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SIGRIDS
HJØRNE
H

«Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av
Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre
guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe
i himmelen eller nede på jorden eller i vannet
under jorden, du skal ikke tilbe dem og ikke la
deg lokke til å dyrke dem!» (2Mos 20,1 – 5)

vilket bilde har vi av vår Gud? Er
han bare noen som bor i kirken
eller hvem er han?
Den Gud vi tilber i kirken, er en Gud
som er evig, uforanderlig, allmektig og
allestedsværende. Han er også barmhjertig, tålmodig, nådig og full av kjærlighet. Han vil ikke at vi skal ha andre
Guder enn ham. Men det ser ut til at vi
lett blir lokket til å tilbe andre guder.
Vi har så lett for å sette vår tillit til vår
egen prestasjon eller kommunen eller
bankkontoen eller noe annet.
Da israelittene var i ørkenen ble de
bitt av slanger, så Gud sa til Moses at
han skulle lage en kopperslange og
sette den på en stang. Alle som ble bitt
skulle se opp på slangen, og da fikk de
leve. Dette er helt fantastisk, ved bare å
se opp på kopperslangen, så virket ikke
slangenes gift. Alene det at de tok Gud
på ordet og så hen på kopperslangen,
var nok til at de ble frelst. Men noen
hundre år senere måtte kongen i Israel
knuse kopperslangen fordi folk var
begynt å tilbe den. De var mere opptatt
av det skapte enn selve skaperen, for
kopperslangen kan ikke frelse noen.
2

Kopperslangen var bare et bilde på
noe som skulle komme, den var et bilde
på det eneste som kunne frelse menneskene, nemlig Jesus Kristus.
Jesus sier: «Og slik Moses løftet opp
slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den
som tror på ham, skal ha evig liv. For så
høyt har Gud elsket verden at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men
ha evig liv.» (Joh 3,14 – 16)
Tenk på det, Gud elsker oss så høyt at
han gav sin egen sønn for oss.
Nå nærmer julen seg og vi minnes
det at Guds Sønn ble født. Vi er så glad
for det lille barnet i krybben, det er så
menneskelig, så forståelig. Hele historien om Jesu fødsel er så gripende, så
rørende. Men Jesus vokste opp og han
fikk det ikke lett, verken som ungdom
eller som voksen mann. Selv hans
familie trudde ikke på ham, han ble
mobbet, forrådt og hånet, både av sine
egne og det religiøse system. Til sist ble
han hengt opp på et kors for å dø. Men

han ble reist opp fra de døde tredje dag
og nå sitter han ved Faderens høyre
hånd i himmelen.
Det er den Gud vi vil løfte opp i
kirken. Vi løfter navnet Jesus opp. Vi
løfter ham opp som det lille hjelpeløse
barnet i krybben. Vi løfter ham opp
som den voksne Jesus som har prøvd
det å være et menneske på denne jord,
med alt det innebærer. Han vet hvordan dette er og derfor stiller han ikke
strenge krav for oss å komme til ham.
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Vi kan komme til ham som vi er og
han fatter en inderlig medfølelse med
oss. Han vet at vi er ufullkomne og han
elsker oss allikevel.
Vi skal ta Gud ord på alvor og vi skal
følge i Jesu fotspor og lytte til hans
stemme. Jesus har lagt alt til rette for
oss og gjort det slik, at det eneste vi
skal gjøre er å se på ham der på korset
og erkjenne at det er fullbrakt.

Sigrid Thordardottir.
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Naboprestens
adventssalme
Opp, gledest alle, gledest no

