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Hver time trenger jeg din sterke vakt,

kun for din nåde viker mørkets makt;

hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

Ingebjørg

Meckys
hjørne

En
påskevandring

I

Bibelen leser vi om to menn som på påskedagen om ettermiddagen var på vei
tilbake til hverdagen. De rømte fra Jerusalem og fra alt det forferdelige som
hadde skjedd: Mesteren deres var blitt drept. Han som de hadde satt sin lit til, var
død. Hvorfor hadde ikke Gud grepet inn? Dette grublet de over nå på veien hjem til
Emmaus. De hadde fått følge av en mann som fikk dem å fortelle om det som hadde
skjedd. Da de var kommet fram, ba de ham bli hos dem:
O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger, dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

På veien hjem hadde den fremmede fått dem til å fortelle om alt det grusomme.
Først hadde han lyttet. Så begynte han å åpne opp gamle bibelord for dem, om at
Messias måtte lide og dø. For å bringe tilgivelse og forsoning. For å beseire den
evige død. For å dele våre sorg og våre savn. Det hadde gjort godt å lytte til Bibelens
slitesterke ord. Kanskje det ikke var slutt likevel? Da de var kommet frem, ba de
den fremmede om å dele kvelden med dem:
Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei –
o du som ei forandres, bli hos meg!
Hjemme i Emmaus gjorde de i stand kveldsmaten for ham. Da tok den fremmede
brødet, takket og brøt det, og ga dem. Det var noe kjent med situasjonen: De husket
måltidene sammen med Jesus – og at han innstiftet nattverden torsdagen før.
Nå kjente de ham igjen: Det var Jesus. Men han ble usynlig for dem. De to sprang
tilbake til Jerusalem. Månen lyste, og inne fra nattverdsalen hørte de lovsang og
bønn. De ble møtt med hilsenen «Herren er virkelig stått opp og han har vist seg
for Simon!» De fortalte om det som hadde hendt på veien.
Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!
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Salmen «O bli hos meg» er skrevet av presten H.F. Lyte i Lower Brixham i Devon.
Han var alvorlig syk i 1847. Etter avskjedsgudstjenesten sto han utenfor prestegården og så skumringen dekke havet. Han tok med seg hunden (tror jeg) og gikk
en avskjedstur langs stranda og opp klippene tilbake til prestegården som nå er
hotell. På turen hadde han diktet ferdig salmeteksten, og han ga den til sin datter.
Noen uker senere døde H.F Lyte i Nice på vei til helseopphold i Italia.
Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!
Dette er en påskesalme og en kveldssang. Den brukes mye i begravelser også. Den
får oss til å tenke på Emmaus-vandrerne som fikk møte Jesus på veien. Heller
ikke vi er lovet et liv fri fra utfordringer som bekymrer. Men vi er ikke alene. Jesus
lever. Usynlig går han ved vår side. Og han vil bo i våre hjerter og sette sitt preg på
våre liv. Slik vil påskens budskap gi lys i mørket, og hjelpe oss gråte ut all bitterhet
for Gud.
O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2018
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Konfirmanter

I SANNIDAL KIRKE LØRDAG 5. MAI
Kl. 11.00
Jonas Brødsjø
Marlin Roligheten Bråtane
Matteo Kayser Solbekk Djupevåg
Filip Dobbe
Peter Dobbe
Otto Ehnebom
Marius Grunnvik Eie
Malene Homme Johannessen
Peder Gundersen Lund
Ingrid Eklo Solvang
Pia Eklo Solvang
Margrete Lindheim Wangen
Kari Aarø
Per Holte Aarø

Kl. 13.00
Celina Mariell Ambrossen Hansen
Elena Aardalen Eckholdt
Tobias Haugen
Alexander Vibeto Heistad
Karin Olivia Moe
Victoria Madsen Moldestad
Vilde Nesland
Mikkel Brådland Nicolaysen
Villemo Semb
Erik Storhaug
Nicolai Kaaber Sunde
Lars Lidal Svendsen
Emil Holtane Tisjø

Gullkonfirmanter
Om noen av dere som ble konfirmert i 1968 lurer på om dere får invitasjon til
gullkonfirmantfest i år, så må vi skuffe dere. De par siste årene har det vært
liten respons på invitasjonen til 50-årskonfirmanter. Menighetsrådet har
derfor bestemt at det er slutt på denne tradisjonen. Men hvis mange nok av
sekstiåtterne protesterer vil menighetsrådet se på saken en gang til.
Ta kontakt med menighetskontoret om du mener noe om dette.
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Min
salme
Den dag du gav oss er til ende

