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Det kimer nå til julefest,

det kimer for den høye gjest,

som steg til lave hytter ned

med nyårsgaver: fryd og fred.
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I adventstiden venter vi på jule-
festen. Barn og kanskje noen 

voksne åpner adventskalendere 
hver dag. Jeg selv pleier å synge eller 
lese en advents- eller julesalme hver 
dag. For eksempel fra salmen ”Det 
kimer nå til julefest”. Denne har opp-
rinnelig 24 vers. Syv av versene står i 
salmeboken:

Det kimer nå til julefest,  
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned  

med nyårsgaver: fryd og fred.

Med advent begynner det nye kir-
keåret. Egentlig begynner året med 
julenatten der vi feirer bursdagen til 
Jesus. Guds Sønn kom for å dele våre 
lave hytter. Han er med oss gjen-
nom året. På hans navnedag 1. januar 
begynner vi det nye kalenderår: I Jesu 
Kristi navn.

Å kom, bli med til Davids by  
hvor engler synger under sky!

Å la oss gå på marken ut  
hvor hyrder hører nytt fra Gud!

Den kristne julefesten har sin forbe-
redelsestid som opprinnelig varte i 
40 dager. Disse ble til fire uker og til 
fire adventssøndager. I adventstiden 
venter vi. Ordet advent er fra kirke-
latin og betyr ”Herrens ankomst”. 

Ventetiden kan vi nytte til å tenne lys 
og grunne over gamle bibelord. Da 
åpner vi opp for Jesus.

Hvor David gikk i unge år  
som salvet drott og voktet får,

der åpenbarer Herren nå  
hva David kun i ånden så.

Kong David var gjetergutt i Betlehem 
omtrent 1000 år før Jesus ble født. 
Profeten Samuel hadde salvet ham 
til konge over Israel. David grunnet 
nok over spådomsordene mens han 
så stjernehimmelen over saueflokken. 
Og han spilte harpe, og han sang.

Hva dunkelt fra hans harpe klang,  
forklares nå i englesang.
Ved nattetid, i hyrdelag,  

forkynner engler Herrens dag.

Tusen år etter David hørte fat-
tige gjetere englene synge. Kanskje 
dette skjedde nær løvhyttefesten om 
høsten, mens sauene ennå var ute. 
Bibelen sier ikke noe dato. Senere la 
kirken bursdagsfeiringen for Jesus til 
tiden når solen snur. Dette understre-
ker at Jesus lyser opp i mørke.

I Betlehem er Kristus født,  
som frelser oss fra synd og død.
Nå kom den store løvsals-fest!  
Nå ble vår Herre hyttens gjest.

Salmeboka som 
adventskalender
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Den danske salmepresten Nikolaj 
F.S. Grundtvig skrev denne salmen 
for 200 år siden, i 1817. 35 år senere 
bearbeidet han teksten en gang til. 
Denne julesalme er en fri overset-
telse av Martin Luthers ”Fra himlen 
høy”, som Luther skrev til barna sine 
i 1535. Luther skrev også en melodi 
til teksten. Luthers melodi understre-
ker at budskapet kom fra himmelen 
ned til jorden.

Så la oss gå med åpne sinn  
som hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud  

for miskunnhet og nådebud.

Melodien som vi bruker til ”Det 
kimer nå til julefest” er skrevet av 
den danske musikerpresten Carl C.N. 
Balle. Jeg opplever denne melodien 
som meditativ. Den inviterer meg til 
varsomt å skride inn i stallen, for å 
finne himmelens kongesønn i våre 
lave hytter og mørke hverdager. For 
i advent venter vi på julen, og Jesus. 
Når vi tenner lys, og ber og synger, 

åpner vi opp for ham. Da er vi aldri 
helt alene i det nye året. Og julen 
varer helt til påske, ja i all evighet.

Kom Jesus! Vær vår hyttes gjest!  
Hold selv i oss din julefest!

Da skal med Davidsharpens klang  
deg takke høyt vår nyårs-sang.

Martin Luther skrev 15 vers, og Niko-
lai F.S. Grundtvig diktet 24. Det går an 
å synge første verset som bordbønn 
gjennom hele adventstida. Eller en 
kan synge alle 24 vers, ett vers hver 
dag. Du kan også begynne med vers 
2, og spare første verset til julaften.
Vi vil bruke alle 24 vers på 3. søndag 
i advent, 11. desember kl.17, når vi 
har vår tradisjonelle julemusikk i San-
nidal kirke.

Du finner alle 24 vers senere i dette 
bladet.

Jeg ønsker alle lesere en  
velsignet advent og en gledelig jul! 

Hilsen Mecky Wohlenberg
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DET KIMER NÅ (24 VERS)
(1) Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høye gjest
som steg til lave hytter ned 

med nyårsgaver: fryd og fred.

(2) O kommer med til Davids 
by hvor engler sjunger under 

sky!
O ganger med på marken ut 
hvor hyrder hører nytt fra 

Gud!

(3) Se hist i lysets kledebon 
blant hyttebarn en himmel-

Ånd!
Hør Paradisets nattergal slå 

jubelslag i gråtens dal!

(4) Hvor Rakel gråt for sine 
små, det klinger nu som orgler 

gå:
Vær glad i Gud og gråt ei så! 
De døde skal igjen oppstå!

(5) Hvor David gikk i ungdoms 
år som salvet drott og voktet 

får,
der åpenbares hyrder nu hva 

Herren David skjøt ihu!

(6) Hva dunkelt fra hans 
harpe klang, seg klarer nu i 

englesang.
Hva David kun i ånden så, skal 

nu for verdens øyne stå.

(7) Ved nattetid i hyrdelag 
forkynner engler Herrens dag!
Hør efter, hør, og føl i bryst, nu 

støvet skal få englerøst!