I

advent venter vi på at det blir jul. Ordet «advent» betyr «Herren kommer». Jo
nærmere vi kommer jul, jo flere lys tenner vi i adventsstaken. De minner oss om at
Jesus vil lyse opp i mørket. Han kom inn i vår verden for å dele våre hverdager. Han er
nær oss. Han er Gud hos oss = Immanuel. Når jeg tenner lys og tenker på Jesus, synger
jeg ofte en salme. Akkurat nå danser en adventssalme i hodet mitt. Vi synger den i
Sannidal Gospel:
Opp, gledest alle, gledest no med fagnad fred og heilag ro, i Herren, dykkar gleda!
For Jesus, han er no så nær og vil, då han oss heve kjær, i kjøt og blod seg kleda.
Den danske biskop Kingo skrev dette diktet for 330 år siden til bibelteksten på 4. s i
advent. Denne siste søndagen før jul leses det fra Paulus brev til filipperne (Fil 4,4):
Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Paulus skrev
til sine venner i den nord-greske byen Filippi: Husk at Jesus ble et fattig menneske da
han valgte å dele våre liv og vår død. Han lever nå, han er nær oss, både når vi er glade
og når vi gråter. Han går usynlig sammen med oss. Han er aldri lengre unna enn at vi
kan koble oss opp til ham i bønn.
Ja, hver jul minner oss om at Gud ble menneske da himmelen gjestet jorden.
Bort, sorg og saknad, or vårt sinn! Guds gleda vil me lata inn, at med kan Jesus fagna
med bøn og hjartans takk og tru. Med honom skal i fred me bu, og gleda aldri tagna.
Kingo skrev teksten til en noe langmodig melodi. I 1820 komponerte den tysk-svenske
organisten Hæffner en mer liflig melodi som står i Norsk salmebok. For 10 år siden lagde
Odd Nordstoga en enda mer jublende melodi, som en slags folketone over 1820-melodien. Gjennom juleplata til Sissel Kyrkjebø er salmen med Nordstogas nye melodi og Elias
Blix sin nynorske tekst blitt kjent i de tusen hjem. Bli med i sangen denne jula!
Gud, lat din fred, som høgre er enn hug og vit kan fata her, vårt hjarta vel få vara
i Kristus Jesus, at me må den store jolegleda få som aldri bort skal fara!
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Mecky Wohlenberg

Oktober i den
gamle kirken
I skrivende stund er det november. Denne måneden som selv Alf Prøysen kalte grå og trist. Og dette året har i hvert fall været gitt ordene en
form for sannhet. Jeg – Sannidal kirke – er glad for at mitt tak og mine
vegger gir beskyttelse for det intense regnet som nær sagt har blitt en
vane. Jeg nevnte jo i forrige nummer at jeg har fått nye sidedører, og ny
ytterdør i sakristiet. Nå kan de som samles hos meg finne ly, ikke bare
for regn, men også sjenerende sidevind.

H

ar dere tenkt over at kirkeåret har
en egen rytme? Akkurat som året
selv skifter med de ulike årstidene? Dikteren Alf Prøysen – som jeg allerede har
nevnt - beskriver oktober måned som
den måneden der vi tar opp poteter. Og
det kjenner vel noen av dere igjen, selv
om skolebarna ikke lenger har potetferie, men en helt alminnelig høstferie.
Slik JEG har opplevd det de siste årene
har oktober bydd på en pustepause
etter stor oppstarts-aktivitet i
august og september. Det er fint
med mye aktivitet, men alle trenger litt roligere dager også. Men
oktober 2019 ble travlere og mer
innholdsrik enn vanlig. Det hadde selvsagt sammenheng med at
jeg og menigheten fikk ny prest.
En kvinne. Det har aldri hendt
før i min nesten 250 år gamle
historie at en kvinne har innehatt
denne posisjonen. Og ikke i tiden
fra stavkirken ble bygget rundt år
1200 heller, vil jeg tro.
En liten omveltning, men min
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2019

lange erfaring som kirke har rustet meg
til å takle forandringer.
Allerede første søndagen i oktober
var hun på plass. Hun heter Sigrid. Og
denne søndagsgudstjenesten ble en av
dem der alle salmebøker deles ut og de
fleste benker er besatt. Og det er minst
like mange til stede ved gudstjenesten
fjorten dager senere. Da er det høytidelig innsettelse av Sigrid som ny sokneprest i Sannidal.
>>
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«Vil dere at Kristoffer lillebror skal døpes
til Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn….…»
«…Dette er Sofie, Guds barn, døpt inn
i vår menighet og Kristi verdensvide
kirke.»
Alle barna får gode smil, blir holdt fram
for menigheten og blir klappet for. Ola
må nøye seg med smil. Han sover så
godt at prest Sigrid oppfordrer til ikke å
vekke han. Det kalles moderlig omsorg.

