelig fra andre kirker. Men etter
reformasjonen ble de gjemt bort i Tomter
kirke i Vallset. Kan Laurentius opprinneSANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2011

hjørne

De neste ti år feiret vi jul på Vestlandet,
i Selje ved Stadhavet. Fra kirken ser en
over til Seljeøya med klosterruinen og
legenden om Sancta Sunniva.
Tiden i Selje gav meg anledning til å
lære mer om kvinnene i Bibelen og i
kirkehistorien: Om Maria, moren til Jesus.
Ordet Madonna er fra latin Mia Domina
som betyr min herr(sker)inne. Og jeg
leste om Maria Magdalena. Hun var den
første som fikk møte Jesus etter oppstandelsen. Hun ble apostelen for apostlene.
Og jeg studerte legenden om Sunniva,
kongsdatteren som flyktet fra Irland. Hun
var kanskje en av de første som kom med
kristen tro til Norge. Alle disse kvinnene
var med på å bringe Jesus til oss.
I Vallset kirke ble madonnaen for
noen siden flyttet ned til kirkeskipet,
der menigheten sitter. Slik bringer hun
billedlig Jesus til dem som er i kirken.
Maria og Jesus har kroner på hodet, for
Jesus er Guds hemmelige prins. Han er
Den yndigste rose som lot seg innpode
i menneskeslekta. Maria og Jesusbarnet
har også røde kinn som minner meg litt
om rosemaling.

lig har stått
i Sannidal
kirke? En
spennende
tanke, men
lite trolig.
Det fantes
sikkert flere kirker
i Norge
som var
viet til Laurentius.
Om Laurentius (Lars) fortelles
det at han var diakon i Roma på 200-tallet. Keiseren hadde gitt befaling om
at kirkens skatter skulle utleveres. Da
samlet Laurentius de fattige i Roma og
viste dem fram for keiseren og sa: Her er
kirkens skatter. For dette var mennesker
som var verdifulle i Guds øyne, og som
fikk omsorg i kirken. Men keiseren hadde
et annet verdigrunnlag, han ble fornærmet, og han drepte Laurentius.
Og jeg grunner over dette: At Gud
velger dem som medarbeidere, som
mennesker kanskje ikke ville ha valgt:
Den tapre tenåringsmoren Maria, og den
modige diakonen Lars, og Sunniva som
fulgte sin samvittighet. Da kan Gud også
bruke oss til å speile lyset fra Jesus inn i
mørket. Og til å finne fram skatter som
andre ikke sanser. Og til å tenne håp og
tro i kulden.
Jeg ønsker dere en velsignet juletid,
med mange fine julesanger som bærer
lyset fra Jesus Kristus inn i vår hverdag,
hver natt og hver dag.
Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det fødd ein Frelsar,
og natti vart til dag.
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Min
salme
En av mine mange store musikkopplevelser
er fra barndommen da jeg satt med familien i
London og så på TV en BBC-overføring fra Cardiff av landskampen i rugby mellom Wales og
England. Lagenes nasjonalsanger ble spilt og
publikum sang. Å høre tredve tusen walisiske
rugby-fans synge firstemt er en opplevelse
uten like. Disse menn, og noen kvinner, fra
kullgruvene og gårder i dalene sør i landet
hadde lært å synge sammen i de mange små
kapellene som var mindre stivbeint enn Church of England. De sang på veien til arbeid, de
sang mens de arbeidet, de sang i pubene etter
arbeid og de sang hver søndag i kapellene.
Tilbake til kampen. Da spillet nærmet seg
slutten og Wales var i ledelse, hørte man fra
høyt oppe på tribunene først en og så flere
og flere begynne å synge walisernes og min
favorittsalme, Lei meg , store Gud og Fader.
Sunget på walisisk til John Hughes tone Cvm
Rhondda, har den blitt walisiske rugbysupporteres kampsang. Man kan sammenligne
det med Liverpool fotballklubbs You’ll Never
Walk Alone, eller Swing Low, Sweet Chariot
som engelske rugbyfans bruker, og ikke minst
Abide with Me (O bli hos meg) som hvert år
synges før cupfinalene på Wembley.
For meg som ikke-troende , styrken og kraften i alle disse salmene ligger i den måten de
er brukt på.De er et tegn på samhørighet og
fellesskap like mye som uniformene som spillerne bærer. For meg er det ikke nødvendigvis
budskapet i salmen som er vesentlig, men
betydningen den har for folk som har behov
for å stå sammen som en gruppe.
David John Lloyd
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Guide me, O thou great redeemer,
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but thou art mighty,
Hold me with thy powerful hand;
Bread of heaven, bread of heaven
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.
Skrevet på walisisk i 1745 av William Williams .
Oversatt til engelsk i 1771 av Peter Williams .

LEI MEG STORE GUD OG
FADER
Lei meg, store Gud og Fader,
heim til himlens Kanaan!
Styrk den veike vandringsmannen
i eit audt og ukjent land.
Brød frå himlen, brød frå himlen,
einast du meg metta kan.
Opna meg den klåre kjelda,
livsens friske, frie vell!
Ver min førar, du som fordom
viste veg ved sky og eld.
Store Frelsar, Store Frelsar,
ver mi festning og mitt skjold.
Når ein kveld eg kjem til Jordan,
hjartans angst du stilla må!
Dødsens død og helheims tynar,
fylg meg over elva då.
Evig lovsong, evig lovsong
til di trona glad skal gå.
Trygve Bjerkrheims oversettelse fra 1952

bARNeKoReT
eR I GANG!

