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Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede.
Nå står grav og krybbe tom.

Konfirmasjon
side

5

Ingebjørg

Meckys
hjørne

Løven og
kua og halm
og strå

«Et barn er født i Syria, i Libanon, i Hellas, i Øst-Kongo» - slik markerer Kirkens
Nødhjelp at mange barn i dag blir født
i fattigdom, i krig og på flukt. I Sannidal
kirke samler vi på julaften inn penger til
Kirkens Nødhjelp, til rent vann og trygge
fødsler i kriseområder.
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få –
Skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?
Slik undret salmedikteren Brorson seg
i julesalmen ”Mitt hjerte alltid vanker”.
Gud lot Jesus bli født i Betlehem. Etterpå
måtte familien søke tilflukt og asyl i
Egypt. Julens budskap utfordrer oss til å
hjelpe flyktninger. Og til å gi folk andre
muligheter enn å flykte.
Må fanger få sin frihet
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.
Dette verset fra Eyvind Skeies adventssalme ”Tenn lys! Et lys skal brenne” sang
vi flere ganger nå før jul i Sannidal kirke.
Fjerde verset synger om ”ham som elsker
alt som lever, hver løve og hvert lam”.
Når profetene i Det Gamle testamente
drømte om paradisets fred som Frelseren
en gang skal bringe, brukte de bilder om
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ulven og lammet og kalv og løve som
beiter sammen, og bjørnen og kua. Løven
eter halm som oksen, og spedbarnet
leker trygt ved slangens hule (Jes 11,6-9).
Profetenes visjoner har fått prege våre
julesalmer og julekrybber.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kysset barnets fot.
Slik beskriver eventyrforfatteren H.C.
Andersen juleunderet i sin julesalme
”Barn Jesus i en krybbe lå”. Gud ble
menneske. Himmelen kom til jorden. Fattige hyrder og rike vismenn tilbad Jesus.
Eselet og oksen ved julekrybbens strå
og halm understreker de ringe kår: ”Der
låg han med høy til pute og gret på si
ringe seng”, synger vi i ”Det lyser i stille
grender”.
Jesus vet hvordan vi har det. Han vil
være viktig i våre liv. Han sover ikke
lenger i krybba, han vil bo i våre hjerter.
Han er ikke lenger i grava, han går ved
vår side.
Måtte vi alle finne den enkle og ekte
julegleden som vi synger om i Bjørn Eidsvågs ”I en natt”:
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede.
Nå står grav og krybbe tom.

Min
salme
Deilig er jorden
Det er så mange fine julesalmer.
En av mine favoritter, og som det ikke blir jul uten, er «Deilig er jorden».
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
Tonje Halvorsen Kiil
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2015
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juletradisjoner
av Melissa Kalseth

J

eg har fått den ære å skrive litt om
amerikanske juletradisjoner, noe jeg
setter stor pris på. Det er veldig hyggelig
å kunne dele litt av min kultur med dere,
men sannheten er at jeg bare er en liten
del av den store helheten. Vi amerikanere er utrolig forskjellige, vi kommer fra
mange forskjellige land og vi representerer både folk som akkurat har kommet til
landet, samt familier som har bodd der i
flere generasjoner. Hver ny landsmann
har tatt med seg sine tradisjoner, og sakte
men sikkert integrert dem i det store
bildet. Det finnes faktisk flere nordmenn
i USA enn i Norge, folk som fremdeles
tenker på seg selv som norske eller som
er stolte av sine norske røtter. Så en del
av mine Amerikanske tradisjoner kan har
røtter i det norske.
Nå vil jeg benytte sjansen til å dele litt
fra mine egne barndomsminner.
Det som de fleste av oss har til felles
er at julen er tid for familie da mange
ofte bor svært langt borte fra foreldre og
søsken, og julen er den ene tiden i året
hvor vi prioriterer familie og tid sammen.
Vi pleier å sette opp juletreet rett etter
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Thanksgiving, midt i november, og tar det
ned før første januar. Vi henger opp julestrømpene og pynter huset både innvendig og utvendig. Noen hus pyntes til det
ekstreme med lys på utsiden. Vi liker å
bake og pynte småkaker, bygge snømenn
og se på gamle julefilmer og tegneserier
fra vår barndom.
Mange av oss er sammen med familien
i kirken på julaften. Noen trosretninger
har gudstjenesten på kveldstid og andre
ved midnatt. Noen feirer jul på julaften,
og andre på første juledag «Christmas
Day». Hele adventstiden er full av tradisjonelle julekonserter og teater. Mora mi
sang i kirkekoret så vi fikk høre henne
synge Handel’s Messiah flere ganger, noe
som ga både henne og oss utrolig mye
glede.
Hvert år samlet familien min seg i
South Carolina hvor både familien til
mamma og pappa kom fra. Det betydde
faktisk to forskjellige julefeiringer for
oss, en til lunsj og en til middag. Det ble
ikke så mye av det sosiale etterpå fordi
det eneste vi greide etter så mye mat på
en dag var å sove på sofaen i flere timer,

