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den veien
jegjulefest,
går,
DetPå
kimer
nå til

Herre Krist, gå du med meg.

det kimer for den høye gjest,
I det landet jeg bor,

som
steg til lave hytter ned
la din fred være nær meg.

med nyårsgaver: fryd og fred.

Konfirmasjon
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MECKYS
HJØRNE
I

Med engler på
lasset – en takkehilsen
På den veien jeg går, Herre Krist, gå du med meg.
I det landet jeg bor, la din fred være nær meg.
Du treenige, led meg hver eneste dag.
La englene følge meg, hver natt og hver dag.
La englene vokte meg, hver natt og hver dag.

juni fikk jeg en ny prestestilling: Fra
september er jeg prest i Gjerstad,
etter 13 år i Sannidal, de tre siste årene
også i Kroken.
Jeg trivdes veldig godt i Sannidal,
og i Kroken kirke, og det er med stort
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vemod at jeg slutter i Sannidal. Men jeg
blir eldre, og det kan være bra med nye
oppgaver og utfordringer for alle, både
meg og menigheten.
Vi skal fortsatt bo i Sannidal. Jeg
kommer til å engasjere meg som frivillig i menigheten, og dere vil fortsatt
treffe meg i Sannidal kirke av og til.
Men min prestejobb har jeg nå i Gjerstad kirke, og i Aust Nedenes prosti.
Kanskje vi kan få til mer samarbeid
over kommune- og fylkesgrensen?
Ved korsveier i livet har jeg ofte brukt
den ovenstående bønnen. Den er fra de
Indre Hebridene på den skotske vestkysten. Den fyller meg med trygghet,
og livsmot: Det er godt å vite at Jesus
vil bo i våre hjerter. Og at Guds gode
engler vil følge oss der vi er. Slik at vi
kan se noe av Gud i alt og alle vi møter.
Jeg ber om at andre får sanse noe av
Jesus sin kjærlighet og sannhet i møte
med meg.
Jeg ønsker alle i Sannidal menighet
en god høst, og Guds velsignelse.
Ta godt imot den nye presten, og en ny
prost!

Hilsen fra Mecky Wohlenberg

D

Årets salme
i Sannidal
Gud skapte lyset og livet og meg,
og himlen med stjerner, og jorden med fjell.
Han vil meg det beste, han kjenner min vei
hver natt og hver morgen, hver dag og hver kveld.
Omkved:
Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds sønn
jeg tror på Den Hellige Ånd.
Så hellig , allmektig, så god imot meg,
Treenige Gud, jeg vil lovsynge deg.
Kongen fra himlen ble født som min bror,
han trøstet de svake, var venn med de små.
Han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord,
han vant over døden og er hos meg nå.
Her er min kirke, her hører jeg med,
Her møter jeg andre som tror på Guds Sønn.
Den Hellige Ånd gir meg trygghet og fred,
Vi svarer med tillit og lovsang og bønn.
Norsk Salmebok 2013, nr. 243
T: Vidar Kristensen 2003
M: Per Aamodt Tveit 2003
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et har riktignok
ikke vært en offisiell
kåring av denne salmen,
ei heller var salmevalg
noe tema i forbindelse
med kirkevalget. Men en
salme som har vært brukt
ved mange gudstjenester
i Sannidal kirke dette året
er:
«Gud skapte lyset og
livet og meg.»
Den er relativt ny og har
kommet med i Salmeboken fra 2013.
Salmen er en trosbekjennelse i et enkelt
språk. I Sannidal har vi
gjerne brukt den i sammenheng med forbønnen.
Estrid Hessellund
(dansk lærer og salmeforfatter) og Sindre Eide
(norsk prest, forfatter og
salmedikter) skriver i sin
omtale av salmen følgende:
Trosbekjennelsen er en
lovprisning av den treenige Gud. Det er ingen
eksamen i rett-troenhet for
den enkelte kirkegjenger.
Når vi er sammen om trosbekjennelsen, enten ved å
fremsi den, synge den, eller
ved å synge en trosbekjennelsessalme, bærer vi på
en måte hverandres tro. Så
blir det ikke snakk om den
enkeltes lille tro, men hele
kirkens store tro!