D

enne kveldssalmen ble skrevet i
England i 1870 av John Ellerton.
Den kom til Norge via en svensk
oversettelse og har blitt brukt her
siden 1964 da den ble oversatt av
Johannes Smemo.
Jeg har kjent denne salmen hele
livet så langt. Vi bruker den på
kveldssamlinger i Hellekirken, og
jeg tror mange også bruker den som
aftenbønn.
Selv har jeg nok sterkest minne
om morgenbønn da vi var små. Det
ble sørget for både kropp og sjel med
salmesang og en teskje tran før vi fikk
gå fra frokostbordet.
Teksten i Den dag du gav oss
minner oss om at vi ikke er alene, vi
er del av et verdensomspennende
nettverk av alle som setter sin lit til
at Vårherre aldri sover mens jorden
ruller uten stans.
Verden er ikke så stor som den var,
vi er alltid oppdatert og tilgjengelige
uavhengig av tidssoner. Da jeg var
barn var «verden» i beste fall en tur
til Svinesund der vi fikk kjøpe glas og
korv og 20 meter lakris!
Når Den dag du gav oss er til ende er
dagen så vidt i gang andre steder på
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jorda, en dag går fram i ubrutt ring.
Jeg har derfor lyst til å lansere
denne salmen som en internasjonal
aftenbønn, slik at ditt folk i vekselsang
deg lover for nattens ro og dagens
glans.

Tone Kvellestad Bråthen
Den dag du gav oss er til ende,
og mørket faller på ditt bud.
Du lot oss dagens krefter kjenne,
gi nå oss nattens fred, o Gud.
Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
ditt folk i vekselsang deg lover,
for nattens ro og dagens glans.
Se, over land og hav og øyer
en dag går fram i ubrutt ring,
og folkene på rad seg bøyer
i takk for alltid nye ting.
Den sol som vinker oss til hvile,
nå vigsler andres arbeidsdag,
og slik den stund for stund skal smile
til nye land og folkeslag.
Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde
skal dekke hver en plett på jord,
og vidt og fritt det skal få gjelde
at du, og bare du, er stor!
Norsk Salmebok 2013 nr. 820
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Det skjedde…
- Sannidal kirke forteller.
DESEMBER
Det er ikke alltid jeg føler meg nyttig eller
verdsatt. Det er vel sånn med dere mennesker også? Men den måneden jeg nå
skal fortelle om er god for selvfølelsen.
Det er så mange som trår over dørterskelen min nå i desember, kikker seg rundt
i våpenhuset der de gamle prestebildene
henger, og våger seg helt inn i det store
kirkerommet.
Aller først ute er 4-åringene i Sannidal.
De har fått invitasjon til å komme og få
sin egen Kirkebok. Det er fint med små
mennesker i stor kirke. Hver gang det er
det som kalles familiegudstjeneste pleier
barnekoret å være med. Men jeg ser ikke
noe til dem i dag. Det jeg ser er at det er
noen barn som henger opp salmenummer på tavlene. De er ganske flinke,
synes jeg.
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Presten er der, og ei dame som heter Berit. De er også flinke. Berit forteller om
da Maria fikk beskjed fra en engel om at
hun skulle bli mammaen til Jesus. Berit
bruker flanellograf, og det er spennende
for 4-åringer og andre som har slått seg
ned på teppet, langt framme i kirken.
Og etter denne gudstjenesten vil det
liksom ingen ende ta. Rommet mitt er
godt fylt opp mange, mange ganger. Det
er barneskolen som kommer for å være
med på gudstjeneste, det er ungdomsskolen som har sin årlige Fredsmesse og
det er kor og korps som synger og spiller
julen inn.
Noen ganger kjenner jeg på at jeg forteller om akkurat det samme om og om
igjen. Det kan være fordi det er noe som
kalles tradisjoner. Spesielt rundt jul har
vi mange slike. De kirkelige tradisjonene
betyr naturlig nok mye for meg, og jeg
gleder meg over at de helt tydelig betyr
mye for mange andre også. Tenk å få
samles og høre «Det skjedde i de dager…»
Tenk å få være med å synge julesangen

