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Martin Luthers jul –
EN JULEHILSEN FRA MECKY WOHLENBERG - PREST I
SANNIDAL OG KROKEN
Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler i stall og krybbe trang.
Han er Frelser min!
I høst var det 500 år siden at reformasjonen tok av. I den forbindelse ble det
sagt og skrevet mye om Martin Luther. Jeg vet ikke så mye om hvordan Luther
feiret jul. Men jeg vet at han sang mye. Han brukte salmer til å fortelle juleevangeliet. Flere av sangene står fortsatt i vår salmebok.
Hvor er Gud Fader mild: Sin sønn han sende vil.
Vi alle var fordervet - men han har oss ervervet
all himlens fryd og fred.
Martin Luther oversatte latinske sanger. Og han bearbeidet eldre tyske tekster
og føyde til flere vers, slik som i dette latinsk-tyske julekvad fra 1300-tallet.
Luther spisset budskapet for å få fram at bare Jesus kan frelse. Dette gjorde han
også i sin oversettelse av den eldste salmen som står i vår salmebok, fra 300-tallet:
Folkefrelsar, til oss kom, fødd av møy i armodsdom!
Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan.
Luther oversatte denne salmen fra latin til tysk. Og han bearbeidet og forenklet
melodien, slik at alle kunne synge denne sangen. Han tok ofte eldre kirkelige
eller folkelige melodier i bruk. Til julen i 1535 skrev han en englesang til barna
sine. Melodien understreker teksten der englene kommer ned fra Guds himmel
for å forkynne Guds fred nede på jorden:
Fra himlen høyt jeg kommer her med hilsen både god og kjær,
det glade budskap om Guds fred, den bringer jeg til jorden ned.
300 år senere lot den danske presten Grundtvig seg inspirere av denne sangen til å skrive Det kimer nå til julefest. Den danske utgaven fikk en ny melodi

2

inspirert av klokkekimingen i Vesterbølle kirke ved Viborg. Den danske melodien
har en mer meditativ og undrende karakter enn Luthers egen melodi med det lyse
og festlige preg, synes jeg. Men også Luther har meditative og undrende tekster og
melodier:
Du være lovet, Jesus Krist, menneske du ble for visst
og kommer som vår broder kjær, nå gleder seg all himlens hær.
Dette er en av de første salmene Luther skrev, til julefeiringen i 1523. Han tok utgangspunkt i en tekst og melodi fra middelalderen. Så føyde han til flere vers som
dveler ved juleunderet: At Gud var så glad i denne verden som han har skapt, at
han i Jesus Kristus ble som en av oss. Slik at vi alle som hører Jesus til, kan få være
med i Guds evige rike:
Ja, han som var Guds hjerte nest, kom til jord som fremmed gjest
og fører oss fra dødens dal med seg til Gud i himlens sal.
I år vil jeg bruke jula til å synge fra Luther sine salmer. De er kanskje ikke lenger
blant de ti på topp julesangene i Norge i dag. Men de er trolig fortsatt med blant de
hundre mest kjente julesangene vi har. De minner meg om at Jesus kom for å dele
våre livsvilkår og all vår ensomhet. Vi er aldri helt alene!
Å, hjertens kjære Jesus Krist, gjør deg en vugge i mitt bryst!
Kom, hvil deg i mitt hjertes skrin, og gi meg del i nåden din.
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2017

3

Nådens tid.

