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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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Guds hage er frodig, vakker og vill,

han ber oss å vakta den vel.

Kvar blome, kvar strå høyrer Skaparen til,

kvar einaste menneskesjel.
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I skrivende stund er det blitt mai. 
Naturen eksploderer til nytt liv. 

Vi hilser sommeren velkommen. 
En vis bonde sa engang: Når jeg 
ser det blomstre i mai, er jeg ikke 
redd for å be Gud om evig liv!

 Vi går fra påske til pinse. Helligda-
gene i mai takker for arbeid og daglig 
brød, for friheten og for landet vårt. På 
himmelfartsdagen tenker vi på Jesus 
som nå er konge i universet, samtidig 
som han vil bo i våre hjerter. I Kroken 
og i Sannidal sang vi på 17. mai Thor-
bjørn Egners FN-salme:

Jeg folder mine hender små i takk og 
bønn til deg.
La alle barn i verden få det like godt som 
jeg.

Pinsefesten er en gammel naturfest, 
en høsttakkefest om våren. 7 uker etter 
påske starter den første innhøstningen 
i varmere strøk. Det som ble sådd rundt 
påsketider kan vi takke for og glede oss 
over og dele ut til andre.
 Påske ved den første fullmåne om 
våren er også en gammel naturfest, en 
vår-takkefest. Da startet såtiden for 
bøndene. Og nomadefolkene tok med 
buskapen ut på sommerbeite.
 Hver søndag er en påske- og en pin-
sedag, en takkedag for livet. I jødisk-
kristen tradisjon er søndagen den 
første dagen i uken. Da takker vi Gud 
for skaperverket, for lyset og for livet. 
Vi utfordres til omtanke for hverandre.

Frihet og fred –
en pinse-hilsen fra Mecky Wohlenberg
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Vern alle med din sterke hånd mot fat-
tigdom og død.
Og hjelp små barn i alle land så 
ingen lider nød.

Pinsedagen er også en gam-
mel bibeldag og frelsesfest. 
7 uker etter frigjøringen 
fra Egypt kom Israelsfolket 
fram til Guds hellige fjell. 
Der sluttet Gud sin pakt 
med sitt folk. De mottok 
Guds gode bud som gave og 
oppgave. De feiret pinsefes-
ten. Gud ga takkefesten om 
våren et fornyet innhold, 49 
dager etter påske.
 Også påske er en gammel frel-
sesdag og bibelfest. Gud brukte den 
gamle vårfesten til å lede sitt folk ut av 
fangenskapet. De feiret påskemåltid 
til minne om mørketidens tunge år. Så 
la de ut på sin ørkenvandring mot en 
bedre fremtid.
 Hver søndag er en påske- og en pin-
sedag: En bibelfest der vi hører fra frel-
seshistorien. Vi inviteres til å bekjenne 
våre synder og til å ha måltid med 
Jesus. Vi får ta imot Jesus som livets 
brød. Vi ber for dem som har det vondt, 
og vi trener oss opp i å dele godene med 
andre.

La ingen krig og sult og sott få gjøre oss 
fortred.
La alle leve trygt og godt i frihet og i 
fred.

Pinsedagen er en Kristusfest og en 
åndens dag. Ordet «pinse» betyr: Den 
femtiende (dag). 50 dager etter påske 
gav Guds hellige ånd tro på at Jesus 
lever. Mennesker fra alle land rundt 

Middelhavet ble døpt, og kirken ble til. 
Vi har fått et hjem i Guds kirke på jord. 
Vi har fått evig liv i gave. Den åttende 
uke ble begynnelsen på en ny tidsreg-
ning.
 Gud gjenbrukte de gamle vårfestene 
og bibeldagene påske- og pinsefesten 
til å bli Kristusdager. Jesus stod opp fra 
de døde på påskedags morgenen, den 
første dagen i uka. Den åttende dagen 
er begynnelsen på en ny uke. Og det ble 
gjort kjent for mange på pinsedagen 
at Jesus lever og er med oss. Vi er aldri 
helt alene. Hver søndag fornyer Guds 
ånd troen i oss.
 Hver søndag er en påskedag og en 
pinsefest som minner oss om den 
treenige Gud: Skaperen, livgiveren som 
frelser, og ånden som trøster. Troen 
på Gud gir motivasjon til å søke fred og 
forsoning og Guds fremtid.
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Guds hage
Guds hage er frodig, vakker og vill,

han ber oss å vakta den vel.
Kvar blome, kvar strå høyrer 

Skaparen til,
kvar einaste menneskesjel.