(8) Fra himlen høyt jeg 
kommer her, mitt nytt er godt 

og reisen verd,
derom skal sjunges rundt på 
jord og evig søtt i englekor:

(9) Jeg er den store gledes tolk 
som vederfares skal Guds folk:
I Bethlehem i Davids by gjør 

nådesolen morgengry!

(10) I Bethlehem er Kristus 
født den frelsermann fra synd 

og død;
nu kom den store løvsals-fest! 
Nu blev Gud Herren hyttens 

gjest!

(11) Så giver nu vel akt derpå 
at fluks til Bethlehem I gå!
I kluter svøpt, i krybbe lagt 
er han som skapte himlens 

Prakt!

(12) I kluter svøpt, i krybbe 
lagt er han som gav oss lys til 

drakt!
O ton fra himmel, ton fra jord 

halleluja i fulle kor!

(13) Ja, du er evig ære verd, 
du høvding over himlens 

hær!
som steg i støv fra tronen ned 

for dødens barn at skjenke 
fred!

(14) Så prises av ufalnes kor 
Guds nåde mot den falne 

jord!
Den synder som vil tie her, er 
nåden ei, men dommen verd.

(15) Nei, la oss gå med rørte 
sinn som hyrdene til barnet 

inn,
med gledestårer takke Gud 

for miskunnhet og nådebud!

(16) Ja, vær velkommen, edle 
gjest, fra himlen høyt du 

kommen est!
Giv selv min takk en verdig 
tolk, du nådesol for gravens 

folk!

(17) O rikmanns sønn av 
evighet hvor kom du fattig 

dog herned,
for meg utro, gjeldbundne 
svenn at gjøre konge-rik 

igjen!

(18) All verden, nok så vid og 
lang, til vugge var jo deg for 

trang,
for ringe, om med gull tilredt 
og perlestukket, silkebredt.

(19) Men for av smått at gjøre 
stort, av stort du her har litet 

gjort,
i krybben lagt, i kluter svøpt, 
en himmelseng du meg har 

kjøpt!

(20) Velan min sjel, så vær nu 
glad, og hold din jul i Davids 

stad!
Ja, pris din Gud i allen stund 
med liflig sang av hjertens 

grunn!

(21) Ja, fryd deg, mark, sjung 
høyt du skog! I muldet går nu 

Herrens plog,
og selv han legger sæd i jord 
til himmelbrød på alterbord!

(22) O sjung dog, hver som 
stamme kan! Nu tentes lys i 

skyggers land,
og rett som midnatts-hanen 
gol blev Jakobs stjerne til en 

sol!

(23) Nu kom han, patriarkers 
håp, med nyårs-vers og 

himmeldåp!
Og barnet tyder nu i vang hva 

David dunkelt så og sang!

(24) Kom Jesu, vær vår hytte-
gjest! Hold selv i oss din 

julefest!
Da skal med Davids 

harpeklang deg takke høyt 
vår nyårssang!

Det kimer nå til julefest … 
tekst: nikolai freDerik severin 

GrunDtviG (1783 - 1872)
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Lys i mørketid
Vi fikk en opptur denne søndagen i 

oktober da «hele Norge» var i sving, 
løftet i flokk og millionene rullet inn 
til Røde Kors.Fantastisk! Men snart var 
hverdagen over oss igjen med nyheter 
om krig,kriser,ondskap og ikke minst 
bitter amerikansk valgkamp.Vi tren-
ger å bli vekket opp og rusket i her på 
berget,men trøkket kan bli voldsomt i 
perioder.Hvor er  lyspunktene?For uten 
dem får avmakt,håpløshet og i neste 
omgang likegyldighet overtaket.Likegyl-
dighet som kan ses som kjærlighetens 
motstykke.(Grådighet og egoisme er vel 
heller ingen store dyder.)
 Vi trenger en TV-aksjon. Vi trenger 
å heie på ildsjelene, på alt det gode 
hjelpearbeidet som drives av det 
offentlige og ikke minst de frivillige 
organisasjonene.Også her lokalt 
- det er bare å lese KV! Arbeid 
som gir resultater,som viser at 
det nytter.Ja,hele tiden,over hele 
verden - og uten stor oppmerk-

somhet fra mediene - jobbes det med 
diakoni,omsorg,bistand.Nød lindres og 
forebygges.
 «Lyset skinner i mørket og mørket har 
ikke overvunnet det», står det i Johan-
nes evangeliet.Selv en liten flamme har 
kraft i seg til å drive bort mørket. Så la 
oss ta vare på håpet og takke for alt det 
gode som skjer.Samtidig utfordres vi hele 
tiden,for oppgavene er mange.Og vi er 
alle kalt til å være lys for vår neste.
Det er advent.Lys tennes og vi synger om 
-  håpet:

«Tenn lys! Et lys skal brenne  
for denne lille jord.

 Den blanke himmelstjerne,  
der vi og alle bor.

 Må alle dele håpet  
så gode ting kan skje.

 Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.

Torill Bjørn
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Det skjedde…
Tåka ligger tjukk ikke langt fra veg-

gene mine. Regn ... Silregn. Godt at 
taket mitt er tett. 
 Mannen som kommer hver torsdag 
tenner lyset i våpenhuset. Jeg kjenner 
at nettopp en slik oppmuntring trenger 
jeg denne dagen. Og jeg – er Sannidal 
kirke. Selv gamle trekirker kan føle seg 
værsjuke og ensomme. 
 I snart 250 år har jeg stått her oppe i 
Vestbygda. I solskinn og regn , sommer 
og vinter. Jeg har huset mennesker i  
glede, bekymring, sorg og håp. Så derfor 
iakttar jeg med glede at mannen tenner 
levende lys på alteret mitt og finner 
fram den store boken med bibeltekster. 
Etter hvert fylles kirkerommet med vak-
ker musikk. Jo – nå kjenner jeg at jeg er 
i humør til å fortelle litt om hva jeg har 
opplevd de siste månedene!

