Årsmelding for Sannidal menighet år 2018
ANSATTE
Ansatte i menigheten har vært:
Michael Wohlenberg - sokneprest
Robert Czyz - organist
Palmar Moltu – kirketjener
og kirkegårdsarbeider
Kari Skarvang – klokker
og menighetssekretær
Sven Ludvigsen – trosopplærer
MENIGHETSRÅD 01.01.18 – 31.12.18
Øyvind Barland
Hildegunn Wangen
Anne Vollebæk Lofthaug
Stig Bråtane Lemvik
Kjell Vidar Andreassen
Trond Olsen
Michael Wohlenberg
Berit Skilbrei

leder
nestleder

sokneprest
1.varamedlem

Sekretær har vært Kari Skarvang
Det har vært 10 møter, 98 saker er behandlet.

REPRESENTANTER TIL RÅD OG UTVALG
Kragerø kirkelige fellesråd: Kjell Vidar Andreassen - medlem
Hildegunn Wangen – varamedlem
Prostirådet:
Kjell Vidar Andreassen
Helena Eikenes (vararepresentant)
Trosopplæringsutvalg :
Berit Skilbrei (leder), Liv Ingun Jørgensen,
Anne Vollebæk Lofthaug og Torhild Barland.
I tillegg har soknepresten vært med på alle møter.

Menighetsbladets redaksjon:
Hildegunn Wangen, Torill Bjørn og Kari Skarvang
Menighetsbladets distributører i Sannidal:
Olaf Skarvang, Lars Jacob Moe, Stig Bråtane Lemvik,
Reidun Waasjø, Ruth Kristensen, Marit Halvorsen,
Trond Stensvold, Kari Moe, Irene Farsjø Dal, Maria Wastøl,
Anlaug Dobbe og Elfrid Dobbe.
Bevertningsgruppene: Berit Skilbrei (leder), Marit
Skarvang, Astrid Wastøl, Liv Ingun Sandvær Jørgensen,
Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Marit Halvorsen,
Ingebjørg Moe, Kari Lien, Lisbeth Lønne, Elfrid Dobbe,
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Solveig Stensvold, Ingfrid Dalen, Kersti Sule Andersen, Anlaug Dobbe, Anne Sofie Aardalen, Ellen
Bjerva, Torhild Barland, Helena Eikenes, May Brit Lie Altena, Kirsten Skarvang, Ellen Dobbe,
Torill Bjørn, Anne Synnøve Grønstad, Liv Grimsgaard, Solveig Hammerstad og Mette Moe
Fjellheim. I tillegg har foreldre i barnekoret stått for bevertning.
Blomsterpiker : Elfrid Dobbe (leder), Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Astrid Wastøl ,
Marit Skarvang, Kate Kilen, Kjellfrid Enggrav, Ingebjørg Moe, Beatriz Lindheim, Kersti Sule
Andersen og Ellen Dobbe.
Kirkeverter : Ingebjørg Moe (leder), Knut L. Dobbe, Berit Skilbrei, Torill Bjørn, Torhild
Barland, Trond Olsen, Jens Lofthaug, Marit Skarvang, Liv Ingun Sandvær Jørgensen, Kjellfrid
Enggrav, Kate Kilen, Elfrid Dobbe, Olav Bråtane, Anne Vollebæk Lofthaug, Anlaug Dobbe, Marit
Halvorsen, Lars Jacob Moe, Helena Eikenes, Solveig Stensvold, Ellen Dobbe, Trond Stensvold,
May Brit Lie Altena, Kersti Sule Andersen, Sigrunn Bråtane, Stig Bråtane Lemvik, Hildegunn
Wangen og Knut Torgny Dobbe.

Gudstjenester.
Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en
menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. kirken.no
I løpet av året har det vært 40 (38) gudstjenester på søn- og helligdager. Av de til sammen 50
(42) har 43 (35) vært i Sannidal kirke. Det har vært gudstjenester også på andre steder i soknet
– og variasjon i innhold og karakter.


















