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Det kimer nå til julefest,

det kimer for den høye gjest,

som steg til lave hytter ned

med nyårsgaver: fryd og fred.
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Frykt ikke mere!

Evig er han med.

Troens øye ser det:

Han gir liv og fred.
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«Jeg tror på syndenes tillatel-
se!» - bekjente en konfirmant 
en gang. Det var kanskje ønske-
tenkning? Men på gudstjenes-
ten bekjenner vi oss til synde-
nes forlatelse. Dette er mer enn 
en tørr læresetning. 

For mange år siden gikk Terje 
Pedersen, Gunnar og Henning 

Naas og undertegnede på ski i Setes-
dalsheiene. Den andre dagen skulle 
vi gå til Josephsbu, ca 20 km. Her var 
det ikke merket løype, så vi hadde 
kart og kompass. Først snødde det 
tett.  Så snødde det tettere. Og så kom 
tåken. Hele dagen gikk vi slik, kun på 
kompasskurs. Jubelen var stor da vi 
endelig sto ved hyttedøra. Men uten 
kompasset hadde vi vært fortapt. 
 Det kan være ganske kronglete å 
finne fram i livet også. I de 10 bud 
spesielt, og i Guds ord generelt finner 
vi hva som er Guds gode plan og vilje 
for oss. Jeg tror vi mer enn noen gang 
trenger en slik forankring.
 En same fikk spørsmål av en journa-
list om han noen gang hadde gått seg 
vill oppå vidda. «Nei» sa Samen. «Jeg 
har nå aldri gått meg vill. Men det har 
nå hendt at jeg ikke har visst hvor jeg 
har vært en to tre dager.» Det er fort å 

gå feil, både på Vidda og i livet. 
 Bibelen sier at vi alle i utgangs-
punktet er på villspor. I Romerne 3:23 
skriver Paulus: «for alle har syndet, og 
de har ingen del i Guds herlighet»
 Men verset slutter heldigvis ikke 
der. Det fortsetter: «Men ufortjent og 
av hans nåde blir de erklært rettferdi-
ge på grunn av forløsningen i Kristus 
Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram 
for at han ved sitt eget blod skulle være 
et sonoffer – for dem som tror. Slik ville 
Gud vise sin rettferdighet. For tidligere 
hadde han i sitt tålmod båret over med 
de syndene som var begått. Men i vår 
tid ville han vise sin rettferdighet, både 
at han selv er rettferdig, og at han 
erklærer den rettferdig som tror på 
Jesus.» (Rom.3:24-26)
 Jeg vet ikke hva du har tenkt å gjøre 
i påska. Uansett håper jeg at du benyt-
ter anledningen til å kose deg og lade 
batteriene. Enten det er på hytta, i 
båten eller hjemme i solveggen. Men 
hva med vårt indre velvære? Hva med 
litt spa for hjertet? Unner vi oss det 
privilegiet å tro på Syndenes forla-
telse? Johannes skriver i sitt første 
brev: «Men dersom vi bekjenner våre 
synder, er han trofast og rettferdig, så 
han tilgir oss syndene og renser oss for 
all urett.» 
 Mange synes Langfredags-budska-

«Jeg tror på syndenes 
forlatelse»



3Sannidal MenighetSblad nr. 1 – 2019

pet om Jesu død på korset er tungt og 
dystert. Men påsken er en mulighet 
til å starte på nytt med blanke ark. 
Verden er full av mennesker som 
nesten ville gjort hva som helst for å 

få en anledning til å starte på nytt. 
 Nå er det påske. 
Grip dagen og Syndenes forlatelse.

Øyvind Barland. 
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- Nok en gang takk for velkom-
sten, sa en smilende Gunnar 
Ajer (f. 1965), da han søndag 
10. mars enda en gang besøkte 
Sannidal kirke.