SEPTEMBER
Det er ganske annerledes værmessig 
for bare to måneder siden. Sommeren 
vil liksom ikke gi seg helt. Det er en fin 
gudstjenestesøndag først i september , 
der lille Ingrid blir døpt. Robert orga-
nist spiller så fin musikk denne dagen. 
«Har en drøm» er vel ikke den mest 
typiske orgelmusikken, men hensetter 
både menigheten og meg i en nærmest 
salig tilstand. Og jeg undrer meg hvilke 
tanker og drømmer foreldrene til lille 
Ingrid har for henne.
 Jeg gleder meg over ukentlige besøk 
av barn og unge som har korøvelser. Og 
av disse konfirmantungdommene også 

da. Selv om jeg noen ganger ønsker 
at de kunne løfte blikket fra mobilte-
lefonene sine....og virkelig oppdage 
omgivelsene. Sånn som altertavla fra 
1600-tallet og døpefonten fra 1200-tal-
let. Jeg blir glad når jeg hører  prest 
Mecky fortelle dem om tingene mine 
og historien min. Det må være lov å 
være såpass selvopptatt.  
 Jeg blir litt rastløs når det går for lang 
tid mellom søndagsgudstjenestene. 
Ryktene svirrer  i veggene mine om at 
sognepresten ikke bare skal ta seg av 
menigheten her i Sannidal. Han skal 
visst bli sogneprest i Kroken også. Hvis 
det betyr at det blir færre gudstjenester 
hos meg er jeg virkelig bekymret. 
 Og det går virkelig flere uker i sep-
tember uten at kirkeklokkene ringer på 
søndag formiddag. Ikke før den 25. sep-
tember blir det liv og røre her. Da har 
mange med seg frukt og grønnsaker og 
bakverk når de kommer til gudstjenes-
te. Det er høsttakkefest, og barnekoret 
synger. Noen femåringer får en høsttak-
kegave, deilige blåbær fra Barland gård i 
Kjølebrønd. 
 Senere får jeg vite at det denne måne-
den har vært enda en gudstjeneste. Den 
var på Nordre Farsjø gård, der Kari og 
Tellef Farsjø er vertskap for speidernes 
natursti. Det var visst rene folkevand-
ringa dit. Litt misunnelig er jeg, over 
at det ikke er meg som får huse dem, 
men mest glad for at Gudsordet spres i 
bygda.   
 Flere rykter sier at soknepresten ikke 
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lenger kommer til å ha salmekvelder på 
ukedager. De var i ferd med å bli innar-
beidet, og jeg kommer til å savne dem. 
Jeg har jo levd lenger enn de fleste med 
både gamle og nyere salmer. Er ganske 
sikker på at menigheten også er skuffet 
over at de er borte. 
 Istedet kan jeg glede meg over at 
organist Robert og menighetskoret Lau-
date trår til med musikk og salmer på 
den siste onsdagen i september. Godt 
hjulpet av Edouard Sowa som spiller 
munnspill. 

Vi tror på Skaperen Gud.  
Vi tenner et lys i Guds navn.  

Gud blåser inn liv i vår verden. 
Vi tror Gud er her!

OKTOBER
Det er måneden for den fjerde høytid 
i Sannidal, elgjakta. Ikke at det betyr 
så mye for meg, men jeg registrerer at 
den er samtaleemne under kirkekaffen 
i våpenhuset. Jeg er nok mer opptatt av 
det som skjer før kaffen serveres, men 
jeg synes det er hyggelig at sannidølene 
trives så godt hos meg at de knapt vil 
gå hjem.... 

 Søndag 2. oktober kommer Juntosjen-
tene for å synge ved gudstjenesten. Jeg 
tror de har glemt å si fra til Kristin kor-
leder, for hun ser jeg ingenting til. De 
klarer seg kjempebra likevel,både alene 
og som forsangere. Ser at Hildegunn 
sitter der framme og holder styr på mi-
krofonene. En mann som heter Øyvind 
har prekenen, jeg blir litt skamfull når 
han sier at vi må passe oss for å forakte 
de små. Er det ikke det jeg gjør innimel-
lom, jeg smiler jo litt overbærende når 
jeg hører om moderne små arbeidskir-
ker og slitte bedehus. Jeg – den store 
hvitmalte kirken som ruver i landska-
pet. Tro om noen kan se at jeg rødmer 
av skam... Jeg bestemmer meg for å bli 
litt mer ydmyk. Men det er helt sant at 
jeg har et stort hjerterom (og husrom) 
for alle slags mennesker. Jeg har til dags 
dato aldri gått i vranglås fordi jeg ville 
hindre noen å komme hit. 
 Tomine tenner lys under trosbekjen-
nelsen denne dagen. Det er høytidelig.

Vi tror på Jesus, Guds sønn.  
Vi tenner et lys i Guds navn. 

Gud ble en av oss i vår verden.  
Vi tror Gud er her.
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Ved de to siste gudstjenestene i oktober 
kommer det en prest som heter Arne. 
Det er noe kjent ved han. Jeg må spørre 
etter etternavnet, er han en av bygdas 
menn? Klokkeren forklarer meg at Arne 
også heter Lauvhjell og har vært vikarp-
rest her i Sannidal før han ble sokne-
prest i nabobygda Drangedal. Aha.. Det 
var da faktisk han som for endel år siden 
lå og sov i en pram som noen hadde 
plassert inne i kirkerommet mitt. Han 
sov ikke på ordentlig, men som del av 
en dramatisering av historien om Jesus 
som stiller stormen.
 Mateo blir døpt den 16. oktober. Sto-
rebror Livio på 2 år er også døpt her, og 
denne dagen finner han seg en plass i 
barnekroken sammen med bestefar.
 Nok et herlig dåpsbarn den 30. okto-

ber. Lille Leah og hennes familie får med 
seg den vakre dåpssalmen «Fylt av glede, 
over livets under». Jeg lar meg bevege 
både av dåpsbarnet og av prest Arnes 
preken om den hjemkomne sønnen. 