FOTO: ROAR THORSEN, KV

over alle julesanger : «Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel…. Tider skal
komme, tider skal henrulle, slekt skal
følge slekters gang…. Aldri forstummer,
tonen fra himlen. Oss er en evig Frelser
født». Jeg blir beveget av sånt.
Rett før jul skjer det forresten noe som
ikke er en tradisjon. Noen unge mennesker låser seg inn og føler seg tydelig
hjemme. Jeg kjenner igjen den ene av
dem, han heter Karl. Jeg husker at han
var her i fjor og sang O Helga Natt. Det
var mange som ble imponert da.
De unge menneskene synger og spiller og
snakker. De flytter på benkene mine og
bygger opp en scene. De flytter til og med
på juletreet!
Jeg må si at jeg er litt stolt av meg selv,
når jeg merker at jeg tar alt dette med
stor sinnsro. Det må være fordi jeg er så
vant til at presten flytter benkene mine
rundt til stadighet. Men han setter de
alltid på plass igjen, da!
På svartjulaften fylles kirkerommet
til trengsel av sannidøler og andre. Alle
vil høre på Karl Holte Aarø og vennene
hans. Og de er begeistret over det de
hører, og applauderer villig vekk. Et lite
øyeblikk blir jeg engstelig, det er når han
begynner å dele ut mandariner til publikum. Kanskje blir de altfor opptatt med å
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spise, kanskje kommer de til å grise med
skall og saft i benkene mine?
Jeg hadde ikke trengt å engste meg, alt
går bra, og Karl får den oppmerksomheten han fortjener.
Året munner ut med gudstjeneste på
årets siste dag. Det blir en vakker gudstjeneste med vakker musikk av kammerkvartetten som også noen ganger
tidligere har spilt her. To fløyter, bratsj
og cello, med tilhørende utøvere.
Å, Gud vårt vern i farne år,
alt fremtidshåp vi vet,
vårt ly mot stormene som slår,
vårt hjem i evighet!
JANUAR.
Ta gjerne en tur til den eldste kirkebygningen i Kragerø kommune, (det er meg,
det …) på en helt vanlig torsdag kveld. Da
er kirkedøra åpen, det er varmt og godt,
og det spilles vakker, dempet musikk.
Du kan sitte helt i ro i kirkerommet
uten å gjøre noe eller å si noe, hvis det er
det du vil. Eller du kan be inni deg eller
sammen med andre.
Jeg tror at mannen som låser opp døra
og tenner lys hver torsdag nå i januar
måned har tenkt å komme hver torsdag
de neste 11 månedene også.
Jeg ser lite til soknepresten denne må- >>
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neden. I hvert fall på søndagsgudstjenestene. Det kommer andre prester. Jeg er
glad for å se dem, bevares, og de er både
snille og flinke. Men det er noe trygt med
han jeg er mest vant med, da.
Det er dåp den siste søndagen i januar,
og det er lille Nora som er hovedpersonen denne dagen. Barnekoret synger for
henne og storebror Jon Olav (7) og ganske mange andre.
FEBRUAR.
Jeg værer ofte når noe spesielt skal skje.
Når januar går over i februar kjenner
jeg det på meg. Det er en slags mental
belastning, noen kaller det stress. Dette
ordet fantes ikke for 250 år siden.
Jeg strekker litt på meg for å se hva som
står på plakaten. På den er det alltid et
vakkert bilde av meg, varierende etter
årstidene. Hva er det jeg ser? Det står:
LYS VÅKEN!
Det er forbilledlig å holde seg Lys
Våken mens det er gudstjeneste. Ikke akkurat høflig overfor presten (eller meg)
om man sovner under prekenen. Men
jeg har hørt om og opplevd Lys Våken før,
og da vet jeg at det kommer noen som
skal sove på golvet mitt, hele natta før
gudstjenesten. Det er ikke farlig så lenge
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de sover, men kanskje kommer det noen
denne gangen som kommer til å prate og
fnise og bråke hele natta igjennom. Jeg
er ikke helt i form om dagen, alt snakket
om influensaen som herjer får meg til å
kjenne etter både her og der. I hvert fall
vil jeg helst ha ro og stillhet om natta.
Ved firetida på lørdagen kommer de.
LysVåken-deltakerne. Stresset gir seg
litt. Jeg kjenner dem jo alle sammen! De
og jeg har det fint sammen. Litt utpå kler
de seg godt, og forsvinner over kirkegården, ned i Kirkedalen. Der nede lyser det
et bål, og jeg unner dem å ha noe å varme
seg ved i vinterkvelden. Hvis jeg anstrenger sansene mine kan jeg kjenne lukten
av småsvidde pølser.
Det er visst flere som skal i Kirkedalen
denne kvelden. En mann som kommer
vestfra følger også veien over kirkegården, i retning av bålet. Pulsen min stiger,
han ser litt skummel ut.
Senere denne kvelden får jeg vite hvem
mannen er, og hva han gjorde der nede.
Han fortalte en spennende fortelling om
De elendige, eller Les Miserables , som
det heter på fremmedlandsk.
Så er det leggetid, og jeg registrerer til
min store lettelse og forbauselse at det er