Ein song utan ord
stig opp ifrå heile vår jord.

Høyrer du den vakre songen
frå ein liten fuglemunn.

Denne reine fine klangen
i ei tidlig morgonstund.

Høyrer du det stille suset
ifrå blomar, gras og lyng.

Kan du høyra vesle bekken
kor han leikar seg og syng.

Guds hager er frodig, vakker og vill
med alle slag frukter og bær.

Kvar åker og eng høyrer  
skaparen til,

med omsorg han mettar oss her.
Ein song utan ord

stig opp ifrå heile vår jord.

 Haldis Reigstad
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Min
salme

I møte med livets utfordringer har 
Trygve Bjerkreims sang «det er 
makt i de foldede hender» vært 
til trøst og glede. Denne salmen 
formidler en enkel tro og løfter 
frem et levende håp om guds 
omsorg i hverdagen - selv når det 
stormer som verst. For mange er 
nok dette, de foldede hender, også 
utvilsomt «trosbekjennelsen» for 
både hverdag og krise. Teksten 
løfter også håpet videre inn i en 
verden av land og folk som trenger 
forbønn mer enn noensinne. 
Sangen har vært flittig benyttet i 
«Ønskekonserten» i NRK, og selv 
om den riktignok aldri har toppet 
noen årsliste, er den allikevel 
blant de mest spilte gjennom alle 
tider.

Dan Lyngmyr.

Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.

Men mot allmaktens Gud du dem 
vender,

Han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.

Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:

kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år.

Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Refr.

Det er makt i de foldede hender,
når i Frelserens navn du får be.’

Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart du skal se.

Refr.

Norsk Salmebok 2013, nr. 631
T: Trygve Bjerkrheim 1955 • M: Øivind Tønnesen 1962

Det er makt i de foldede hender
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Det er en søndag ettermiddag i april 
måned. Sannidal kirke fylles med 

barn, unge, voksne og godt voksne. 
Fargerike ballonger pynter opp alle 
kirkebenkene.  

Vi vil danse, vi vil synge! Nå skal hele 
gulvet gynge.
Vi gir alt for Ham som ga oss livet!

Disse ordene åpner vårkonserten til 
Sannidal Soul Kids - JUNTOS/Sannidal 
Soul Children og Sannidal Gospel. At 
barn og unge får golvet i Sannidal kirke 
til å gynge, det har vi erfart flere ganger 
tidligere. Litt skummelt, men har gol-
vet holdt i nesten 250 år, holder det vel 
denne kvelden også. 
 Sannidal Soul Kids er først ute. Egent-
lig kan de spille på sjarmen, men det 
er da sannelig ikke det eneste. Her er 
det mange flinke og modige sangere, og 

alle som vil får synge solo. De har fine 
sanger. 

Og så entrer Juntos korkrakkene. I Jun-
tos synger de som er over ti år. Mange 
av sangene er på engelsk, men korleder 
Kristin er flink til å formidle hva de 
synger om. 

«Lille» Sannidal har altså to kor innen 
Soul Children-konseptet. Denne ideen 
som kommer fra Kragerøjenta Ragn-
hild Hiis Ånestad. Og det handler mye 
om sang, selvsagt, men ikke bare det:

Meningen med korene er å bygge 
vennskap med hverandre og å bygge 
vennskap med Jesus. Vi synger om 
gleden vi har i å tro på Jesus, som er 
vår usynlige venn som alltid er med 
oss. 