En helt vanlig tirsdag skjer det noe som 
gjør meg litt nervøs. Dørene låses opp 
og inn kommer det flere mennesker jeg 
ikke kjenner. De er tydelig begeistret for 
hva de ser og jeg slapper av. Helt til de 
fjerner luka i golvet bak altertavla. Jeg 
skjønner at de skal utforske hva som er 
under kirkegolvet. Av samtalen skjønner 
jeg at de vil prøve å finne ut nøyaktig 
hvor gamle stokkene som ligger der 
er. De tar prøver av dem, og jeg ynker 
meg litt over det. Så vil tiden vise hva de 
kommer fram til. Har noen tenkt på at 
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jeg kanskje har fasitsvaret? Det blir nok 
aldri røpet her i Sannidal menighets-
blad....  

NOVEMBER
Det blir en helt spesiell allehelgenssøn-
dag. Silregnet på lørdag avløses av snø i 
ganske store mengder. Den våte snøen 
henger seg fast på trærne i skogsbygda 
Sannidal. De bøyer seg eller brekker, 
også over strømlinjene. Jeg og mine na-
boer må tåle å være uten strøm i rundt 
halvannet døgn. Og midt i denne perio-
den er det allehelgensgudstjeneste i San-
nidal kirke. Stemningsfull og vemodig 
minnemarkering på søndag ettermiddag, 
for de som har gått bort det siste året og 
er gravlagt på Sannidal kirkegård. Det 
tennes lys for hver enkelt av dem. 
Det blir en kort gudstjeneste med et par 
kjente fellessanger og sang av Laudate. 
Sistnevnte for anledningen ikledd yt-
tertøy.  Det er kaldt hos meg denne 
ettermiddagen. Godt med en varm kopp 
kaffe i våpenhuset etterpå.  

Neste gudstjenestesøndag i november er 
det helt annerledes i kirkerommet mitt.  

Det myldrer av barn og barnefamilier. 
Dåpsbarnet Sander får stor applaus 
av de mange fremmøtte. Barnekoret 
synger bare så flott! Ikke hver dag det 
er rocketoner her! De eldste i koret 
synger en vakker sang fra slutten av 
60-tallet – noen som husker Simon 
& Garfunkels “Bridge Over Troubled 
Water”? 
 Mange 4- og 6-åringer har møtt opp 
denne dagen. De skal få Min kirkebok, 
og kommer forventningsfulle fram når 
deres navn blir ropt opp. Og så stiller 
de seg opp på korkrakkene sånn at 
alle i kirka kan se dem, mens noen 
konfirmanter tenner lys for hver og en. 
Du kan se bilder av dem på side 15.

Siste søndag i kirkeåret er til ende.  

Vi tror på Ånden, vårt håp.  
Vi tenner et lys i Guds navn.  

Guds Ånd skaper tro i vår verden.  
Vi tror Gud er her!

Sannidal kirke -  
i samarbeid med Kari Skarvang.
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JULAFTEN I POLEN
Advent og jul har alltid vært en 

spesiell tid for meg. Det er en tid 
for familien, venner, men også en tid for 
refleksjon, håp og fordypning.
 I mange polske hjem bringer juletreet 
den første duften av julen inn i husene. 
Det plasseres ofte i stuen, pyntes kort 
tid før julaften med glasskuler, girlander 
og lyskaskader og en stjerne på toppen. 
Og det er alltid nissen som legger gaver 
under det,  natt før julaftensdag. 
 Det viktigste julemåltidet er julemid-
dagen den 24.desember. Familiene setter 
seg til bords når den første stjernen lyser 
opp på himmelen. Stjernen symboliserer 
Betlehem-stjernen som ledet de tre kon-
gene til Jesusbarnets fødested.
 Julebordet blir dekket med en snøhvitt 
duk. Under duken legger man litt høy til 
minne om Jesusbarnet som lå på høyet 
i krybben. Man glemmer aldri å ha en 
ekstra tallerken på bordet til en uventet 
gjest, med tanke på at ingen denne kvel-
den skal være alene.
 En av de viktigste og vakreste juleaf-
tenstradisjoner er å dele oblaten med 
hverandre. Her vil man se på oblaten som 
et symbol på tilgivelse og forsoning, på 
vennskap og kjærlighet, men også som på 
et symbol på brødet, det daglige brødet, 
som ingen bør mangle.
 Hos meg var det alltid pappaen som 

startet måltidet med en bønn, eller han 
leste opp fra Juleevangeliet. Deretter 
delte han ut oblaten blant familiemed-
lemmer, slik at enhver fikk et stykke.
 Den tradisjonelle maten man spiser på 
julaften er tilberedt uten kjøtt. Før i tiden 
var julaftensdagen fastedag, og det første 
riktige måltidet var aftensmiddagen.
 Menyen denne kvelden og antall retter 
kan variere, avhengig av regioner og 
familietradisjoner. De mest populære er 
12 retter til minne om Jesus 12 disipler, 
eller 12 måneder i året. Alle bør få smake 
på litt av hver rett for å få nok av mat i 
neste året. Blant mine favorittretter som 
absolutt må finnes på bordet er bl.a. klar 
rødbetssuppe, pierogi, bigos (en rett 
laget av surkål og tørrede sopp), sild i for-
skjellige kryddervariasjoner, stekt karpe, 
hjemmelagde nudler med tørrede frukter 
(epler, rosiner, svisker, aprikoser, valmu-
efrø, nøtter og honning). Man kan også 
godt få ett glass rødvin eller to. Når alle 
blir mette er det endelig tid for å dele ut 
gavene. .
 Etter en lang kveld går mange polakker 
til kirke på midtnattsmessen. Den starter 
ved at man synger julesanger for første 
gang denne jula. I kirkene stiller man ofte 
med levende julekrybber, med geiter, lam 
og andre husdyr. De er meget populære, 
særlig blant de minste. 
 Mange polske barn venter hele året på 
å få høre kjæledyrene deres snakker med 
menneskestemme denne natta. Derfor 
gir vi dem ekstra oppmerksomhet i julen, 
med mye kos og ekstra godsaker.
 Julen vil ha en polsk smak for meg, men 
nå blir den for alltid krydret med den 
unike, norske stemningen. Duftene blan-
des. Nye juleopplevelser blir til nye, gode 
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minner. Det største 
juleønsket mitt er at 
den kristne tradisjo-
nen beholdes.
 Jeg ønsker alle 
dere en riktig God 
Jul og et Godt Nytt 
År! 

