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Så syng det ut: Snart skaper Gud

en sommer uten make og gir oss alt tilbake.
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Ingebjørg

Min
sommersalme
P

å denne tiden av året må det bli
”Så grønn en drakt, så rik en
duft”. Denne salmen som vi finner
på nr. 845 i Salmeboka ble skrevet
i 1889 av den svenske dikteren Carl
David af Wirsen. Originaltittelen
er ”Sommarpsalm” og ble skrevet
til midtsommerdagen, den feires jo
stort i Sverige. Kanskje er dette blitt
svenskenes sommersalme nummer
en, noe som ikke minst skyldes
Waldemar Åhlens melodi. Den gir deg
absolutt lyst til å synge frimodig ut!
Her hos oss er salmen ganske ny, for
først i 1995 ble den oversatt til norsk.
Årets vinter med snø vi trodde ville
ligge til 17.mai, fikk oss til å tvile på
naturens lover og orden. Når ville vi få
høre ”lundens sus og bekkens brus”
varsle sommerens komme? Men så nesten uten forvarsel var den her med
full kraft - og rekordvarme. Ganske
uvirkelig! Igjen ga det mening å synge:
”Så grønn en drakt, så rik en duft har
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smykket dal og enger. Nå strykes ømt
av lys og luft de fagre urtesenger”.
Lyder det ikke flott?
Ja, i denne salmen utfolder
dikteren seg med lyriske og
malende beskrivelser av den frodige
sommeren, håp og glede. Så mye å
være takknemlig for! Men så følger
forgjengelighet og død, både for natur
og menneske. (Trengte vi å bli minnet
på dette nå!) Håpet og trøsten er at
Guds miskunn består, og en gang skal
alt bli nytt.
”Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make og gir oss alt
tilbake!”
Men akkurat nå er det helt nære
stort nok: Dagen i dag og gleden og
optimismen som denne sommeren
gir!


Torill Bjørn

Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger!
Nå strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!
Sin lykke, fred og sommerfryd må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.
Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.
Alt kjød er gress og flyktighet det tæres fort av elde.
Kun du, Treenig majestet, er evig i din velde!
Med sjel og kropp skal jeg stå opp og blomstre i ditt rike,
når denne jord må vike.
La falme verdens prakt og glans, la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans, vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud en sommer uten make
og gir oss alt tilbake.
Nr. 845 i Norsk salmebok 2013
T: Carl David af Wirsén 1889 – O: Øystein Thelle 1995 – M: Waldemar Åhlen 1933
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Elsk da hverandre

Ved å lyde sannheten, har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig
kjærlighet til brødrene. Elsk da
hverandre inderlig og helhjertet!
1. Peters brev 1, 22

J

esus sier om seg selv: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen
uten ved meg. Joh 14,6. Å si ja til Jesus i tro
er å stille sine lemmer til hans disposisjon. Men dersom vi vandrer i lyset, slik
han selv er i lyset, da har vi samfunn med
hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser
oss for all synd. 1 Joh 1,7
De helliges samfunn skal kjennes på
kjærlighet til kristne venner, fordi vi er
Jesu venner.
Jesus sier det ganske tydelig: Et nytt bud
gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som
jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da
skal alle kunne se at dere er mine disipler.
Joh 13,34
Kjærligheten skal være oppriktig, sier
Peter i vårt vers. Synonymer til oppriktig
er ordene alvorlig, av hele ens hjerte, fra
dypet av ens hjerte, inderlig, redelig, sann,
sannferdig, uskrømtet, uforbeholden,
usminket, varm, ærlig, åpen, åpenhjertig.
Da skjønner vi siste del av 1 Pet 1,22: Elsk
da hverandre inderlig og helhjertet.
Han gjentar og understreker betydningen
av å leve i oppriktig kjærlighet til hverandre. Hvorfor er dette så viktig?
Jeg skal nevne to grunner: Kristne skal
styrke hverandre i troen og oppmuntre
hverandre til å være ivrige i tjenesten for
Jesus Kristus, vår Herre. Elske først og
fremst de som er i Kristus, dernest alle
andre mennesker – i håp om at de også
skal lære Jesus å kjenne. Peter hadde
løyet. Han som hadde bekjent at Jesus var
Messias, den levende Guds sønn, hadde
sviktet, fornektet Jesus.
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Jeg kjenner ikke den mannen dere
snakker om, sa Peter til kvinnen som
gjenkjente han på den galileiske dialekt.
Mark,14,71. I det samme gol hanen som
Jesus hadde forutsagt. Peter reduserte
Jesus til et hvilket som helst menneske.
Etter møtet med den Oppstandne i Galilea fikk Peter begynne på nytt. Fellesskapet med Jesus ble brutt fordi Peter brøt
budet.
Fellesskapet mellom mennesker
fungerer best når Guds bud får danne
rammen. En holder seg til sannheten.
Dersom budene skyves til side, blir det
lettere å lyve, stjele, begjære, være utro,
osv.
Fellesskap innenfor rammen av budene
skaper trygget og tillit mellom mennesker. Det går an å være glad i hverandre,
ha omsorg for hverandre, ha tillit til hverandre, ved å ha Guds bud som ramme for
nærhet og varme. Tjene hverandre i kjærlighet i hverdagen uten å bryte budet.
Jesus sier: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, men
den som elsker meg, skal elskes av min
Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare
meg for ham. Joh 14, 21ff., vers 23, siste
del: og vi skal komme til ham og ta bolig
hos ham.
Jesus er vintreet, vi er grenene. Vi skal
leve i et organisk fellesskap med hverandre som kristne brødre og søstre, men
alltid innenfor rammen av Gud bud.
Jesus har gitt oss et bud: Dere skal elske
hverandre. Kjærligheten er størst, men
den skal utfolde seg innenfor rammen av
Guds lov. Da ødelegger vi hverken for oss
selv eller andre mennesker.
Ved å lyde sannheten, Jesus som er
veien, sannheten og livet, kan vi leve i
oppriktig kjærlighet til hverandre.