VÅRKONSERT
Dette er noen tanker om vårkonserten i Sannidal kirke søndag 28. april 
2019. Teksten med fet skrift er ført i pennen av Kristin Wohlenberg.
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De voksne slipper til etter 
hvert, og Sannidal Gospel 
synger sin første sang sammen 
med JUNTOS. Det er den kjente 
You raise me up, og John Kåre 
fra JUNTOS er solist. Noe av det 
fine med konsertkvelden er at 
korene både synger hver for seg 
og sammen. Sang og musikk er 
for alle, uansett alder! 

Så handler det altså ikke bare 
om sang. Men det betyr ikke at 
det ikke er kvalitet over det vi 
får høre. For publikum setter 
tydelig pris på prestasjonene. 
De klapper villig vekk og synger 
med. Jeg tror at det entusias-
tiske publikummet og korene 
inspirerer hverandre.  
Stor takk til korlederne Hil-
degunn Wangen og Kristin 
Wohlenberg som hadde satt 
sammen et flott program, og 
virkelig fikk det beste ut av koristene! 

Mot slutten er det tid for ettertenksom-
het. Vi blir minnet på tragedien som 
skjedde på Sri Lanka 1.påskedag: 
Vi har nettopp feiret påske i hele den 
verdensvide kirke! Og påske er kirkas 
største gledesfest! Men for noen av 
våre søsken på den andre siden av 
jorda blei det en ufattelig trist og 
skremmende påske…………… 

Alle korene synger sammen på siste 
sangen, om den viktigste hendelsen i 
verdenshistorien. En sterk tekst som 
kan være vanskelig å fatte. 

 ………… Den første påsken inneholdt 
også terror og veldig dramatiske 

hendelser – men det endte med seier! 
Verden blei aldri den samme, for lyset 
vant, Jesus seiret! Jesus lever! Han 
seiret over det onde og han seiret over 
døden. Det onde og det triste, sorg og 
død er like vondt selv om vi tror på 
Jesus. Det vil jeg ikke bagatellisere. 
Men kristen tro handler om at død 
og sorg og ondskap ikke har det siste 
ordet, for:

Den steinen som veltet fikk bety: Hele 
verden ble ny!

PS: Som en bonus fikk vi helt til slutt 
se en dans også! Det var ikke de voksne 
som danset og slo hjul nedover midt-
gangen, nei…    
 Kari Skarvang. 
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Det var en gang...
Slik begynner alle eventyr. Og kanskje 
er det et eventyr det handler om. Det 
dreier seg i hvert fall om sang, musikk, 
barn, unge, glede og hardt arbeid. 
 I tretten år har Kristin Wohlenberg 
vært leder/dirigent for JUNTOS-Sanni-
dal Soul Children. Det har vært tretten 
aktive år, der antall medlemmer på 
det meste var rundt 35. Det dreier seg 
om nærmere 400 korøvelser, rundt 80 
opptredener på gudstjenester, delta-
kelse på Barnegospelfesti-
val og Soul-Children-festi-
val, og utenlandsturer. 
 Men nå er det altså slutt. 
 Det var vel fortjent at 
hun fikk gode ord og takk 
under vårkonserten. Og 
i tillegg et plommetre. 
Takken ble formidlet av 
Hildegunn Wangen og 
ungdommene i Juntos. 
Og noen av oss andre som 
har fulgt koret i alle år 
takket inni oss for alt våre 

og andres barn har fått være med på. 
Øvelser – opptredener – musikalsk og 
åndelig læring – selvutvikling – felles-
skap og turer. Det fortoner seg som – ja, 
et eventyr.  

Eventyr tar slutt. Men vi trenger hel-
digvis ikke å si: Snipp, snapp, snute, så 
var eventyret ute. For JUNTOS består, 
og fra høsten står Hildegunn Wangen 
og Ingeborg Barland Linnerud klare til 
å overta. 

TAKK!
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Minnemarkering
8. mai
Tradisjonen tro var det også dette året 

kransenedlegging på frigjøringsda-
gen, den 8. mai, ved minnestøtta i San-
nidal. Minnestøtta som står nær hoved-
inngangen til Sannidal kirke inneholder 
11 navn på falne under den 2. verdenskri-
gen. 
 Kragerø Sangforening ledet av Robert 
Czyz deltok ved markeringen. 