musestille i kirkerommet klokka kvart
over tolv. Hmmm… Noen har sagt at det
meste som en bekymrer seg over ikke
blir noe av. Mine bekymringer om søvnløshet og skumle menn kunne jeg i hvert
fall ha spart meg. Så har jeg kanskje lært
noe denne februarhelga.
Det blir en flott og livlig gudstjeneste
på søndag, med Juntos og mine venner
LysVåken-barna. Og for ikke å forglemme dåpsbarnet Aurora. Stort dåpsfølge
denne dagen, det liker jeg!
Februar måned er snørik og kald, og
Palmar kirkegårdsarbeider har hendene
fulle med å rydde snø. Heldigvis finnes
det hjelp å få fra de andre kirkegårdsarbeiderne, Per på Skåtøy, og Svein Jonny
på Kalstad. De har med seg skikkelig
brøyteutstyr, for traktoren i Sannidal
duger slett ikke lenger. I mai måned
kommer det ny traktor, hører jeg de
snakker om.
Midt i måneden kommer Harald prest
for å ha gudstjeneste. Han var her sist
måned også, og er en blid og omgjengelig
mann. Det er forresten to av prestene
her i Kragerø kommune som heter
Harald. Han som er her nå er Harald
Magnus Monsen, og han er sokneprest
både i Kragerø og på Levangsheia.
Det er i fastetiden, og det er godt med
litt ro og ettertanke over gudstjenesten.
Jeg ser alltid fram til denne tiden, for da
brukes en av mine favorittsalmer: Se, vi
går opp til Jerusalem.
Det er vikarorganist denne dagen.
Gunnar Ajer fra Lunde velger å spille på
pianoet.
Jeg lurer litt på hvorfor han ikke bruker noter, og lurer enda mer på hvordan
han klarer seg uten dem. Jeg får forklart
at han er svaksynt. Desto mer imponerende å høre hvor vakkert og ledig han
spiller. Til sist synger han så jeg får gåsehud. Klippe, du som brast for meg. Dere
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som ikke var der skulle ha hørt….
Siste søndag i måneden er det kveldsgudstjeneste, og etter den er det en
lydhør forsamling som lytter til at
årsmeldingen blir lest. Det skjer jammen ganske mye både innenfor mine fire
vegger, og også i min nærhet. (Tenker på
Kirkestua og Mo bedehus.) Det finnes
mange gode grunner til å være takknemlig.
Av hensyn til de som besøker meg håper jeg at Kirkevergen snart har penger
til å sette inn nye sidedører. I sidedørene
kommer det inn mye frisk luft, selv om
de er lukket. Og med den kalde vinteren
vi har hatt kan dere bare tenke dere
hvordan det har vært.
Det er snart vår, får vi tro.
Sannidal kirke, i samarbeid med Kari
Skarvang.
PS: Du kan lese årsmeldingen på
www.sannidalkirke.no
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Visdom
i hjertet
I

begravelsesritualet hører vi fra Salmenes bok:
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Sal 90,12
Tiden er kostbar, det gjelder å ta vare på hver dag i livet, søke det som gjør
livet meningsfylt og rikt. Fremfor alt, få visdom i hjertet.
Hvilken visdom er det snakk om?
Paulus sier: Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt vår visdom fra
Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. 1.Kor 1,30
Johannes sier: Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud
og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17,3
Med enkle ord: Den største visdom og kunnskap du kan eie her på jord, er
å kjenne Jesus. Dette kjennskapet gis oss av nåde. Den som kjenner Jesus
har evig liv.
Visdom i hjertet er å kjenne Jesus som er blitt vår visdom fra Gud.
Kjenner du Jesus?
Om svaret skulle være nei, så har Jesus gitt noen rike løfter.
I Bergprekenen leser vi: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så
skal det lukkes opp for dere. Mt 7,7
Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har
den fra meg selv. Joh 7,17
I Johannes prologen står det: Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli
Guds barn – de som tror på hans navn. Joh 1,12
I Åpenbaringsboken lyder det: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med
ham og han med meg. Åp 3,20
Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham.
Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Ap. gj 4,12
	
Ole Bjørn Bjørnsen
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Et møte med
«DE ELENDIGE»
L

es Miserables er musikalen verden aldri får nok av og som stiller
i musikalenes absolutte toppdivisjon,
skal vi tro anmelderne. Og helt siden
september har den gått for fulle hus
på Folketeateret (gamle opera’n).
Ikke rart det er en forventningsfull
gjeng som en fredag i januar er på vei
med LB-tur til Oslo og Folketeateret.
Sannidøler, drangedøler, hellefolk
og til og med noen fra Kragerø ville
være med på dette. Skikkelig ’flerkulturelt’! Stor takk til Sven Ludvigsen,
initiativtager og reiseleder, og menigSannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2018

hetsrådet for dette tiltaket.
Trygt og lettvint å sitte på en buss
og bli fraktet til døra. ’Folketeateret
here we come’! Men her er det 1400
andre som også skal inn, så litt klaustrofobiske tilstander blir det. Og hvor
er resten av flokken?
På vei innover hadde Stig Lemvik
- en stor Miserable-fan - gitt oss en
innføring i handlingen, (så er det jo
google også,da...) og den får vi god
nytte av nå. For scenene skifter raskt
og all tekst blir sunget. Musikken og
sangene veksler mellom det drama11