men til tross for alle magekrampene og
alt for mye mat, har jeg utrolig mange
gode minner fra barndommen min.
Bildene i hodet mitt er av et kjøkken
fullt av de damene som jeg elsket mest i
livet mitt, og som gjorde alt for å gi meg
tradisjoner med røtter til gud, kirken og
familien. De deilige aromaene i huset representerte et langt bord dekket av mat,
trygghet og kjærlighet. Huset var fullt av
folk, lyd og glede.
Jeg har prøvd å dele mine tradisjoner
med familien min her i Norge. Vi vil gi
ære og rom til både de norske og de
amerikanske tradisjoner som har så mye
betydning for oss alle sammen. Vi er
sammen i kirken på julaften og koser oss
skikkelig med Gudstjeneste, julenissen,
juleribbe og gaver fra vår norske familie.
Vi slår av alt som heter teknologi og
snakker sammen til langt ut på kvelden.
Den neste dag feirer vi
«Christmas Day». Da åpner
vi gavene fra familie og venner fra USA og hverandre,
slapper av og ser på filmen
«It’s a wonderful life». Jeg
har forandret litt på tradisjonen og vi bruker min
tradisjonelle julefrokost som
middag, da det ble alt for
mye med både ribbe og kalkun rett etter hverandre. Vi
spiser stekt kylling, eggerøre,
bacon, «biscuts» (rundstykSannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2015

ker uten gjær), «gravy» (veldig tykk saus)
og grits (hvit polenta) med egg og ost
blandet oppi. Seinere på kvelden sitter vi
sammen og åpner julestrømpene, da har
alle sammen fylt strømpene til hverandre
og synes det er gøy å se hvem har vært
mest kreative med gaver som må kunne
passe opp i en strømpe. Ellers går mesteparten av dagen med til å være sammen
med hverandre og å «Skype» med familie
og venner fra den andre siden av «The
Pond».
Det finnes utrolig mange julefeiringer,
men jeg håper at du har fått i hvert fall
en liten smakebit fra en tid og del av livet
mitt som har hatt stor betydning for meg.
Hele Kalseth- gjengen ønsker dere
en jul fylt med familie, kjærlighet og
Herrens glede.
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Det skjedde…

SEPTEMBER
September starter friskt, med ungdommer fra KRIK Friluft på kanotur. Siden
jeg av naturlige årsaker ikke er med på
turen, lar jeg bildene tale for seg.
September er valgmåned. Ikke bare
offentlige valg av kommunestyrer og
fylkesting – men også valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Skjønt – valg av
de kirkelige rådene bærer større preg
av å være et offentlig valg nå enn tidligere. Kirkeloven sier at valg skal foregå
samtidig med og i umiddelbar nærhet av
offentlige valg. Endringen i loven trådte i
kraft samtidig som båndene til staten ble
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løsnet. Ikke veldig logisk, synes undertegnede.
Desto mer gledelig at valget i Sannidal
innledes i kirken. I en sammenheng og
på et sted “ Der bordet dekkes og lyset
tennes” som det heter i en salme som er
skrevet av Hans Olav Mørk. Nær samtlige
som deltok på gudstjenesten søndag 13.
september benytter samtidig muligheten
til å avgi sin stemme.
I skrivende stund (sist i november)er
det ovennevnte salme som sitter i mitt
hode og hjerte.Takket være salmekveldene som har funnet sted i Sannidal kirke
denne høsten. Der prest Mecky tar for
seg den nye salmeboken og presenterer
kjente og ukjente salmer – sortert på
tema.
Før vi kommer så langt – og før vi innleder valget – er det konfirmanthelg på
Fjordglimt leirsted i Bamble. 17 ungdommer skal “gå for presten” som det het i
gamle dager. Dette året er det ikke bare
presten som skal sørge for innholdet i
konfirmanttiden. Sven Ludvigsen - tros-