Bildet viser Abraham Sørdalen (i midten) 
som holdt minnetalen. Gunder Eidet (til 
venstre) representerer FN-veteranene og 
Reidun Halvorsen (til høyre) er enke etter 
krigsseiler.   FOTO: PER ECKHOLDT, KV.
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Konfirmanter i Sannidal 
kirke 27. april 1969

1.rekke fra v. Kristin Hegland, Gjertrud Carlsten, Eva Astrid Solberg og Gunn Karla 
Larsen
2.rekke fra v: Else-Bjørg Tveit, Kirsten Helene Thorbjørnsen, Anne-Karine Sandberg, 
sokneprest Tor Moe,  Kari Wåsjø, Vigdis Thorsen og Marit Halvorsen.
3. rekke fra v. Grethe Pedersen, Torill Sandland, Sissel Tomine Dobbe, Mona Schulze, 
Aud-Jørild Tyvand, Randi Sandland, Marit Hansen, Elin Svendsen, Gunn Ingeborg 
Berg og Ragnhild Skogheim.
4.rekke fra v: Glenn Haugen , Vidar Heistad, Frank Gullik Gundersen, Kjell Ole Olsen, 
Inge Støen, Tor-Arne Berget, og Arild Jørgensen.
5. rekke fra v: Einar Therkelsen, Nils-Ivar Juklerød, Øyvind Skarvang, Erik Næsland, 
Sigbjørn Baann, Øystein Torsdal, Harald Olsen, Ole Thomas Løvstad, Kjell Haugom, 
John Idar Eggum, Per Arne Lund, Øivind Homleid og Frank Johnsen.
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Konfirmanter i Sannidal 
kirke 4. mai 2019

Foran fra venstre: Helene Sundbø Moldfjell, Madeleine Isaksen og Natalie Salvesen.
Andre rekke fra venstre: Simone Brendtøy Isaksen, Mina Maria Fredriksen, Helene 
Johnsen, Elisabet Haugen Hulløen, Maja Eikland og Vilde Moen.
Bak fra venstre: Sokneprest Michael Wohlenberg, Gaute Brendtøy Finsrud, Storm 
Hansen Rødelv, Johannes Andersen, Kjetil Fossen Haugeto, Joachim Hansen, Ola 
Holte Aarø og konfirmantlærer Sven Ludvigsen. 



12

Det har blitt så stille her. «Her» er 
innenfor mine fire vegger. Og jeg 
som snakker om mine fire veg-
ger er Kirkestua. Sannidal kirkes 
yngre nabo. De første månedene 
av året irriterte jeg meg mørkerød 
over støy og risting og støv som 
krøp fra kjeller og oppover i eta-
sjene. (Renovering av toaletter og 
kontor, red.anm. )Riktignok må 
jeg innrømme at jeg til tider også 
har irritert meg en smule over 
ungdommer som har inntatt meg, 
med  høylytt musikk ut i de små 
timer, skitne bein, og popcornsøl 
både her og der. Men sammenlig-
net med arbeidene i underetasjen 
har det vært for ingenting å regne. 

En dag ble det plutselig stille i 
underetasjen. Jeg pustet lettet ut 

og tenkte at at nå skal jeg bare kose 
meg med å ta imot ungdommene hver 
fredag. Jeg slappet av og telte dagene 
fram til de skulle komme. Jeg skjønner 
når det er fredag. Det er dagen etter 
torsdag. Og på torsdag er menighets-
sekretæren på jobb. Da hører jeg bare 
kaffetrakteren, kopimaskinen og klik-
king på tastatur. Og om kvelden kom-
mer de herlige ungene fra Soul Kids på 
do-besøk.  