2 gudstjenester + 17 andakter ved Omsorgsboligene / Bokollektivet i Sannidal
Familiegudstjenester med deltakelse av barnekoret og utdeling av 4- og 6-årsbøker.
En lekmannsgudstjeneste.
Ung Messe - med konfirmanter og Juntos
Gudstjeneste på Kjølebrønd Bedehus 2. påskedag
Konfirmasjonsgudstjeneste
Markering av Skaperverkets dag – gudstjeneste utenfor kirken
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i prostiet i Gautefall fjellkirke og
fellesgudstjeneste i Kragerø kirke ifm avskjed med prost Bente Heibø Modalsli. (ikke
med i statistikk)
Friluftsgudstjeneste med dåp, på Bygdetunet.
Friluftsgudstjeneste på Bygdetunet i forbindelse med speidernes natursti.
Høsttakkefest – med salg av høstens grøde til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand
Allehelgensgudstjeneste.
Presentasjonsgudstjeneste for og med konfirmantene.
Julemusikk/ musikkgudstjeneste med kirkens egne kor.
Fredsmesse i kirken – Sannidal ungdomskole
Skolegudstjeneste med Sannidal barneskole
Julegudstjenester; Familiegudstjeneste med barnekoret og Juntos, høytidsgudstjeneste i
kirken og gudstjenester på bokollektivet og omsorgsboligene.

Det har vært en nedgang i antall gudstjenestedeltakere, fra 3953 i 2017 til 3559 i 2018.
Antall nattverdgjester har imidlertid økt fra 360 i 2017 til 523 i 2018.
KIRKELIGE HANDLINGER
 Det er foretatt 6 (3) vigsler i Sannidal kirke.
 17 (25) personer er døpt
 Det har blitt forrettet 30 (24) begravelser i Sannidal.
2

Åpen kirke – kveldsbønn: Det har også i 2018 vært tilbud om åpen kirke og kveldsbønn

på torsdager. Her spilles det rolig klassisk musikk, det er rom for lystenning, refleksjon og bønn.
Stor takk til Stig Bråtane Lemvik som har ansvar og ledelse.

Konserter/sangkvelder.

26.04.18:
Vårkonsert – Barnekoret og Juntos
11.05.18 og 09.10.18: Sangkvelder ved Gunnar Ajer
21. og 22.12.18:
«Jol i mi song». Konsert ved Karl Holte Aarø og venner.

Bedehus- og møtevirksomhet.

På bedehusene på Mo og i Kjølebrønd er det jevnlig møtevirksomhet, Mo misjonsforening har
ukentlige torsdagsmøter. Kjølebrønd bedehus feiret sitt 100-årsjubileum i august dette året, og
hadde også sin tradisjonelle familiejuletrefest 3. juledag.
Det er flere misjonsforeninger i bygda og bibelgrupper i hjemmene. Mange av menighetens
medlemmer har sin faste tilknytning til disse.

Korvirksomhet.
Menighetskoret Laudate øver i Kirkestua hver uke.
Laudate har deltatt ved flere gudstjenester i Sannidal kirke og har i løpet av året sunget flere
ganger på Bokollektivet og omsorgsboligene i Sannidal. Robert Czyz er dirigent.
Anne Åkre og Elfrid Dobbe er ledere for koret.
Høsten 2018 ble det etablert et nytt gospelkor. Koret ledes av Kristin Wohlenberg, og har rundt
15 medlemmer. Koret opptrådte ved musikkgudstjenesten i kirken 9. desember.
Sannidal kirkes barnekor og JUNTOS- Sannidal Soul Children – se barne- og ungdomsarbeid.
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Barne- og ungdomsarbeid.