Kari Skarvang
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TAKK TIL MECKY
Michael Wohlenberg kom til Sannidal fra Selje, våren 2006
sammen med Kristin og deres tre barn. Vi visste at han var en
folkekjær prest der han kom fra, og han ble snart minst like
folkekjær her. Michael ble da også etter kort tid bare omtalt som
Mecky.

M

ecky og Kristin er svært
musikalske, både i konkret og
overført betydning. De har bidratt
sterkt til et stort korarbeid for barn
og unge i menigheten, som ennå
blomstrer. Mecky har alltid hatt et
stort hjerte for barn og unge, og har
vært til støtte og oppmuntring for
et voksende ungdomsarbeid i Smuk. I dag er
denne ungdomsklubben Acta Telemarks
største ungdomsarbeid. Han var med
korene på turer i inn
og utland, - gjerne
som bussjåfør. Han
bød gjerne på seg selv
som for eksempel når
han opptrådte i rollen
som «Apeløvekatten.»
Han og Kristin har
utfylt hverandre på
en forbilledlig måte
og har sammen vært
et godt team i menighetsarbeidet.
I alt Mecky har foretatt seg har han hatt

4

en tjenende innstilling. Han liker
seg best i bakgrunnen, som en
tilrettelegger og «kirketjener.»
Korkrakkene har alltid stått på
plass før øvelsene, og instrumenter
og lydutstyr koblet opp. Han har
en stor evne til å se sine frivillige
medarbeidere og har skapt gode

samarbeidsrelasjoner både internt
i menigheten, og med speideren,
skolene og andre grupperinger i
bygda. Han har vært en samlende
prest, som har bidratt til å viske ut
gamle skillelinjer.
Gudstjenestene og prekenene
hans har alltid vært godt forberedt.
Han hadde kontrollen med alle detaljer, og kunne ofte overraske menigheten med kreative innslag. Han
involverte gjerne barna i situasjonsspill, eller han kunne spille cello i
Teleman-trioen, eller andre instruSannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019

menter. Han trives
godt med å ha
gudstjenester ute,
- og hvis organisten
ikke var der tok
han gjerne gitaren
og ledet sangen.
Han har vært en
god gammeldags
sokneprest som
var tilgjengelig og
synlig for folket i
soknet hans.
Som prest har
Mecky sin styrke
i møtet med det
enkelte menneske.
Det virker som at
hans sterke fromhetsliv gir ham mot
og visdom i møte
med mennesker.
Han er alltid ærlig i
sine standpunkt og
tilbakemeldinger.
Tydelig men samtidig fredelig.
Mecky har satt dype og gode spor
etter seg i bygda vår, menigheten,
og kanskje aller mest hos mange
enkeltmennesker. Vi kommer til å
savne hans lune og varme vesen, men vi er også glade for at han og
Kristin fortsetter å bo i bygda.
Vi ønsker ham lykke til, og gleder
oss på Gjerstad sine vegne over at
de har fått en god sokneprest.
 På vegne av Sannidal Menighetsråd