opplærer i Sannidal og Helle menigheter
– bidrar både her og i ungdomsklubben
SMUK. Og tradisjonen tro er SMUK-ungdommene med på konfirmanthelga. De
er en uvurderlig ressurs i denne sammenhengen, blant annet som miljøskapere.
Midt i september måned er det tid for
mer tradisjon. Speidernes natursti arrangeres på Saga gård i Farsjø. I forkant
høljer regnet ned i dagevis, og det ser
usikkert ut med hele arrangementet. Vannet stenger veier og framkommelighet
mange steder. Men som et under viker
regnet for solskinn, og gudstjeneste og
natursti kan gå som planlagt.
Høsttakkefest i Sannidal kirke er tradisjon nummer tre denne måneden. Marion
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Moen skal ha takk for at hun startet opp
med dette, tror det var på nittitallet en
gang.
Kirken fylles med barnekor og Juntos,
dåpsbarn og familier. Og alter og alterring bugner av frukt, grønnsaker, syltetøy
og bakverk. Femåringene er spesielt
invitert til kirken denne dagen og får
hjemmelaget syltetøy i gave. To fine små
døpes – Nanna og Jone. Jones storesøster
Oline (7) får alle i kirken til å lytte oppmerksomt når hun leser dåpsteksten.
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OKTOBER
Var september en valgmåned, så er oktober en kormåned.To store festivaler arrangeres samtidig; Barnegospelfestivalen i
Kragerø og Soul Childrenfestivalen i Oslo.
Barnekoret og Juntos er representert her
og disse begivenhetene beskrives i egne
artikler på side 10 - 12.
Første søndag i oktober har både prest
og organist tjenestefri. Da blir gudstjenesten en dugnad av frivillige i menigheten.
Gudstjenesten får et tema; Skapelsen.
Beretningen om dette leses av Ragna
Bråtane Lemvik og Kjellfrid Nyhus. Én
ung og én med litt lenger livserfaring. En
fin kombinasjon. Stig Bråtane Lemvik og
Trond Stensvold sørger for musikken.
Søndag 18. oktober er prekenteksten
om den rike mannen og Lasarus. En
lignelse som vil fortelle oss at vi ikke må
glemme å gjøre det gode mens vi kan. Ei
blid lita jente døpes – det er Jensine.
Siste søndag i oktober – på det som i
kirkeåret kalles Bots- og bønnedag – er
det også barnedåp. Juntos synger den
vakre sangen «De bar små barn til Jesus»
for Emilia og Astrid og deres familier. Konfirmantene er med under gudstjenesten
og blir presentert for menigheten. Botsog bønnedag, det høres alvorlig ut! Prest
Mecky forklarer at bot er å snu seg mot
Gud og bønn er å holde nærkontakt med
Gud.
Oktober måned avsluttes med salmekveld med tema høst, reformasjon og
allehelgen.
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Med referanse til siste tema synger vi
«Nå dekkes bordet, nå tennes lyset….
og bordet venter oss i Guds himmel, der
ingen bærer på savn og sorg. «
NOVEMBER
Allehelgenssøndag er både fin og trist. Fin
fordi vi kan tenke på alle dem som gikk
med oss et stykke vei i livet og trist fordi
vi savner dem. I Sannidal kirke tennes det
lys for hver enkelt som har gått bort det
siste året og som er gravlagt på Sannidal
kirkegård. Vi får høre vakker musikk ved
en kammerkvartett. Menighetskoret Laudate deltar også.
Søndag 15. november er det kveldsgudstjeneste i kirken. Kjølebrønd blåsegruppe
spiller – og de frammøtte setter pris på
det. Blåsegruppa har lange tradisjoner, de
startet i 1959 som Kjølebrønd skolemusikk. Og noen av de som var med for 56
år siden er fremdeles med….
Siste søndag i kirkeåret er det lysmesse i
kirken. Konfirmantene er sterkt delaktige
– blant annet ved å dramatisere prekenen. Den handler ganske muntert om
tur til Spahotellet på Stabbestad og om
pizzaspising der. Og om å være opptatt
med alle mulige andre ting slik at døra er
stengt når en kommer for å være med på
festen…. Alvoret ligger der.
Kirkens nye år starter med fullsatt kirke.
Dåpsbarna Emil Endré og Christoffer ,
barnekoret, inviterte 4- og 6-åringer, og
mange, mange flere. Barnekoret er kjempeflinke! Og det er stor stas for alle når

4- og 6-åringer vandrer den lange veien
fra sin plass i kirken helt fram til der prest
Mecky og Berit i trosopplæringsutvalget
befinner seg. Alle får med seg Min kirkebok og et aktivitetshefte.
Salmekvelden i november har som tema
kveldsbønn og advent. Det går mot kveld
på en arbeidsdag, og det går mot kveld i
et kirkeår. Det går mot kveld, og mot en
ny morgen, i menneskers liv. Vi synger salmen som stadig kommer tilbake til meg.
«Der bordet dekkes og lyset tennes». Hans
Olav Mørk som har skrevet både tekst og
melodi til salmen var gateprest i Bymisjonen. Han holdt gudstjenester på gater og
torg i Oslo og inviterte til gudstjenestefellesskap og nattverd.