Korvirksomhet: Sannidal kirkes Barnekor og JUNTOS - Sannidal Soul Children er
en svært viktig del av menighetens liv og virksomhet. De har ukentlige øvelser,
og gleder og inspirerer ved gudstjenester. Vi er takknemlige for dyktige og trofaste
ledere.
Sannidal kirkes barnekor/ Sannidal Soul Kids øver i Sannidal kirke
hver torsdag og hadde i 2018 17 medlemmer. Hildegunn Wangen er korets faste dirigent, og
hun utøver fortsatt sin oppgave med dyktighet og stort engasjement. Margrete Wangen og Erle
Bråtane Bjørgan har vært lydteknikere for barnekoret.
Koret meldte seg i 2017 inn i ACTA og har fått nytt navn – Sannidal Soul Kids. Fremdeles vil vi
nok omtale dem som «barnekoret»!
Barnekoret har deltatt på 5 familiegudstjenester og på vårkonsert i Sannidal kirke. Vårsesongen
ble avsluttet med sang ved gudstjenesten i Sannidal kirke 17. mai. Noen av medlemmene var
med på Barnegospel-festivalen i Kragerø i oktober måned. I desember var det tid for
julegudstjeneste for barneskolen, julemusikk i Sannidal kirke samt gudstjeneste på julaften.
Sannidal Soul Kids har også sunget to ganger på Furubo, Helle. Dette blir satt stor pris på blant
beboerne der.
Juntos – Sannidal Soul Children
Juntos har ukentlige øvelser på
samme ukedag som barnekoret.
Korene har felles andakt, som
henholdsvis start og avslutning
på øvelsene.
Juntos deltok på LysVåkengudstjeneste i februar og Ung
Messe/samtalegudstjeneste i
april.
Første opptreden på høsten var
ved konfirmantenes
presentasjonsgudstjeneste i
september.
I oktober deltok de på
SoulChildren-festival i Oslo, og
denne gangen ble det lagt opp til
felles busstur og overnatting med
Angels fra Hellekirken og
Kragerø SoulChildren fra
bedehuset i byen. Et vellykket
samarbeid som gjorde
planlegging og gjennomføring
enklere.
Koret sang ved
julemusikkgudstjenesten i
Sannidal kirke, og ved
julaftensgudstjenesten.
Vi takker for engasjement og
arbeidstimer som korlederne
Hildegunn Wangen, Kristin og
Mecky Wohlenberg legger ned
for Juntos. Kari Skarvang ivaretar økonomien for korene. Juntos har i 2018 hatt 13 medlemmer.
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SMUK - SannidalMenighetsUngdomsKlubb har i 2018 hatt ukentlig virksomhet i vår- og
høsthalvåret. Veldig gledelig at det fra høsten har vært et stabilt høyt deltakerantall på
klubbkveldene. Rundt 50 ungdommer har vært en del av miljøet denne høsten. Den store
tilstrømmingen har fått styret i SMUK til å innlede en samtale med styret for Mo bedehus, med
tanke på å bruke bedehuset som base for klubbkveldene.
Noe av det som har skjedd i løpet av
2018:
 Tur til Gautefall sammen med
KRIK i januar.
 Ake- og skitur på Torsdal
 16. mai arrangement på
Lundereid
 Mange ulike temakvelder i
Kirkestua
 SMUK deltok på Fjordglimt
sammen med
konfirmantene.
 Overnattingsparty på Mo
bedehus
 Juleavslutning på Mo bedehus.
Nytt SMUK-STYRE fra høst 2018:
Styreleder: Tor Harald Aanstad Olsen

Nestleder: Ragna Bråtane Lemvik
SOME-ansvarlig: Erle Bråtane
Bjørgan / Simen Aas
Sekretær: Samuel Sule Andersen
Styremedlemmer: Kristian Barland, Leif Jørgen Brødsjømoen, Artur Lobocki, Hanna
Dobbe, Solveig Pedersen, og Olav Bråtane Lemvik.
Ressursgruppe for SMUK som skal ta ansvar for gjennomføringen av visse deler av SMUKs
virksomhet: Øyvind Barland, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Sven T. Ludvigsen, David

Hatland, Jonatan Grimstad og Oddvin Skilbrei.