>>

tiske, kraftfulle og det vakre og såre.
(For meg er det blitt mange gjenhør
med de kjente sangene.’I dreamed a
dream’,’On my own’,’Bring him home’,
for å nevne noen. Lett å bli hekta!)
Sang/musikk, scenebilde - alt er
med på å formidle den store dramatiske historien som bygger på Victor
Hugos roman fra 1862.Handlingen er
lagt til Frankrike i årene 1815-1832,
der lite er blitt bedre etter den store
revolusjonen. Folket sulter og lever
i stor nød. Vi møter undertrykkelse,
utnyttelse av sårbare mennesker,
grådighet, hat. Menneskelig råskap
og elendighet, men også storhet. Her
12

løftes enkeltmennesket frem med
dets evne til kjærlighet og selvoppofrelse og ikke minst vilje til tilgivelse
.Det føles som en ’risikosport’ dette
her, å gi seg i kast med ’de elendige’,
for fortellingen rommer så mye og
har så mange lag og allmennmenneskelige temaer.
Vi møter sterke skjebner i Fantine,
Cosette, Eponine og Marius. Deres
liv er tett vevet sammen og fylt av
store følelser og drama. Vi tåler det
når det serveres i flott musikk! Men i
sentrum står konflikten mellom den
tidligere straffangen Jean Valjean og
politiinspektør Javert og verdiene de
står for.
Etter 19 års straffarbeid for tyveri av
et brød, og flere rømningsforsøk, blir
Valjean løslatt på prøve. Han føler seg
uønsket i samfunnet. Men hos den
gode og barmhjertige biskopen av
Digne opplever han sann nestekjærlighet og tilgivelse. Noe som påvirker
hans vei videre i livet. Han bestemmer seg for å legge om kursen, og
fra å være straffange og utstøtt blir
Valjean en solid samfunnsbygger som
lever et liv i det godes tjeneste. Han
tar seg av morløse Cosette, kjøper
henne fri fra en slavekontrakt og behandler henne som sin egen datter.
Men etter hvert innhentes Valjean av
fortiden som fange 25601 og jages på
flukt. Den nidkjære Javert vil ha han
tilbake i fengsel, rettferdigheten må
skje fyllest. Å lykkes med dette blir
nærmest en besettelse og en livsoppgave for politiinspektøren.
’Miserables’ er blitt kalt en nådefortelling både menneskelig og

religiøst. Og regissøren sier det slik:
”Stykket handler ikke minst om tro.
Javert tror på den gammeltestamentlige strenge gud. Valjean på den
barmhjertige gud vi finner i Det nye
testamentet. Den ene tror på straff.
Den andre på tilgivelse.” Medmenneskelighet står mot hevn.
Det kommer til et dramatisk oppgjør
der rollene plutselig er byttet om og
Valjean har Javerts liv i sine hender.
Nå har han mulighet til å bli kvitt den
personen som har tvunget han til å
leve på flukt i så mange år - en flukt
fra ’øvrigheta’, fortiden og den han en
gang var. Valjean velger imidlertid å
la sin gamle fiende gå fri og får vist at
hevn er ingen løsning.
Den ensporede Javert får verden
snudd på hodet. Begynner han å tvile
på seg selv og det han har stått for?
Livet blir for komplisert og umulig å
leve.
Og Valjean - han må gjennom
ensomhet og adskillelse fra Cosette,
som har fått sin Marius, før de gjenforenes på hans dødsleie. Banalt?
Men musikken er stor, og det handler
også om å kunne forsone seg med sin
egen fortid og sin skjebne.
Parallelt med alt dette utspiller det
seg et politisk drama: Misnøyen har
ulmet lenge blant folk, den vokser og
topper seg med studentopprøret og
kampen på barrikaden i Paris i 1832.
Unge mennesker er villige til å ofre
livet for sin sak og håpet om en bedre
morgendag lever - her gjennom den
mektige ’Kan du høre folkets sang?’
Blodet flyter og opprøret slås brutalt
ned. Men idealene frihet, solidariSannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2018

tet, rettferdighet lever videre. De er
eviggyldige, sier vi. Og da melder vel
spørsmålet seg - hvordan står vi opp
for disse idealene i dag?
Etter tre timer når hele ensemblet
fyller scenen i en feiende finale, ja da
er det bare å gi seg med i den store
applausen. Og den gjelder ikke minst
sangere og musikere som presterer
på høyt nivå kveld etter kveld. Det er
mange som fortjener å nevnes, men
Andre Søfteland i den krevende rollen som Jean Valjean tar prisen. Det
er bare å la seg imponere.

Torill Bjørn.
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Evangelisk
orientmisjon har
fått innpass i
Nord-Korea.