U

ken etter høstferien, torsdag
20. oktober, startet barnekoret
endelig opp igjen med øvelser,
og ny korleder. Annika Westgård er ny
leder for koret. Hun jobber som musikkpedagog ved kulturskolen i Kragerø, og
hun er også en dyktig folkemusiker. Annika har studert i 6 år på lærerhøgskolen
i Hedmark, og hun har en mastergrad i
musikkpedagogikk. Det er en meget godt
kvalifisert leder vi har fått til barnekoret.
Hun har valgt å dele koret opp i to avdelinger. De øver i kirkestua på torsdager, de
minste først og etterpå de største. Det er
en felles andakt for begge gruppene fra
18.30-18.45. Dette fungerer veldig bra, og
det ser ut som at Annika og ungene trives
veldig godt sammen. Gruppene lærer
noen felles sanger, som de skal framføre
sammen, og noen som de skal framføre
hver for seg. Det har foreløpig ikke kommet så mange på øvelsene, kanskje det
kolliderer med andre aktiviteter. Det er
plass til mange flere, og det er bare å
møte opp hvis en har lyst til å være med å

SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2011

SANNIDAL
KIRKES BARNEKOR
ØVER I KIRKESTUA PÅ
TORSDAGER

synge i kor!!
De som
4-7 ÅR: KL. 17.45-18.30
allerede
8-10 ÅR: KL. 18.30-19.45
har øvet
Hjertelig
noen uker,
velkommen til deg som
har i alle fall
vil synge i kor!
fått veldig god
opplæring, og
mange fine nye sanger
å bryne seg på!
Vi gleder oss veldig til å høre de opptre
igjen. Den første opptredenen blir på
gudstjenesten 2. søndag i advent, 4. desember.
Annika har et lønnet engasjement.
Om noen ønsker å støtte dette arbeidet
økonomisk, enten ved enkeltgave eller
ved månedlig givertjeneste, har Sannidal
menighet konto 2655 01 39617.
Hildegunn Wangen
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«A YeAR
IN A LIFe»
S

Juntos med
minimusikal

øndag 13. november var det
konsert, eller kanskje heller en
minimusikal, med JUNTOS i
kirken. Konserten tok for seg et år i en
ungdoms liv, og vi fikk høre tankene til
ungdommen mens hun satt og skrev i
dagboken sin. Vi fikk høre om hvordan
hun ble utstøtt av dem hun trodde var
vennene sine, fordi hun ikke ville stjele
en kjole i en butikk. Og at hun sakte men
sikkert fant tilbake til Gud, og sine gamle
venner i det kristne miljøet. Der fikk hun
trygghet og mot til å være seg selv.
Men det var jo ikke bare dagboknotater
vi fikk høre. Det var også massevis av
fantastisk sang. Det lyste av hele koret
når de sang, og det var tydelig at de har
jobbet veldig mye for å få til denne konSANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2011

BILDER:
ROAR
THORSEN,
KV

serten. De begynte å forberede den tidlig
i høst, og har i tillegg hatt to øvingshelger
med lange dager.
De eldste i koret, som har dannet en
egen gruppe innad i koret, hadde egne
numre som de sang alene. De gjorde også
en solid jobb. Alle ungdommene imponerte både gammel og ung, og det var
bare lovord å høre etter konserten. Kormedlemmene viste lederne, Kristin og
Mecky Wohlenberg og Britt Veivåg, at de
setter pris på den innsatsen de gjør med
en blomst til hver. Og alle i koret fikk en
rose hver av menigheten som takk for en
flott konsert. Det er mulig vi i menighetsbladet er litt inhabile, men skulle vi våge
oss på et terningkast, måtte det nok bli
en 6’er!!
Hildegunn Wangen
7