KRIK (Kristen Idrettskontakt) Kragerø.
KRIK Kragerø er en gjeng med idrettsglad ungdom som samles i Sannidal Samfunnshus hver
onsdag. Kveldene inneholder ballspill, lek og andakt. KRIK har et godt samarbeid med SMUK, og
har noen felles arrangementer.
Barneklubber.
Onsdagsklubben på Mo har i 2018 hatt 14 (28) betalende medlemmer - mange ledere - og her er
det aktivitet hver 14. dag i skoleåret. Mange barn har benyttet seg av dette tilbudet. I 2018 har
det kommet barn både under og i skolealder. Solveig Stensvold, Sigrunn Bråtane og Anne
Vollebæk Lofthaug er hovedledere – og flere andre hjelper med sang og musikk, aktiviteter og
snekring, bibelformidling (Liv Ingun Jørgensen) og mat.
Forbønnstjeneste. Det er organisert en forbønnstjeneste for hver enkelt konfirmant.
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Trosopplæring.
Sannidal menighet mottar trosopplæringsmidler som muliggjør trosopplæringsmedarbeider.
Sven Ludvigsen har fram til 31.05.18 hatt et engasjement i 20 % stilling. Dette er fra 01.06.18
videreført til fast 20% stilling, med arbeidsoppgaver særskilt knyttet til konfirmanter og SMUK.
Menighetsrådet er glad for å ha med Sven i dette viktige arbeidet.
Dette er tiltakene som var planlagt og som er gjennomført i 2018:








LysVåken-helg i februar måned.
Høsttakkefest med salg av markens grøde til inntekt
for Thailandprosjektet. 5-åringer invitert til
gudstjenesten.
Familiegudstjeneste der 4-åringer ble innbudt.
Utdeling av Min Kirkebok 4.
Familiegudstjeneste der 6-åringer ble innbudt.
Utdeling av Min Kirkebok 6.
I tillegg – som alle tidligere år:
Dåpssamtaler og dåpsgudstjenester. I 2018 var det
17 dåp i Sannidal kirke. Det brukes dåpslys /
lysestake og en dåpsbok som dåpsbarna får i gave. I
tillegg får de dåpsservietten, som er laget på
Madagaskar. Gjennom dette støtter vi et
kvinneprosjekt der.
Konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon.
Det var 27 (21) ungdommer som ble konfirmert i
Sannidal kirke lørdag 5.mai 2018.
Konfirmantene året 2018/19 hadde overnattingstur
til Fjordglimt leirsted i september – der Hellekonfirmantene og ungdomsklubben SMUK også var
med.

Trosopplæring skjer også selvsagt gjennom arbeidet som gjøres i Onsdagsklubben, i korene og
på SMUK og KRIK. Det er god grunn for menigheten til å være takknemlig for alt det flotte som
skjer i disse sammenhengene. Takk til prest og dyktige og trofaste frivillige som muliggjør dette.
MISJON.
Sannidal menighet støttet i 2018 to diakonale prosjekter.
Prosjekt ” Nådehjemmet i Thailand” - gjennom Det norske Misjonsselskap – har fått støtte
med min. kr. 10.000 pr år fra 2006. Avtalen er foreløpig forlenget ut 2019. Sannidal menighet
sendte i 2018 kr. 14.773 (12.285) til dette formålet.
Prosjektet støtter gravide ugifte kvinner, som i Thailand ofte blir utstøtt av sin familie. På
Nådehjemmet kan de være under svangerskapet - og få hjelp og omsorg der. Staben der kan
hjelpe dem å få kontakt med familien sin igjen og komme hjem etter at barnet er født. Noen får
også hjelp til adopsjon hvis det er den beste løsningen.
Prosjektet Funksjonshemmede i El Alto – Bolivia har gitt hjelp til de svakeste av de svake i
landet, de funksjonshemmede. Dette prosjektet satset tungt på holdningsskapende arbeid, ved å
gi kommunene både faglig og økonomisk støtte slik at denne utstøtte gruppen kan få den hjelp
de har krav på etter boliviansk lov. Prosjektet – som er i regi av Misjonsalliansen - ble i 2018
faset ut fordi NORADs kontrakt i Bolivia avsluttes. Bolivia hører ikke til de fattigste landene i
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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.
Sannidal menighet har i løpet av de fem årene som har de har støttet prosjektet bidratt 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. Prosjektet ble i 2018 støttet med kr. 4.308 (12.298).
Menighetsrådet valgte høsten 2018 å gå inn i et nytt prosjekt, i en annen verdensdel, og vil fra
2019 gi sin støtte til Normisjons arbeid i Senegal.