H

elt siden 1994 har Mo
bedehus hatt jevnlig besøk
fra denne organisasjonen.
Torsdag 15. februar fikk vi besøk
av Svein Løvdal. Han bor i Songe
og har 50 % stilling i Evangelisk
Orientmisjon (EOM).
Han hadde nylig besøkt India
og Nord-Korea der EOM driver
et omfattende hjelpearbeid.
Det er ikke tillatt med direkte
evangeliserende virksomhet i
Nord-Korea, men praktisk bistand
blir akseptert. EOM’s innsats har
vært å bygge store drivhus for
matproduksjon. Matmangelen er
svært stor i dette landet. Oppslag
på drivhusene forteller hvem som
står bak og det blir symbolisert
med et kristent kors. Dette er en
måte å «dryppe» budskapet ut.
Et stort drivhus koster norske
kroner 20.000 og gir mat nok til
ca. 60 personer. Det er til nå bygd
200 slike store drivhus for allsidig
matproduksjon. På den måten
rekker de norske pengene svært
langt.
Etter orienteringen holdt Løvdal
en andakt med Salme 21 som
utgangspunkt.
EOM driver i dag misjonsarbeid
i fire land i Østen: Japan, Kina,
India og Nord-Korea.

Lars Jacob Moe
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En bestemors kamp Nyhetsbrev fra Thailand.

Elendigheten går i generasjoner. Hvem
kan bryte den onde sirkelen familien
har vært fanget i gjennom flere generasjoner? Fattigdommen har alltid vært
der, og bestemor husker tilbake til den
tiden hun selv var tre år gammel.
Det var da familien flyttet fra landsbygda i Nordøst-Thailand, til Bangkok. De
drømte om et bedre liv. Om drømmen
skulle blitt virkelig, burde de ha landet
et annet sted enn i den store Klong Toyslummen. Den tre år gamle jenta vokste
opp uten skolegang, og kvinnen er i dag
analfabet.
TØFF HVERDAG
For at de skulle overleve begynte hun
allerede som 15-åring å jobbe som
bygningsarbeider. Det var et hardt og
krevende arbeid. I mange år hadde hun
denne jobben, og etter en tid traff hun
ham som ble mannen hennes. Allerede

THAILAND

Sannidal menighets prosjekt i Thailand startet som ren støtte til Nådehjemmet i
Bangkok. . Nådehjemmet hjelper gravide ugifte kvinner, som i Thailand ofte blir
utstøtt av sin familie.
Dette er et prosjekt gjennom Det norske Misjonsselskap, og har fått støtte med
min. kr. 10.000 pr år fra 2006. Avtalen er foreløpig forlenget ut 2019.
Sannidal menighet sendte i 2017 kr. 12.285 til dette formålet.
Prosjektet ble for et par år siden utvidet til å gjelde alt diakonalt arbeid som NMS
driver i Thailand. Imanuelkirkens daghjem og Lovsangshjemmet hører også inn
under arbeidet i Thailand. Dette er barnehager/førskoler.

da drakk han mye alkohol, og like etter
at de fikk sin andre datter tålte ikke
kroppen mer, og han døde.
OND SIRKEL
Chaipon fikk det vanskelig som enke og
alenemor til to små barn. Barna fullførte kun barneskolen før de begynte å
jobbe. Det kunne sett lysere ut om ikke
begge var blitt hekta på den ødeleggende
rusen. Begge rotet seg borti narkotika. Den ene sitter i fengsel for salg av
rusmiddelet. Den andre, mor til barnebarna hennes, er narkoman. Det er
også faren til barna. På ny må Chaipon
se barn få sine muligheter ødelagt på
grunn av rus. Først var det hennes egne
barn, nå er det barnebarna. På ny sitter
hun med aleneansvar for to små jenter.
MULIGHETER
Hun elsker dem over alt på jord og
kjemper for at de skal få den muligheten
hun selv aldri fikk. Den som døtrene
fikk, men ikke greide ta vare på. Hun vil
gjøre alt som står i sin makt for å gi dem
en bedre fremtid. Gleden var derfor
stor da jentene fikk plass på Immanuel
daghjem. Det er barnehagen som drives
av den lutherske kirken.
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HVERDAGSHELT
Hver dag følger Chaipon barnebarna
dit, og hver ettermiddag kommer hun
for å hente dem. Hver dag henter hun
også mat hos en lokal institusjon som
hjelper fattige, og hver dag ser vi henne
gå med en vogn på leit etter flasker,
papir og lignende som hun kan selge.
Chaipon er også glad for fritidsklubben
på Lovsangshjemmet som ligger midt i
slummen.
Når barnebarna nå skal begynne på
skolen vet hun at fritidsklubben gjør det
hun selv ikke har mulighet til. I tillegg til
lek og moro og musikkskole, får de også
leksehjelp som gjør det enklere å henge
med på skolen.
TAKK FOR AT DU BRYR DEG
Chaipon er takknemlig for at du bryr
deg om hennes barnebarn! Nå har du
mulighet til å kjenne på gleden ved å
gi to små jenter en tryggere fremtid,
preget av håp, Du kan til og med kjenne
på takknemlighet over å bety noe for to
små jenter som trenger din hjelp for å
bryte ut av den onde sirkelen. Sammen
gir vi dem godhet de ellers ikke ville fått.
Hvorfor? Fordi vi kan! Fordi vi vil!
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Sannidal menighetsblad 1948
ANSVAR
Det var en søndag, grusomt kaldt, så jeg
trodde ikke det kom folk så det kunne bli
messe, -men det ble! «Ja», sa en som kom,
- «Jeg syns jeg fikk gå i dag, jeg får heller
skofte engang det er mye folk!» - Vel talt
broder!