Gamle merkedager
rundt jula

U

ttrykket merkedag kommer av
måten primstaven var bygd
opp på, med varierende merker
eller symboler for helgendager og dager som en tok varsel av for været.
For oss er jula, festen til minne om Jesu
fødsel, blitt den mest markerte kristne
høytida. Men julefeiringa har også mye
fra den gamle, hedenske ”jòl” (engelsk
Youle), som blei feira rundt vintersolhverv,
den romerske Saturnaliafesten og den
jødiske lysfesten Hanukka.
I det gamle norske (bonde)samfunnet
varte jula lenge, og var i stor grad en eteog drikke-fest. Avlinga var i hus, det var tid
å slakte dyr som ikke skulle vinter-fores,
og folk hadde god tid til å ta seg fri fra
hardt ute-arbeid.
Det er to merkedager i forkant som blir
knytta til jula. Den første er 6. desember, St Nicolas/ Nilsmesse til minne om
biskopen i Myra i Lilleasia, død ca. 350.
Han var kjent for sin gavmildhet. I middelalderen blei han også barnas helgen og
er blitt til Santa Claus, (engelsk) og SinterClaes (nederlandsk). Primstav-merket er ei
bispelue, en krum stav, kors eller et hjul.
13. desember er Sta Lucia, Lussinatt
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eller Luciadagen. Lucia var en ung kvinne
som led martyrdøden den 13. desember i
år 304. Etter den gamle kalenderen kom
datoene tidligere, og dagen falt i middelalderen sammen med vintersolverv. Det
er bakgrunnen for skikken med Lucia-lys.
Lussinatt var troll og tusser ute, så folk
måtte holde seg inne. Julebukk-skikker
var knytta til denne kvelden, ”gå Lussi”.
Merket er en lysestake, en fakkel, et bål, et
lys eller et kors.
Juletida tok til med Lussinatt. I Norge
var det tradisjon at grovarbeidet skulle
være ferdig da. En måtte ikke gjøre arbeid
som det var rundgang i, som korn-maling
og spinning. Etter den dagen måtte ikke
barna være ute når det var mørkt, for da
var oskereia ute og for.
Den svenske skikken med Lucia-brud og
lussekatter er et nytt påfunn.
Feiringa av julaften er forholdsvis ny, og
fins stort sett bare i Norden. Dagen er ikke
merka av på primstavene, og merketradisjonen er knytta til julenatt og juledagen.
Kirkehøytida er er viet Kristi fødsel, og
det kristne innholdet preger merkedagsog annen tradisjon. Men mange eldre og
hedenske elementer lever. På de fleste
primstavene er det et drikkehorn som
merke. Julenatta kunne man ta varsel for
fiske, avling, kjærlighet, liv og død.
De 12 juledagene varsla været for de 12
kommende månedene.
Jula var ei tid da overnaturlige vesener
hadde friere spillerom enn ellers. Folk
hadde tjærekors over døra og på øltønna
som vern.

Det var skikk og bruk at man holdt seg
heime juledagen, og ikke gikk på besøk.
Dette blir delvis holdt i hevd den dag i
dag.
13. dag jul, 6. januar, er også kalt Hellig tre kongers dag og Epifania. Primstavsmerket er tre menn eller tre kroner, ofte
stilisert til tre kors. Dagen var jevngod
med juledagen, og noen holdt den for å
være den rette juledagen. Dette henger
sammen med skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender. Lenge holdt de fast på
festdagene slik de lå tidligere.
Matteusevangeliet forteller om vismenn,
og oppgir ikke antall. Men sidan det var
tre gaver: Gull, røkelse og myrra, så har
legender og julespill operert med tre vismenn. Fra 700-tallet fikk de navn: Kaspar,
Melchior og Baltsasar, men de er også
legendariske, og står ikke i Bibelen. Men vi
vil gjerne personifisere og individualisere
disse vismennene.
Legendene har gjort dem til konger, og
lar dem gjerne komme fra tre verdensdeler: Asia, Europa og Afrika. I Kunsten ser
vi ofte at den ene er svart. Det er en fin
tanke, sjøl om den heller ikke har konkret
dekning i Bibelen. Salme 72,10 forteller
at ”Kongene av Saba og Seba skal komme
med gaver.” I julesangen synger vi: ”Fra
Saba kom de konger tre”.
6. januar var den første kristne julefeiringa, de første spor finnes så langt tilbake
som på 100-tallet, og den er juledagen i
den gamle kristne kirka i Armenia.
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Ordet Epifania er gresk for åpenbaring,
og i vår kirke markerer det starten på
åpenbaringstida. Den gamle fest-dagen er
delt hos oss: 6. januar, som i 2012 blir på
en fredag, det er stadig Hellig tre kongers
dag, mens Kristi åpenbaringsdag er første
søndag etter nyttår, 8. januar.
20. dag jul er St. Knuts dag, Danmarks
helgenkonge. ”20.dags Knut jager jula
ut” sa de før, og 13. Januar var jula over,
sikkert var også julematen slutt.Tjuendedagen skulle jula ringes ut og julølet
drikkes opp. Primstavsmerket er omvendt
drikkehorn eller øltønne. 13. januar avslutta første halvparten av vinteren, regna
fra den første vinterdagen, 14. oktober og
1. sommerdagen 14. april.
Siden trettendedagen blei regna som
gamle juledag, holdt de tjuendedagen for
å være ”gamle nyttårsdag”.
I våre dager er jula tvert i mot skyvd
framover i kalenderen. ”Julemarsipanen”
kommer tidlig i oktober, og før 1. søndag
i advent er det fullt kjør, med julebord
og julehandel. En konsekvens er at jula
også slutter tidligere. Etter nyttårsaften
blir mange juletre kasta ut, og juletrefestene (som det er færre av enn før) de blir
gjerne unnagjort i dagene mellom jul og
nyttår.
Med gudstjenestereformen er det ei
forandring i kirkeåret i juletida: Søndag
mellom jul og nyttår får navnet ”Romjulsøndag”.
Arne Lauvhjell
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En kveld med