Nå dekkes bordet, nå tennes lyset, og
den som vil kan få slå seg ned
og legge av seg alt det som tynger, og ta
imot Herren Jesu fred.
Rop ut på torget, rop ut på gaten at det
er tid til å komme hjem.
Og den som lytter, skal finne veien, og
den som leter, skal finne frem.
Nå tennes lyset, langs alle gater, og
bordet dekkes på byens torg,
og bordet venter oss i Guds himmel, der
ingen bærer på savn og sorg.
Norsk Salmebok 2013 nr. 621



Kari Skarvang

Brudepar

Siri Eikeland Nilsen og Dag Arne Halvorsen giftet seg i Sannidal kirke lørdag 12. september.
FOTO: PER OLE HALVORSEN
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We are the Soul Children

WE ARE A FAMILY…
I

oktober var
Juntos Sannidal Soul
Children
på tur til
Oslo. Vi
deltok på
”The 11th
International Soul
Children
Festival”
i Oslo
Spektrum.
Juntos er
jo med i
Acta, som er barne og ungdomsorganisasjonen i Nordmisjon (tidligere Indremisjonen). Soul Children-bevegelsen blei
starta i 2001 av Ragnhild Hiis Ånestad
fra Kragerø. Hun er fortsatt er leder for
Oslo Soul Children som på en måte er
”modellkor” for alle de andre 140 korene
i Norge. Det er Oslo Soul Children sin
foreldregruppe, samt de som jobber i
Acta, som arranger Soul Children Festivalen hvert år – og det har vokst til å bli
et kjempearrangement! Det sier litt at
de nå måtte leie Spektrum for å greie å
”huse” alle som ville delta, omtrent 2300
sangere! Og dette fikk altså 14 sangere
fra Juntos, samt fem voksenledere, være
en del av!
Vi reiste innover på fredag rett fra
skolen. Mecky var sjåfør i en koselig
minibuss, og det var god stemning i bussen – med sanger, vitser og gåter – og
ikke minst deilige pizzasnurrer fra Eva. Vi
kom fram til Skøyen kirke hvor vi skulle
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overnatte,
fikk inn
bagasjen og
gjorde oss
klare for
t-banetur
til sentrum. Det
er stort å
komme inn
i Spektrum.
Å oppleve
2300 barn
og ungdom
synge i
Spektrum
er en
WOW-opplevelse! Vi fikk oppleve et flott
åpningskonsert med Oslo Soul Children,
og det var supre artister som vi fikk bli
bedre kjent med i løpet av helga. Det var
lys, lyd og sang så det var en fryd: ”We
are family! I’ve got all my sisters with
me! We are family! Get up everybody and
sing!” lød det fra 2500 unge og voksne.
Det føltes nesten som å være i Barnekorhimmelen! Ikke akkurat noe for pingler
på desibel-fronten… Noe som gjorde at
det var litt deilig å komme tilbake til den
fredelige kirka igjen. Vi spiste kvelds og
koste oss før alle krøyp lydig ned i soveposene.
Lørdag dro vi til ”Get up service” kl
10.00. (Morgengudstjeneste på godt
norsk) og etterpå var det øving: ”Jeg er
en superhelt, for Gud er med meg, en
ekte superhelt, selv om jeg bare er meg
selv”… sang koret. Et viktig budskap
denne helga: Vi får være oss selv, og når
vi har Gud med oss, kan han bruke oss,

akkurat slik som heltene i bibelen. - Vi lærte
flere fine sanger, og
etter lunsj ute i det fine
været, skulle vi ut og
gå! Alle sangerne stilte
opp på Jernbanetorget
til et kjempelangt tog
som gikk bak Kampen
Janitsjar i ”nesten-17.
mai-tog” opp til Universitetsplassen. ”Heia
Sannidal!” lød det fra sidelinja. Og jammen var
det ei hyggelig Kragerødame som vinka og
heia på oss! Juntos blei
faktisk lagt merke til både der og andre
steder for sine selvlysende oransje caps.
Det var Mirjam som hadde den gode
ideen å utstyre våre sangere med selvlysende hodeplagg så de skulle være lette
å finne i mengden. Mange kommenterte
det og syntes det var en strålende ide.
Kanskje hadde de oppdaga at det kunne
være vanskelig å finne sine unger i den
store vrimmelen. DET problemet hadde
ikke vi.
Konserten på Universitetsplassen gikk
supert! Det var trøkk både i musikken
og i budskapet: ”Du gir liv her nede!
Du gir tro, håp og livsglede!” ”Gud, du
elsker meg og tar meg som jeg er, jeg
ble skapt fordi du ville ha meg her…”
Lørdagens konsert i Spektrum tok oss
til neste ”höjdare”: Den norske gruppa
”Jesus Loves Electro” toppa kvelden med
et lyd- og lys-show som jeg i hvert fall
aldri har opplevd maken til! I tillegg til
evangelium ikledd elektromusikk, lys,
farger og rytmer, kom det papirremser
og ballonger fra taket og det blei en
ekstatisk stemning i publikum! Vi voksne
som trodde ungene ville være utslitt når
vi kom tilbake til kirka den kvelden, tok
imidlertid grundig feil. De hadde overskudd til både bursdagsfest for Emma og
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2015