Hva hadde du svart om noen ungdommer stoppet deg på gata og spurte hva
du forbinder med nåde. Et tankeeksperiment? Nei, helt reelt i Ål i Hallingdal.
Konfirmantene der ønsket nettopp å undersøke hva folk i bygda tenkte om ’nåde’ og
satte i gang med en spørreundersøkelse. Den viste at folks oppfatning og begreper
var heller uklare. Ikke helt uventet? For nåden er vanskelig for noen hver. (Enklere
i barndommen da vi ungene i gata - i hvert fall vi minste - frimodig kunne rope
”nåde” når leken ble for røff. Det gav beskyttelse.) Men hvordan få fram det sentrale
på en klar og lettfattelig måte? Tilbake til konfirmantene i Ål. De tenkte at noe
måtte gjøres - nåden måtte ut til folket! De jobbet grundig med å lage sine egne
definisjoner, og disse ble malt på fine skilt som ble hengt opp i Ål sentrum for en
periode. Her er resultatet av ungdommenes folkeopplysningsprosjekt:
NÅDE - Guds kjærlighet. En ny sjanse. God nok for Gud. Helt gratis. Helt fri.
Bra jobba! ville nok Martin Luther ha sagt.
Hva Per Fugelli mente om Luther vet jeg ikke, men han var inne på nåden på sin
måte med sin bekymring for og sitt oppgjør med prestasjonsjaget i dagens samfunn.
Vi er medfødt feilvare alle sammen. Og det er godt nok! Sa Fugelli. Vær raus mot
deg selv og andre. Nåden er ’toveis’ - Det handler ikke bare om å ta imot, også om
å gi videre og møte medmennesker med respekt og omsorg. Og den vanskelige
tilgivelsen.
Vi er snart ferdig med det store Martin Luther-året. Men det som var en hovedsak
for Luther blir vi aldri ferdig med.
Torill Bjørn
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Min
salme
Her kommer dine arme små. Denne salmen
er skrevet av den danske biskopen og
salmeforfatteren Hans Adolf Brorson i 1732.

D

enne julesalmen vekker gode minner
fra juletrefest som barn på Kjølebrønd
bedehus. Jeg så på mine to små armer, men
tok et godt tak i en stor arbeidsneve og sang
av full hals. ”Her kommer dine armer små.”
Den gang gikk alle rundt treet og vi var mange
ringer utenpå hverandre.
Senere oppdaget jeg at det var ”arme små”
vi sang. Noen har problemer med at ordet
”arme” skulle beskrive oss i vårt forhold
til Gud. Derfor ble teksten endret til ”Her
kommer Jesus dine små.” For meg kunne det
godt ha stått ”arme små”. Det syntes også de

som laget den nye salmeboka som kom ut
i 2013. Der er teksten endret tilbake til det
opprinnelige.
Når det siste verset skulle synges, sto vi
gjerne stille rundt treet og sang:
Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad.
Å, hjelp at vi og alle må
i himlen for din trone stå.
Da ble vi fylt av høytid og julestemning. Jeg
synes det er fint at sangen trekker en tråd fra
det grønne juletreet til Jesus Kristus, som i
sangen blir kalt ”Vårt skjønne hjerteblad.”

God jul!

Øyvind Barland

Her kommer dine arme små,
o Jesus, i din stall å gå.
Opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn!

Å, drag oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!

Vi løper deg med sang imot
og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt
da du ble født, vår sjeleskatt!

La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå!

Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!

Så skal det skje at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis.

Men, Jesus, hvordan går det til
at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned.

Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vår skjønne hjerteblad.
Å, hjelp at vi og alle må
i himlen for din trone stå.

Norsk salmebok 2013 - Nr. 36 • Tekst: Hans Adolph Brorson, 1732
Oversatt av Elias Blix 1881 • Melodi: J.A.P.Schulz 1786
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Det skjedde…
- Sannidal kirke forteller.
SEPTEMBER
Et lite kikk i det forrige menighetsbladet forteller meg at de nye konfirmantene hadde leir på Fjordglimt midt i
denne måneden. Fjordglimt leirsted
ligger i Bamble, leser jeg. Alt for langt
unna til at jeg kan se dit, selv om tårnet
mitt er høyt.
Men jeg har huser dem også mange
ganger denne måneden. Både på tirsdager med konfirmantundervisning,
og på søndager. Den 10. september er
det høytidelig presentasjon av dem. Jeg
liker å høre at navnene deres leses opp.
Da settes tankene mine i sving; Tro om
ikke Ola konfirmant er i slekt med de
fra den gården ute i Kjølebrønd? Eller,
jeg er sikker på at bestemora til Kari
vokste opp i Kil. De var en stor søskenflokk…. Ja, ja, gamle damer liker å se
sammenhengen i slektene i bygda. De
er forresten mange dette året, konfirmantene.
Hvert år i september er det utegudstjeneste i forbindelse med speidernes
natursti. Innerst inne er det litt sårt
at jeg blir valgt bort som det naturlige
sted for gudstjenester her i soknet. En
ting er det når folk samles på Bygdetunet. Da kan jeg strekke meg litt og
kjenne at jeg kan være med. Jeg jobber med meg selv for å akseptere at
prest og menighet synes det er greit
å være andre steder. Har fått høre at
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både gudstjeneste og natursti var godt
besøkt, ute på en velstelt og fin gård i
Vadfoss. Jo, det er jo fint, da!
September var en stille måned for
meg, hadde det ikke vært for støyen fra
viftene i våpenhuset…..