Konserten var hans tredje og skal 
vi tro publikums tilbakemeldin-

ger er det utvilsomt et ønske om nye 
opptredener. Ellers er Gunnar Ajer 
kjent for den vanlige kirkebesøkende 
som organist og det er ikke få som har 
hatt glede av hans musikalske ferdig-
heter og kvaliteter både ved gudstje-
nester og bryllup i Sannidal.
 Mye musikk har vært formidlet og 
gitt glede gjennom Sannidal kirkes 
nesten 250 - årige historie og Gunnar 
Ajers vakre og stemningsfulle melo-
dier tonesatte et vakkert musikalsk 
landskap denne kvelden, og hans 
usedvanlige gode formidlingsevne 
gir bredde og mangfold til det kristne 
budskapet
 Ajer er for tiden også i gang med å 
fullføre en ny CD utgivelse og det er 
trolig mange som gleder seg. Tidli-
gere har han utgitt flere cd ’er i ulike 
sjangere, både religiøse folketoner og 
salmer, bedehussanger, country og 
negro spirituals, og for alle som er på 
nett finnes det også en rekke sanger 
med Ajer som f,eks ligger på YouTube. 

 Hans musikalske bidrag er preget 
av inderlighet og ro, og selvsagt håp - 
og etterlater seg spor som gir vinger 
til refleksjon over livets små og store 
øyeblikk.
 Og når musikalske sjangre blandes 
som Gunnar Ajer gjør det, skaper han 
gjenkjennelsens glede for både blikk 
og ører, som forhåpentligvis også kan 
glede seg til et nytt besøk. 
 Dan Lyngmyr.

Velklingende besøk fra 
Lunde.
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Min
salme

Dette er en salme jeg er veldig glad i. Både teksten og melodien uttrykker 
kontrastene i livet. Det finnes dager og perioder med mye glede og 

energi, men også perioder som er tunge der man kan føle seg svak og 
sårbar. Sangen understreker at uansett skal lovsangen synges og livet 

leves til Guds ære! Det er fint å tenke på og ha med seg!
 For meg som er glad i å synge, er dette en sang som blir ekstra 

meningsfull, og som stadig både nynnes, synges og spilles. 

 Ellen Stensvold 

Jeg vil gi deg, o Herre
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang, 

jeg vil takke deg med mine ord, 
for din nåde som er uten grenser, 
og for godhet og kjærlighet stor. 

Refreng: Jeg vil gjøre mitt liv til en 
lovsang for deg, 

la hver tone en hyllest til deg være, 
og i dager med glede og dager med 

sorg 
vil jeg leve hver dag til din ære!

Ingen annen er verdig den sangen. 
Bare du, Herre, eier min sang, 

og i himlen skal lovsangen lyde 
til din ære en evighet lang.

Og om sangen iblant skulle stilne 
og forstyrres av uro og strid, 

Herre, åpne på ny mine øyne, 
så jeg ser at hos deg er min fred.

Norsk Salmebok 2013 nr. 383
T: Christer Hultgren 1978 • O: Per Ole Hagen 1978 • M: Christer Hultgren 1978
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For flere år siden flyttet Kirkens By-
misjon kafeen i Grandbakken ned 

til mere sentrale strøk, til den gamle 
bensinstasjonen i P.A.Heuchs gate. 
Kafeen har gått gjennom flere oppgra-
deringer og ansiktsløftninger og er blitt 
et svært trivelig møtested. Det er viktig 
å understreke at dette er et tilbud for 
alle. Så stikk innom, da vel!

Mandag og onsdag er det lunsjkafe 
med smørbrød og kaker. Tirsdag er 
det gjerne suppe, og torsdag stor mid-
dag - skikkelig heimelaga og skikkelig 
populært. God mat og god stemning!
Vi er nesten 40 frivillige - her er 
kjønnsbalansen i orden - og på kafeen 

er vi organisert i faste arbeidslag. Å 
gjøre en jobb for Kirkens Bymisjon er 
positivt og meningsfylt, og mottoet 
deres: ”Ingen er bare det du ser”, er det 
ikke vanskelig å slutte seg til.
Flere frivillige ønskes velkommen - ta 
gjerne kontakt med virksomhetsleder 
Kari Sveberg eller kafeansvarlig Anne 
Cathrine Sjøberg.
 Gudveig Eikeland,  
 Ingebjørg Moe, Torill Bjørn.