Øyvind Barland
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Å påkalle
Herrens navn.
«Hver den som påkaller Herrens
navn, skal bli frelst.» Rom 10,13.
Sommeren 1989 ble jeg tilsatt som
prestevikar i Loppa kommune i
Finnmark. Hver torsdag var jeg på
sykehjemmet i Øksfjord og holdt
andakt. Her var mange gamle tilstede, de gledet seg til presten skulle
komme. Når jeg dro derfra, sa de
at jeg snart måtte komme igjen. Av
soknepresten hadde jeg fått beskjed
om å gjennomgå en kortversjon av
kommende søndagstekst. På den
måten fikk sykehjemspasientene
gjennomgått kirkeårets tekster. Jeg
ble svært glad i disse eldre menneskene og lærte mye om livet.
Etter møtet gikk jeg rundt og hilste
på, og snakket med hver enkelt. Jeg
minnes særlig godt en samtale jeg
hadde med en eldre dame som jeg
fikk hjelpe til trosvisshet. Hun kom
fra et lite fiskevær på Finnmarkskysten. Hun fortale meg at hun ikke
trodde hun var noen kristen. «Hva
får deg til å tenke slik?» spurte jeg.
«Jeg er ikke god nok», svarte hun.
«Ingen mennesker holder mål for
Gud i seg selv, vi har alle syndet og
fattet Gud ære, men Jesus er god
nok.» svarte jeg.
Jeg minnet om Joh 3,16: «Forså
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høyt har Gud elsket verden at han
gav sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.» Det som
skal gjøres i frelsens sak, har Jesus
gjort. Han er vår Frelser. Vi skal bare
få ta i mot i nåde. I Johannes evangelium står det: «Alle som tok imot
ham, dem gav han rett til å bli Guds
barn - de som tror på hans navn».
Joh1,12.
Tårene begynte å trille på den eldre
damen. Plutselig forteller hun: «For
mange år siden var min mann og
sønn på havet og fisket, og det blåste
opp til storm. Han var sterk, som de
sier nordpå. Jeg ble redd for at det
skulle gå galt på havet. Da foldet jeg
mine hender og ba til Jesus: Må du
hjelpe mine kjære på havet. La dem
komme trygt til havn. Jesus hørte
min bønn.» Dette er tro, sa jeg, tro
er tillit til Jesus. Øynene begynte
å stråle. «Sier du det», sa hun. «Du
påkalte Herrens navn i nød og dine
kjære kom trygt i land. Når vi lever i
troen på Jesus Kristus, skal vi alle en
dag komme trygt i land – i himmelens land.»
Jeg leste fra Romerbrevet: «For
hvis du med din munn bekjenner at
Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte

at Gud har oppreist han fra de døde,
skal du bli frelst. Med hjertet tror
vi så vi blir rettferdige for Gud,
med munnen bekjenner vi så vi blir
frelst. Skriften sier: Ingen som tror
på ham, skal bli til skamme. For her
er ikke forskjell på jøde eller greker.
Alle har den samme Herre, og han
er rik nok for alle som påkaller ham.
Hver den som påkaller Herrens

navn, skal bli frelst.» Rom 10,9-13
Vi avsluttet samtalen med syndsbekjennelse, syndstilgivelse og bønn.
Senere på sommeren møtte jeg
denne eldre damen på over 90 år
flere ganger. Hun strålte av gleden i
Herren.

Ole Bjørn Bjørnsen

Når sorgen ikke er til
å bære – alene.
Når dødsfall inntreffer kan sorgen være tung å bære alene, og i slike
sammenhenger kan det ofte være godt å treffe andre som har liknende
erfaringer - i fortrolighet.
En tverrkirkelig gruppe tok tidligere i år initiativet til å få etablert en
«sorg-gruppe(r)» i Kragerø kommune. Formålet er å etablere et møtested
hvor vanlige mennesker kan møtes for å utveksle erfaringer og støtte
hverandre i sorgen etter dødsfall.
Knut Refsdal tidligere generalsekretær i Norges Kristne Råd, og
nåværende tilsynsprest i Metodistkirken, er invitert til Kragerø. Han
vil holde foredrag under tittelen : «hvordan møte mennesker i sorg».
Arrangementet vil finne sted på Kragerø Bibliotek den 17. oktober
klokken 19 00.
Nærmere informasjon om videre organisering og møtetidspunkt vil bli gitt
etter foredraget.
Deretter vil det bli et oppfølgningsmøte på Velferden i Kragerø den
7. november klokken 18.00.
Begge møter vil bli annonsert i KV.
Alle er hjertelig velkommen! 
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019

Dan Lyngmyr
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…det gamle er forganget…
Jeg kan min bibel. «Jeg» - er Sannidal kirke. Etter å ha hørt Guds ord
innenfor veggene i snart 250 år skjer
det rett som det er at det som hender
hos meg og rundt meg gir meg assosiasjoner til bibelvers.

S

om nå denne høsten. Ja, det var vel
forresten sommer da jeg fikk høre at
presten hadde fått ny jobb. Var han blitt lei
av meg? Jeg synes jo at vi har hatt et godt
samarbeid i årene som har vært. Jeg har
stilltiende akseptert at benkene mine flyttes hit og dit hele tiden. Ikke et knirk har
det kommet fra meg.
I august måned begynte Palmar kirketjener å fjerne alt som var i sakristiet. Skapene ble tømt og etter hvert revet. Det var
en påkjenning, både fysisk og psykisk. Var
dette begynnelsen på slutten? Ingen prest
og ingen kirke? Da sidedørene ble fjernet
var jeg helt sikker. Den nye tiden hadde innhentet oss. Og det var da ordene fra Paulus
brev til korinterne kom for meg. «Det
gamle er forganget….» Jeg har alltid likt den
gamle oversettelsen av bibelen best. Det er

Velkommen
til Sigrid!
D

et er nå offisielt at Sannidal har fått
en ny sokneprest. Hun heter Sigridur
Thordardottir og er opprinnelig fra Island.