Karolina Czyz 
  
P.S. En stor takk 
til aviskomiteen 
for at dere spurte 
meg om jeg kunne 
skrive noe om pol-
ske juletradisjoner. 
Jeg gjorde det med  
JULEglede!!!
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BARNEGOSPELFESTIVALEN
I år stilte vi med blandingskor, fra 

Juntos og barnekoret, elleve stykker 
til sammen. Det var en spent gjeng som 
stilte i kragerøhallen lørdag morgen, for 
noen var det første gang, og noen hadde 
vært der før. Undertegnede har funnet 
ut at det er lurt å møte opp litt tidlig, for 
da er muligheten tilstede for å få brukt 
litt energi i hoppeslottene før øvelsene 
starter. 
 I år var det første gang det var en 
engelsk instruktør på BGF, Chip Kendall. 
Med sin energiske væremåte ble han 
veldig populær blant deltakerne. Foruten 
han var det Team Båt, som vi ble kjent 
med i fjor, og Team Sulebakk som også 
har vært på festivalen før. De er kjempef-
linke alle sammen, og i tillegg inspireren-
de for oss ledere.
 Alle fra Juntos deltok på kurs i løpet av 
helgen, de fleste på dansekurs, og en på 
dirigentkurs. Det var et morsomt avbrekk.
 For første gang stilte Sannidalskorene 
med solister, Erle og Margrete sang solo 
på sangen «Elsket» med Team Sulebakk, 
og etter veeeldig mye øving i forkant var 
tiden kommet for å stå på scenen. De var 
nervøse begge to, men de sang nydelig, så 

nervøsiteten var det ingen grunn til!! 
 Da lørdagskvelden kom var det tid for 
nattsafari, det er spennende og litt skum-
melt å gå ut i skogen i mørket, men også 
fryktelig gøy.
 Heldigvis løste det seg med ledere for 
natten, Liv og Dagfrid fikk æren av å sove 
sammen med våre deltakere. Det gikk vel-
dig bra, alle fikk sove, og ingen fikk akutt 
hjemlengsel. 
 Søndag gikk fort, masse øving, general-
prøve og middag. Og plutselig var det 
tid for konsert. Det ble ganske fullt av 
publikum etter hvert. Så var vi i gang, 
Team Sulebakk var først ut. Solistene våre 
kom opp på scenen og gjorde en fantas-
tisk jobb. Resten av konserten gikk også 
veldig bra, det var gøy å synge i et så stort 
kor. 
 Da konserten var ferdig ble slitne og 
trøtte deltakere hentet av foreldrene sine. 
Men jeg er sikker på at alle kan være enig 
om at BGF er GØY!!!
 Tusen takk til Dagfrid og Liv som var 
«nattevakter», og også til Liv (igjen), 
Solfrid og Amalie som var med gjennom 
helgen.
 Hildegunn Wangen
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SAMLING  

på Lofthaug
Lørdag 12. november var 

flere kristne klubber og kor 
invitert Brita og Lars Børre på 
Lofthaug. Kvelden startet kl. 
18.00 og varte til kl. 23.30. De 
som var der var, KRIK ( Kristen 
Idrettskontakt), SMUK (Sanni-
dal MenighetsUngdomsKlubb, 
Huset (Frikirken) og Singspira-
tion (Bedehuset Løkka).
 Det var gravemaskin-karusell, 
kjempestort bål, akebakker, snø-
ballkriger m.m. Det var også en 
slags luftball man kunne være 
inni. Det var kjempegøy, men 
ganske kaldt inni ballen. Det 
var mulighet til å kjøpe pølser 
ved bålet. Når det begynte å 
bli litt mørkt gikk vi inn. Da 
hadde vi en liten samling hvor 
vi snakka om hva som var bra 
med kvelden og snakka om å 
lage en lignende kveld en gang. 
Etterpå ventet det kake, muffins 
og brus. Det var en Harry Pot-
ter kake, den var kjempekul! 
Etterpå var det litt forskjellige 
aktiviteter. Det var noen som 
prata, noen som lekte med katt-
unger og noen som spilte mafia. 
Det var en veldig koselig kveld.
  Margrete Wangen.
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Ny sangkveld på Mo bedehus