Ole Bjørn Bjørnsen

Det skjedde…
- Sannidal kirke forteller.
MARS
Når mars kommer er vinteren nesten
over. Det er i hvert fall sånn det har vært
i mange år nå. Jeg pleier å kjenne varme
vinder rundt veggene mine, og begynner så smått å drømme om den tiden da
mange besøker kirkegården for å pynte
opp med gule påskeblomster. Men i år vil
liksom vinteren ingen ende ta. Jeg kan
knapt se en eneste gravstøtte på kirkegården. Snøen ligger meterhøyt, og kuldegradene sørger for at den ligger godt.
Jeg får foreløpig glede meg over det
som skjer innenfor mine fire vegger.
Søndag 4. mars får jeg besøk av en fin
liten gutt som heter Sondre. Han kommer ikke alene, da, for han er knappe
4 måneder gammel. Det er dåpsdagen
hans. Prest Harald Monsen har den høytidelige handlingen. Når Sondre løftes
opp for menigheten, stirrer han forundret på alle menneskene. Som om han
tenker; Har alle disse kommet hit bare
for å se på meg? Ingen kaller fram så
mange henførte blikk og brede smil som
dåpsbarn. De er små undre, noe dåpssalmen understreker. «Det skjer et under i
verden, hver gang et barn blir til. Over det
gryende livet, lyser Guds skapersmil»
Laudate er her også denne dagen. Det er
fint å se og høre dem.
Søndag 18. mars er det liv og røre og
familiegudstjeneste. Barnekoret og dirigenten deres kommer tidlig. Det er viktig
å være godt forberedt.
Denne søndagen i kirkeåret heter
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Maria Budskaps dag. Alle som er i kirken
får høre om den gangen Maria fikk vite at
hun skulle bli mamma til Jesus. De som
er i barnekoret får forresten høre mange
fortellinger gjennom hele året. Når de er
på øvelse kommer Mecky prest og forteller fra bibelen, og dette er et innslag de
helt tydelig setter pris på. En gang nå i
vinter kunne ikke Mecky prest komme.
Det var skuffelse å spore i ansiktene.
Situasjonen ble reddet ved at Margrete
meldte seg som forteller. Barna fikk høre
historien om sauen som ble borte. Margrete synger i Juntos, og dessuten styrer
hun lyden for barnekoret. Kanskje blir
hun prest en vakker dag....
Tilbake til gudstjenesten, eller snarere
til det som skjer etter gudstjenesten.
Da er det saft og kaffe og kaker ute i
våpenhuset. Alle koser seg veldig med
de hjemmebakte kakene som foreldrene
i barnekoret har kommet med. Jeg må
nok innrømme at jeg i perioder har vært
opprørt over at det smules med kaker på
det fine teppet mitt, og at sjokoladeglasuren tråkkes ned i det gamle flotte golvet
i våpenhuset. Men som dere vet går jeg
ofte noen runder med meg selv. Og jeg vil
heller fylles med liv enn bare å stå der på
stas.
Det nærmer seg påske. Om noen skal
sette påskeliljer ved gravene på kirkegården må de måke seg fram. Vi er sist i
mars.
Skjærtorsdag kommer med sin sterke
fortelling om Jesu siste måltid sammen
med disiplene, før han ble korsfestet.
Da tiden var inne, tok Jesus plass ved
bordet sammen med apostlene. Og han
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sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter
å spise dette påskemåltidet med dere før
jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer
skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt
fullendt i Guds rike.»
APRIL
Første påskedag faller på den første
dagen i april. Er det noe jeg er glad for er
det at i mitt hus er det ingen som kommer på tanken om å narre noen april.
Kanskje sitter det likevel noen i benkene
mine som tenker at det som blir sagt
denne dagen er ganske uvirkelig. Det er
ikke hverdagskost at noen står opp fra de
døde! Kvinnene som kom til Jesu grav,
blant dem Maria Magdalena, var skikkelig lei seg over at Jesus, den gode og kloke
vennen deres, ikke skulle være sammen
med dem mer.
Engelen tok til orde og sa til kvinnene:
«Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter
Jesus, den korsfestede. Han er ikke her,
han er stått opp, slik som han sa. Kom og
se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted
og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp
fra de døde, og han går i forveien for dere
til Galilea; der skal dere få se ham. ‘
Dikteren Johan Halmrast har skrevet
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en vakker salme som noen kaller Maria
Magdalenas jubelsang ; Å salige stund
uten like. Den er en av mine favoritter, og
heldigvis er den med i dag.
Jeg prøver å lytte og huske det som
blir sagt innenfor mine vegger. Når en
nærmer seg den anseelige alder av 250
år skjønner dere at noe går i glemmeboken. Men historien om Johan Halmrast
husker jeg. Han fikk et kort liv, preget
av sykdom og etterlot seg to fulle sekker med håndskrevne manuskripter.
De ble dessverre brent uten at noen fikk
se gjennom dem. Men de to salmene
han har i salmeboken er bautaer; Å salige stund uten like og Hen over jord et
pilgrimstog.
Det er visst noen av sannidølene som
har stått opp litt seint i dag. Jeg teller
rundt 10-12 mennesker som kommer
til først når det nærmer seg slutten på
gudstjenesten. Trodde de at annonsert
start-tidspunkt kl. 10 var en aprilsnarr?
Ja, ja, de får med seg velsignelsen, da.
Jeg nevnte at jeg nærmer meg 250 år.
Min gode nabo Kirkestua er kanskje bare
175 år. Til gjengjeld er han sannhetsvitne
til alle møter i menighetsrådet. Han