OKTOBER
Og så har vi ikke mer enn rundet over
i oktober, så er det full rulle! Søndag
1. oktober er det høsttakkefest. Det
blir en dag jeg nyter til fulle, selv om
været ikke er av det beste slaget. Denne
dagen pyntes alteret mitt med blomster, frukt, grønnsaker og bakverk.
Det ser så nydelig ut! Nydelige er også
de fire barna som døpes denne dagen;
Hermine, Oscar Martinius, Nora og Johanna. Og det passer fint at barnekoret denne dagen synger om mammaer
og pappaer som bar små barn til Jesus.
Dette skjedde for ganske lenge siden,
da Jesus og disiplene vandret rundt
på jorden. Disiplene ble ganske gretne
og ville ikke at noen skulle «forstyrre»
Jesus. Godt at Jesus tok kommandoen
og sa: La dem bare komme!
Høsttakkefest, ja. Jeg har skjønt at vi
har mye å takke for i vår del av verden.
Selv om jeg av naturlige årsaker ikke
har vært andre steder enn i Sannidal,
så har jeg lyttet til alt som har blitt sagt
innenfor (og litt utenfor) veggene mine
i snart 250 år. Kirkebønnen sier ganske
mye. Der nevnes alt det dere mennesker har å takke for, sånn som mat og
klær og hjem og arbeid. Og så nevnes

alt det som ikke er så greit også. Sånn
som krig, terror og naturkatastrofer.
Det finnes det altfor mye av på andre
steder og i andre land.
Et fast innslag i hver gudstjeneste
er når det samles inn penger til ulike
formål. Denne dagen er det funksjonshemmede barn og unge i Bolivia som
får en gave fra folk i Sannidal. Det er
underholdende å se på når kirkegjengerne går rundt alteret for å legge
penger i offerbollen. Noen små runder
alteret i god fart. Andre små vegrer seg
for å gi slipp på pengene de har i hånda.
Og så er de trauste bygdefolkene da.
Som aldri har mynter, bare sedler….
5-åringene i bygda er spesielt invitert
til høsttakkefesten. Bare en av dem
kommer, men han er heldig og får med
seg et glass med hjemmelaget syltetøy.
Midt i måneden er det gudstjeneste
igjen. Jeg er litt bekymret siden jeg ikke
ser noe til presten. Han pleier å være
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først ute av alle. Jeg håper at han ikke
er syk. Etter hvert kommer det ganske
mange, og jeg kjenner igjen folk fra
nabobygda Kroken også. Fem på elleve
ringer Palmar kirketjener i klokkene
mine, og det blir gudstjeneste uten
prest. Jeg husker nå at jeg har opplevd
det før, og det har pleid å gå bra. Jeg
unner jo presten å få litt fri! Han som
heter Øyvind og som er leder i menighetsrådet holder tale over temaet
«Frelsen er ikke til salgs». Og Kristin
korleder (Wohlenberg) spiller på både
piano og orgel! Folk i Sannidal (og Kroken) er gavmilde denne dagen, og det
blir et godt bidrag til nytt orgel.
Søndag 22. oktober på kvelden samles folk hos meg for å høre fra menighetsturen til Bolivia som var i påsken.
Og jeg får liksom bli med ut i verden og
oppleve hvordan det kan være i SørAmerika! Godt å holde seg litt oppdatert! Det er både bilder og fortellinger.
Og jeg skjønner at pengene som samles
inn her i Sannidal til funksjonshemmede i Bolivia virkelig trengs, og virkelig
er til nytte.
Den siste søndagen i oktober har
jeg gledet meg til. For siden jeg er en
opplyst og oppestående kirke vet jeg at
denne søndagen er den som faller nærmest 500-årsmarkeringen for reformasjonen. Det blir vel litt fest, tenker jeg.
Men nei, det kommer jo ingen…
Jeg har fått høre at prest, klokker, organist og noen til i stedet var i Kragerø
kirke denne dagen. Sammen med folk
fra alle menighetene i denne kommunen. Neste gang det er jubileum håper
jeg at alle kan komme til meg.
Det har forresten skjedd noe veldig
gledelig. Jeg skjønte først ikke helt
hva det var. Men det ble så stille. Hele >>
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tiden. Det gikk opp for meg at alle de
bråkete viftene var fjernet! Og helt på
slutten av måneden kom en mann som
la ny løper på plass inne i kirken. Den
er helt slett, og vakker blå. Jeg er bare
så takknemlig!