KLubbeN

O

g da er det Onsdagsklubben på
Mo bedehus det er snakk om.Her
er det samling annenhver onsdag kl. 17-19 og slik har det vært siden
oppstarten i 1998. Onsdagsklubben er
en videreføring av søndagsskolearbeidet
på Mo og Kil bedehus og er tilsluttet
Søndagsskoleforbundet.
Første post på programmet er alltid
sang og Bibelfortelling. Ansvarlig her er
Liv Ingun. Denne kvelden forteller hun
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om Abraham og viser bilder på flanellograf - et ypperlig pedagogisk hjelpemiddel også i vår digitale tidsalder. Flokken
på over 30 barn mellom 4 og 12 år sitter
aldeles stille og lytter. Veldig bra, tenker
en gammel pedagog.
Så er det tid for forskjellige formingsaktiviteter. De eldste - fra 4.klasse og
oppover - forsvinner raskt opp på loftet
til sløydverkstedet, der Trond er sjefen,
godt hjulpet av Lars Jacob og Ole. I høst

er det veggklokker som er prosjektet. Og
dette har tydeligvis slått an. Forskjellige
verktøy er i bruk og det jobbes iherdig.
Innimellom ”sløydinga” er det mulig å
prøve seg på luftgeværbanen, også en
populær aktivitet.
Nede i storesalen er det grupper for
de minste. Her lages fargerike perlehalsbånd og kjøkkenkluter med selvlagde
motiver. Fine ting å ta med seg hjem. Blir
noe julegaver,tro? Det kan være godt å
få hjelp av en voksen i blant, og da er lederne Anne, Sigrunn og Solveig ikke langt
unna. Foreldre / besteforeldre hjelper
også til og ” nytilsatte ” Beatriz. Det er fin
fordeling mellom jenter og gutter på alle
gruppene, og stikkord for arbeidsinnsatsen er iver, humør, konsentrasjon.
Fra kjøkkenet brer godduften seg. Der
har Astrid, Helena, Inger og Kjellfrid
kokkelert en stund og nå bærer de inn
saft og masse deilige vafler. ”Troppene”
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samles til bordverset, så er det bare å
forsyne seg. Mmm... Samtidig forberedes
kveldens siste aktivitet - åresalg, ikke
loddsalg altså. Gamle tradisjoner er viktig.
Gevinstene er mange og stemningen god.
Spent forventning hersker rundt bordene. Dette kan vel bli lettere kaotisk og
trekke i langdrag, frykter menighetsbladets utsendte. Men nei ! Det hele styres
erfarent, med fast og vennlig hånd. Og vi
kommer greit i mål til klokka sju.
En innholdsrik kveld har det vært, så
mye å oppleve i løpet av to timer! Men
ikke noe av dette hadde vært mulig uten
de mange ildsjelene som er i sving og
står på. De trives sammen med ungene
og synes arbeidet er givende.
I årenes løp er det mange barn og unge
som har vært innom Onsdagsklubben, og
nye generasjoner kommer til. Ingen tvil
om at dette er et populært og verdifullt
fritidstilbud her i bygda.
Torill Bjørn.
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Kunstskatter

I

på Mo bedehus

juni 2009 fant det
sted en spesiell
kunstbegivenhet
i Sannidal. Det var den
kroatiske maleren Zeljko Uremovic som hadde utstilling på Lønne,
hos Ingebjørg og Lars
Jacob Moe. Både bryggerhus og hage ble tatt
i bruk. Spesielle lokaler
og spennende bilder:
Motivene er malt med
kraftfulle farger rett på
tre/fiberplater og fyller
også selve ramma. Bildene er rike på detaljer
og symboler, derfor bør
man ta seg tid til virkelig å se og la tanker og
fantasi løpe. Noe av filosofien til maleren
er å gi oss stadig nye opplevelser.
Denne fine juniettermiddagen var
det mange som stoppet opp ved et av
de større bildene med et klart religiøst
motiv - innstiftelsen av nattverden, men
her sitter ikke Jesus midt blant disiplene,
han er plassert ved enden av bordet. Og
over det går himmelbuen.Fargene og
det spesielle lysskinnet er fantastisk, de
kristne symbolene mange. Ikke rart at
flere begynte å tenke høyt: Så flott om vi
kunne ha dette bildet på bedehuset.... En
rask samling av styret fulgte - en rask avgjørelse ble tatt - dermed var bedehuset
sikret nok et strålende maleri. Kunstneren bestemte selv plasseringen av bildet i
storsalen, viktig at det ikke kom i konflikt
med Kolbreks store Kristusbilde. Men
burde det ikke likevel få en mer fremtredende plass? Det blir litt bortgjemt der
på ”bakerste” benk.
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Zeljko Uremovic er født i Kroatia
i 1957 og fikk sin kunstutdannelse der.
Han har hatt utstillinger i en rekke europeiske land og vært flere ganger i Norge.
Og nå altså en hageutstilling i Sannidal.
( Noe som forøvrig ble ordnet gjennom
Ingebjørgs søster som kjenner Uremovic
godt.) Han bor i Praha om vinteren og
i Trogir, en liten kystby i Kroatia i sommerhalvåret, der folk fra mange land er
innom galleriet hans. Også Sannidøler.
Uremovic var opprinnelig katolikk,
men konverterte til protestantismen, og
hans kristne livssyn setter sitt preg på
motivet i mange av bildene.
På et møte på bedehuset holdt Wohlenberg et svært interessant foredrag om
vårt maleri, om innhold og symbolbruk.
Det begynner å bli en stund siden og
man blir ikke fort ferdig med dette bildet.
Kan vi håpe på en gjentagelse av en slik
temakveld?
Torill Biørn