forteller at det planlegges kirkejubileum
i 2022. Wow! (Det er et ord jeg nylig har
lært, som jeg skjønner uttrykker begeistring). Godt med en bekreftelse på at jeg
ikke er glemt!
Midt i måneden får jeg nok en bekreftelse på at jeg er verdsatt. Det kommer
inn nye flotte møbler i våpenhuset. Spesiallaget til meg! Jeg tror at Hildegunn i
redaksjonskomiteen vil fortelle mer om
dette.
Mannen som er her og leder kveldsbønnen hver torsdag kveld sier forresten
at våpenhuset er det flotteste rommet i
hele Sannidal!
Det nærmer seg konfirmasjon, og før
det er det samtalegudstjeneste, eller
Ung Messe. Det er bare såå fint å oppleve! Konfirmantene pynter meg med
blomster på alteret, og Margrete ønsker
velkommen. Alle har sine oppgaver
denne kvelden. Vi hører gode og reflekterte svar på spørsmålene som presten
har gitt dem. Kari har skrevet dikt, og
framfører det. Noen dramatiserer en
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bibelfortelling. Og så er det flott sang av
Juntos!
På slutten av gudstjenesten er noe
som kalles vandredel. Det er mange som
vandrer rundt i rommet mitt. De tenner
lys som settes på alterringen, og kanskje
ber de en bønn. Lukkede papirblomster
legges på vannet i døpefonten, der de
«springer ut» og gir et bibelvers med på
veien. Mange mottar nattverd, og to av
konfirmantene er prestens medhjelpere.
Jeg blir sterkt berørt av alt det fine
som skjer her denne kvelden. Alle som
er her gjør sitt til det. Men jeg har sett at
prest Mecky har brukt mange timer på
å planlegge og forberede. Jeg synes det
vitner om respekt for de som kommer.
Og respekt for meg også, da. Omdømmebygging er et moderne ord jeg har lært
meg.
26. april er det vårkonsert med barnekoret og Juntos! Jeg tror at alle synger solo!
De er utrolig flinke og modige! Det er
mye liv, spesielt i første rekke i barnekoret. Bare herlige, da.... Fire korister har
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vokst ut av barnekoret, og
får gave av Hildegunn korleder. Håpet er at de blir å se i
Juntos til høsten.
Siste søndagen i april
kommer Helle- og Skåtøyprest Harald Gulstad for å
holde gudstjeneste. Det er
to dåpsbarn denne dagen,
Wilma og Edvard.
Harald prest er en av de
som jeg føler hører “hjemme” her hos meg. Han var
vikarprest her for snart 20
år siden, og jeg fikk mye
godhet for han. Tenk at
han den gang bodde helt
alene i den store prestegården her i Sannidal!
MAI
Det er mange konfirmanter dette året, og det betyr
at det er to gudstjenester
her lørdag 5. mai. De aller
fleste av benkeplassene er
besatt, det er jeg fornøyd
med. Mellom gudstjenestene tar Jan Hasseleid bilde
av alle konfirmantene samlet. Han er en proff fotograf
som velvillig stiller opp for
å gjøre denne oppgaven.
Forbønnshandlingen for
hver enkelt konfirmant
er høytidelig, og kanskje
gruer ungdommene litt til
den. Ikke for at de ikke ønsker å bli bedt for, men de
er jo i fokus for en fullsatt
kirke. Noe kan dessuten gå
galt. Tenk om de snubler i
kappa? Eller mister lyset
som skal settes i lysgloben?
Alt går bra, ikke minst fordi alt er drillet inn og øvd
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til stolthet og takknemlighet.
Ikke minst er jeg stolt av å være
i sentrum denne dagen. Halve
bygda går jo i tog, og de stopper
ikke før de er her hos meg. Det
er kransnedleggelse på bautaene på kirkegården, og etterpå
er det mange som kommer
til gudstjeneste. Det er siste
opptreden for barnekoret dette
semesteret. Jeg håper jeg ser
alle igjen til høsten!