NOVEMBER
Allehelgensdag er en vemodig dag.
Da minnes vi de som har gått bort det
siste året. Jeg føler sterkt med alle som
opplever denne sorgen. Håper at mitt
kirkerom kan være en god ramme for
avskjed med kjære mennesker som har
betydd noe.
Gudstjenesten på denne dagen byr på
både glede og vemod. Glede over to fine
små gutter som døpes, det er Jens Wellek og William. Vemod under lystenningen, der navnene på alle som er gått
bort det siste året her i Sannidal leses
opp.
Senere i måneden er det familiegudstjeneste med sang av barnekoret.
6-åringene er invitert og jeg er spent
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på hvor mange som kommer. Prest
Mecky leser opp navnene deres, og jeg
følger godt med. Det er Matias, Andrine, John Arnfinn, Even og Johan. De
får utlevert boka av Torhild i trosopplæringsutvalget. Hun understreker at
de alle er førsteklasses barn! Jeg blir
litt engstelig når hun begynner å blåse
opp en ballong, men den sprekker heldigvis ikke. Det kunne blitt skummelt,

også for dåpsbarna Alma og Sebastian.
Det er visst noe stort på gang. Jeg
kjenner at det sitrer litt i meg. Jeg
snapper opp at det skal være stor konsert i slutten av måneden. Og da er det
ikke bare å låse opp døra mi, gå inn, og
sette i gang. Nei, det må rigges til med
mange ekstra benker, og lydutstyr må
på plass. Lydanlegget til korene fikk
seg en god dusj da sprinkleranlegget
ble utløst i april, så til denne konserten er det et nytt lydanlegg på plass. En
mann som heter Christian kommer og
ordner med det. Det er mye som skal
rigges, plugges, justeres og testes, så
jeg føler at vi faktisk blir litt kjente.
Han er en hyggelig mann.
Redaksjonskomiteen har sagt at
Hildegunn skriver fra konserten, så jeg
trenger ikke tenke på det. Men jeg må
jo fortelle hvordan jeg føler det denne
dagen. Det er bare så flott å favne store
og små, vite at nesten hver eneste
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2017

benkeplass er besatt. Utrolig mye fin
sang og musikk, og så moro å se og
høre modige og flinke barn! Men jeg
blir skremt også. For golvet mitt gynger og svaier, og ingen hører gjennom
musikken at jeg ynker meg av smerte.
Heldigvis er det ikke så alvorlig at det
blir noe brudd. Jeg er jo solid bygd!
Fremdeles varm om hjertet kan jeg
neste dag ønske velkommen til høymesse. Denne søndagen heter Domssøndagen, eller Kristi kongedag. Det
sier presten denne dagen, Bente Heibø
Modalsli, som forresten også er prost.
Kjølebrønd blåsegruppe er med og
spiller noen vakre musikkstykker, og
det er fint å høre dem igjen. Jeg kan
senke skuldrene og se fram mot advent
og jul.
Sannidal kirke,
i samarbeid med Kari Skarvang.
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Barnekoret
PÅ LANGTUR