Et høydepunkt på bedehusets program 
i høst ble  sangmøtet den 17.no-

vember.Da var det godt over et år siden 
Tron Mathisen var her sist med et flott 
opplegg,så dette hadde nok mange gle-
det seg til,og ganske folksomt ble det.
 Denne gangen stilte Tron med ’band’: 
To freske og opplagte spellemenn og 
sangere - Øyvind Kristiansen trekkspill 
(og med engasjerte innlegg) og Oddvar 
Halvorsen piano.Og selv trakterte han 
gitaren.
 Tron hadde valgt ut fem kjente bede-
hussanger, og med historiene bak ble i 
grunnen dette til fem prekener - muntert 
og muntlig i formen.Interessant og inspi-
rerende.Frelsesarmesangen ”De kommer 
fra øst og vest” hadde sin bakgrunn i et 
tragisk skipsforlis på St Lawrenceelva 
i Canada i 1914 - bare to år etter Tita-
nic.Over 1000 omkom da ’Empress of 
Ireland’ kolliderte med et norsk skip 
og sank i løpet av 14 minutter.Blant de 
omkomne var mange fra Frelsesarmeen 
som var på vei til en verdenskongress i 
London.Sangen er skrevet av Evangeline 
Booth,datter av den store William Booth. 
En tragisk historie lå bak,men melodien 
går i fengende valsetakt.Gladmusikk er 
vel ’Armeens’ varemerke?
 En dramatisk hendelse kan også knyttes 
til  ”Jeg vil prise min velgjører”.Den ame-
rikanske sangeren,musikeren og tekstfor-
fatteren Paul Bliss omkom i en togulykke 
i 1876,og denne sangen ble funnet 
ferdigskrevet i papirene han etterlot seg 
og ble senere publisert.
 ”Hva gagner det et menneske om det 
vinner hele verden,men tar skade på 
sin sjel?”Dette er vitnesbyrdet i ”Jeg vil 
heller ha Jesus”,en av de kristne sangene 
som er sunget og fremført flest ganger.
Og på mange språk.Melodien er laget av 
gospelsangeren George Beverly Shea.Han 

opptrådte mye sammen med Billy Gra-
ham og er den person som har sunget 
’live’ for flest mennesker noen sinne.(Så 
ble han da også 104 år!)
 Fra det store utland til Norge:
Per Juvang - født 1923 i Kristi-
ansund - virket som predikant i 
Misjonsforbundet,men er mest kjent som 
sanger og sangforfatter.Han deltok på 
evangeliske møter rundt om i landet og 
gitaren var alltid med.Det spesielle var 
at han holdt den oppned og tok grepene 
med høyre hånd! Best kjent ble han nok 
i Telemark og på Sørlandet. På bedehuset 
denne kvelden var det  ”Som en pilgrim” 
som ble trukket fram og sunget.
Tron avsluttet med en av våre mest 
kjente og kjære bedehussanger ”Jeg er 
i Herrens hender”,skrevet av presten 
Erling Tobiassen i 1932.Den brukes mye 
i begravelser,men handler jo om Guds 
omsorg for oss gjennom hele livet.
Fra fellesskap i sangen - flott å kunne 
synge ut til freskt akkompagnement 
- til fellesskap rundt et måltid.God 
bevertning hører absolutt med til en 
’helaften’,utlodning likeså.Og praten 
gikk muntert og tildels svært høylytt 
rundt bordene...
 En stor takk til trio’n Tron,Oddvar og 
Øyvind og de som hadde stelt så fint i 
stand på bedehuset, slik at en mørk no-
vemberkveld ble til en festkveld.
 Torill Bjørn.
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UTDELING AV BØKER
Her er fire- og seksåringene som fikk Min kirkebok den 20. november.  

FOTO: TROND STENSVOLD. 
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SANNIDALSUTTRYKK
Vi ville gjerne ha hatt flere innlegg i bladet 
av lokale skribenter, men når en spør folk om 
dette, er de så trau til det. Og om de lover å 
gjøre det, tørver de så med å levere stoffet.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1976

4-5 BIER TIL Å BEGYNNE MED
Sokneprest Bredal som var prest i Sannidal 
i årene 1878 til 1891, drev en del med bier. 
Dette  var ikke så alminnelig den gang, og vi 
har hørt fortalt at en kone spurte han engang 
på en kvinneforening om hun kunne få en 
fire-fem stykker av ham og prøve.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1976

Hatten i kirken
som vi tidligere har etterlyst eiermannen til, 
er fremdeles ikke hentet. Kanskje vi skal selge 
den til Moe bedehus som kollekthatt? Eller 
leie den ut til noen som bare trenger hatt ved 
rent spesielle anledninger, f. eks. for kr. 5 pr. 
gang? Jo, her kan det
være muligheter.
                                               Ak.
 Sannidal menighetsblad nr. 1 1976

Dårlig møte
Sannidal Sykehjem har hatt besøk av en 
gruppe kunstnere fra Riksteateret (Rikskon-
sertene?) som opptrådte med musikk, sang 
og opplesning. Slike opptredener kan sikkert 
slå godt an, men det hender vel også at 
tilhørerne blir skuffet. En av de aller eldste på 
Sykehjemmet var ikke fornøyd, og kommenta-
ren hennes lød slik: «Så dårlig møte har jeg 
aldri vært på før!»
 Sannidal menighetsblad nr. 2 1976

Medlemmene i Sannidal Bondekvinne-
lag gir vakker gave til kirken
Da våpenhuset ble restaurert i 1972, ble det 

nevnt, bl. a. av arkitekten som planla dette 
arbeidet, at det måtte ha passet bra med åkle 
el. lign. på veggen. Sannidal Bondekvinnelag 
tok opp denne tanket, og medlemmene har 
gitt et vevd teppe av plantefarvet lingarn i Te-
lemarksmønster. Det er Margit Groven i Vinje 
som har laget dette teppe, og en kan trygt si 
at dette er et fint arbeid. En løper til bordet 
følger også med, og den har en av medlem-
mene gitt i tillegg.
 Vi sier hjertelig takk for gaven!
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1976

Kald og varm kaffe.
En av bladets lesere har sendt oss denne 
historien om den kjente emissæren «Blinde-
Knutsen» fra Arendal som virket her for endel 
år siden:
 Han tålte ikke varm kaffe, og kona i huset la 
merke til at han følte på kanten med fingeren 
om den var kald nok. Så tok likegodt kona og 
bytta om og slo i varm kaffe pånytt. Da Knut-
sen kjente på den, sa han: «Å nei, å nei, nå får 
e ikkje kaffe før i morratili.»
 Sannidal menighetsblad nr. 4 1976