på. Sommerværet lager en flott ramme
rundt den store dagen for 27 ungdommer i Sannidal.
Søndag 13. mai er det gjensyn med Gunnar Ajer, som har vært her noen ganger
som vikarorganist. Denne kvelden holder han konsert. Én mann ved pianoet,
som synger og snakker for de mellom 60
og 70 frammøtte. Stillferdig og vakkert.
Jeg lar meg imponere over at han husker
alle tekster og melodier utenat. Det er en
nødvendighet, fordi han er svaksynt. Repertoaret er variert, og noen sanger har
han laget selv. Menighetskoret Laudate
og dirigent Robert Czyz er også med på
konserten.
Og så kommer 17. mai! Grunnlovsdagen
eller nasjonaldagen som gir mange grunn

Og så ebber mai måned ut. Men
før sommermånedene setter
inn er det pinse. Denne høytiden som jeg skjønner at mange
synes det er litt vanskelig å bli
klok på. Kanskje er det så “enkelt” som
det står i en av salmene som synges på
pinsedagen:
Som vinden stryker mine kinn,
slik er den Hellig Åndens vind.
Den strømmer rundt meg alltid nær,
den hjelper meg å leve her.
Lik luften som jeg puster inn,
slik er Den Hellig Åndens vind.
Den fyller hvert et åndedrag,
og gir meg krefter dag for dag.
Sannidal kirke - trøstig på
vei mot 250 år. Skrevet i samarbeid
med Kari Skarvang.

KJØLEBRØND BEDEHUS 100 ÅR
Kjølebrønd bedehus ble bygget i 1918, og vil feire sine første hundre år lørdag
1. september 2018. Nils Tore Andersen har takket ja til å komme og være kveldens
taler. Det blir kortreist musikk ved Kjølebrønd blåsegruppe, og naturlig nok et
historisk tilbakeblikk. God mat hører også med. Velkommen til jubileumsfest på
Kjølebrønd bedehus, lørdag 1. september kl. 17.00!
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Boliviaprosjektet fases ut
S

annidal menighet har siden juli 2013
støttet prosjektet Funksjonshemmede
i El Alto – Bolivia. Prosjektet har hatt fokus
på barn og unge, og har gitt hjelp til de
svakeste av de svake i landet, de funksjonshemmede. Det har vært tung satsning på
holdningsskapende arbeid. Kommunene
er støttet faglig – slik at de kan bygge opp
kompetanse - og økonomisk slik at denne
utstøtte gruppen får den hjelp de har krav
på etter boliviansk lov.
Prosjektet har vært i regi av Misjonsalliansen. I prosjektrapporten for 2017 viser de
til konkrete resultater:
• 100 barneskolelærere på 9 samarbeidsskoler på El Alto har fått undervisning i
inkludering og rettigheter for personer
med funksjonsnedsettelse. De har også
fått kurs i tilpasning av kursplaner og
undervisning for å tilrettelegge denne
inkluderingen.
• Personer fra organisasjoner som jobber
for funksjonshemmedes rettigheter er
utdannet i rettigheter innenfor rammen
av lov 223, med spesielt fokus på helse og
utdanning.
• 24 personer med nedsatt funksjonsevne
deltar i prosjekter der de kan utøve sine
rettigheter innenfor rammen av lov nr.
223. Dette gjør de gjennom sine organisasjoner i samordning med El Alto kommunalforening for funksjonshemmede.
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Sannidal menighet har i løpet av de fem
årene som har gått, støttet prosjektet med
ca. kr. 59.000. Vi har fått bidra til fokus på
grunnleggende menneskerettigheter for
barn som har vært gjemt bort. Og det er
ganske stort.
Misjonsalliansen faser ut dette prosjektet nå, fordi NORADs kontrakt i Bolivia
avsluttes. Bolivia hører ikke til de fattigste
landene i verden, og derfor rettes fokuset
på land f. eks. i Asia og Afrika som er enda
verre stilt.
Det er ikke sånn at ingen lenger trenger
hjelp i Bolivia. Men det er en positiv utvikling i landet, og gjennom hjelpeprosjekter
har mange blitt satt i stand til å fortsette det
gode arbeidet.
Menighetsrådet vil ta stilling til om de vil
gå inn på et nytt prosjekt, i tillegg til prosjekt «Nådehjemmet i Bangkok» som støttes gjennom Det norske Misjonsselskap.
Siste nytt er at noe midler fremdeles vil
styrke arbeidet for funksjonshemmedes
rettigheter. Misjonsalliansen har et lånefond i Bolivia - Diaconia-FRIF, og midler
herfra vil kanaliseres til dette formålet.