I

begynnelsen av november var Barnekoret på langtur, helt til Furubo på
Helle.
Meningen var at vi skulle ha vært der
i vår, men så ble det krasj da vårkonserten måtte utsettes på grunn av vannlekkasje.
Heldigvis fikk vi det til nå. Vi fikk en
flott velkomst, alle beboerne satt og
ventet spent på oss da vi kom inn. Vi
sang tre sanger for dem, og fikk stor
applaus etter hver sang. Så ble det en
liten pause hvor barna ble overrasket
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med en is. I pausen ble det litt prat, og
vi fortalte litt om koret. Fordi dirigenten skulle være vikar-dirigent for
Juntos denne torsdagen ble pausen litt
i korteste laget for de som kan kunsten
å kose seg med is, så det ble både sang
og is-spising på en gang. Men det gikk
så bra så. Da vi var ferdig med minikonserten takket vi pent for oss ved
å ta runden rundt og ta alle i hånden.
Takk for oss, vi kommer gjerne tilbake!

Hildegunn Wangen

Adventskonsert
I SANNIDAL KIRKE

P

å formiddagen lørdag 25. november
ble kirken sakte men sikkert fylt
opp av spente ledere og kormedlemmer fra Juntos Sannidal Soul Children,
Kragerø Soul Children og Angels fra
Helle. Det kriblet nok i magen for
både store og små, vi ventet nemlig på
storfint besøk. Oslo Soul Children, Oslo
Soul Teens og Ragnhild Hiis Ånestad
kom på besøk for å ha workshop og adventskonsert sammen med oss. Og som
en kjempefin bonus hadde Ragnhild
invitert med seg Maren Flotve Reme
som gjesteartist. Oslo Soul Children
slapp sin nye fine juleplate, «Merry
Christmas Every One», dagen før, så vi
fikk den store ære av å være først ute til
å ha konsert med splitter nye sanger.
Dagen startet med presentasjoner og
oppstilling av felleskor. Vi hadde lurt
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2017

litt på forhånd om alle fikk plass, men
det gikk bra. Nesten 100 sangere i
kirken på en gang, det har det nok ikke
ofte vært i kirken vår.
Det var veldig god stemning blant
ungdommene, og selv om det var mange som aldri hadde møtt hverandre før,
tok det ikke lang tid før isen var brutt.
Våre lokale ungdommer ble inspirert
av besøket, blant annet at det at man
støtter hverandre er viktig å gi uttrykk
for. Noen som var litt nervøse for å
synge solo på forhånd, oppdaget fort
at det var det ingen grunn til. Så fulgte
øving på fellessanger med mye jubel og
applaus for solister både herfra og fra
Oslo, lunch på bedehuset, lydprøver
for både Oslokoret og de lokale korene,
litt mer øving, og til slutt en pause med
kake, boller og frukt.
11
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Så var vi klare for konsert. Alle sangerne gikk sammen inn i en bortimot fullsatt kirke, til applaus fra publikum. De
lokale korene startet med sangen «Hør,
den englesang så skjønn», før Kristin
Wohlenberg ønsket velkommen. Så
fulgte «Mitt hjerte alltid vanker», «My
grown up Christmaslist» og «I denne
julenatt».
Det var Oslo Soul Children sin tur,
og ordet ble gitt til Ragnhild. De satte i
gang med tittelsporet på sin nye plate,
«Merry Christmas Every One». Med så
mange positive ivrige og flinke sangere
i sving, endte Sannidalslederne på kne
ved hver sin lysestake, som de måtte
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holde fast så de ikke skulle velte, fordi
gulvet gynget av bevegelsene til koret.
Gøy!
Ragnhild og kormedlemmer delte
vitnesbyrd med oss underveis i konserten. Det var fint å høre fra disse flotte,
positive ungdommene. Sangene som
fulgte var «Joseph», «Heaven Calling»
med «krydder» av Maren Flotve Reme,
«All the Angels Sing», og «Peace in
the Manger» med solist Maren Flotve
Reme. Til slutt var det tid for felleskor,
det var bare så vidt at taket ikke løftet
seg da nesten hundre sangere sang ut
«det er jul, for alle barn på jord», fra