Jeg koser meg når benkene mine blir
brukt, da kan jeg bokstavelig talt kjenne
varmen fra bygdas befolkning.
Litt spent er jeg jo. Ikke så rart det, vel.
Og kanskje er alle dåpsbarna og deres
familier også spente på å møte den nye
soknepresten. I oktober måned er det
hele sju dåpsbarn. Kristoffer, Sofie,
Aaron, Vetle, Nova, Ada og Ola.
Merkelig, forresten, at så mange små
barn ikke høres? Noen får små turer
rundt i rommet, men er forbausende
stille. Nesten så jeg blir litt skuffet, men
for foreldrene er det sikkert helt greit.
Jeg nyter hver dåp, og tar inn over meg
de flotte ordene som sies:
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Søndag 13. oktober på kvelden er det
annonsert konsert. Jeg kjenner godt til
Kjølebrønd blåsegruppe. De har spilt
utallige ganger innenfor mine vegger,
første gang i 1960. Da kalte de seg riktignok Kjølebrønd skolemusikk. Nå vil
de markere sitt 60-årsjubileum nettopp
her. Det ble jeg stolt og beæret over!
Jeg blir litt nervøs når jeg ser at selveste ordføreren kommer. Tar jeg meg
bra ut? Eller kanskje det er like greit
at innerveggene har begynt å flasse,
og at kirkebenkene bærer preg av lang
tids bruk? Da er det kanskje lettere for
kirkevergen å få forståelse for at kirker
trenger å stelles med.
Tenk å få være arena for Kulturprisutdelingen! For det er derfor ordførerkjedet henger rundt halsen på Jone
Blikra. Han deler ut en velfortjent pris
til Blåsegruppas dirigent Knut Asbjørn
Skarvang.
Det blir en flott kveld. Flere kjølebrøndinger er i aksjon. Både Stine Barland
Thorsen (fantastisk sang!) og Sven Olav
Sørdalen, samt organist Jens Barland på
orgel. Og det ble tomt for programmer,
så mange var det som kom…
Vakker musikk er noe som varmer meg,

Avskjedsgudstjenesten ble et tilbakeblikk på en del av det som har skjedd
i disse åra. Og det viste seg til fulle at
jeg har vært en viktig samarbeidspartner. Barn og unge har brukt gallerier,
prekestol og kirkerom i gudstjenester
og andre sammenhenger. Jeg er stolt.
Kanskje litt ydmyk også, hører ikke det
med?

og som jeg kan drømme om de dagene
jeg står her helt alene med meg selv.
Egentlig hadde jeg tenkt å kalle stykket
mitt Oktober-fest. Fordi det har vært
mange høydepunkt og gode stunder.
Men siden mange forbinder ordet med
noe som slett ikke hører hjemme i en
kirke droppet jeg den tanken. Og så vil
jeg jo ikke kalle den siste søndagen i
oktober for en fest. Selv om det ble en
fin og minneverdig kveld. Det er ikke en
fest å skulle ta avskjed med en sokneprest.
Litt bakvendt å først ønske ny sokneprest velkommen, og deretter ta avskjed
med den «gamle». Men sånn ble det
nå….
I de 13 åra Mecky har vært her har han
vært innom meg støtt og stadig. Det
har vært til oppmuntring og glede. Litt
slitasje på galleritrappene har det blitt,
etter tusenvis av skritt opp og ned for å
hente eller sette på plass lydutstyr. Ja,
jeg kaller han bare Mecky, jeg som alle
andre. Det skulle tatt seg ut på 1700-tallet. Hadde han vært her da hadde han
hett sokneprest Wohlenberg.
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2019