Bildet er fra handicapsenteret i El Alto,
som en gruppe fra Sannidal menighet
besøkte i påsken 2017.

SEKSTIÅTTERNE
D

mobiliserer!

et var det vi visste… Det er noe
spesielt med 68-erne! I denne
sammenhengen snakker vi om de som
sto til konfirmasjon i Sannidal kirke i
1968.
Etter to år med laber oppslutning om
gullkonfirmantfesten så ikke menighetsrådet noen annen utvei enn å avslutte denne lange tradisjonen. Det tok
ikke lang tid før reaksjonene kom: «Vi
som stod til konfirmasjon i 1968 har
allerede begynt å glede oss til å møtes
som gullkonfirmanter!»
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Dermed kommer tradisjonen på plass
igjen, i hvert fall for en stakket stund.
Alt tyder på at det blir en god «gjeng»
som setter hverandre stevne i Sannidal
kirke og på Mo bedehus søndag den 9.
september.
Menighetsrådet takker for engasjementet, og ønsker dere vel møtt!
PS. Bildet viser gullkonfirmanter fra
1963. Samtlige damer hadde hatter på
under fotograferingen. Et tips til dere
som kommer til gullkonfirmantfest i
2018?
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Konfirmanter
I SANNIDAL KIRKE 5. MAI 1968
Eva Malmhaug Andersen, Wenche Bratlid, Magnhild Kristina Brubakken, Britt
Dalen, Bodil Eidet, Torill Eriksen, Liv Fredriksen, Åse Fredriksen, Liv Oddrun Gunnarsen, Marit Haugom, Marit Johnsen, Ingunn Larsen, Anne-Margrethe Lia, Sylvia
Lund, Marie Karen Naas, Liv Nesland, Hanne Borghild Pedersen, Inger Lovise
Sandland, Solveig Skarvang, Anne Torunn Stenger, Inger Støyl, Grethe Svendsen,
Aud Lillian Sørensen, Åshild Thorsen, Anne Kristin Tyvand, Tor Olav Eikeland, Johan
Romnes Ellingsen, John Kåre Espelien, Jostein Fossen, Jon Fuglestveit, Rolf Martin
Gustavsen, Reidar Hansen, Arvid Haugom, Magne Heggø, Thor Olav Hegland, Kjell
Ove Heistad, Kåre Oddvar Heistad, Arild Isaksen, Arne Menstad, Øyvind Olsen, Morten Pedersen, Per Olav Refsalen, Per Rønningen, Harald Rønningbakken, Ulf Støen,
Geir Thorsen og Rolf Vibeto.
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Sannidal

KONFIRMANTER 2018
Foran fra venstre sitter Villemo Semb, Vilde Nesland og Victoria Madsen Moldestad.
Sittende fra venstreElena Aardalen Eckholdt, Ingrid Eklo Solvang, Margrete Lindheim Wangen, Malene Homme Johannesen, Celina Mariell Ambrossen Hansen, Pia
Eklo Solvang. Karin Olivia Moe, Kari Aarø og Marlin Roligheten Bråtane.
Stående tredje rad fra venstre: Sven Ludvigsen (konfirmantleder), Jonas Brødsjø,
Matteo Kayser Solbekk Djupevåg, Lars Lidal Svendsen, Alexander Vibeto Heistad,
Marius Grunnvik Eie, Erik Storhaug, Filip Dobbe, Emil Holtane Tisjø og sokneprest
Michael Wohlenberg. Bakfra venstre står Peter Dobbe, Nicolai Kaaber Sunde, Per
Holte Aarø, Mikkel Brådland Nicolaysen, Otto Ehnebom, Tobias Haugen og Peder
Gundersen Lund. 
FOTO: FOTOGRAF JAN HASSELEID
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NYE MØBLER I
VÅPENHUSET
D