8

den jeg har hørt
flest ganger.
September måned
gav det svaret at
jeg hadde engstet
meg uten grunn.
Nye sidedører
kom på plass, og
de var helt uten
luftesprekker.
Sakristiet ble
malt, nye skap og
ny kjøkkenløsning
kom på plass. Kirkeverge og menighet ville satse på
meg, en gammel
dame. Ville bare
stase meg opp enda litt mer!
Og så kommer det en ny prest også. En
kvinne, har jeg hørt. Det ser jeg fram til.
Selv om jeg kommer til å savne min gamle
sokneprest Mecky. Vi har vært et godt
team. Og jeg lurer på hvem som skal rigge
korkrakker nå??
Sannidal kirke – 247 år.
Tankene er ført i pennen av Kari Skarvang

De siste 5 årene har hun vært kapellan i
Stathelle, Herre, Langesund og Bamble
menigheter. Før dette var hun vikarprest i Fyresdal. Hun er utdannet prest
fra Danmark, og har tidligere jobbet med
rehabilitering av rusmisbrukere. Hun har
hatt hovedansvar for konfirmantarbeid og
skolegudstjenester i Bamble, og trives godt
sammen med de unge.
Soknepreststillingen blir delt mellom
Kroken og Sannidal sokn. Vi gleder oss til å
bli bedre kjent med henne, og hennes smittende latter. La oss ønske henne hjertelig
velkommen! Innsettelsesgudstjeneste er
allerede 20. oktober i Sannidal kirke.
På vegne av Sannidal Menighetsråd.
Øyvind Barland

Konfirmanter

Konfirmantpresentasjon i Sannidal kirke 8. september 2019

Sterke jenter på
konfirmantleir.

>>
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019
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Rundt og rundt...

Full konsentrasjon.
10

Leir på Fjordglimt 2019. Ungdomsklubben SMUK og konfirmanter fra Helle og Sannidal.

Enda flere sterke jenter (og gutter) på konfirmantleir.
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019
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Maren og Ingrid
– søstrene singers
Maren (9) til høyre på bildet og
Ingrid (6) Bjerke, har sunget i kor
i Sannidal kirke i flere år, akkurat som mange andre. Og det har
de tenkt å fortsette med.
Hvor lenge har dere sunget i kor?
Maren: - i 5 år , jeg begynte da jeg var 4
år , nå er jeg ni år.
Ingrid; - jeg begynte da jeg var nesten
fire år og nå er jeg seks år.
Har dere noen favorittsanger som
dere synger i koret ?
Maren: -jeg liker veldig godt «elsket som
den jeg er»
Ingrid: -Jeg liker, «Å det er så bra».
Burde lyden på musikkanlegget være
høyere eller lavere ?
Maren: - Ja , kanskje litt høyere.
Ingrid: - Lyden er passe.
Hvilken konsert gleder dere dere
mest til i løpet av året ?
Maren: - Julekonserten og høsttakkefesten gleder vi oss til.
Ingrid : - 17 Mai konserten.
12

Hva er kordrops for noe ?
Maren: - Det er sukkerfrie drops som vi
får av bestefar når vi kjører til koret, jeg
liker lakris.
Ingrid: - og jeg liker jordbærdrops.
Kjenner dere noen som er veldig
flinke til å synge ?
Maren: - Ja, Maria min kusine som bor
på Hønefoss.
Ingrid : - Ja , Maria søskenbarnet vårt
på Hønefoss.
Er benkene i kirken harde eller myke
eller passe ?
Maren: - Ganske passe.
Ingrid: - Passe.
Burde kirkeklokkene ringe så høyt at
de som bor i Farsjø også kunne høre
det ?
Maren: Ja, kanskje det.
Ingrid: - Ja.
Burde alle synge i kor ?
Maren : - Ja !
Ingrid : - Nei.