til lekene som Olav leda an på kirkegulvet foran alteret.
Søndagen kom fort, og vi måtte pakke
og rydde så godt vi kunne. Heldigvis
hadde vi med egen kokk og ”husmor”,
Eva - som rydda alt etter oss så vi kunne
få med oss både ”Get Up Service” og
mer øving før avslutningskonserten. Vi
som var spente på hvordan det skulle gå
når 2300 skulle stille opp og bli ett kor,
hadde ingen grunn til bekymring. Korene
fikk plass i ulike seksjoner i en ”hestesko”
rundt scenen, og da publikum strømmet
inn, var alle helt klare. ”We are the Soul
Children! We are a family!” ljomet det i
Spektrum. ”We will sing about our Father.
We will shout: Praise the Lord!”… ”I just
wanna thank you, thank you, I just wanna
thank you, Lord… - When I’m weak, you
make me strong,You always care, I’m not
alone. I just wanna thank you, Lord…”
Og det er nettopp dette en korleder
sitter igjen med etterpå: En stor TAKK
– til alle som gjorde sitt for at festivalen
blei så flott! Og sist, men ikke minst:
takk til Gud som har kalt medarbeidere
til å skape Soul Children-bevegelsen, til
å skrive sanger og musikk som dagens
ungdom kjenner seg igjen i og som de
kan bruke for å uttrykke sin tro, sin takk
og bønn. 
- Kristin Wohlenberg
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BARNEGOSPELFESTIVALEN 2015

E

n, to, tre, fire, fem……34!
Årets instruktører var
Huff nå mangler det to, er
Emmeline & Sunniva, Jarle
de på toalettet, eller sitter de
Valdemar og Team BÅT. De
på feil sted?
hadde med seg mange flotte
Det er ikke så lett å passe
sanger som vi øvde på un5
1
R 20
på mange barn som en ikke
der hele helgen.
TOBE
K
O
.
8
17.-1
kjenner så godt, i allefall ikke
Som vanlig var festivafor en halvgammel korleder
len veldig godt organisert, og
som ikke er vant til sååå høy lyd
det aller meste foregikk uten
og sååå bånn gass to hele dager på
noen problemer.
rad.
Lørdag kveld var det tid for nattsafari,
17. og 18. oktober var det barnegospeltemaet i år var «Venneskogen». Der møtte
festival i Kragerøhallen, og fra Barnekoret
vi forskjellige slags venner, og forskjellige
var det tre stykker som deltok. Nytt av
problemer venner kan få. Ole Brum og
året var at alle korene i Kragerø deltok
Nasse Nøff var der, Peter Pan og Tingesom ett kor, Kragerøkorene. Det var velling, Anna og Elsa fra Frost-filmen og
dig greit for oss Sannidøler å være med
mange flere.
i en større gruppe, siden vi var så få i år.
Søndag ettermiddag ble festivalen
Men derav kom jo også denne tellemaniavsluttet med en superflott konsert. Det
en, det var jo den halvgamle korlederen
er en mektig opplevelse å høre på et så
som kjente færrest barn. Men det gikk
stort kor, og det er en veldig fin oppleså bra, alle kom på plass til riktig sted til
velse å stå midt inni der og synge også.
noenlunde riktig tid. Og det viktigste av
alt: ungene hadde det kjempegøy!

Hildegunn Wangen
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Litt mer
raushet.

H

er om dagen så jeg disse «Dagens
Ord» på veggen i en kafe: ”Har du
tatt en pause og sagt takk til deg selv for
at du gjør så godt du kan?”
Slike oppmuntrende påminnelser
burde vi henge mange steder i huset nå
i juletravelheten. Nei, ikke bare nå. Vi
trenger stadig å bakke oss selv og andre
opp i en tid da det perfekte, det spesielle,
det lille ekstra holdes som idealer. Vi skal
prestere og levere, og den berømmelige strikken tøyes...Og det er ikke bare
yngre som kjenner forventningspresset.
Før kunne eldre få bli gamle og ”nyte sitt
otium”(ikke opium), nå skal bestemor
være kul, sprek og spretten og stå i jobb
og samle ekstra pensjonspoeng. Vi trenger ord som ikke bare krever, men som
roser og oppmuntrer. Vi trenger å si gode
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2015

ord til oss selv og våre medmennesker
og være rause med tabbekvotene, og hva
med å ta fram den enkle barnelærdommen ”Du er du og du duger”?
”Har du tatt en pause”?? Gitt litt blaffen
midt i travelheten. Kanskje stoppet opp
og kjent gleden over de små velsignelsene i hverdagen - de nære ting. La oss slå
et slag for det vanlige, det middels.Tåle
det ufullkomne.
Det er advent - vi tenner lys og ser mot
barnet i krybben. Han ble født inn i en
ufullkommen verden og der vandret han
blant vanlige mennesker, ”tollere og syndere”. De små og svake reiste han opp og
gav verdighet. Han viste oss hva virkelig
raushet er.

Torill Bjørn.
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDET
Gammelt og nytt menighetsråd hadde
den 26. oktober et felles møte. Der informerte leder Stig Bråtane Lemvik om saker som det fortsatt jobbes med og som
det nye menighetsrådet må videreføre.
Dette gjelder : Skigard/port mellom
Stallane og Kirkestua , innredning av
våpenhuset, tur til Bolivia, anskaffelse av
Salmebok 2013 , orgelet i Sannidal kirke
og kirkejubileum i 2021/22.