Sannidal menighetsblad nr. 1 1948
FUNNET.
I kirken er funnet: En lysegrå pikefiltlue, en
hvit vaskehatt med smalt blått band, 1 par
sorte damevanter med hvite stikkninger.
Kan hentes i prestegården.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1948
SANNIDAL KRISTELIGE LYTTERLAG
Kontigenten til Kr. lytterlag må nå betales.
Den var før kr. 1,- for to år, men er nå satt til
kr. 1,- pr. år. En får da også medlemsbladet
«Vern ditt hjem». Ved å betale kr. 10,- kan
en bli livsvarig medlem. Det er en grei måte
å ordne sitt medlemskap på.
Lytterlaget er tilsluttet Norges kristelige
lytterlag, hvis formål er å arbeide for: 1.
Kringkasting av gudstjenester, andakter,
foredrag av kristelig interesse. 2. Motarbeidelse av foredrag, Bekjentgjørelser som
krenker kristen tro og moral.
Det er en stor oppgave, og skal den lykkes
må flest mulig slutte seg til. Vi har mange
medlemmer i Sannidal, kontingenten betales til medlemmer av menighetsrådet.

O. Dobbe

Sannidal menighetsblad nr. 2 1948

at pakkene er kommet til rette adresser,
takkebrev kommer fra syke og sultende,
barn og eldre. Trenger noen hjelp til oversettelse av brev eller svar, så bare send det
til presten så skal det bli besørget omgående og uten utgift.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1948
MENIGHETSBLADETS REGNSKAP 1947
Inntektene har i følge kassereren Emil Larsens regnskap utgjort kr. 1455,83. Utgiftene
kr. 1260,22. Det nye året er startet Med en
kassabeholdning på kr. 195,61. Det har gått
over forventning, og vi tar et nr. om gangen
og håper det skal gå like fint i 1948.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1948
SANNIDAL MANNSKOR
driver iherdige øvelser for å kunne opptre
første gang syttende mai. Trygve Sånum, Kil
er dirigent, og koret blir så vidt vi har hørt
en dobbelkvartett. Det er et utmerket tiltak,
og vi ønsker koret alt godt. Det vil «avhjelpe
et lenge følt savn» som det heter.

Sannidal menighetsblad nr. 4 1948
KONFIRMANTER
inntegnes fredag 14 mai kl. 17 i kirkens
sakristi. De som ikke er døpt i Sannidal
må ha med dåpsattest. Alle tar med bibel,
salmebok og forklaring. Vel møtt!

Sannidal menighetsblad nr. 4 1948

UNGDOMSKVELDER
vil det bli arrangert i tiden framover ved
ungdomspresten. Vi håper ingen eldre blir
fornærmet om de setter aldersgrensen for
dem de gjerne vil ha på møtene til mellom 15 og 25 år. De eldre vil de gjerne være
sammen med ved andre anledninger.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1948

KONFIRMANTER
Det er inntegnet 14 piker og 23 gutter til
forberedelse. Det er flere enn det har vært
på mange år. En riktig kjekk flokk av unge.
Må Guds velsignelse være over konfirmantsamværene, og må mor og far følge dem i
bønn i denne tiden så den og de sæd kunne
bli sådd og få vokstervilkår.
Konfirmasjonen blir søndag 26. september.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1948

TYSKLANDSPAKKER
er det nå sendt mange av herfra bygda,
gjennom Røde Kors og ellers. Det ser ut for

EN HILSEN
Jeg vil også i år få lov å sende en liten støtte
til Menighetsbladet. Jeg får det regelmes-
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sig hjemmefra og setter stor pris på det. De
beste hilsener til alle bladets lesere fra en
sjømann.
I sjøen på vei nordover pinseaften 1948.
Hjertelig takk! Og riktig god
tur. Håper alt er vel om bord.

r.