en observante leser har nok lagt
merke til at det i vår kom nye,
veldig fine, spesiallagede møbler i våpenhuset. Mannen som har laget disse
møblene er Einar Måhr, som driver
firmaet Einar Måhr Byggeteknikk. Jeg
tok en liten prat med Einar.
Einar er fra Nederland, og flyttet hit
til Sannidal med familien sin i 2008.
Han er opprinnelig tømrer, men har
fått mye kompetanse i ulike retninger
innen snekkerarbeid via renovering
og restaurering av gamle bygninger i
Amsterdam. Einar sier at han liker at
hus har en historie. Gjennom kvalitetsarbeid kan bygninger bli stående i hundrevis av år, bygningene lever videre
etter at vi mennesker har forvaltet de
godt mens vi «lånte» de, sier Einar.
Her i Norge er det mest etterspørsel
etter vanlig bygningsarbeid, men Einar
brenner for spesialarbeid. Hjemme

14

på låven har han et snekkerverksted
hvor han kan lage nesten alt du kunne
ønske. Det er viktig at kunden er 100
% fornøyd, sier Einar, men også jeg må
være fornøyd med produktet jeg leverer. Og erfaringen er det ingenting å si
på, han startet sitt eget snekkerfirma
som 21 åring, for over 30 år siden.
Einar sier det var moro å bli spurt om
å lage møbler til våpenhuset, han har
nemlig aldri jobbet med kirkebygg før.
I Amsterdam hadde han flere spesielle oppdrag, men aldri i en kirke. Det
skulle en ikke tro når en ser de flotte
møblene vi har fått, og hvor godt de
passer inn i våpenhuset. Det er en spesiell atmosfære i Sannidal kirke synes
Einar, også med tanke på at det var en
gammel stavkirke her før. Dessverre
er det bare noen få detaljer igjen av
stavkirken, som henger i våpenhuset,
men disse er da ikke mindre enn 800
år gamle! Sannidal kirke er fra 1771 og

det viser at kvalitet gjør at bygninger
holder lenge. Det ligger i detaljene sier
Einar, og legger til at når en sitter i kirken er det som tiden står stille, det er
en egen stillhet og en glemmer nesten
den travle verdenen utenfor.


Hildegunn Wangen
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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
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
16

SEKSTENDE-MAI-FEST
16. mai var det duket for fest på Lundereid i Farsjø.
Folk fra SMUK, KRIK, Huset og andre som ville komme
dukket opp. > > >

Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2018
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K

velden startet med prating med
hverandre, frisbee lek og annet
gøy. Etter dette sa Kristian Barland et
par velkomst ord, og så kunne de som
ville ned til vannet for å bade. Det var
muligheter for kajakk, kano og sånn
stor ball som er på vannet. Stemninga
var på topp, men vannet var nok ikke
akkurat syden-varmt. Så begynte folk
å bli litt sultne, og da var det grilling
som sto for tur. Pølser og hamburgere
og salat, med brus og saft. Etter dette
satte noen seg ned for å prate mens
andre gikk for å leke leker. Her spilte vi
blant annet volleyball og kubb. Nå var
det blitt litt sent så vi gikk inn, der Sven
skulle holde andakt. Denne handla
blant annet om å dele med venner og å
være snill, og at man ikke nødvendigvis
blir lykkelig av å ha hele godteriposen
for seg selv. Vi sang noen lovsanger,
og så bar det ut igjen. Der var det is
og muligheter for å grille marshmallows. Når alt dette var gjort var klokken
såpass mye at festen var over.

Margrete Wangen - deltaker
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Det var en kjempekoselig kveld
med blide ungdommer. Noen
nye ansikter også, og det blir vi
veldig glad for! Vi hadde smash.
ball, kaste på pinne, grilling,
sang, bading og en Hot nudlerutfordring.
Litt mye mygg på besøk, men en
kjempefin kveld likevel. Takk for
alle som gjorde dette til en flott
16. mai!