Det skjedde…
S

eptember måned pleier å være
travel i en menighet. Aktiviteter
kommer i gang – det er ny runde
med konfirmanter , gullkonfirmanter og
tradisjonsrik natursti. Og i 2011 er det
attpåtil valg...
Konfirmantene reiser på tur til Fjordglimt allerede første helg i september.
Elfrid og Kari kokkelerer, SMUK holder
orden (snille konfirmanter gjør jobben
lett...) og lager kveldsunderholdning.
Lørdag kommer Inger Øybekk og Krokenkonfirmantene. Fint å samarbeide.
Og søndag er det gudstjeneste i kirken.
Juntos er startet opp. Færre korister enn
før sommeren. De eldste i koret har planleggingsmøte med lederne – og begynner
tankevandringen
gjennom høstseSMUKmesteret.Bevisste
ledere blir og engasjerte

bestemmer de seg for å danne en egen
gruppe innen Juntos. Og de vil ha et mål å
strekke seg etter – konsert i november.
Torsdag 8. september er det andakt både
på Bokollektivet og omsorgsboligene.
Beboerne får tilbud om å stemme ved
menighetsrådsvalget. Søndagen etter er
det tilbud om det samme for de som deltar
ved gudstjenesten i kirken. Konfirmantene
er der, men er litt for unge til å stemme. De
kan istedet vise fram noe av det de jobbet
med ved forrige helgs samling på Fjordglimt. Og får hver sin konfirmantbibel.
Det velges nytt menighetsråd - en god blanding av erfarne og
“førstereis”medlemmer.
Tidligere nevnte tradisjonelle natursti
blir ikke helt tradisjonell. Været viser seg
fra en dårlig side, men speiderne finner
utvei. Over 100 mennesker er samlet til
gudstjeneste på låven på Bufjell gård.

som barn
igjen..
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Der forteller Mecky prest en dagsaktuell
versjon av Den barmhjertige samaritan –
godt hjulpet av noen konfirmanter som
dramatiserer. Og etter gudstjenesten kan
alle svare på spørsmål – som henger på
veggen inni garasjebyggene.
Siste søndag i september er det høsttakkefest – og konfirmantene fra 1961 er
invitert. Juntos synger – og de synger bra.
Veldig bra.
Måneden ebber ut med noe helt nytt for
kirkefolk i Sannidal. En samling i kirken på
Mikkelsmessaften.
Mikkelsmess er en takkedag for alle
engler, og særlig til minne om erkeengelen
Mikael. Etter reformasjonen ble Mikkelsmess brukt til høsttakkefest i Norge. Fra
1999 er det igjen åpnet for Mikkelsmessmarkering i Den norske kirke. Laudate
synger.
I oktober stenges kirken for en oppgradering av det elektriske anlegget. Gammelt
materiell byttes ut – bra med tanke på
brannsikkerhet.
Gleden er stor den dagen ny barnekordirigent er på plass. Annika Westgård er
fra “Heia” (men bor i ”Byen”), og med smil
og godt humør , massevis av musikkglede
og stor kompetanse starter hun øvelsene
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i Kirkestua midt i oktober. Så kommer
de da, de forventningsfulle små. Ikke så
mange , men antallet øker etter hvert.
Mens kirken ennå er stengt holdes det
gudstjeneste på Bokollektivet , der menighetskoret Laudate synger. Så åpnes kirken
igjen til gudstjeneste , og de to små som
døpes denne dagen heter Ola og Ellinor.
Dåpslysene tennes – og minner oss om
Jesus som sa : Jeg er verdens lys. Den som
tror på meg skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.
Månedens 3 siste dager inneholder konfirmantdag, gudstjeneste og “vaktskifte” for
gammelt og nytt menighetsråd. Helleprest
Harald Gulstad er blant dem som kommer til Sannidal med “sine” konfirmanter.
Dagen etter kommer han uten konfirmanter , men med prestekjole, for å holde
gudstjeneste i kirken. Denne søndagen er
det bots- og bededag. Fremmedartet navn
kanskje, men dagen er en påminnelse om
veien som leder hjem. Sier Harald. Som
også minner om at mens vi er på veien er
det ganske lurt å oppmuntre hverandre.
I løpet av måneden som har gått registrerer vi at Juntosgruppa sine øvelser varer
stadig lenger. Og noen andre dager treffes
de hjemme hos både den ene og den an-

dre. Kristin svetter og øver på piano. Det
er noe på gang.
Novembersøndagene innledes med Allehelgensdag. Da er det høytid og vemod
i kirken. Det er lystenning ved alteret og
presten nevner ved navn alle de som har
gått bort det siste året – og som er gravlagt på Sannidal kirkegård. Denne dagen
synges Johan Halmrasts vakre salme “Hen
over jord et pilgrimstog” Skrevet ett år
etter at han skrev påskesalmen “Å salige
stund uten like”.

Denne
kvelden er
kirkegården
et lyshav av
omtanke.
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SMUK har sine ukentlig klubbkvelder.En
kveld lurer vi på om vi har gått feil. Eller
kanskje har SMUK leid ut lokalene sine for
å skaffe penger til aktivitetsrommet. For
det er jo bare gamle mennesker der... Bare
se !
Så er det øvingslørdag for Juntos. Dagen
før dagen. Det øves og prøves og feiles og
gjøres riktig. Juntos har en pause. Juntos
øver mere. Juntos går hjem og sover. Juntos kommer til kirken igjen søndag for å
øve litt mer. Så fylles kirken med tilhørere.
Jeg sitter på bakerste benk denne søndagskvelden og ser og hører hva ungdommene
formidler. Og kjenner sterkt på at jeg er
del av noe som er mye større enn meg
selv.
Fredagen etter er SMUK i kirken
sammen med et lovsangsteam fra Drottningborg. De unge menneskene er tilbake,
og spiser Taco i Kirkestua etterpå.
Siste søndag i kirkeåret er det vikarprest
Kjell Wedø som har gudstjenesten. En
stor fin gutt ved navn John Arnfinn døpes
denne søndagen.
Kirkeåret er til ende – og adventstiden
står for døra.
Kari Skarvang
15

Juleminne
frå Heddal.