ALLE FOTO FRA ADVENTSKONSERTEN: SIMEN AAS

sangen «Juleønsker». For de som ikke
var tilstede, kan jeg underskrive på
at det var en skikkelig gåsehudopplevelse. Felleskoret fortsatte med «Natt i
Betlehem», både den og «Juleønsker»
er fra den forrige juleplaten til Oslo
Soul Children. De to siste sangene på
konserten var imidlertid splitter nye,
«Star over Betlehem» og «I Can’t Wait
for Christmas Day».

Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2017

Tusen takk til alle foreldre som bidro
til å gjøre dette mulig, med servering,
baking, og mye mer. Tusen takk til
Ragnhild, Maren og Oslo Soul Children
for en fantastisk dag og konsert. Takk
for all positivitet og inspirasjon, og hjertelig velkommen tilbake!
Hildegunn Wangen
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Egil
Skurdal

Kornelia S.
Haugen

Nils
Oortwijn

Jol i mi song
Karl Holte Aarø
med venner

SANNIDAL KIRKE - 22. DESEMBER - Kl. 19.00
Medarrangør: Sannidal kirke

Produsent: Sara L. Berg
KRAGERØ
KOMMUNE
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Billetter på billetto.no

200,-

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

MENIGHETSMØTE
??

SANNIDAL KIRKES BARNEKOR
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra
kl. 17.30 – 18.45
Kontakt : Hildegunn Wangen tlf. 414 16214
JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke ,
fra kl. 18.30 – 20.15
Kontakt : Kristin Wohlenberg –
tlf. 906 58617
SMUK –
SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB
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
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 93260
KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Øyvind Barland – tlf. 977 38602

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2017
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ANGÅENDE ALDER
Selv om en har passert 50, kan en føle seg
som en ungdom. «Du er bare bånet», sa
ei dame på over 90. Ja, det kommer an på
hvordan en ser det.
Abraham Johnsen som nylig fylte 93,
fortalte at da han var ung, hadde en ikke
alltid så nøye greie på hvor gammel en var.
Presten hadde spurt en konfirmant om
alderen hans, og gutten svarte at han var
«fjorten år og ein bete».

Sannidal menighetsblad nr. 2 1977
SANNIDALSUTTRYKK
En Sannidalsmann hadde vært en tid på
sykehuset i Porsgrunn. Alt var gått bra,
og han var full av lovord over hvor «resleilige» de var der borte. Ja, det er godt å møte
resleilige mennesker. (Vi går ut fra at det
er omtrent det motsatte av å være vrang og
vrien el. lign.)

Sannidal menighetsblad nr. 2 1977
EN MÅ TA VARE PÅ PENGENE
På vårt herværende hjem for eldre (som
vi håper vi skal få beholde!) hendte det en
dag at presten m.fl. kom på besøk. En av de
eldste befant seg ute på gangen akkurat da.
Da hun fikk høre om de som kom på besøk,
sa hun at da er det best å komme seg inn til
seg sjøl «for jeg har jo veska med pengene
som jeg må passe på.»
Det var kanskje kollekten som spøkte i
tankene?

Sannidal menighetsblad nr. 4 1977
DYR KAFFE
Kaffen er veldig dyr nå, og den skal kanskje
bli enda dyrere snart. De som er mye på besøk i hjemmene, på foreninger og tilstelninger, hvor det blir servert kaffe, har vel her
en fordel. En kan si med en viss sannhet at
det regner på presten og drypper på klokkeren i så måte. Men vi kan ikke være enig
med vedkommende person her i bygda som
nylig antydet at prester og klokkere burde
skatte- legges p.g.a. fordelene de har ved en
del gratis kaffe i årets løp. Da måtte en vel
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ha rett til å ta med i regnestykket de utgifter
som følger med kaffedrikkingen, f.eks. kjøp
av lodder på basarer o.lign. Det hender jo
også at en blir liggende våken om nettene
etter drikking av for sterk kaffe. Om ikke
slike våkenetter er å regne som utgifter, så
er de jo til ulempe. Alt i alt synes vi tanken
om skatt på gratis kaffe er usympatisk og
smaker av personforfølgelse.