Dan Lyngmyr

KJØLEBRØND
BLÅSEGRUPPE
FYLLER 60 ÅR
og markerer
dette med
JUBILEUMSKONSERT

i Sannidal kirke,
søndag 13. oktober
kl. 18.00.

Hesteskyss til musikkøvelse! På dette
bildet fra rundt 1960 ser vi Solveig Skarvang sammen med pappa Lars. Solveig
holder godt fast i trompet-kofferten!

B

låsegruppa har hatt utallige
opptredener i Sannidal kirke.
Denne kvelden framfører de noe
fra sitt rikholdige repertoar og det
blir et historisk tilbakeblikk på 60
år med hornmusikk i Kjølebrønd.
Det blir også sang ved Stine
Barland Thorsen, akkompagnert av
Sven Olav Sørdalen. Jens Barland
spiller orgel.
Det blir tatt opp kollekt ved utgangen.
Velkommen til å oppleve levende
musikk!

Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019

13

Rut og Ester – to modige kvinner.
Og to fasinerende historier om forbilledlig mot og trofasthet når det
virkelig røyner på.
ESTER.
Ester var den modige dronningen som reddet sitt
folk fra utslettelse.
Det historiske bakteppet var den persiske
kongen Xerxes forordning om at alle jøder skulle
utryddes, og det gikk ut bud til alle kongens 127
provinser om at utslettelsen skulle iverksettes på
en bestemt dag . Dette var på den tiden de fleste
jøder var bortført til Babylon, etter Jerusalems
ødeleggelse i år 587/586 f.Kr , og den persiske
Kong Xerxes fremste rådgiver, Haman, var pådriveren som stod bak kongens beslutning.
På den tiden kunne ingen, selv ikke dronningen,
tre frem for kongen uten å risikere livet. Alle
som forsøkte å tre frem for kongen, uten å være
innbudt, var derfor i stor og umiddelbar livsfare.
Kun dersom kongen rakte frem sitt gullsepter og
godtok besøket, ville den besøkende kunne regne
med å overleve.
Dronning Ester, som var av jødisk ætt og herkomst, var oppvokst hos sin fosterfar Mordekai
, men hadde etter hans råd holdt skjult sin ættemessige identitet for kongen den gangen han
tok henne til dronning.
Men , Esters fosterfar, Mordekai, som hadde fått
kjennskap til kongens ordre ,hadde informert
henne om det forestående folkemordet, og hun
var rystet. Det hadde nemlig gått ut et brev med
ilbud til alle kongens 127 provinser om å utrydde,
drepe og gjøre ende på alle jøder, både unge og
gamle, barn og kvinner, på en og samme dag, den
trettende dagen i den tolvte måneden.
En modig beslutning.
Det var da hun bestemte seg for å risikere sitt
eget liv. Selv ikke hennes dronningverdighet var
noen garanti dersom hun trådte frem for kongen
uten å være invitert. Etter først å ha bedt onkelen
om at hele det jødiske folk måtte faste og be i tre
dager og tre netter, tok hun mot til seg og trådte
frem for kongen uten å være innbudt.
Og dronningen fant kongens velvilje.
Den videre historien forteller så at hele det
jødiske folk ble reddet fra den planlagte utryddelsen som en direkte følge av Dronning Esters
mot og besluttsomhet.
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RUT.
Rut’s historie er en fortelling om trofasthet helt
utenom det vanlige. Hendelsene i Ruts bok finner
sted i «dommertiden», det vil si tiden etter at det
jødiske folket utvandret fra Egypt , men før både
Saul og David ble konger. Fortellingen om Rut er
også fortellingen om den fremmede, innvandrerkvinnen, som ble Davids stammor.
Rut var opprinnelig fra Moab og til dette området
hadde Elimelek og Noomi kommet med sine to
sønner fra Betlehem. I Betlehem og områdene
rundt var det hungersnød, og de hadde reist fra
sitt eget land og folk på grunn av dette.
Deretter hadde de slått seg ned blant folkegruppen Moabittene og sønnene hadde giftet seg med
- Orpa og Rut. Men, etter noen år oppstod de en
fryktelig krise. Både Noomi, Rut og Orpa var alle
blitt enker. I tillegg var de barnløse – en veldig
vanskelig og krevende situasjon for en kvinne på
den tiden.
ET NYTT LIV.
Noomi oppfordret deretter sine svigerdøtre til
å forlate henne, fordi hun selv, midt i tragedien,
ønsket å vende tilbake til sitt fødeland. Rut var
imidlertid av den oppfatning at hun ikke ville
forlate sin svigermor Noomi i hennes sorg og
fortvilelse , og insisterte på å følge med henne, og
hun sa;
«Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo.
Ditt folk er mitt folk,
og din Gud er min Gud.
Der du dør, vil jeg dø,
og der vil jeg begraves.
Måtte Herren la det gå meg ille
både nå og siden
hvis noe annet enn døden
skal skille meg fra deg!»
Ruts omsorg og trofasthet for sin svigermor ble
etterhvert kjent og Noomis slektning Boas , en
vel ansett og aktet slektning ble hennes ektefelle.
Rut og Boas fikk siden en sønn, Obed, som ble
farfar til David. Salmedikteren og kongen.
Den tidløse dimensjon.
Både Rut og Esters mot og trofasthet , integritet
og besluttsomhet, har en tidløs dimensjon over
seg som også er relevant for oss, det moderne
mennesket – 2019 utgaven. Deres handlinger ,
mot, besluttsomhet og trofasthet - kan inspirere
til etterfølgelse når små og store beslutninger i
livet står for døren.