H

eddal er heimbygda mi. Eg har
vakse opp på gard. Mor mi var
frå Tuddal og far min var bygut
frå Skien, så juletradisjonane på heimegarden min var nok ikkje reine heddalstradisjonar.
Det eg hugsar aller best frå førjulstida,
er kakebakinga. Bakstekone Anne kom.
Ho bakte dei mest lauvtunne krumkaker,
goro og fattigmann og for ikkje å gløyme:
potetlefsene. Fantastisk førjulsstemning
blei det når Anne kom.
Griseslaktinga var ikkje fullt så lysteleg,
men vi ungane var likevel nysgjerrige. Og
på kjøkenet blei det trylla fram nydelege
medisterkaker og steikt opp kotelettar
og ribbe som blei lagt ned på glas og hermetisert. Steikeflesket blei lagt i saltlake,
medan syltene hamna i syltepressa.
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Ølbrygging sto også på programmet.
Det skulle ikkje sparast på noko til jul.
Alt stod på hovudet i denne tida, heilt
fram til julaftan. Men på eit forunderleg
vis vart det orden og pynta julegran med
talglys før kyrkjeklokkene ringde jula inn
klokka fem.
Julegudstjeneste i stavkyrkja blei ikkje
halden før fyrstedag.
Julaftan var det høgtid for oss ungane
klokka tolv på føremiddagen når papa
heisa fuglebandet på låvebrua. Dyra i fjøset blei også hugsa med ein ekstra godbit.
Når endeleg alt var gjort unna i fjøs
og låve, kunne vi inntaka julemiddagen
som hos oss var ribbe, medan det gamle
i Heddal og Tuddal var gryngraut, rakfisk
og flatbrød.
Papa som elles var veldig beskjeden
når det gjaldt å snakke om tru, les høgtideleg juleevangeliet. Det gjorde sterkt
inntrykk.
Julegåver høyrde sjølvsagt med. Gåvene var enkle, men kjærkomne. Den heimesnekra og rosemåla dokkesenga står
framleis i eit spesielt lys for meg, medan
bøkene som kom frå tante og besteforeldre i Skien var dyrebar lesing i lange, lune
juledagar.
Ingebjørg Moe

MINe bARNdoMs
JuLeFeIRINGeR
I 1930-åReNe

J

ulen begynte noen dager før
julaften, da måtte vi hente far på
Vadfoss stasjon. Han kom med toget ifra Sørlandsbanen hvor han arbeidet.
Vi hadde med oss sparkstøttingen som vi
kunne ha kofferten hans på. Snø minnes
jeg det var hver jul.
Grisen var slaktet ca. en måned før jul,
så på hyllene i kjelleren sto det hermetiske glass med medisterkaker, koteletter
og ribbebein.
Julaftens formiddag skulle vi ha rundvask. Den største sinkbalja ble brukt. Det
ble varmet vann i kjele på komfyren. Så
det skulle mye varmt vann når vi alle
skulle vaskes.
Juletreet tok vi i skogen til Peder Aarø,
det var en avtale mellom Mor og Peder.
Det var ikke så mye pynt på juletreet den
gang. Det var ei stjerne i toppen, noen
norske flagg, remser med glitter, bomull
og noen heimlaga kurver som vi hadde
nøtter i. Juletrefoten var av tre, også var
det levende lys på treet.
Under treet var det pakker, mest myke.
Det var heimstrikka sokker, votter og
skjerf. De harde pakkene var mest spennende. Det kunne være et munnspill,
lommelykt eller en trehest med kjerre.
Vi gikk mye rundt juletreet og sang.
Juleevangeliet leste far hver jul. Han leste
ifra en gammel bibel, som jeg ikke forsto
bokstavene i.
Julemiddagen kunne variere. Det
kunne være lutefisk et år, medisterkaker
og ribbebein et annet år. Lutefisk likte
jeg ikke. Medisterkaker syntes jeg var litt
for “feite”. Ellers var det mye kaker og
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heimebrygga
kjerringøl. 1.
juledag var
vi på Tangen
hos tante
Inga og onkel Halvor. Bestemor og bestefar var også
der.Tante Inga og mor stelte til middag,
kaker og kaffe. Far og mine eldre brødre
var som regel i kirken først.
Juletrefester var det på Aarø skole, og
på Kammerfoss bedehus. Det var mye
gang og sang rundt juletreet. Noen store
jenter leste fortellinger fra en bok. Det
store øyeblikket var når vi sto etter hverandre i en lang rekke, for å få utdelt en
pose med en kakemann ifra Sveinungsen
Bakeri, og ei appelsin ifra Spania.
Juledagene var det som regel familieselskap. Vi ungene satt for det meste på et
rom og leika. Jeg minnes det var bare
moro og glede med jula.
Julehilsen fra
Kåre Enggrav.
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D