Sannidal menighetsblad nr. 4 1977
NÅR EN GIR SEG GOD TID
En mann sa forleden at han var «barnefødt
i Drangedal». Ja, når en blir født er en jo
bare et barn og knapt nok det. Uttrykket er
forresten interessant, det er noe rolig over
det. En gir seg god tid – det er jo mye fortere
gjort å bare si «født». De samme refleksjoner kan en gjøre seg når en hører folk si
La-ars, i stedet for Lars.
Det er helst eldre folk som uttrykker seg
slik. De har tid til det. Derfor er det noe tankevekkende i vår oppjagede tid å høre om
en som er barnefødt og som heter La-ars
osv.

Sannidal menighetsblad nr.5 1977
IALLFALL BIBELSK
En skoleklasse var på besøk i Sannidal
kirke for å gjøre seg kjent med kirkehuset
og det som fins der. Presten forklarte hva
kirkeskipet var, sakristiet, koret o.s.v: «Og
det der oppe hvor orgelet står, hva kaller vi
det?»
- «Gallilea», svarte en av elevene. Om
ikke det var helt riktig, så var Det iallfall et
bibelsk navn!

Sannidal menighetsblad nr. 5 1977
NOEN KAN FÅ SAGT DET
Vi har for tida ingen nye gamle Sannidalsuttrykk å presentere. Men vi kan ta
med et eksempel på en god og treffende
uttrykksmåte. Som vi husker var veien til
Kjølebrønd inntil for et par år siden svært
smal og svingete, og dertil gikk den i en
slags bølgegang. En mann karakteriserte
den da slik:

«Den ser ut som når noen står på trappa
og rister ei rye.»

Sannidal menighetsblad nr. 6 1977
SANNIDALSUTTRYKK
Vi har hørt to nye Sannidalsuttrykk. De
kommer riktignok fra den vestre enden
av bygda og kan muligens være halvveis av
søndeledsk opprinnelse.
Det er en ubehagelig følelse en får når en
ser at alt en har strevd med er «honsonst»
(til ingen nytte). Når tida går ifra en, og det
ser ut til at en ikke rekker det en skal, da
blir en ganske «illeviksen» (oppskjørtet,
anterert).

Sannidal menighetsblad nr. 7 1977

Fra
soknepresten
om reduksjon i
MENIGHETSRÅDET
prestestilling
for perioden
1978-1981, valgt 6. 11. -77 ser

slik ut: Kari Dobbe, Torgny Skarvang, Åge
Solli, Knut
L. Dobbe, Dagnymå
Rimstad,
Bispedømmene
spareKåre
Barland, Tangen.
inn prestestillinger. I Bamble
Bare Kåre Barland er ny i menighetsråprosti
vi enMenighetsrådet
halv predet, de
andremister
ble gjenvalgt.
består
altså av 6 valgte
og i
stestilling.
Det medlemmer
er prestene
soknepresten. Det skulle velges 5 varamenn
Sannidal
og disse
ble: og Kragerø som først
Thorolv
Wastøl,
Arne
ogSoppekil,
fremst Thomas
skal dekke
opp
Fuglestad, Ingebjørg Lindheim, Arvid
der vi mister presteressurser
Hegland.
i prostiet.
Presten
i Sannidal