Det nye menighetsrådet konstituerte seg.
Stig Bråtane Lemvik ble valgt til leder
og Trond Olsen til nestleder, begge for ett
år. Øyvind Barland ble valgt til økonomiansvarlig.
Valg av representanter til Kragerø
kirkelige fellesråd: Kjell Vidar Andreassen
ble valgt til representant, og Hildegunn
Wangen ble valgt til vararepresentant for
perioden 01.12.15-30.11.19.

Salmekvelder i Sannidal kirke
Vi fortsetter med salmekvelder etter jul. Det blir en sangkveld i kirken i hver andre
uke i hver måned, kl.1930 på onsdager og torsdager. Hver salmekveld kretser rundt et
tema bestemt av kirkeåret og årstida. Vi synger kjente og ukjente salmer fra den nye
salmeboken og hører om historien bak både gamle og nye sanger. Hver salmekveld
blir det en kollekt til innkjøp av den nye salmeboken til Sannidal kirke.
Torsdag, 14. januar kl.1930: Vintersalmer og åpenbaringstid
Onsdag, 10. februar kl.1930:	Askeonsdag og fastetid. Menighetskoret
Laudate deltar.
Torsdag, 10. mars kl.1930:

En salmevandring gjennom påskeuka.

Onsdag, 13. april kl.1930:	Påsketid og våren. Menighetskoret Laudate
deltar.

JULETREFESTER

Søndag 27. desember 2015 Kjølebrønd bedehus
kl. 17.00. Familiejuletrefest. Michael Wohlenberg.
Kjølebrønd blåsegruppe
Onsdag 6. januar 2016 Mo bedehus
kl. 18.00. Hellige- tre-kongers-fest
14

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 16214
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
SMUK – SANNIDALMENIGHETS
UNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse .
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland – 948 97609

KRIK
Alder: Fra 8. klasse.
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal samfunnshus
Kontakt: Niklas Wohlenberg: 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
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
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
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2015
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Sannidal Menighetsblad
1975
FLINKE SPEIDERPIKER

Meisene i Sannidal samlet inn ved den såkalte
«julebukkaksjonen» 13. januar hele 1000 kroner
til UNICEF.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1975

GJENVALG I MENIGHETSRÅDET

Sannidal menighetsråd har hatt årsmøte og gjenvalgt Åge Solli som formann, Knut L. Dobbe som
varaformann, og Marit Laug som kasserer.
I 1974 ble det holdt 11 møter og behandlet
39 saker. Et viktig arbeid som Menighetsrådet
har tatt seg av er reparasjon av kirketaket, samt
oppussing i sakristiet.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1975

Hallo 4-åringer

En viktig melding
Dere som er født i 1971 og altså i dette året
har fylt eller kommer til å fylle 4 år, er spesielt
velkommen til familiegudstjenesten i Sannidal
kirke Palmesøndag. Da vil dere få en bok i gave:
Min Kirkebok.
Ta med foreldrene deres og kom!

Sannidal menighetsblad nr. 2 1975

Sannidalsuttrykk og inntrykk

Vi har nå og da gjengitt enkelte Sannidalsuttrykk
her i bladet. For øyeblikket har vi dessverre
ikke flere på lager. Men i mangel av uttrykk kan
vi servere noe som kan kalles et «Sannidalsinntrykk». Sokneprest Ingier skal ha sagt: «Her i
Sannidal må en vokte seg vel for å snakke om
folk for alle er jo i slekt med hinannen.»
Dette er vel et inntrykk som ennå til dels
stemmer med virkeligheten, men etter Humlestadutbyggingen blir det nok annerledes!

Sannidal menighetsblad nr. 2 1975

HATTEN I SANNIDAL KIRKE

I kirkens våpenhus ligger en herrehatt som er
herreløs og har ligget der i mange måneder.
Hvis ingen melder seg som eiermann, må vi vel
kunne betrakte den som kirkens eiendom, og
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de som er ansatt i kirken må kunne benytte den
etter behov.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1975

Redaktørens dilemma

Et menighetsblad hører til de små og beskjedne
trykksaker. Men det skal jo stoff til når bladet
skal gjøres i stand fra gang til gang, og helst godt
stoff. Det bør også ha et lokalt preg. Menighetsbladet skal ikke være en erstatning for Norsk
Misjonstidende eller For Fattig og Rik. Skal bladet fylle sin spesielle misjon, trengs det nok litt
hjelp av og til. Redaktøren er ikke noe mere enn
et menneske, og kanskje knapt nok det. Han er
f.eks. ikke flink til å sette andre i sving. Herved
oppfordres dem som måtte kjenne seg kallet, til å sende inn noen bidrag i blant. Det kan være
litt lokalt nytt, et vitnesbyrd el.lign. Skriv helst
kort. Et langt stykke i et lite blad er som en svær
sofa i en trang stue. Det blir ikke plass til noe
annet, og det virker kjedelig. Skriver en kort,
behøver det ikke å være så godt. Men skriver en
langt, m å det være godt!