Sannidøler i sving på  
Bymisjonskafeen

Kan en gammel bensinstasjon 
forvandles til en intim og koselig 
kafe?

Bjørn Andersen , Nils Arne Tveit og  
Gudveig Eikeland.

Inger Støyl Nilsen og Vidar Nilsen.

Gudveig serverer.
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I vinter har det vært full aktivitet og 
nå er toalettene og arbeidsrom ak-

kurat ferdigstilt. 
 Tidligere var det ikke toalett tilpasset 
universell utforming i tilknytning til 
kirken. Kirken skal romme alle grup-
per mennesker i samfunnet og det er 
gledelig at toalett tilpasset universell 
utforming nå endelig er på plass. I til-
legg til dette er det også laget enda et 
nytt toalettrom, begge to med direk-
teadkomst fra yttervegg. 
 Kontor/spiserom, samt toalett og 
garderobe til kirketjener/kirkegårds-
arbeider er også rehabilitert. Rom-
men var små og lite hensiktsmessige 
planløsninger og det var et stort behov 
for oppgradering.
 Både arbeidsrom og toaletter er nå 
blitt innbydende og praktiske, i tidsrik-
tige materialer og farger.

Anne-Mette Andersen Bamle,  
kirkeverge i Kragerø.

Rehabilitering av  
kjelleretasjen i kirkestua

Kontor – før.

Kontor – etter.

Toalett – før. Toalett – etter.
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Den første helga i mars fikk menighe-
ten besøk fra Hedemarken. Det var 

ungdommer fra gospelkoret Rosett som var 
på tur. Dette koret hører hjemme i menig-
hetene Romedal og Vallset i Stange (Derav 
navnet Rosett). I årene 1989 – 1996 bodde 
jeg og Mecky i Vallset, og vi startet dette ko-
ret i 1991. Derfor var det ekstra stort og spe-
sielt for oss at de ville komme på besøk. Det 
er selvsagt ikke de samme kormedlemmene 
som den gangen vi inviterte konfirmanter 
og andre unge til gospelkor i Vallset kirke i 
-91, men det morsomme er at 3 av ungdom-
mene som kom hit, er barn av 3 som var 
med den gangen – og nå er det de som er 
konfirmanter. I tillegg er jeg fadder til den 
ene av dem, så da skjønner dere kanskje at 
det var et litt spesielt hyggelig besøk for vår 
del? Denne helga kom de altså til Sannidal 
og fikk møte ungdommer i kirka vår. 
 Fredagskvelden «booka» de inn i kjer-
kestua og syntes den var så koselig, lun 
og varm. Etter litt installering der, blei de 
ønska velkommen på SMUK på bedehuset. 
Der var de raskt i gang med bli-kjent-leker, 
etterfulgt av deilige nachos samt bibelfilm 
og fin andakt ved Kristian. 
 Lørdag brukte de formiddagen til korø-
velse i kirka. Så dro vi ned til Kragerø og så 
på utsikten fra Steinmann og ruslet litt i 
sentrum. Dagen gikk fort, og etter en rask 
lunsj i Sannidal, bar det tilbake til Kragerø 
og Aloha Poolparty i svømmehallen – et 
fellesarrangement for ungdommene i alle 