Gjett om jeg ble glad da ungdommene 
kom! Men gleden ble kortvarig. De sat-
te i gang med å bære sofaene ned den 
bratte trappa, ut døra og over veien. 
Sofaene havnet inne på Mo bedehus, 
min yngre nabo. Det ble veldig tomt 
på loftet. Bare en enslig sofa var igjen. 
Samt 114 døde fluer på golvet. 

Jeg lurte litt på hva galt jeg hadde gjort, 
og var ganske deppa en periode. Livnet 
litt til da ungdommene en dag faktisk 
kom igjen og satte seg i sofaen. Det var 
styremøte i SMUK. Da spisset jeg ører, 
og skjønte etter hvert at de heldigvis 
ikke oppfattet meg som vrang eller 
vanskelig. Jeg var bare litt for liten til 
å huse alle ungdommene som møter 
opp. 
Ungdommene synes at de som be-
stemmer borte på bedehuset har vært 
veldig greie. De har lagt til rette for at 

SMUK FLYTTER
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SMUK FLYTTER

alle skal føle seg hjemme der. Så får 
jeg glede meg over det, og bruke de 
stille periodene til å hente fram gode 
minner. 
 Det er litt lærdom i dette. Lær oss 
å telle våre dager, står det i Salmenes 
Bok. 

Sant det, og kanskje vi også skulle lære 
oss å telle våre gleder?  

På vegne av Kirkestua –  
Kari Skarvang 
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Kandidatliste til valg av  
menighetsråd 8.-9. september 2019
Sannidal sokn

1. Øyvind Barland

4. Kari Wastøl Nyland

7. Sigrunn Lundstrøm

2. Anne Synnøve Grønstad

5. Aslaug Hildur Mattson

8. Kari Lien

3. Trond Stensvold 

6. Nils Jul Lindheim 

9. Kate Kilen
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Gleden ved å hjelpe
Var det egentlig NAV Jesus tenkte på 
da han sa at vi skulle hjelpe fattige 
og trengende og de som sliter med 
sorg, savn og sykdom? At vi skulle 
betale vår skatt og så skulle NAV fikse 
resten.

Uansett så trenger man ikke løfte 
blikket mye for å observere barn 

som knapt kan være med på selv de 
rimeligste aktiviteter, gamle som dør 
ensomme, nyskilte som må ha mathjelp 
og pensjonister som knapt har råd til 
oppvarming.
 Og, selv om vi bor i et av de rikeste 
land i verden med økonomiske «sik-
kerhetsnett» gjennom mange gene-
røse velferdsordninger - så finnes det 
mange behov som ikke dekkes av disse.
 Noen ganger kan det vel også falle seg 
slik at når en treffer folk på gata eller 
i butikken og stiller spørsmålet om – 
«hvordan går det» - så er det ikke alltid 
at en er forberedt på at en ærlig sjel 
kanskje forsiktig ymter frempå om at 
«det er i grunnen ikke så greit for tida».
 Noen av disse har kanskje mistet en 
sønn eller datter, eller en ektefelle, 

andre klarer knapt å få økonomien 
til å henge sammen i hverdagen pga 
sykdom og arbeidsledighet - eller andre 
forhold som tvinger livet i kne.
Men det er vanskelig å snakke om det.
Det er da blikket fort kan bli litt flak-
kende og en i sitt stille sinn kanskje 
tenker at det var da ikke det jeg mente 
med spørsmålet. 
Også i vår egen menighet og blant gode 
sambygdinger ellers, finnes det men-
nesker som opplever at livet slett ikke 
alltid bare er rett frem.
Som trenger hjelp og støtte. 
Og for de fleste av oss er det vel egentlig 
ikke så vanskelig å invitere noen hjem 
eller avlegge noen som trenger det - et 
besøk.
Derfor er dette bare en enkel liten 
påminnelse til oss alle, når den noen 
ganger selvpåførte travelheten har 
fanget oss, om ikke å glemme vår neste, 
og gjerne huske Jesu utfordrende - 
men enkle ord til oss ; om å le med de 
leende, gråte med de gråtende og elske 
vår neste som oss selv.
 Dan Lyngmyr.

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.

Og alt vi ser har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!

Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.

Junikveld

Hans Børli
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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  
CHILDREN
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: Tor Harald Aanstad Olsen - 
474 55 665

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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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 
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DUGNAD
Det finnes fremdeles dugnadsånd i 
Sannidal. I idrettslag, speider, korps 
og velforeninger. Og i «kjerka» vår.  

Noen dager før konfirmasjonsgudstjenes-
ten møtte fem damer og en mann opp 

for å gjøre ekstra godt rent i Sannidal kirke. 
Alle benkene ble vasket, og putene støv-
sugd. Alterduken var vasket og ble lagt på 
plass igjen. Golvet i våpenhuset ble skrub-
bet, og den gode grønnsåpelukta møtte oss 
i døra.
 Mannen tok straks på seg jobben med å 
pusse døpefont og lysestaker. Det er hardt 
arbeid. Og resultatet ble særdeles skin-
nende og fint. Vi skulle gjerne hatt bilde av 
mannen ved siden av døpefonten. Men han 
ber pent om at kona ikke får nyss om dette. 
Ikke godt å vite hva det kan føre med seg….     

TAKK!
Det hender det blir endringer i sammensetningen av redaksjonskomiteen i menig-

hetsbladet. Men det er gruelig lenge siden sist! 
 Torill Bjørn og Hildegunn Wangen gav seg begge ved årsskiftet, etter henholdsvis 
åtte og ni år som skribenter. Resten av redaksjonen takker for stor innsats og mange 
fine år!
 Siden redaksjonen ble ganske «amputert» så det en stund litt mørkt ut for videre ut-
givelse av bladet.  Men gledelig nok har to kjekke menn nå sagt seg villig til å bidra. 
 Takk for at dere har tatt på dere oppgaven, Dan Lyngmyr og Nils Jul Lindheim! 
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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
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DØPTE:
21.04.19 Sofie Lønne-Pedersen
21.04.19 Anders Bleikelia
26.05.19 Ellinor Aasvik Ellingsvik
26.05.19 Daniel Fetveit Moen

DØDE:                  
13.03.19 Evy Irene Haugane f. 1961
30.03.19 Per Aarø f. 1939
04.04.19  Sander Johann  

Aardalen Lofthaug f. 1996 
08.04.19 Kåre Asbjørn Bosvik f. 1932
09.04.19 Marie Bakken f. 1921
16.04.19 Margrete Mastereid f. 1926
20.04.19 Karen Sørdalen f. 1921
04.05.19 Finn Runar Ellefsen f. 1946

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: 
Dan Lyngmyr, tlf. 980 36420 
dan@getmail.no 

Nils Jul Lindheim, tlf. 416 76366 
lindheim@online.no 

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 

Vi takker hjertelig for gaven
på kr. 9.651 som ble gitt 

ved Asbjørn Bosviks gravferd.

Sannidal menighetsråd



Velkommen  
til gudstjeneste!

22. september:  
15. s. i treenighetstiden
Sannidal friluft kl.11.00
Mecky Wohlenberg.  
Speidernes natursti.

29. september:  
16. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest.  
Mecky Wohlenberg.

OKTOBER
6. oktober:  
17. s. i treenighetstiden.   
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 

Med forbehold om endringer

Sannidal sokn
AUGUST
4. august:  
8. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.  
Mecky Wohlenberg.
Offer til Prosjekt Thailand 
NMS

25. august:  
11. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.  
Mecky Wohlenberg.
Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER
8. september:  
13. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Gullkonfir-
manter. Mecky Wohlenberg.
Menighetsrådsvalg etter 
gudstjenesten.

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

JULI
7. juli: 4. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.  
Mecky Wohlenberg.
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø

14. juli:  
5. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.  
Mecky Wohlenberg.
Offer til KRIK – Sannidal og 
Kragerø

28. juli:  
7. s. i treenighetstiden - Olsok
Sannidal bygdetun 
kl.11.00
Olsokgudstjeneste.  
Mecky Wohlenberg. 
Offer til menighetsarbeidet