Dan Lyngmyr.

Gullkonfirmanter 2019

14 av konfirmantene fra 1969 var samlet søndag 8. september til gudstjeneste i
Sannidal kirke og mimrefest på Mo bedehus etterpå. De har gitt uttrykk for at det
var trivelig å komme sammen og se hverandre igjen.
Fra venstre på bildet: Sokneprest Mecky Wohlenberg, Øyvind Skarvang, Eva Øyvang
(Solberg), Øyvind Homleid, Kristin Hegland, John Idar Eggum, Sissel Reizer (Dobbe),
Erik Næsland, Aud Jørild Tyvand Tveit, Tor Arne Berget, Kari Moe (Wåsjø), Kjell
Haugom, Marit Halvorsen Røed, Ole Thomas Løvstad og Arild Jørgensen.
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019
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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
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 : Ingeborg Barland Linnerud
- tlf. 959 26853
SMUK – SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB
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 samfunnshus
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

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
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STØTT VÅRE
SANNIDAL
ANNONSØRER,
MENIGHETSRÅD
2019-23
de støtter
oss!

Fra

Ved valget til nytt menighetsråd den
8. soknepresten
og 9. september ble resultatet som følger:

om reduksjon i
prestestilling

Faste medlemmer:
Øyvind Barland
Trond Stensvold
Kari Wastøl Nyland
Bispedømmene
Sigrunn
Lundstrøm må spare
Aslaug
Hildur
Mattson I Bamble
inn prestestillinger.
Kari
Lien
prosti mister vi en halv pre-

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de
støtter
oss!
stestilling.
Det er prestene
i
Kragerø & Drangedal
Sannidal og Kragerø som først
Begravelsesbyrå
og fremst skal dekke opp
Varamedlemmer:
derKilen
vi mister presteressurser
Kate
Anne
Synnøve
Grønstad
i prostiet. Presten
i Sannidal
Verdighet ved
www.bkd.no
Nilsblir
Jul nå
Lindheim
også prest i Kroken,
livets slutt
med flere tjenester i Kroken
Vakttelefon hele
i uken:
35 98
21 94
Vi ønsker menighetsrådet lykke til, og oppfordrer
alledøgnet,
til å7 dager
støtte
dere
i form
og i Drangedal.
Prestene
i forbønn. Og konstruktive innspill….
av velvillighet,
praktisk
arbeid og
Kragerø skal ha noen flere tjenester i Sannidal. Og Sannidal
kommer til å miste presteressurser. I første omgang må vi
Kragerø & Drangedal
legge
ned salmekveldene som
Begravelsesbyrå
har vært en gang hver måned.
Også lysmessa med konfirarkitektur
Verdighet ived
mantene
november
er avlyst.
www.bkd.no
slutt sikt vil det trolig
www.trafoarkitektur.no
På livets
litt lengre
bli noen
færre
gudstjenester
i
Vakttelefon
hele døgnet,
7 dager
i uken: 35 98 21 94
Sannidal kirke.
– etablert 1960 –