Det var mye korsang under gudstjenesten. Tre av menighetens fire kor var
med. Tenk at det finnes korsangere i
Sannidal kirke med et aldersspenn fra
4 – 87 år!
Mecky prest har nå inntatt Gjerstad
kirke. Bare nevner det, den er mye yngre enn meg, bare 171 år gammel.
Dette var oktober 2019.
Og det ble egentlig ikke så mye om kirkeårets rytme. Det ble mer om hvordan
jeg ble forstyrret i MIN rytme. Jeg får
grunne litt mer på dette med kirkeåret.
Hvis det kommer noe fornuftig ut av det
skal dere få høre det senere.
I hvert fall vet jeg at det snart er jul. Da
vet jeg hva jeg ønsker meg, nemlig det
som står i en gammel julesang fra 1856:
Til kirken samle seg fra hver gård og
grend
de unge, gamle, av kvinner og av menn!
Vi ønsker eder, så glad en julefest,
Guds rikes gleder,
Guds fred i Jesus best!
Hos hver som greder (gråter),
Vår Herre selv vær gjest!
Sannidal kirke.
Tankene er ført i pennen av
Kari Skarvang.
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Det kimer nå til julefest!
Dette bildet stod i Sannidal menighetsblad
i desember 1986.
Vi vil tro at Liv Bråtane og Tryggve Moe
syntes det var stas å ringe julen inn, for 33
år siden. Litt for nytt bilde og litt for unge
mennesker for «Arven», men helt passe
her i menighetsbladet!
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UTDELING AV
4- OG 6-ÅRSBØKER
Søndag
17. november var
4- og 6- åringer
invitert til kirken
for å få Min
Kirkebok. Det var
mange som møtte
opp. Stas var det
også å få være med
Sannidal Soul
Kids i den siste
sangen under
gudstjenesten.
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2019
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MØTE MED
SIGRID
Noen av oss har allerede møtt
Sigrid Thordardottir. Om ikke du
skjønte av navnet at hun opprinnelig er islending så skjønner du
det straks hun begynner å prate.
Men vær ikke redd, hun er lett å
forstå.
Hva liker du best ved å være prest
Sigrid? Jeg får lov å bruke min tid til å
tjene Herren i møte med mennesker i
nær sagt alle situasjoner. Fra de unge
som kommer til dåp med barna, konfirmantene, de syke, de gamle og sørgende. Jeg føler meg nyttig når jeg er
nær folk og kan formidle noe av Guds
kjærlighet til mine medmennesker. Jeg
liker å være sammen med andre i litt
rolige sammenhenger. Samtale enten
det er hjemme hos folk, på prestekontoret, ved en sykeseng eller ved tilfeldige møter.
Hva synes du er vanskeligst? Det
vanskeligste er når jeg føler at jeg ikke
strekker til. Når jeg møter avvisning
av Guds ord og ikke kommer i dialog
med folk. Det er vanskelig. Livet er ikke
alltid lett og hvor inderlig vi enn ber
så er det ikke alltid Gud svarer på våre
bønner slik vi ønsker. Jeg tror likevel
at jeg i det minste kan formidle Jesu
nærvær og at dette kan hjelpe de som
lider til å komme videre. Det er viktig
at vi i menigheten står sammen når
noen sliter og har det vanskelig.
Du går vel ikke med kappe og krage
hele tiden. Hva liker du å gjøre når
du har fri? Jeg er nok et familiemenneske. Jeg er velsignet med en stor
12

familie. Mannen min Ragnar og de
tre voksne sønnene mine. Jeg har fire
barnebarn og det å være bestemor er
en rolle jeg trives i.
Og så liker jeg naturen. Om det er å
stelle i hagen, gå tur og være ute i skog
og mark. Jeg synes det er morsomt å
gå på ski. Selv om jeg er islending er
jeg ikke noen lesehest. Jeg ser heller
filmer, da gjerne om natur eller folkeliv. Reportasjer fra rundt om i Norge er
underholdene. Jeg bruker nok også en
del tid foran TV for å se på naturprogrammer.
Har du noen yrkesmessige planer for
framtiden? Jeg føler meg godt mottatt i Sannidal. Er jo passert 60 og har
tenkt å bli her i Sannidal resten av min
yrkesaktive tid.
Fra vår side i Menighetsbladet må vi
igjen bare si velkommen! Vi sitter med
inntrykk av at vi har fått en ærlig og
hjertevarm prest som tar sine oppgaver
høytidelig og selv om hun bor utenfor
bygda får vi håpe vi iblant treffer på
henne også utenom kirketiden.


Nils Jul Lindheim

Trond er den
nye prosten
N

oen er mere på farten enn andre og
den nye prosten i Bamble prosti,
som Kragerø og Sannidal er en del av,
har vært aktiv mange steder. Men, opprinnelig er Trond Engnes vestfolding,
og oppvokst i Horten og Holmestrand.
Da han senere i livet tok beslutningen
om å studere teologi var det Menighetsfakultetet (MF) som falt seg naturlig, og
etter studiene hadde han også Menighetsfakultetet som arbeidsgiver i tre år
- som studieveileder.
Allsidig og variert erfaring.
Deretter gikk turen til sørvestlandet,
dvs som kapellan i Odda i drøyt fem
år, før han ble ansatt i Normisjon som
regionleder i Telemark. Der ble han
værende i åtte år. Dvs han var først
ansatt i «gamle» Langesundsfjordens
Indremisjonsselskap før dette formelt
ble Normisjon i Januar 2001, etter
sammenslåingen med to andre større
misjonsorganisasjoner.
De siste årene har flere av menighetene i Skien Prosti, dvs menighetene
i Borgestad, Siljan og Eidanger hatt
gleden av Engnes virke som sogneprest. Engnes er 55 år ung og bor på
«vestsida» mellom Skien og Porsgrunn,
bare et lite steinkast fra Pors stadion.
Til tross for beliggenheten antyder
den nye prosten allikevel at fotball nok
har mer ivrigere supportere en han. I
tillegg er han fembarnsfar, foruten et
fosterbarn og foreløpig ett barnebarn.
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2019