HATTEN I SANNIDAL KIRKE
Problemet med den herreløse hatten i kirken 
er nå delvis løst – men altså ikke helt. Det 
viste seg nemlig at eierens navn sto skrevet 
inni hatten! Så enkelt kan det være. Men så 
hadde eiermannen tatt med seg feil hatt den 
gang han glemte igjen sin egen i kirken, og 
hvem eier så den? Det ser ut til at saken må 
etterforskes videre.
 Sannidal menighetsblad nr. 5 1976

FOR GAMMEL MANNSMODELL
Sykdom behøver ikke ta knekken på et men-
neskes humør. Det fikk vi et eksempel på en 
dag i sommer:
 «Doktoren ville jeg skulle ta operasjon og 

Sannidal menighetsblad 1976
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skifte ut noe i kneet», sa en eldre mann. «Men 
jeg sa nei, for jeg hadde ingen tru på at de 
kunne skaffe deler til en så gammel modell.»
 Sannidal menighetsblad nr. 5 1976

«Ein aen ein» - et Sannidalsuttrykk?
Enkelte mennesker, særlig eldre, har en litt 
pussig måte å omtale seg selv på: «Ein aen 
ein», sier de. Det lyder som en ydmyk beskri-
velse av ens egen person. Når det snakkes 
om «ein aen ein», er det tydelig at en ikke skal 
tillegge denne person noen
stor betydning. En dag kom vi i snakk med en 
eldre kvinne om et av de store problemene i 
denne verden. Vi kom til det resultat at dette 
kunne ikke la seg løse helt og fullt, selv i lys 
av troen på den Allmektige som styrer og rår. 
Da sa hun: «Ja, når ikkje Vår Herre kan gje oss 
svaret – å skal da ein aen ein sei?»
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1976

Den nye organisten i Skåtøy
Kjell Lundkvist, vil også hjelpe til med sang 
og musikklivet i Sannidal. Han vil gjerne starte 
et kor for barn, og når dette skrives, er opp-
takten  allerede gjort. Vi vil komme tilbake til 
dette senere, men ønsker ham lykke til med 
strevet fra første stund.
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1976

Bra utvalg av gjenglemte ting i San-
nidal kirke.
I kirken har vi nå 6 par damehansker. To av 
parene er typiske sommerhansker, men de 
andre egner seg godt nå til vinteren. En gitar 
har vi hatt liggende i vel et halvt års tid. Ende-
lig har vi et par briller. De 
er nokså smale, så en kunne fristes til å si at 
de passer for «trangsynte».
   Skal eierne snart innfinne seg, eller skal vi 
holde en auksjon?
 Sannidal menighetsblad nr. 8 1976
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Bispedømmene må spare 
inn prestestillinger. I Bamble 
prosti mister vi en halv pre-
stestilling. Det er prestene i 

Sannidal og Kragerø som først 
og fremst skal dekke opp 

der vi mister presteressurser 
i prostiet. Presten i Sannidal 
blir nå også prest i Kroken, 

med flere tjenester i Kroken 
og i Drangedal. Prestene i 

Kragerø skal ha noen flere tje-
nester i Sannidal. Og Sannidal 
kommer til å miste presteres-
surser. I første omgang må vi 
legge ned salmekveldene som 
har vært en gang hver måned. 

Også lysmessa med konfir-
mantene i november er avlyst. 
På litt lengre sikt vil det trolig 
bli noen færre gudstjenester i 

Sannidal kirke.

Fra  
soknepresten  

om reduksjon i 
prestestilling

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER,  

de støtter oss!

TRAFO
 a r k i t e k t u r
 www.trafoarkitektur.no

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 

SAME0316.indd   17 20.09.2016   10.37



1818 Sannidal MenighetSblad nr. 3 – 2016

– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50 

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Vi arbeider med;  
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

14

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
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Terje Pedersen 
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

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

Støtt våre annonsører,
de støtter ossTlf.: 35 99 74 00 

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21
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Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              

Telefon 35 98 40 00

www.kragerobanken.no

– i flo og fjære siden 1840

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

www.drangedalsparebank.no

DØPTE:
03.07.16 Mille Tønnesland Andersen
03.07.16 Mia Victoria Moen Hasseleid
07.08.16 Victoria Omholt-Bigga
07.08.16 Olav Arnfinn Uggla Berg
21.08.16 Thomas Eliah Brekka Sangvik
04.09.16 Ingrid Stenger Thorsen

VIGDE:
25.06.16 Marie Rinde og Christian Hulløen
23.07.16 Marita Rørholt og Helge Listou
30.07.16  Bente Bertelsen og Børge Espolin 

Johnson
06.08.16  Linn Therese Skauge og Markus 

Matre Ramberg
13.08.16  Linn Charlotte Therkelsen og Svein 

Rønning
20.08.16  Linda Grøgaard og Torgeir Lognvik 

Vestergaard

Direktesalg 
GRAVSTEINER

Fem års fabrikkgaranti: For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Frakt til forhandler utenfor 
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg.  Forbruk blandet kjøring i30: fra 0,42 l pr mil. CO2-utslipp: fra 109 g/km. NOx=36 mg/km.  
Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Euro 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell. 

Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninger 

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

Veiledende pris fra kr 244 950,-

Sannidal • Tlf. 35 99 07 34 • www.sannidalauto.no

“Ditt komplette servicesenter!”