Kragerøs kirker. Og her var det Hawai-
istemning! Det var blomster, det var bast-
skjørt, stripete badedrakter og oppblåsbare 
badeleker. Det var DJ, konkurranser og 
kjempefest! Etter badinga fortsatte arran-
gementet i Løkka, med god mat, klatrevegg, 
lovsang og andakt. Jeg tror ungdommene 
fra Stange syntes de var heldige med valg av 
helg! 
 Søndag deltok de på Gospelmesse i San-
nidal kirke. Her var også Sannidal Soul Kids 
og Juntos med, så det blei mye fin sang! 
Juntos og Rosett sang to sanger sammen: 
Oh Happy Day og You raise me up. Vi vil 
sende en takk til Rosett gospelkor for at 
de kom på besøk. Dere ga oss mye glede og 
flott sang. Takk til SMUK og alle ungdom-
mene som bidro til at de fikk ei så fin helg! 
Det blei spesielt fint for Mecky og meg å 
oppleve dette: To kor med flotte ungdom-
mer som betyr mye for oss, fikk møtes og 
synge sammen om det som betyr aller mest: 
Om Jesus som gir oss en «Happy Day» når 
han tilgir oss alle våre feil – og som reiser 
oss opp og setter føttene våre på fjell, så vi 
kan gå videre med fornyet styrke og glede.  
 Kristin Wohlenberg

“You raise me up so I can stand on moun-
tains, 
you raise me up to walk on stormy seas, 
I am strong when I am on your shoulders, 
You raise me up to more than I can be.” 

Besøk av Rosett Gospelkor 
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Lørdag 2. mars lagde Skjær-
gårds Live Kragerø tidenes 
rusfrie poolparty i Kragerø 
svømmehall.

I utgangspunktet sto «Nedtur 2019» på 
planen. Dette skulle være en ake- og 

vinteraktivitetsdag på Barland gård i 
Kjølebrønd. Men da 2.mars begynte å 
nærme seg smeltet snøen i mer og mer. 
 Da innså gjengen i Skjærgårds Live 
Kragerø at noe måtte gjøres. Resultatet 
ble «Aloha 2019»
 I overkant av 60 ungdommer fra Kra-
gerø, Tvedestrand, Vegårshei pluss et 
kor fra Stange kommune på Hedmark 
tok turen til tropiske Kragerø svøm-
mehall for en helaften med musikk 
bading og høy luftfuktighet. Etterfulgt 
av middag og aktiviteter med Karibisk 
tema på Kragerø bedehus. 
 I tillegg til oppblåsbare badedyr, stri-

pete badedrakter og palmer var også 
musikk en viktig del av kvelden. 
 DJ Hermy hadde nemlig tatt turen fra 
Oslo og leverte fantastisk god musikk 
fra bassengkanten, med publikum 
dansende og plaskende i vannet. 
 Skjærgårds Live Kragerø håper at 
dette vannvittige arrangementet er noe 
som kan gjenta seg flere år fordi dette 
var en kveld de og alle ungdommene 
sent vil glemme!
 Simen Aas

ALOHA 2019
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KONFIRMANTER I SANNIDAL  KIRKE LØRDAG 4. MAI 2019
Johannes Andersen
Maja Eikland
Gaute Brendtøy Finsrud 
Mina Maria Fredriksen
Joachim Hansen
Elisabet Haugen Hulløen
Kjetil Fossen Haugeto
Madeleine Isaksen
Simone Brendtøy Isaksen
Helene Johnsen
Vilde Moen
Helene Sundbø Moldfjell
Storm Hansen Rødelv
Natalie Salvesen
Ola Holte Aarø
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KONFIRMANTER I SANNIDAL  KIRKE LØRDAG 4. MAI 2019

Bildene er fra 
konserten som Team 

Skjærgårds hadde i San-
nidal kirke onsdag  

20. mars. Der var både  
Hellekonfirmanter og San-
nidalskonfirmanter med.   

FOTO: SIMEN AAS
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Karl Holte Aarø og venner fylte Sannidal  
kirke til siste plass ved konsertene rett  
før jul i 2018. Her er Karls egen tekst om  
«kjerka vår».  

Til Sannidal kjerke, julen 2018
Det skinte så godt i fra kjerka vår i kveld. 
Den gamle hvite trekatedral i tømmerkoieskrud. 
Det varma fra kjerka vår. Den gamle og trygge.