– etablert 1960 –
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Direktesalg
Den nye Hyundai i30
Direktesalg
GRAVSTEINER

D

Overgår dine forventningeG
GRAVSTEINER
Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninge

Telefon 35 98 40 00

Med sportslig
elegant
innovativ
materialer i høy kvalit
Tlf.
35 99og04
04design,
• Fax
35 teknologi
99 83og44

gjør det
å skreddersy
etter dine ønsker.
Tilgjengelig
Salg nye
ogenkelt
brukte
biler •bilen
Reparasjon
av lette
og utstyr som
kjøreglede
og komfort.
Nydesign,
motor-innovativ
og automatgirteknologi
gir en perfekt
balan
Med sportslig
og elegant
teknologi og materialer
i høy kvalit
Telefon
35
98
40
00
tunge
kjøretøy
•
Hydraulikkslanger
•
Valvoline
effektive
og sømløse
girskift. Mer
eleganse,
mer
komfort,
mer kjøreglede
- la
gjør det
enkelt
å skreddersy
bilen
etter dine
ønsker.
Tilgjengelig
utstyr som
Salg
nye
og
brukte
biler
•
Reparasjon
av
lette
og
oljeprodukter
• Batterier
• Rekvisita
kjøreglede pris
og komfort.
motor-•ogDekk
automatgirteknologi
gir en perfekt balan
Veiledende
fra kr 244Ny950,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,-

Telefon 35 98 40 00

“Ditt komplette se

Sannidal • Tlf. 35 99 07

“Ditt komplette se

– Det komplette bilsenter –

Fem års•
fabrikkgaranti:
For vilkår ogSannidal
betingelser,• se
Tlf.www.hyund
35 99 07
Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forb
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
• www.linkjendal.no
–post@linkjendal.no
Det komplette
bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Eu
– Det kompletteMotorene
bilsenter
–
Fem års fabrikkgaranti: For vilkår og betingelser, se www.hyund
Tl

Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no
• www.sannidalauto.no
Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forb
Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Eu
post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

SKAGERAK TREPLEIE
• Trepleie • TrefellingTREPLEIE
• Stubbefresing
SKAGERAK
Vedlikehold av grøntanlegg

SKAGERAK TREPLEIE

•• Trefelling • Stubbefresing
• Trepleie
Skogkultur
• Landskapspleie
• Vedlikehold av•grøntanlegg
Landskapspleie
•PEDER
• Skogkultur
AARØ

• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing
• Vedlikehold av grøntanlegg
• Landskapspleie • Skogkultur
Terje Pedersen
PEDER
AARØ
Tlf: 901
36 115
Terje
Pedersen
terje.flisogmur@gmail.com

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

PEDER AARØ
www.skagerak-trepleie.no

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no
Tlf: 901 36 115

www.skagerak-trepleie.no

terje.flisogmur@gmail.com

de
støtter oss!
Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no
arbeider
Lars Dobbe:Vi906
58 905med;
• lars@vive.no
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK
Vi arbeider med;
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Viwww.sannidal-bilv.no
arbeider med; VENTILASJON,
INNEKLIMA,
• post@sannidal-bilv.no
Sannidal
Bilverksted
oginnen
bensinstasjon
VARME
OG ENØK,
hovedsaklig
næringsbygg.
Tlf.
35 98 65 00
Viwww.sannidal-bilv.no
arbeider med; VENTILASJON,
INNEKLIMA,
• post@sannidal-bilv.no
VARME Lars
OG ENØK,
hovedsaklig
innen
næringsbygg.
Dobbe:
906
lars@vive.no
Tlf.
3558
98905
65 •00

TERRA SKADEFORSIKRING
Vi arbeider med;
VENTILASJON,
INNEKLIMA, VARME
TERRA
SKADEFORSIKRING
blir formidlet
avOG ENØK
blir formidlet
av
Kragerø
Sparebank
Kragerø
Tlf.
35 99 22 22 Sparebank
/ Mob 90 17 36 75

– i flo og fjære siden 1840

Kragerø Sparebank

www.kragerobanken.no

«Lokalbanken siden 1840»
Tlf.– i35
99fjære
22 22
/ Mob
flo og
siden
1840 90 17 36 75