Salg nye og brukte biler • Reparasjon av lette og 
tunge kjøretøy • Hydraulikkslanger • Valvoline 

oljeprodukter • Batterier • Dekk • Rekvisita

Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no • www.sannidalauto.no

www.sannidal-bilv.no • post@sannidal-bilv.no
Tlf. 35 98 65 00 

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

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

SKAGERAK TREPLEIE
• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing  

• Vedlikehold av grøntanlegg  
• Landskapspleie • Skogkultur 

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ Terje Pedersen 

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

DØDE:                  
17.06.16 Inger Johanne Fuglestvedt  f.1925
24.06.16 Trygve Holt  f.1930
18.08.16 Ragnhild Lyngmyr  f.1942
01.09.16 Karen Elisabeth Hoksrud f.1935
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Sannidal kirke og menighet på nett:  

www.sannidalkirke.no 

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

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
Klokker og menighetssekretær:
 Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 416 33 056
Trosopplærer: 
 Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346

DØPTE:
16.10.16 Mateo Krätzel-Isaksen
30.10.16 Leah Larsen Jarandsen
20.11.16 Sander Monrad Hamre

DØDE:                  
15.09.16 Arne Dalen f.1920 
Urnenedsettelse 04.11.16
18.09.16 Mette Ness f.1977
24.09.16  Sverre Kristian  

Brændhagen f.1925
13.10.16 Kjell Holt f.1930
22.10.16 Oddny Minde f.1931
08.11.16 Knut Knudsen f.1949
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Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA, 
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

Støtt våre annonsører,
de støtter ossTlf.: 35 99 74 00 

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21
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Tlf. 35 98 65 00
www.sannidal-bilv.no • leif@sannidal-bilv.no 

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

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

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
Ta kontakt for avtale

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: 
Hildegunn Wangen, 
tlf. 414 16214, wangenskog@online.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
Klokker og menighetssekretær:
 Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
 Tlf. 416 33 056
Trosopplærer: 
 Sven Ludvigsen. Tlf. 928 81 346

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

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

Halvorsen

DØDE:                  
06.07.15 Inger Johanne Jakobsen  f.1930
08.09.15 Anne-Brita Nesher  f.1955
11.09.15 Margot Johanne Holt  f.1939
25.09.15 Ester Heibø  f.1932
16.10.15 Jan Jørgen Brynemo  f.1933
15.11.15 Annie Kristine Hegland  f 1930

SAME0415.indd   19 07.12.2015   22.53



Velkommen  
til gudstjeneste!

MENIGHETENS ÅRSMØTE
avholdes i Sannidal kirke søndag 15. januar. Gudstjeneste 
kl. 18.00. Deretter årsmøte der årsberetning for 2016 legges 
fram.Ca. kl. 19.15: Historisk foredrag om Sannidal kirke  
v/Ragnar Grønåsen (foredraget som ble holdt i forbindelse med 
Kragerø bys 350-årsjubileum) Velkommen! 

FEBRUAR
12.februar: 6. søndag i 
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Michael 
Wohlenberg.  Dåp. Offer til Det 
norske Bibelselskap

Sannidal kirke kl.19.00
Konsert med Kragerø Kantori, 
Robert Carding og Robert Czyz. 
Kammerkvartett. Kollekt til 
orgelfondet.

19.februar: Kristi forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Bente Heibø 
Modalsli 
Offer til menighetsarbeidet

MARS
5.mars: 1. søndag i fastetiden 
Jambakkmyra kl.12.00.
Gudstjeneste . Michael 
Wohlenberg. 

19.mars: 3. s. i fastetiden 
Sannidal kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg.  
Sannidal kirkes barnekor. 
Offer til menighetsarbeidet

26.mars: Maria budskapsdag
Sannidal kirke kl. 11.00. OBS! 
Sommertid!
Gudstjeneste. Michael 
Wohlenberg. Offer til 
Søndagsskolen i Telemark. 

APRIL
2.april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Påskevandring. Michael 
Wohlenberg. Offer til 
menighetsarbeidet.

Tirsdag, 4. april: Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. 

Med forbehold om endringer.

25.desember: Juledag
Sannidal kirke kl.11.00 
Høytidsgudstjeneste. Michael 
Wohlenberg.
Nattverd. Offer til Det norske 
Misjonsselskap

JANUAR 2017
Søndag, 1.januar: Nyttårsdag / 
Jesu navnedag  
Sannidal kirke kl.12: Salmemesse.  
Michael Wohlenberg. Nattverd. 
Offer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband 

15.januar: 2.søndag i 
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste. Michael 
Wohlenberg. Offer til 
menighetsarbeidet.
Etter gudstjenesten, årsmøte og 
foredrag. 

22.januar: 3. søndag i 
åpenbaringstiden
Gautefall fjellkirke
Ung Messe med SMUK og KRIK 
(fellesgudstjeneste med Tørdal). 
Nattverd. Michael Wohlenberg

29.januar: 4. søndag i 
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. Harald 
Gulstad. Sannidal kirkes barnekor. 
Dåp.

DESEMBER 2016
4. desember: 2. søndag i advent
Sannidal kirke kl.11.00 
Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. 
Juntos – Sannidal Soul Children. 
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø

11.desember: 3. søndag i advent
Sannidal kirke kl.17.00
«Det kimer nå til julefest»
Sannidal kirkes barnekor, 
Juntos- Sannidal Soul Children,
Sannidal skolemusikkkorps/
Kroken Musikkorps, Kjølebrønd 
blåsegruppe,
Kammerkvartett, Laudate, Robert 
Czyz og Michael Wohlenberg
Kollekt til kor og korps.

Mandag 12. desember kl. 11.00 
Skolegudstjeneste – barneskolen

Tirsdag 13. desember kl. 18.00
Fredsmesse – ungdomsskolen

Lørdag, 24.desember: Julaften

Sannidal bokollektiv kl.11.00 og 
Sannidal omsorgsbolig kl.11.45
Julegudstjenester. Michael 
Wohlenberg

Sannidal kirke kl.15.00
Julegudstjeneste. Michael 
Wohlenberg. Sannidal kirkes 
barnekor. Juntos – Sannidal Soul 
Children.  
Kollekt til Kirkens Nødhjelp

Sannidal sokn

Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak 241 749 Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen ASErik Tanche Nilssen AS