Sannidal menighetsblad nr. 3 1975

En kopp kaffe for menighetsbladets regning

En kan av og til få en ubehagelig følelse av å ha
glemt noe, eller ha gjort en tabbe som en ikke
riktig kan greie opp i. En dag under et besøk
Kragerø, ble jeg grepet av trang til kaffe, men
hadde glemt pengepungen hjemme. Da var det
at en tikrone dukket opp i innerlommen og reddet situasjonen. Men midt under den hyggelige
stund på kaféen dukket det opp en ubehagelig
tanke: Fikk jeg ikke kr. 10 fra en eller annen som
gave til bladet? Slike gaver blir jo alltid notert
med én gang, men en kan jo forglemme seg. Har
jeg bare drømt dette eller hva?
Hvis en glad giver av kr. ti til menighetsbladet
savner kvittering i bladet, bes vedkommende
melde fra!

Redaktøren.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1975

SKOENE I SANNIDAL KIRKE

Vi skrev i forrige nummer at det Er en hatt i
Sannidal kirke som har ligget der så lenge at
vi nå kunne regne med at den hører kirken til.
I tillegg til dette kan vi opplyse at det faktisk
står et par ganske bra herresko i sakristiet. De
har stått der i et halvt år.
Hvist nå noen kunne glemme igjen en frakk
i kirken, har vi nesten nok til f.eks. å kle på en
klokker.

Sannidal menighetsblad nr. 4 1975

Snarvei til kirken fra Lønne

Ved dugnad er det nå laget en bro over bekken slik at en kan gå til kirken fra Lønnesiden. I gamle dager var det en slik bro lenger
nede, men den ble ødelagt av den store flommen i 1969.
NB! Kast ikke søppel der hvor denne
veien kommer inn på kirkegården. Det står
en plakat om dette, men ikke alle tar det så
nøye. Det er et søppelkast lenger øst som skal
brukes.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1975

Paraply i Sannidal kirke?

Som vi tidligere har vært inne på flere ganger,
er det blitt gjenglemt enkelte nyttige ting i
kirken. Vi går imidlertid med et lite ønske om
at noen skal glemme igjen en paraply der. Det
hender at det regner på presten og drypper
på klokkeren uten at de har fått forberedt
seg på det. Da ville det være greit om kirken
hadde en paraply som fast inventar!

Sannidal menighetsblad nr. 5 1975

«Kirkegodset» både minker og
øker.

Vi har, som tidligere nevnt, en del gjenglemte
saker i kirken, ting som vi mente vi nå hadde
eiemdomsretten til. Bl.a. var det et par pene,
sorte sko i sakristiet som vi syntes var gode
å ha. Disse er nå dessverre blitt hentet av sin
eiermann, en tidligere klokker i Sannidal. Han
kunne godt ha latt oss beholde dem, men
ikke alle er like gavmilde av seg. Derimot har
beholdningen av hansker øket til tre par….

Sannidal menighetsblad nr. 6 1975

kr. 135,- Som skulle sendes til Redd Barna, og
det ordnet vi jo med stor glede.
Hvordan hadde de fått samlet inn disse
pengene? Jo, de tillyste friluftsunderholdning
en varm dag i juli hos Gun Astrid Holt. De andre tre som var med på dette var Karin Holt
og Hilde og Kristin Holte. De kalte forresten
tilstelningen «Forundringskveld», for ingen
skulle vite hva programmet gikk ut på. Men
det var sketsjer, sang, opplesning og konkurranse. Det var også gratis bevertning, men det
var inngangspenger og utlodning, og resultatet ble som nevnt riktig bra. Ikke så få møtte
fram.Takk skal dere ha, jenter!

Sannidal menighetsblad nr. 6 1975

Gave til kirken?

En gitar har i en del måneder ligget i kirkens
sakristi. Vi vet ikke hvem det er som har glemt
den der, men kanskje den kunne være god å
ha, f.eks. hvis orgelet streiket?

Sannidal menighetsblad nr. 7 1975

Vi trenger penger!

Vårt blad er nå i den ubehagelige situasjon at
utgiftene overstiger inntektene. Vi er nødt til å
si det som det er. Men vi håper at disse enkle,
men tydelige ord vil gjøre sin virkning.
På forhånd takk!

Sannidal menighetsblad nr. 8 1975

NESTE NUMMER

kommer i desember. Vi hopper over november måned. Den er så grå og trist at vi kan
likegodt late som den ikke er der.

Sannidal menighetsblad nr. 8 1975

Basar-refleksjoner

Dette skrives etter at høstens basarsesong er
overstått. Den ga for vår del et middels godt
utbytte: En sofapute, en brikke og en julekake.