duGNAd
ved kirken

et er fint med alt som er grønt...
nesten. Men når mosen tar
overtaket i singelen, og det i
tillegg begynner å vokse opp gran, furu
og bjørketrær langs kirkeveggen, da er
det kanskje på tide å fjerne noe av den
grønne “prakten”.
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Med dugnadsgeneral Knut Rinde i spissen ble Torstein Lofthaug hyret inn for å
fjerne vekstene med en minigraver. Etter
at denne jobben var gjort ble det kjørt på
singel – det sørget Ronald Bjerva for.
Så nå er det “ny-singlet” og fint utenfor
kirken. I tillegg til de som allerede er
nevnt takker vi også Jan Thorsen, Hans
Jørgen Rinde, Halvor Menstad, Håkon
Breimyr og Lars Jacob Moe.

GARAsJe
og aktivitetsrom

I

forrige nummer lovet vi mer stoff
om kirkegårdsgarasjen , kombinert
med aktivitetsrom for SannidalMenighetsUngdomsKlubb.
Forhåpentligvis går det nå ikke lang tid
før byggeprosjektet ved Stallane ser ut
som noe som ligner et hus.
Det har vært stor aktivitet på bygget fra
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begynnelsen av august til
ut i oktober.Terje Pedersen og dugnadsmannskapene har lagt ned over 400
dugnadstimer. At nevnte
Terje har tatt på seg ansvaret som dugnadsleder
har vært helt avgjørende
for byggeprosessen.Og
SMUK-ungdommer og foreldrene deres – og mange
andre fra bygda har støpt
og murt og mye mer. En
utrolig innsats. Og siden
dugnadsfolk trenger føde
har andre stilt velvillig opp
med mat og kaffe i Kirkestua.
Og sannelig kom ikke banksjef i
Kragerø sparebank, Jon Guste-Pedersen
med en sjekk på 40.000 kroner . Et raust
bidrag til et spennende og positivt tiltak
for barn og unge.
PS. I det menighetsbladet skal gå i trykken blir bygget virkelig til et hus. Bare
se...
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UTFLYTTEDE

Sannidøler

Å

ret er 1997. Tony Blair blir statsminister i Storbritannia for første
gang, Aquas Barbie Girl herjer på
hitlistene og filmen Titanic setter publikumsrekorder verden over.
I Sannidal finner vi en utålmodig jente
på 18 år som vil ut. Ut og se verden.
Fast bestemt på å bytte ut Kjølebrøndsskogens store grantrær og kongler med
palmer og kokosnøtter går ferden til Bali,
hvor jeg tar Ex.phil, snorkler og nyter
livet.
Etter et halvt år i det tropiske paradis
går turen til litt mindre eksotiske Oslo.
Jeg begynner å studere juss, og sluker
rått alt hva storbyen har å tilby. Jeg går på
café (med c) og drikker latte med begge
henda, jeg nyter folkelivet og anonymiteten byen tilbyr.
Vi spoler frem til dags dato.
Selma på to år sover søtt i sengen sin,
fem uker gamle Samuel ligger og pludrer
på brystet mitt, mens Amerika Akitaen
Karma desperat prøver å fange halen sin.
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På utsiden av tomannsboligen i Rælingen ved Lillestrøm står det en sjuseters
Peugeot med skiboks på taket. Mannen
min steller i hagen, og jeg kjenner en
svak engstelse for at han ikke skal se
forskjell på ugress og planter når han
bruker kantklipperen.
For tiden er jeg mamma på fulltid,
med permisjon fra jobben som jurist ved
Utdanningsetaten i Oslo kommune, hvor
jeg har endt opp etter perioder hos et
stort advokatfirma og interesseorganisasjonen Siviløkonomene.
Mye har hendt siden jeg forlot Sannidal
for 14 år siden, men bygda er fremdeles
en del av meg. Sannidal, med Volumsenteret, Bygdetunet, gården til mamma
og pappa og flere trær enn mennesker,
har formet meg som person og jeg føler
fremdeles en sterk tilknytning til stedet.
Innerst inne vil jeg alltid være ei
Sannidal-jente.
Åshild Eikenes Sjøli, født Lien