Sannidal
menighetsblad
nr. 9 1977

blir nå også prest i Kroken,
ARBEID PÅ KIRKEGÅRDEN
med
tjenester
i Kroken
Det er blittflere
satt opp
gjerde rundt
den nye
kirkegården.
Arbeidet
er
fint
utført, og
og i Drangedal. Prestene
i en
var glad for at dette ble gjort før frosten
Kragerø skal ha noen flere tjesatte inn. En rakk også å legge ned lednini Sannidal.
Og Sannidal
ger nester
til vanningsanlegg
på kirkegårdene.
 kommer
Sannidal
nr. 9 1977
til å menighetsblad
miste presteressurser. til
I første
omgang
vi
Velkommen
Guds hus
i jule- ogmå
nyttårshelgen!
Detned
blir sannsynligvis
korsang
og
legge
salmekveldene
som
musikk som tidligere, men se nærmere om
har vært en gang hver måned.
dette i avisene. Vi regner med at det blir
lysmessa
konfiren delOgså
jule- fester,
men vimed
tør ikke
begynne
å regne
opp
disse
for
da
kunne
mange
bli
mantene i november er avlyst.
glemt!
lengre menighetsblad
sikt vil det trolig
 På litt Sannidal
nr. 9 1977
bli noen færre gudstjenester i
Sannidal kirke.
Sannidal
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STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de støtter oss!

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Verdighet ved
livets slutt

www.bkd.no

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken:

35 98 21 94

T R AFO
arkitektur
www.trafoarkitektur.no
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Direktesalg

GRAVSTEINER

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninge

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

Telefon 35 98 40 00

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

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

“Ditt komplette se

Sannidal • Tlf. 35 99 07

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

Fem års•
fabrikkgaranti:
For vilkår og betingelser, se www.hyund
Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forb
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Eu

SKAGERAK TREPLEIE

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

Terje Pedersen

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

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

www.skagerak-trepleie.no

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

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

Vi arbeider med;
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

TERRA SKADEFORSIKRING

VA

blir formidlet av

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

– i flo og fjære siden 1840

Kragerø Sparebank

www.kragerobanken.no

«Lokalbanken siden 1840»

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

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

S

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd

DØPTE:
01.10.17	Oscar Martinius Ahlgren
Solvik-Rendtler
01.10.17 Hermine Skuland
01.10.17 Nora Lundstrøm
01.10.17 Johanna Knudsen
05.11.17 William Strandskogen
05.11.17	Jens Wellek Stausland
Baann
19.11.17 Sebastian Eltvik
19.11.17 Alma Wiik Eikehaug

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:

DØDE:
19.09.17 Reidar Marcussen
09.10.17 Lars Lundstrøm
13.10.17 Hjørdis Håvet
15.10.17 Inger Haugholt
19.10.17 Nina Grunnvik
25.10.17 Hildegunn Brekka
31.10.17 Einar Barland
12.11.17	Egil Grændsen

Robert Czyz.
Tlf. 992 71 514

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

f. 1935
f. 1947
f. 1926
f. 1959
f. 1974
f. 1958
f. 1924
f. 1949
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Klokker og menighetssekretær:
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33 056

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
DESEMBER 2017

Fredag 22. desember.
Sannidal kirke kl. 19.00
Julekonsert med Karl
Holte Aarø og
unge scenekunstnere.
24. desember - Julaften
Sannidal kirke kl. 14.30
Julegudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp
25.desember – Juledagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Det Norske
Misjonsselskap
31. desember –
Romjulssøndag/
Nyttårsaften
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband
Onsdag 27. desember.
Kjølebrønd bedehus
kl. 17.00
Familiejuletrefest.
Mecky Wohlenberg.
Kjølebrønd blåsegruppe.

JANUAR 2018

7.januar: Kristi
åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
21.januar: 3. søndag i
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste
Offer til Gautefall fjellkirke
28.januar:
Såmannssøndagen
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Offer til Det norske
bibelselskap

FEBRUAR

25.februar: 2. søndag i
fastetiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste.
Offer til orgelfondet.
Menighetens årsmøte
etter gudstjenesten.

MARS

4.mars: 3. s. i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Offer til
menighetsarbeidet.

4.februar: Kristi
forklarelsesdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
LysVåken.
Offer til menighetsarbeidet

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

18. februar: 1. søndag i
fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Offer til Prosjekt Bolivia

18.mars: Maria
budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00.
Familiegudstjeneste.
Offer til Søndagsskolen i
Telemark
Med forbehold om endringer.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