Den nye prosten leser gjerne historiske romaner og historisk faglitteratur
og liker å reise når han har anledning
til det.
Engnes forteller at hans prostetjeneste innebærer en 50 - 50 fordeling
mellom rent administrative oppgaver
og «vanlig» prestetjeneste for øvrig.
Meningsfullt.
Han forteller også til Sannidal Menighetsblad at han opplever sjelesorg
og det å være tilstede når mennesker
rammes av sorg og andre krevende livshendelser som veldig meningsfullt - og
legger til at han er veldig glad i gudstjenester med barn og unge.
Vi i Sannidal menighetsblad ønsker
på vegne av Sannidal menighet den nye
prosten lykke til med mange viktige
oppgaver.

Dan Lyngmyr
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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
14
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Oj! - visste du dette
om bibelen?
B

ibelen (gjennomsnittsbibelen) er på
ca. 1400 sider, har ca. 740 000 ord
og ca. 3 millioner bokstaver.
Verdens eldste bibel.
De eldste bibler som er bevart, er fra
midten av 300-tallet. De har bokform
(såkalt kodeks, lat. codex), til forskjell
fra den jødiske Tanak (det kristne GT)
som ble overlevert skrevet på ruller. De
to eldste bevarte bibelhåndskriftene er
Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus.
Den første befinner seg i Vatikanmuseet i Roma, mens Størstedelen av den
andre er i British Library i London.
Deler av denne finnes også i St. Petersburg, Leipzig og i St. Katarina-klosteret
på Sinai.
Det er også bevart atskillig eldre
håndskrifter og fragmenter, men disse
inneholder bare mindre deler av Bibelen.
· Verdens største bibel ble laget av en
håndverker i Los Angeles. Han brukte
to år på å skjære den ut i tresnitt. Hver
side er en meter høy og teksten ble
trykket inn i treflatene. Boka består
av 8048 sider, veier 547 kilo og er 2,5
meter tykk.
· Verdens minste bibel. Den minste
trykte bibel er på størrelse med en fyrstikkeske. Den er 4 cm høy, 3 cm bred,
2 cm tykk og veier 20 gram. Bibelen
som har 878 sider, er på engelsk. Om
man bruker forstørrelsesglass, er det
lett å lese den.
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· Og enda litt mindre ... Bibelen er
også blitt forminsket til mikro-størrelse med en såkalt PCMI-teknikk. Den
engelske bibelteksten, som egentlig
har 1240 sider, er samlet på ett enkelt
plastark på 3 x 3,5 cm. Teksten kan
leses ved hjelp av mikroskop. Bibelen i
digital form til lesing på datamaskiner
får plass på tverrsnittet av et hårstrå.
· Det første og aller korteste ord i
bibelen: I .
· Og om bibelen leses sammenhengende som høytlesning tar det omkring
80 timer. Å lese den stille går adskillig
raskere og tar ca. 50 timer.
· Og senere i Sannidal menighetsblad
kommer det mer om bibelen. Følg med.


Dan Lyngmyr

Kilder: Bibel.no – Wikipedia – Store
Norske Leksikon.

TEST DEG SELV OM BIBELEN
SPØRSMÅL

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

1.	Hva er aldersforskjellen på Johannes døperen og
Jesus

de støtter oss!
Fra
soknepresten
4.	Hvilke gaver fikk Jesubarnet av «De tre vismennene»?
om
reduksjon i
5. Hvor gammel var Jesus da han ble omskjært (Jesu navnedag)?
6.prestestilling
Hvor reiste Josef, Maria og Jesus da de forlot Betlehem?
2.	Hva het keiseren i Roma som beordret folketellingen Maria og Josef reiste for å delta i?