Vi strekte oss sammen- kanskje klarere fikk se,  
varmere forstå: 
At vi er likefolk i såmannsko. 
Vi fylte den gamle kjerka vår i kveld og lar det  
lyse i vintermørke. 

Vi er et skaufolk med utstrakte never  
og det er det som hører kjerka vår te. 
Det er det som er vår Sannidal kjerke -
Ei åpen tømmerkoie i vintermørke. 

Det skinner så godt i fra kjerka vår nå. 

Karl Holte Aarø. BI
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SANNIDAL GOSPEL
Disse blide menneskene synger i gospel-
kor! Og noen til, som dessverre ikke var til 
stede da bildet ble tatt. Og koret som lenge 
var uten navn heter altså Sannidal Gospel. 
De øver i Sannidal kirke på mandager, og 
har plass til flere medlemmer, sier dirigent 
Kristin Wohlenberg.
Koret har sunget på to gudstjenester så 
langt i år.
  
«Det er så moro!» sier flere av dem. 
Det merker vi som hører på!  

SANNIDAL SOUL KIDS
Alle som var til stede på gudstjenesten i 
Sannidal kirke den 3. mars fikk høre skik-
kelig god sang av Sannidal Soul Kids! Og 
sannelig hadde de fått seg nye T-skjorter 
også. 

KOR-NYTT!
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På litt over 30 år har nærmere 1000 jenter 
søkt tilflukt på Nådehjemmet i Bangkok og 
fått en ny start på livet i en kritisk og vanske-
lig livssituasjon. Jentene kan komme når som 
helst i svangerskapet og være der til etter 
fødselen.

Denne måneden har jeg vært på Nåde-
hjemmet. Hvilken oase for store og 

små! Møtet med de unge, skjønne gravide, 
og de som nettopp har født, gjør inntrykk. 
Babyene er bare nydelige. Til tross for tøffe 
skjebner og vonde erfaringer i livet, opple-
ver jeg at jentene er både sterke og stolte. 

Hygiene og babystell
Selv om språket oppleves vanskelig har vi 
hatt et par ”leksjoner’ om hygiene og baby-
stell. Bamser ble brukt til å demonstrere 
god og dårlig barnepleie. Jentene skulle gi 
poeng til den de syntes behandlet bamseba-
byen best. Det ble mye «lått og løye» og de 
fleste kjente seg nok igjen både på godt og 
vondt. To finske volontører var skuespillere 
og jeg var programleder og tolk.

Såpemaskin
Dagene består av ulike aktiviteter. En gang i 
uka får jentene engelskundervisning. Dette 
synes de alle er spennende og menings-
fullt. En annen dag kommer pastoren i den 
lokale menigheten for å prate og undervise 
i Bibelen. 
 For en stund siden mottok Nådehjemmet 

en såpemaskin fra et hotell. Nå produseres 
det såper med ulike dufter og farger, til stor 
glede for alle. Det er også høy aktivitet med 
produksjon av perleengler, snøkrystaller og 
broderte julekort. Dette er virkelig nyde-
lige håndarbeid som bør ligge under mange 
juletrær i år!

Hagekafeen
Garden Cafe har hatt en liten renessanse 
og fått flotte, nye voksduker, små blom-
sterpotter på bordene og en virkelig god 
meny. Vi hadde besøk av en folkehøgskole 
fra Kristiansand nylig, og de fikk servert en 
herlig, sunn «søtbombe» av en meny. Vak-
kert pyntet sjokoladekake, banankake og 
verdens beste kokosfrityrstekte bananer. 
Drikkevarene var også utsøkte: Knallgrønn 
leskedrikk, iste og perfekt kaffe. Det var en 
fantastisk opplevelse. I tillegg ble det stor-
salg av de håndlagede produktene.

Volontører
For tiden jobber det altså to finske volontø-
rer på Nådehjemmet. De har virkelig stått 
på i kafeen, til alles inspirasjon.
 For meg har det vært en nydelig opplevel-
se å være her på dette fredfulle stedet hvor 
bananklasene henger tungt og ekornene 
spretter fra tre til tre. Det er fantastisk at 
disse unge jentene har et sted som Nåde-
hjemmet å komme til.