ØKONOMI
Sannidal menighet har en trygg og god økonomi.
Regnskapsåret 2018 gav et underskudd på driften på kr. 23.598.

Sum eiendeler (bankinnskudd pr.
01.01.2019
- Herav rest milliongave
- Avsatt til bundet fond (Les
Miserables)
- Orgelfond
- Skyldig offer/leverandørgjeld
+ Utestående fordringer
Netto driftsmidler og ubundne
fond pr. 01.01.2019
Herav renter avsatt til ubundet
fond
Regnskapsmessig
mindreforbruk 2017
Regnskapsmessig merforbruk
2018

2018-tall

2017-tall

461.346

496.167

0

31.236

0

10.202

52.811
16.994
1.834

37.641
5.950
5.833

393.375

416.971

0

2.854
43.072,57

23.598

Regnskapet føres av Kragerø Kommune og blir revidert av Telemark Kommunerevisjon.
Det er ved kirkeofringer i 2018 samlet inn kr. 48.297 (58.835) til egen menighet, av dette
kr. 14.974 til orgelfondet.
Det er samlet inn kr. 68.387 (86.139) til andre formål. I det sistnevnte beløpet ligger blant annet
våre to misjonsprosjekter.
Rest av milliongaven som menigheten fikk av ekteparet Ginsberg i år 2000 ble i 2018 brukt til
nye møbler i våpenhuset.
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Annet:
Prestesituasjonen:
Prestesituasjonen i soknet er fremdeles krevende. Soknepresten har fremdeles to sokn å ha
tjeneste i, og to menighetsråd og to fellesråd å forholde seg til. Det er positivt og gledelig at Sven
Ludvigsen har gått inn i konfirmantarbeidet i Sannidal, dette er til stor hjelp.
Sannidal kirke/Våpenhuset:
Etter at brannsikrings-anlegget ble installert i kirken i 2013 har menighetsrådet jobbet med å få
våpenhuset til å fremstå både vakkert og funksjonelt. Anlegget frarøvet oss garderobe og skap,
og utseendemessig ble det en dårlig løsning. I 2017 laget Skilbrei Bygg ny vegg under trappa. I
2018 kom det nye møbler på plass; garderobeløsning, sittebenk, skap og bord. Møblene er
produsert i Sannidal, av møbelsnekker Einar Måhr. Det er bestilt nytt teppe som erstatning for
teppet som ble vannskadet. Våpenhuset har blitt det rommet vi ønsket det skulle bli, vakkert og
funksjonelt. Det mangler bare litt bedre belysning, og kanskje en oppslagstavle.