– i flo og fjære siden 1840

www.kragerobanken.no

Kragerø & Drangedal

t

www.drangedalsparebank.no
Begravelsesbyrå

18

www.drangedalsparebank.no

Verdighet ved
livets slutt

SAME0316.indd 18

Kragerø Sparebank

«Lokalbanken siden 1840»
www.kragerobanken.no

Støtt våre annonsører,
støtter
oss
Støttde
våre
Tlf.:
35annonsører,
99 74 00
www.drangedalsbanken.no
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
14

– etablert 1960 –
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VA
VA

VA

www.bkd.no

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

www.drangedalsparebank.no
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Tlf. 950 44 749 • post@lomu.no • www.lomu.no
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DØPTE:
23.06.19
06.07.19
07.07.19
04.08.19
04.08.19
04.08.19
25.08.19
08.09.19

Oliver Ødegård Auråen
Herman Kittilsen Bohlin
Othilie Margrethe Kristoffersen
Ola Solvang
Linnea Marie Nilsen
Olav Alexander Listou
Even Herfoss Lønne
Tomine Måbuholt Skarvang

VIGDE:
15.06.19	Nina Dahl Westgaard og Darwin
Melgar Saenz Køhler
15.06.19	Carina Nilsen og Mikael Musikka
Hammerstad
13.07.19	Nina Jeanette Roligheten og Rolf Magne
Bråtane
27.07.19	Thea Karoline Herfindal og Tim Bergheim Holen
27.07.19	Malin Solum Karlberg og Jens Petter Naasen Karlberg
03.08.19 Ingvild Verdal og Tellef Farsjø jr.
17.08.19	Kristina Knutsen Næsland og Jørgen
Schulze Hals
DØDE:
25.06.19
23.07.19
25.07.19
01.08.19
05.08.19
09.08.19
13.08.19
14.08.19
15.08.19
28.08.19

Arne Jørgen Haugholt	 f. 1940
Hjørdis Søndbø Tyvand	 f. 1922
Vidar Enggrav	 f. 1948
Anne Berit Snøås	 f. 1958
Ingebjørg Anna Albertsen	 f. 1939
Lars Torbjørn Moen	 f. 1942
Kjell Kåre Isaksen	 f. 1944
Torhild Breiland Haugholt
f. 1954
Arne Peder Amandus Kristiansen f. 1934
Hege Dalene	 f. 1966

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 3 – 2019

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:
Sigridur Thordardottir tlf. 457 87 278
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
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
SEPTEMBER
29. september: 16. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Høsttakkefest.
Sam Tore Bamle.
Sannidal Soul Kids og
Sannidal Soul Children.
Offer til Prosjekt Senegal/
Normisjon

27. oktober: Bots- og
bønnedag
Sannidal kirke kl.17.00
Gospelmesse.
Juntos – Sannidal Soul
Children.
Sannidal Gospel. Laudate.
Avskjed med sokneprest
Mecky Wohlenberg.
Offer til orgelfondet.

OKTOBER
6. oktober: 17. s. i
treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer til Gautefall Fjellkirke.

NOVEMBER
3. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

13. oktober: 18. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 18.00
Jubileumskonsert
Kjølebrønd blåsegruppe
60 år.
Stine Barland Thorsen –
sang og Sven Olav Sørdalen
– tangenter.
Jens Barland – orgel

10. november: 22. s. i
treenighetstiden
Hellekirken kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste
Harald Gulstad.

20. oktober: 19. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Innsettelsesgudstjeneste
for ny sokneprest, Sigridur
Thordardottir.
Prost Trond Engnes. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet.

24. november: Bots- og bønnedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste.
Tale v/Øyvind Barland.
Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband
DESEMBER
1. desember: 1. s. i advent
Sannidal kirke
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet
For klokkeslett, se annonse
i lokalavisa.
8. desember: 2. s. i advent
Sannidal kirke kl. 17.00
Julemusikk.
Kollekt til orgelfondet.
Med forbehold om endringer

17. november: 23. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Dåp. Sannidal Soul kids.
4- og 6-årsbok.
Offer til Kirkens
Bymisjon i Kragerø

Tirsdag 22. oktober.
Sannidal kirke kl. 19.00
Sangkveld med Gunnar
Ajer.

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

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