Sannidal menighetsblad nr. 9 1975

Indeksregulert

En anonym giver skrev et år: « Sender min
julegave til menighetsbladet. Den er justert
litt opp siden i fjor. Alt stiger jo».

Sannidal menighetsblad nr. 9 1975

En innsats for Redd Barna

Det er hyggelig å kunne sende penger til gode
formål. Fire jenter i Sannidal kom en dag med

Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2015
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Telefon 35 98 40 00
Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
Ta kontakt for avtale
– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

SKAGERAK TREPLEIE

• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing
• Vedlikehold av grøntanlegg
• Landskapspleie • Skogkultur
PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no

Terje Pedersen
Tlf: 901 36 115
terje.flisogmur@gmail.com
Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,

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

VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

Støtt våre
annonsører
– de
Bakeri
Kragerø  35 98 11 15
blir formidlet av
Volum
E-18  SKADEFORSIKRING
35 99 22 21
TERRA
støtter
oss!
Kragerø
Bakeri
Kragerø: Sparebank
P. A. Heuchsgt. 25

Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
TERRA
VARME
OG ENØK,SKADEFORSIKRING
hovedsaklig innen næringsbygg.
– i flo og fjære siden 1840

www.kragerobanken.no

TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av

www.drangedalsparebank.no
Kragerø Sparebank
Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

98 21 94

Sparebank
Kragerø Sparebank
SannidalKragerø
Bilverksted
og bensinstasjon
«Lokalbanken siden 1840»

Vi arbeider med; VENTILASJON, INN
Tlf. 35 98 65
00
Kragerø
Sparebank
VARME OG ENØK,
hovedsaklig
innen n
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no

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

Vakttelefon: 35

blir formidlet av

www.bkd.no

Støtt våre annonsører,
18
de støtter oss

14
SAME0109 14

SAME0109 14

blir formidlet av

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

Kragerø Spareban

Kragerø S
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DØPTE:
27.09.15 Jone Halvorsen Kiil
27.09.15 Nanna Paulsen Stensvold
18.10.15 Jensine Lindheim-Kivle
25.10.15 Emilia Fossen
25.10.15 Astrid Ahlgren
29.11.15 Christoffer Tuft Olsen
29.11.15 Emil Endré Wennersten

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

VIGDE:
05.09.15 Hege Tveit og Rolf Bjerke
12.09.15	Siri Eikeland Nilsen og Dag Arne
Halvorsen

DØDE:
06.07.15
08.09.15
11.09.15
25.09.15
16.10.15
15.11.15

Inger Johanne Jakobsen	
Anne-Brita Nesher	
Margot Johanne Holt	
Ester Heibø	
Jan Jørgen Brynemo	
Annie Kristine Hegland	

f.1930
f.1955
f.1939
f.1932
f.1933
f 1930
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Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist: Robert Czyz.
Tlf. 992 71 514
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Palmar Moltu. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 920 59 259
Klokker og menighetssekretær:
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33 056
Trosopplærer:
Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346
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Velkommen
til gudstjeneste!
DESEMBER 2015

13.desember: 3. søndag i advent
Sannidal kirke kl.17.00
Julemusikk.
Michael Wohlenberg
Kollekt til skolemusikken,
barnekoret og Juntos
Torsdag, 24.desember: Julaften
Sannidal bokollektiv kl.11.00
Gudstjeneste v/Michael
Wohlenberg .
Sannidal omsorgsbolig kl.12:00
Gudstjeneste v/ Michael
Wohlenberg
Sannidal kirke kl.15.00.
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Juntos – Sannidal Soul Children
Kollekt til Kirkens Nødhjelp
Fredag 25.desember: Juledag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Musikk v/kammerkvartett
Offer til Det norske
Misjonsselskap
Torsdag, 31. desember:
Nyttårsaften
Sannidal kirke kl.17.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

JANUAR 2016

3.januar: Kristi åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband
Torsdag 14. januar
Sannidal kirke kl. 19.30:
Salmekveld
17.januar: 3. søndag i
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp
Offer til Det norske Bibelselskap
24.januar: Såmannssøndag
Gautefall Fjellkirke kl. 15.00
Ung Messe
Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall Fjellkirke
(KRIK og SMUK på Gautefall)

Juntos
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Onsdag 10. februar: Askeonsdag
Sannidal kirke kl. 19.30:
Salmekveld
21.februar: 2. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark

MARS

6.mars: 4. søndag i fastetiden
Jambakkmyra kl.12.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Torsdag 10.mars
Sannidal kirke kl. 19.30:
Salmekveld
Tirsdag 15.mars: Fasteaksjon
Med forbehold om endringer

31. januar: Kristi forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00 :
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten

FEBRUAR

7.februar: Fastelavnssøndag
Sannidal kirke kl.11.00
LysVåken-gudstjeneste

Sannidal kirke og menighet på nett: www.sannidalkirke.no

Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak
241 241
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Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