Gamle klipp

fra menighetsbladet.
DEN STORE GLEDE.
Underlig å tale om glede i denne tid, så
full av sorg og tårer, så mørk og tung. Dog
mindes vi salmelinjene: Herre Jesus , jeg
må græde, hjelp dog mig at troens glæde,
fremfor synd og sorger må, altid overmakten få. ... Som skoven ribbes for sit løv i
denne tid, og står der naken og bar, så står
vi ribbet og sorgfulde allesammen. Men
mellom de nakne grene sees himlens stjerner klarere. J.Maroni
Sannidal menighetsblad desember 1941
GAMLEHEIMEN har i år en lettisk flyktning, frk. Antonije Sokolovskis i tillegg til
familien. Vi håper at hun blir frisk til jul,
og får en hyggelig fest i fred og ro etter alt
hun har gjennomgått i de mange flyktningeleire hun har vært i. Hun kan fransk og
tysk, bare, og med norsken går det heller
smått, så det ville være hyggelig om en og
annen av elevene ved “den høgre” stakk
innom i ferien. Hun skal få en hilsen her i
bladet om god jul : Also, Frl. Sokolovskis!
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein recht frohes neues
Jahr.”
Sannidal menighetsblad desember
1951
BARNEGUDSTJENESTE blir det i
kirken i år som ellers. Julaften faller i år på
søndag, men vi har – som før – julegudstjenesten for barna uken før, altså 17.des.
Hornmusikken spiller juletoner. Velkommen små og store.
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SANNIDAL MENIGHETSPLEIE har utdelingsmøte i prestegården onsdag 20.des.
kl.16.00.
VELSIGNET JUL
Ønskes små og store i Sannidal menighet.
Må det bli dager med juleglede og julefred
i heimene.
H. og T.Tande
Sannidal menighetsblad desember 1961
TEPPENE I KIRKEN.
Vi beklager meget en trykkfeil i forrige
nummer: Sannidalslaget i Sandefjord
og Tønsberg har sendt kr. 275,- ikke kr.
175,- som det dessverre sto. Men aldri så
galt at det ikke er godt for noe, tenkte vi
– på denne måten blir det anledning til å
komme tilbake til saken i desembernummeret også. Saken må jo holdes varm. Og
så en dag fikk vi en hel hundrelapp fra en
anonym giver med følgende morsomme
brev vedlagt: I menighetsbladet for november så jeg at “spikeren” var kommet
i gryta, så spikersuppa som jeg leste litt
om i septembernummeret av bladet er
kanskje så smått begynt å koke. Sammen
med dette sender jeg en klype gryn, erter,
kjøtt og ﬂeskeknoker så det kan bli ei
god suppe og tepper til kjærka.
Hilsen en navnløs sannidøl.
Hjertelig takk til den navnløse! Det er
bedre å være navnløs enn rådløs.
Sannidal menighetsblad desember 1971
(Tegningen stod også i Sannidal menighetsblad desember 1971)
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STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

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

Terje
Pedersen

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

Tlf. 35 98 65 00

Tlf: 901 36 115
tppost@online.no

Supermarked

V75
Tipping
Lotto

Haugtun • Åpningstider: 9-21 (18) • Stor gratis parkering • Tlf. 35 98 69 40

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

Bakeri Kragerø
Volum E-18

35 98 11 15
35 99 22 21

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

TERRA SKADEFORSIKRING

blir formidlet av Kragerø Sparebank
Kragerø
Kragerø Sparebank
Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

www.drangedalsbanken.no

Telefon 35 98 40 00

Sannidal Landhandel • Telefon 35 99 02 57

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon: 35

22

98 21 94

www.bkd.no

Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75
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71. ÅRGANG

verden,
Midt i vår
her hvor vi bor

til
kimer klokker
alvor og fest
trum,
Kristus er sen
korset et tre,
hver
det gir ly til
t
søkende gjes

Forsidebildet
av Sannidal
kirke er tatt
Allehelgensdag.
Dermed har vi
i 2011 fått vist
fram kirken
i ﬁre ulike
årstider og
anledninger.
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Menighetskontor for Sannidal og Helle
sokn
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal
Kontortid menighetssekretær:
Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 – 14.00
Telefon : 35 99 21 97. Telefax: 35 99 22 60
E-post: sannidal@kragerokirkene.no
Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist: Robert Czyz.
Tlf. 992 71 514
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 920 59 259
Klokker og menighetssekretær:
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33 056

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

VI ER HER – ALLTID!
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Velkommen
til gudstjeneste!
DESEMBER
9.desember

Sannidal kirke kl.19.00
Temakveld om de
forfulgte kristne
Kveldsbønn

11.desember 3.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 17.00
Julekonsert
Sannidal skolemusikk
Kjølebrønd Blåsegruppe
og Voksenkorps fra
Sannidal
Sannidal kirkes barnekor,
Juntos, Laudate og
Robert Czyz
Michael Wohlenberg
16.desember Sannidal kirke kl.11.15
Skolegudstjeneste med
Sannidal skole.
20. desember Sannidal kirke kl.18.00
Lysmesse med Sannidal
Ungdomsskole.
24.desember Julaften
Sannidal bokollektiv
kl. 11.00
Sannidal
omsorgsboliger
kl. 11.45
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirke kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Juntos - Sannidal Soul
Children

25.desember 1.juledag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
26.desember 2.juledag
Kjølebrønd bedehus kl.
11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

29.januar

FEBRUAR
5.februar

JANUAR 2012
1.januar

15.januar

Nyårsdagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

1.søndag etter Kristi
Åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

19.februar

MARS

Onsdagsklubben
arrangerer Hellige Tre
Kongersfest på
Mo bedehus
fredag 6. januar kl. 18.00
Alle velkommen - uansett om du
har vært på Onsdagsklubb eller ei.

Søndag før faste/
fastelavn
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
1.søndag i faste
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Arne Lauvhjell

4.mars

3.søndag i faste
Jambakkmyra kl.12.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

11.mars|

2.søndag i faste
Sannidal kirke
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
For klokkeslett; se
annonse KV
eller vår hjemmeside
www.sannidalkirke.no

25.mars

Maria Budskapsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
OBS: Sommertid
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

JULETREFESTER
Kjølebrønd
Bedehus
Juletrefest for barn
Tirsdag 27. desember
kl. 17.00

Såmannssøndagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Menighetens årsmøte
etter gudstjenesten

Med forbehold om endringer
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