BRITT BAUTHLER –
TROSOPPLÆRER HELLE
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Sannidal menighetsblad 1958
GAVER
Fra en som ikke vil ha navnet nevnt har
1. Sannidal speidertropp mottatt kr. 300,- til
begynnelse på et speiderbibliotek. Det ønskes
kjøpt bøker av Mikkel Fønhus, Falkberget,
biografi av Albert Schwitzer og bøker som kan
være av interesse for speiderarbeidet.
Hjertelig takk både for gaven og for den
interesse og omtanke der er med den. Det er
hyggelig å få slikt.
For kr. 100,- som er gitt til et eller annet i
kirken fra en som også vil være anonym er det
nå kjøpt en disk i sølv til bruk ved utdelingen
av nadverbrødet i kirken. Så kunne den gamle
som ikke var så pen skiftes ut. Hjertelig takk
for det.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1958
DAGSREGISTERET
for Sannidal sokneprestembede viser bl.a.
disse tall fra 1957. Gudstjenester: 65.
Ekstraordinære gudstjenester: 4. Messefall:
2. 175 møter, 31 styremøter, 404 syke- og
husbesøk, 31 anstaltbesøk, 4 skolebesøk, 1164
nattverdgjester, 56 soknebud, 17 brudevigsler,
33 jordfestet, 37 døpte,
33 konfirmanter.

Sannidal menighetsblad nr. 1 1958
PÅ HELLE
har noen jenter i yngres startet en bibelgruppe. Materiallet har de fått tilsendt fra
Det norske Bibelselskap som har utarbeidet
en rekke planer for bibelgrupper. Bibelgruppen på Helle kommer til å arbeide med
lignelsene i Lukasevangeliet utover våren. Det
som jentene har begynt med er et eksempel
til etterfølgelse. Bibelgruppe- arbeidet er interessant og lærerikt. Det vinner stadig større
innpass som rimelig kan være. Vi ønsker
jentene i bibelgruppen lykke til med arbeidet.
Og så er det å håpe at denne bibelgruppen
vil få mange avleg- gere i bygda. Det norske
Bibelselskap har materiell og gir rettledning.
Bibelgruppe- arbeidet passer både for unge
og eldre.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1958
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KIRKEBUSSENE
har ikke gått siden jul. Det viser seg at det
er vanskelig med den nåværende ordning
å holde kirkebussene i gang. Regnskapet
for kirkebussene i 1957 viser at ingen av
kirkebussene gikk med balanse. Dvs. at alle
bussene gikk med underskudd opptil 70 kr.
pr. gang. Hvor vanskelig det å få bussene
til å gå med balanse får en inntrykk av ved
å ta for seg et par eksempler: På konfirmasjonsdagen gikk kirkebussen fra Helle med
underskudd. Hvem skulle tro det? Og da
sangunderholdningen var i kirken 1. des.
gikk kirkebussene fra Helle og Kjølebrønd
med et underskudd på over kr. 60,-. Tenk
da på en vanlig prekensøndag? – Kommunen yter som kjent et tilskudd på kr. 500,pr. år. Uten dette ville en ikke komme langt.
– Menighetsrådet vil konferere med rutebilselskapet for om mulig å få en gunstigere
avtale for dette året. Det er også mulighet
for at bilettprisene må justeres. En kirkebuss tur-retur Helle eller Kjølebrønd koster
kr. 85,-. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kirkebussene fra Dalsfoss har gått
med balanse.

Sannidal menighetsblad nr. 2 1958
GRAVKAMMER
Som kjent har Menighetsrådet arbeidet
med planer om å bygge et kapell ved kirken.
Det viser deg at det vil bli uforholdsmessig
dyrt å bygge et kapell fordi det må bygges så
stort. I stedet har Menighetsrådet gått inn
for å bygge et gravkammer på kirkegården
med plass til tre kister. Et slikt gravkammer
vil koste ca. 20 000 kroner. Det nødvendige
beløp vil det bli søkt om på kirkens budsjett
for kommende budsjettår og så er det å
håpe at de bevilgende myndigheter bevilger
det nødvendige beløp. Går dette i orden kan
gravkammeret reises i løpet av sommeren.
Det er viktig å få løst denne sak. Erfaringen viser at det er et stort behov for et
gravkammer, hvor kistene kan stå til begravelsesdagen.
Begravelsene vil så gå fra kirken, for de som
ønsker det.

Menighetsrådet vil søke den nødvendige
arkitekthjelp slik at gravsted hvor bårene
kan stå til begravelsen.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1958
DET NYE MENIGHETSRÅDET
hadde konstituerende møte i prestegården
onsdag 5. febr. Lærer Jens Barland ble valgt
til formann. Ole Dobbe ble valgt til nestformann. Thomas Rønning er formannskapets
representant i Menighetsrådet.