Vibecke Møller – NMS-misjonær

Såpemasking  
og bamse-demonstrasjon

Hver påske er det i Sannidal menig-
het ofring til misjonsprosjektet i 
Thailand. Vi kjenner det best som 
Nådehjemmet – og her er et nyhets-
brev fra desember 2018. 
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ONSDAGSKLUBBEN
Alder: Fra 4 år 
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00 
på Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug – 
tlf. 905 67537

SANNIDAL SOUL KIDS
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra kl. 
17.30 – 18.45
Kontakt : Hildegunn Wangen - tlf. 414 
16 214

JUNTOS – SANNIDAL SOUL CHIL-
DREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke, 
fra kl. 18.30 – 20.15
Kontakt : Kristin Wohlenberg – tlf. 
906 58 617

SMUK – SANNIDALMENIGHETS-
UNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse . 
Fredager kl. 19.00 – 23.00 i Kirkestua, 
Sannidal
Kontakt: Kristian Barland –  
948 97 609

KRIK
Alder: Fra 8. klasse . 
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal sam-
funnshus

MENIGHETSKORET LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz,  
tlf. 992 71 514

SANNIDAL GOSPEL
Mandag kl. 18.00 - 20.00
Kontakt: Hildegunn Wangen –  
tlf. 414 16 214

ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 20.30
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik – tlf. 
958 15 211

UFORMELLE SAMLINGER PÅ MO 
BEDEHUS
En tirsdag i måneden –  
fra kl. 11.00
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug– 
tlf. 905 67 537
eller Sigrunn Bråtane –  
tlf. 35 99 20 45 - 906 18 757

MO BEDEHUS 
Torsdagsmøter – hver torsdag  
kl. 19.00 
Kontakt: Olav Bråtane –  
tlf. 975 93 260

KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Kari Skarvang –  
tlf.  416 33 056

Dette skjer I SANNIDAL SOKN 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 
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Hvis du ble skremt av denne overskriften, er 
det egentlig litt bra. For det betyr at du set-

ter pris på bladet og leser innholdet med inter-
esse. Det vet vi at mange gjør. Men bladet lager 
seg ikke selv, - og nå trenger vi nye medlemmer 
til redaksjonskomiteen.
 Det har vært drøftet muligheten for å gå 
sammen med de andre menighetene i kommu-

nen om et felles menighetsblad. Det ville sikkert 
blitt bra, og det ville styrket økonomien i det bla-
det som de andre menighetene lager sammen. 
Men så er vi jo noe for oss selv her i bygda vår, 
da! En gang et felles blad ble drøftet ble det 
litt muntert når en Sannidalspatriot forslo at 

det så fall måtte få navnet: «Sannidal og omegn 
menighetsblad.» 
 Et lokalt menighetsblad for menigheten i bygda 
vår, binder oss sammen og skaper engasjement 
for menigheten og kirken vår. Det distribueres 
gratis av frivillige og lokale bedrifter annonse-
rer. Mange gir også frivillige gaver til bladet. 
Dette gjør at bladet har en trygg økonomi. 
Menighetsbladet settes av Rønnaug Lunden 

Fjellheim og tar seg også godt ut. Det er mange 
positive tilbakemeldinger på det. Det er derfor 
mange gode grunner til å videreføre et lokalt 
menighetsblad for Sannidal kirke. 
 Men da trenger vi frivillige medarbeidere som 
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Blir dette siste 
nummer av  
menighetsbladet?
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BIDRAG TIL MENIGHETSBLADET
I en gammel historiebok 
leste Øre Kronibus forle-
den at «Peder Oxe kviet seg 
for å kue Calvinismen». 
Øre Kronibus kvier seg 
i hvert fall ikke når han 
leser regnskapet for 
Menighetsbladet. Da sier 
han bare: Takk til alle glade 
givere. 
Hilsen Øre Kronibus. 
 Sannidal menighetsblad nr. 1, 1969.