Sannidal menighetsblad nr. 5 1948

Fra
soknepresten
om reduksjon i
prestestilling

HVORFOR DRO DE TIL OSLO
Sannidalslaget har satt opp en statistikk
for å få rede på grunnen til at de senere ankomne dro til Oslo. Den viktig- ste grunn
er utdannelsen, både yrkesopplæring og
boklig utdannelse får en bedre derinne.
Otte oppgir at det var for å søke arbeid. Hos
noen var det en medvirkende årsak at de
kom ut og fikk oppleve noe, men på spørsmål om det var for å kom- me til en storby
og nyte godt av hva det fører med seg, svarte
alle deBispedømmene
syvogtyve spurte: nei.var hyggemåDet
spare
lig å høre.
inn prestestillinger.
I Bamble

Sannidal menighetsblad nr. 6 1948

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de støtter oss!

prosti mister vi en halv pre-

MENIGHETSPLEIENS
JULEUTDELING
stestilling. Det er
prestene i
Vi håper at det også i år er noen som gir en
Sannidal
og Kragerø
somvære
først
gave
til juleutdelingen.
Det pleier
omkring tredve
personer
og fremst
skalMenighetspleien
dekke opp får
sende en oppmuntring til jul, og det trenges
der vi mister presteressurser
en god del midler om ikke gaven skal bli for
prostiet.
i Sannidal
liten.i De
som ikkePresten
har anledning
til å komme påblir
sangunderholdningen
på
Gimle,
nå også prest i Kroken,kan
sende sin gave til presten.
med Sannidal
flere tjenester
i Kroken

menighetsblad
nr. 7 1948

og i Drangedal. Prestene i
TAKK!
Kragerø
skal ha noen flere tjeSom kjent ble årets konfirmanter invitert
nesteravi Sannidalslaget
Sannidal. Ogi Oslo.
Sannidal
på Oslotur
Vi sier
alle kommer
lagets medlemmer
en hjertelig
takk
til å miste
presteresfor de hyggelige dagene. Fra vi møttes på
surser.avIAnund
førsteHaugen,
omgang
vi
Vestbanen
Olafmå
Høiesen,
Eiliflegge
og Lars
Solum,
Hjørdis Håvet, Hjørdis
ned
salmekveldene
som
ThomMesen, Thyra Håvet, - og til vi vinket
har vært en gang hver måned.
farvel søndag kveld, var vi under stadig
Også
lysmessa
med
konfir- da
oppsyn
og omsorg.
Det var
litt spenning
vi etter
festen
lørdag
ble
ropt
opp
og skulle
mantene i november er avlyst.
fordeles på vertene, men alle var sikre på
Påhadde
litt lengre
sikt vil
troligde
at de
hatt det best,
- og det
alle under
neste
års
konfirmanter
en
liknende
tur. i
bli noen færre gudstjenester
	
Deltaker.
Sannidal kirke.

Sannidal menighetsblad nr. 7 1948
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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
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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

DØPTE:
28.01.18 Nora Voje Gjelstad
04.02.18	Aurora Hedstrøm
Ødegaarden
04.03.18 Sondre Solberg Wiig

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

DØDE:
07.12.17 Arne Eikeland
10.12.17 Gudrun Hegland
21.12.17	Nils Thorbjørn
Haugholt
03.01.18 Torleif Kilén
14.01.18 Hans Paul Solberg
15.01.18 Oddmund Robudal
31.01.18 Thor Oddvar Wastøl
22.02.18	Hildur Gudveig
Wehus

f. 1927
f. 1927
f. 1933
f. 1928
f. 1925
f. 1920
f. 1948
f. 1937

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 81346

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2018
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
MARS

Torsdag, 29. mars:
Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl.19.00
Nattverdgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Laudate
Offer til Kirkens Bymisjon i
Kragerø
Fredag 30. mars.
Langfredag
Sannidal Bokollektiv
kl. 11.00
Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.

APRIL

1.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Prosjekt Thailand,
NMS
Mandag, 2.april: Andre
påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Kjølebrønd blåsegruppe.
Offer til Prosjekt Thailand,
NMS

15.april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe.
Samtale med konfirmantene.
Mecky Wohlenberg. Juntos.
Kollekt til menighetsarbeidet
Torsdag 26. april
Sannidal kirke kl. 18.00
VÅRKONSERT
Sannidal kirkes barnekor
Juntos – Sannidal
Soul Children.
Kollekt.

3. juni: 2. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Normisjon i Telemark

Lørdag, 5. mai
Sannidal kirke kl. 11.00 og
kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet
Torsdag, 17. mai:
Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15.
Familiegudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor.
Kollekt til Speiderne i Sannidal

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

Mandag, 21. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Fellesgudstjeneste,
Sannidal og Levangsheia
menigheter.
Bente Heibø Modalsli
Offer til Gautefall Fjellkirke.

JUNI

29.april: 5. søndag i
påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad. Dåp.
Offer til Kirkens SOS i
Telemark

MAI

20. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg.
Offer til Prosjekt Bolivia

10. juni: 3. søndag i
treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene
i Bamble prosti
17. juni: 4. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Med forbehold om endringer.

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