Sannidal menighetsblad nr. 3 1958

Fra
soknepresten
VI MINNER OM
innsamlingen til ny messehakel. Innsamlingen
avsluttes
midt i april. Målet er ca.
om
reduksjon
i
925,- som den nye messehakelen vil koste.
Bondekvinnelaget er behjelpelig med
prestestilling
innsamlingen
og henvendelse kan skje til

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de støtter oss!

kretsmennene, til formannen Ingeborg
Fuglestvedt
eller til presten.
Bispedømmene
må spare

Sannidal menighetsblad nr. 4 1958

inn prestestillinger. I Bamble
prosti
KR. 20
000,-mister vi en halv pretil bygging
av nytt gravkammer
er ført opp
stestilling.
Det er prestene
i
på forslag til kirkebudsjett for 1958/59.
Sannidal oghar
Kragerø
som med
førstarMenighetsrådet
vært i kontakt
kitektene
Ugland ogskal
Thorne,
Arendal,
og fremst
dekke
oppsom
har tatt på seg oppdraget å komme med
der vi mister presteressurser
forslag til tegning.
i prostiet.
Presten
i Sannidal

Sannidal
menighetsblad
nr. 4 1958
blir nå også prest i Kroken,
DEN NYE MESSEHAKELEN
med
flere tjenester
i Kroken
er sikret. Formannen
i Bondekvinnelaget
fru Ingeborg
Fuglestvedt
kunne
her en
og i Drangedal. Prestene
i dag
fortelle at beløpet kr. 925,- var kommet
Kragerø skal ha noen flere tjeinn. Bestillingen på den nye messehakelen
nester
Og
Sannidal
er sendt
innitilSannidal.
Den Norske
Husflidsforeningen
i Oslo. Messehakelen
blir i grønt
kommer
til å miste prestereslinstoff og leveringstiden blir 6-8 måneder.
første
omgang
måtavi
Så tilsurser.
høsten Iregner
vi med
at vi kan
den
i bruk.
legge ned salmekveldene som
Vi takker Bondekvinnelaget som har vært
har vært en gang hver måned.
så elskverdig å stå for innsamlingen. De
Også
lysmessa
konfirhar gått
inn for
den medmed
fullt hjerte.
– Og
hjertelig
takk
til
hver
enkelt
giver.
mantene i november er avlyst.
Vi vil bringe et bilde i Menighetsbladet
På nye
litt messehakelen
lengre sikt vil
trolig
av den
når det
den er
ferdig.
Ellers
vil
den
bli
lagt
frem
i
kirken
slik ati de
bli noen færre gudstjenester
som ønsker
Sannidal kirke.
det kan se nærmere på den.


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:

29.04.18 Edvard Tisjø-Teigen
29.04.18 Wilma Nyhus-Abrahamsen

DØDE:

06.03.18 Isak Waasjø	 f. 1930
07.03.18 Arnold Lindkjenn	 f. 1932
12.03.18 Sigurd Paus	 f. 1926
14.03.18 Per Ole Sørum	f. 1942
18.03.18 Edel Jensine Johnsen	 f. 1927
02.04.18 Glenn Dunseth		
	
f. 1966 - gravlagt Vennesla
08.04.18 Magna Johanne Wallmark
	
f. 1924
20.04.18 Alf Gunnar Hegland	 f. 1933
22.04.18 Birgit Marie Halvorsen		

f. 1926 - gravlagt Grefsen
23.04.18 Herman Peder Mostad	 f. 1935
01.05.18 Per Åge Bråtvannsdal	 f. 1936
04.05.18 Erling Auråen	 f. 1924
20.05.18 Bjørg Mindrebø	 f. 1930
28.05.18 Lasse Løvstad	 f. 1969
03.06.18 Knut Berulf Nordbråten f. 1950
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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:
Mandag og torsdag fra kl. 08.00 - 15.30
Telefon : 35 99 21 97
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:
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Trosopplærer:
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Sannidal kirke og
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
JULI

1.juli: 6. søndag i
treenighetstiden
(Aposteldagen)
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.
Offer til Skjærgårds Music
and Mission
15.juli: 8. søndag i
treenighetstiden
Sannidal bygdetun
kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp.
Mecky Wohlenberg.
Offer til menighetsarbeidet
22.juli: 9.søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Harald Monsen.
Offer til
Kirkens Bymisjon i Kragerø

AUGUST

5.august: 11. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Gudstjeneste.
Arne Lauvhjell
Offer til Det norske
Misjonsselskaps arbeid i
Thailand

19.august: 13. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste. Kjetil Helland.
Offer til KRIK – Sannidal og
Kragerø.

30. september: 19. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00:
Høsttakkefest.
Mecky Wohlenberg.
Offer til misjonsprosjekt.

26.august: 14. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg.
Offer til menighetsarbeidet

OKTOBER

SEPTEMBER

14. oktober: 21. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke
Ungdomsgudstjeneste.
Sven Ludvigsen.
(klokkeslett ikke bestemt)

9. september: 16. søndag i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Konfirmantpresentasjon.
Gullkonfirmanter.
Mecky Wohlenberg. .
Offer til orgelfondet
23. september: 18. søndag i
treenighetstiden
Friluft kl.11.00:
Speiderens natursti.
Mecky Wohlenberg.

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

7. oktober: 20. 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