KJÆRE BARN!
Først må jeg fortelle dere at den pusekatten jeg 
fortalte dere om på familiegudstjenesten før jul, 
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Får jeg en sjanse på en strekk etter middagen, så 
ligger den ved siden av meg og maler, og halvsover 
med i hvert fall det ene øyet igjen.
Det neste jeg skulle fortelle var at det er familie-
gudstjeneste igjen søndag 9. mars.
Pus og jeg blunker til deg og lurer på om du kan få 
mor og far med den dagen. Det går buss.
Vel møtt!         Mo-Tor. 
 Sannidal menighetsblad nr. 2, 1969

MENIGHETSNYTT
Det har vært litt frem og tilbake om når Tull og 
jeg (Tor Mo, vikarprest i Sannidal) skulle forlate 
Sannidal for å overta Rauland sokneprestembete. 
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3. mai fikk jeg så telefon fra biskop Støylen, hvor 
jeg fikk et sterkt inntrykk av at det er atskillig 
mer rein på vidda enn prester, og det er derfor nå 
avgjort at vi reiser til Rauland mandag 16. juni.  
 Sannidal menighetsblad nr. 5, 1969

SANNIDALSPRESTEN
må dessverre en tur til Europarådet dagene 26. 
september til 7. oktober. Henvendelse til klokker 
Dobbe, tlf. 85 220 når det gjelder vikar.

 Sannidal menighetsblad nr. 7 1969
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funnet ved kirken. Kan hentes hos soknepresten.
 Sannidal menighetsblad nr. 7 1969

ÅRETS KONFIRMANTER
ble presentert for menigheten samme dag som 
gullkonfirmantene var i kirken. Det er en fin flokk 
i år, 31 i alt. De fikk Nytestamentet som gave fra 
menigheten.
Som ordningen nå er, må det bli en time på skolen 
i Kragerø. Skolestyreren har vært meget elskver-
dig og hjelpsom for å få det til, og lærerne likeså, 
men jeg kan ikke si annet enn at det var triveligere 
da de kom syklende til kirke sommerdagen.     T. 
Tande.
 Sannidal menighetsblad nr. 9, 1969

SPEIDERNE
Karen Dobbe forteller at 1. Sannidal KFUK-tropp 
har 24 speidere. De er delt på 4 patruljer, den siste 
er patruljen i Holtane som nylig ble opptatt. Det 
blir landsleir omkring månedsskiftet juni – juli på 
Starum ved Mjøsa.
Aslak Lofthaug forteller at 1.Sannidal er på vei opp 
igjen. Knut Torgny Dobbe har nå 4 gutter vel for-
beredt til opptagelse. Det er en patrulje på fem i 
arbeid. Så er det en ny patrulje i emning. Vi skulle 
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 Sannidal menighetsblad nr. 10, 1969

Sannidal menighetsblad 1969
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Bispedømmene må spare 
inn prestestillinger. I Bamble 
prosti mister vi en halv pre-
stestilling. Det er prestene i 

Sannidal og Kragerø som først 
og fremst skal dekke opp 

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

med flere tjenester i Kroken 
og i Drangedal. Prestene i 

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

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

Sannidal kirke.

Fra  
soknepresten  

om reduksjon i 
prestestilling

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER,  

de støtter oss!

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

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

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

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 

SAME0316.indd   17 20.09.2016   10.37
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– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50 

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Vi arbeider med;  
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

14

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

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

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

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

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21

SAME0109   14 10-03-09   05:33:33
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Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              

Telefon 35 98 40 00

www.kragerobanken.no

– i flo og fjære siden 1840

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

www.drangedalsparebank.no

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

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

Johnson
06.08.16  Linn Therese Skauge og Markus 

Matre Ramberg
13.08.16  Linn Charlotte Therkelsen og Svein 

Rønning
20.08.16  Linda Grøgaard og Torgeir Lognvik 

Vestergaard

Direktesalg 
GRAVSTEINER

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

Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninger 

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

Veiledende pris fra kr 244 950,-

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

“Ditt komplette servicesenter!”