Kirkestua: Det lille huset ved kirkegården inneholder kontorer for kirketjener, prest og
sekretær. SMUK har sine klubbkvelder i andre etasje. Kirkestua er mye brukt, til møter i
menighetsråd og andre utvalg, til samtaler og til annen møtevirksomhet. Toalettene i
underetasjen, samt kirketjeners kontor trenger i høy grad oppgradering, og dette arbeidet blir
utført i 2019.
Orgel og orgelkomite. Orgelet i Sannidal kirke «skranter», og oppleves som et krevende
instrument for de som bruker det. Det langsiktige arbeidet med å få på plass et «nytt»
instrument har vært i gang fra 2016. Orgelkomiteen har diskutert seg fram til å jobbe spesielt
med et alternativ som innebærer tilbakeføring til Hollenbach-orgel, denne typen instrument var
det første som fantes i Sannidal kirke. Martin Pearson, tidligere rådgiver for kirkemusikalske
saker i bispedømmet, er innleid som konsulent.
Når orgelkomiteens forslag foreligger skal det behandles av menighetsråd og fellesråd, og så
avhenger dette prosjektet selvsagt av finansieringen.
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Kragerø Kirkelige Fellesråd har meldt inn behovet for nytt orgel i Sannidal kirke, og har søkt
kommunen om tilsammen 2,1 millioner kroner over 3 år til dette formålet. Det er bevilget kr.
700.000 i 2019. Sannidal menighetsråd har opprettet en orgelfondkonto, og i 2018 har det vært
flere ofringer til dette formålet.
Automatisk klokkeringing.
Vernerunden i 2014 avdekket et stort behov for å få installert automatisk klokkeringing i bl. a.
Sannidal kirke. Fysisk tung og ensidig arbeidsbelastning samt høyfrekventlyd fra klokkene
oppfyller ikke dagens HMS-krav.
Et flertall i menighetsrådet ønsker at kulturen med manuell klokkeringing bør bevares, spesielt
er dette viktig i kommunens eldste kirkebygg. Det ligger an til å bli mulighet for både automatisk
klokkeringing og manuell håndringing.
Les Miserables.
I februar måned dro mange fra menigheten med buss til Oslo for å se musicalen Les Miserables.
Turen kom i stand etter initiativ fra Sven Ludvigsen, og var i utgangspunktet tenkt som et ledd i
trosopplæringen for aldersgruppen 16 –18, samt konfirmanter. Det ble i stedet en tur for
voksne, med deltakere langt ut over Sannidal menighets grenser. Turen ble en god sosial
opplevelse, med mange inntrykk fra nådefortellingen om «De elendige».
Sannidal menighetsblad, har også i 2018 kommet ut med 4 nummer.
Bladet har en tilfredsstillende økonomi, med bidrag i form av annonseinntekter og gaver fra
enkeltpersoner. Ca. 100 eksemplarer blir sendt utenbygds – og de resterende 800 blir lagt i
postkassene av frivillige distributører. Takk til dere!
Bladet legges også ut på nettet – på www.sannidalkirke.no og på www.kragerokirkene.no
Redaksjonskomiteen takker for bidrag i form av ord, bilder og kroner.
Sannidal kirke på nettet.
Sannidal kirke og menighet har egen hjemmeside: www.sannidalkirke.no
I tillegg er Sannidal kirke på Facebook. («Sannidal kirke» og «Sannidal kirke og menighet»)
En omtale av Sannidal menighet finnes også på internettadressen www.kragerokirkene.no
Takk.
Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk til alle dere som gjør en innsats for at menigheten
skal fungere med all sin virksomhet. Vi vet at mange av dere har gjort en tjeneste i menigheten
over flere tiår. Takk til de ansatte. Takk også til dere som ikke er nevnt med navn i årsmeldingen,
men som vi vet gjør en tjeneste i det stille. Takk for bønnetjeneste og praktisk hjelp. Takk til dere
som bruker masse av tida deres til å ta vare på barn og unge gjennom å lede kor og klubber.
Takk til dere som kommer til gudstjeneste.
Sannidal, 31. januar 2018
Øyvind Barland

Kari Skarvang

Leder Sannidal menighetsråd

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