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

oljeprodukter • Batterier • Dekk • Rekvisita

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

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

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

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

SKAGERAK TREPLEIE
• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing  

• Vedlikehold av grøntanlegg  
• Landskapspleie • Skogkultur 

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ Terje Pedersen 

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

DØDE:                  
17.06.16 Inger Johanne Fuglestvedt  f.1925
24.06.16 Trygve Holt  f.1930
18.08.16 Ragnhild Lyngmyr  f.1942
01.09.16 Karen Elisabeth Hoksrud f.1935

SAME0316.indd   18 20.09.2016   10.37
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surser. I første omgang må vi 
legge ned salmekveldene som 
har vært en gang hver måned. 

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

Sannidal kirke.

Fra  
soknepresten  

om reduksjon i 
prestestilling

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER,  

de støtter oss!

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

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

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

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 
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DØPTE:
02.12.18 Christiane Aasvik
06.01.19 Samuel Kittilsen

DØDE:                  
08.12.18 Eva Marie Halvorsen f. 1947
15.12.18 Tommy-André Lofthaug f. 1988
17.01.19 Håkon Brekke f. 1939
26.01.19 Atle Bjørn Åkre f. 1934
31.01.19 Arne Johannes Dobbedal f. 1933

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjon: 
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: 
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 

Kristusbildet på forsiden er  
fra maleri som henger på  
Mo bedehus. Det er malt  
av Reidar Kolbræk. 

VÅRKONSERT 
i Sannidal kirke  
søndag 28. april 2019 kl. 17.00.
Medvirkende: Sannidal Soul Kids 
• Juntos – Sannidal Soul Children 
• Sannidal Gospel

VASKEDUGNAD 
i Sannidal kirke  
mandag 29. april 2019 fra kl. 10.00

Ta med bøtte og kluter. 
Mat og kaffe serveres. 
Menn ønskes spesielt velkommen.



Velkommen  
til gudstjeneste!

JUNI
2. juni: Søndag før pinse
Gautefall fjellkirke kl. 
12.00
Fellesgudstjeneste for alle 
menighetene i Bamble 
prosti

9. juni: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg
Offer til Prosjekt  
Senegal/Normisjon

23. juni: 2. søndag  
i treenighetstiden - St. Hans
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Vikarprest
Offer til Skjærgårds Music 
and Mission

Med forbehold om endringer. 

Sannidal sokn
28. april:  
2. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 17.00
Vårkonsert

MAI
Lørdag, 4. mai: 
Sannidal kirke kl.12.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg. 
Kollekt til menighetsarbei-
det

Fredag, 17. mai:  
Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste
Mecky Wohlenberg.  
Sannidal Soul Kids. 
Kollekt til Speiderne i San-
nidal

19. mai:  
5. søndag i påsketiden 
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. 
Offer til Kirkens SOS i Tele-
mark

26. mai:  
6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Dåp. 
Offer til menighetsarbeidet

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

APRIL
7. april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe. 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene
Mecky Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbei-
det

Torsdag, 18. april:  
Skjærtorsdag
Sannidal Bokollektiv kl. 
11.00
Nattverdgudstjeneste
Mecky Wohlenberg 

Fredag, 19. april:  
Langfredag
Sannidal kirke kl.11.00
Pasjonsgudstjeneste
Mecky Wohlenberg.

21.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.10.00  
MERK TIDEN!
Høytidsgudstjeneste. 
Mecky Wohlenberg. Dåp. 
Offer til misjonsprosjekt 
Thailand/NMS

Mandag, 22.april: 
Andre påskedag
Kjølebrønd bedehus 
kl.11.00
Gudstjeneste.  
Mecky Wohlenberg.
Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til misjonsprosjekt 
Thailand/NMS