3.	Hvilken profet skrev om barnemordene i Betlehem
og hvilket navn brukte han på byen?

STØTT VÅRE

7. Hva het Jesus sine yngre brødre?

Bispedømmene må spare
ANNONSØRER,
8.
yrke haddeI Josef?
inn Hvilket
prestestillinger.
Bamble
prosti
mister
vi
en
halv
pre9.	Hvilken hendelse kan sies
å markere starten på Jesu arbeide som forkynner og
Guds
stestilling.
Det
er sønn?
prestene i
Kragerø & Drangedal
Sannidal
og Kragerø
som
først
10. Hva regnes
som Jesu
første
under?
Begravelsesbyrå
og fremst skal dekke opp
der vi mister presteressurser
i prostiet. Presten i Sannidal
Verdighet ved
www.bkd.no
blir nå også prest i Kroken,
livets slutt
med flere tjenester i Kroken
Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94
og i Drangedal. Prestene i
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.

de støtter oss!

– etablert 1960 –

SVAR: 1. Seks måneder // 2. Keiser Augustus // 3. Jeremia, « I Rama høres
skrik, gråt og høylytt klage…. // 4. Gull, Røkelse og Myrra // 5. Åtte dager //
6. Egypt ( Ref Matteusevangeliet) // 7. Jacob, Josef, Judas, Simon (Ref Matteusevangeliet) // 8. Tømmermann // 9. Han ble døpt i Jordan av Johannes
// 10. Bryllupet i Kana – Gjorde vann til vin
– 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

14
18

SAME0109 14

Tlf. 950 44 749 • post@lomu.no • www.lomu.no
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S
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal menighetsråd

DØPTE:
06.10.19 Sofie Lintvedt Hop
06.10.19 Aaron Bakken-Tisjø
06.10.19 Kristoffer Nilsen Næsland
06.10.19 Vetle Fredriksen
20.10.19 Ada Clausen Wiig
20.10.19 Nova Preuss Sigurdsen
20.10.19 Ola Vatn Skarvang
17.11.19	Sigmund Skjerveggen
Pedersen
17.11.19 Lina Larsen Jarandsen
01.12.19 Max Skaarup
01.12.19 Daniel Omholt-Bigga

DØDE:
05.10.19 Jon Heibø
23.11.19 Ragnhild Aasen

f. 1939
f. 1928

MENIGHETENS ÅRSMØTE
blir etter gudstjenesten i Sannidal
kirke søndag 23. februar 2020.
Gudstjenesten begynner kl. 18.00.

Sannidal kirke og menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 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
DESEMBER
Fredag 20. desember
Sannidal kirke kl. 19.30
«Lysende Juletid» - Karl
Holte Aarø m/venner
Lørdag 21. desember
Sannidal kirke kl. 16.00 og
19.00
«Lysende Juletid» - Karl
Holte Aarø m/venner
Billetter på www.billetto.no
eller hos Bjørklund, Alti
Sannidal.
Tirsdag 24. desember:
Julaften
Sannidal Bokollektiv kl.
11.00
Sannidal Omsorgsboliger
kl.11.45
Juleandakter.
Sigrid Thordardottir
Sannidal kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Sannidal Soul Kids
Juntos-Sannidal Soul Children
Kollekt til Kirkens Nødhjelp

FAMILIEJULETREFEST

på Kjølebrønd bedehus
fredag 27. desember
kl. 17.00.
Kjølebrønd Blåsegruppe

Onsdag 25. desember:
1.juledag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til Det norske Misjonsselskap

16. februar:
Kristi Forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad.
Offer til Det norske Bibelselskap

JANUAR 2020
Onsdag 1. januar: Nyttår
Sannidal kirke kl. 12.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til Norsk Luthersk
Misjonssamband

23. februar:
Fastelavnssøndag
Sannidal kirke kl.18.00
Kveldsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Årsmøte etter gudstjenesten
Offer til Kirkemusikalsk
arbeid

5.januar:
Kristi åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Trond Engnes.
Offer til menighetsarbeidet
19. januar:
3. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Gautefall Fjellkirke
FEBRUAR
2. februar:
5. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
LysVåken-gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Juntos – Sannidal Soul
Children.
Offer til menighetsarbeidet.

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

MARS
1.mars: 1.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00		
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til orgelfondet
15. mars:
3. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkens SOS i
Telemark
29.mars: 4. s. i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00		
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet
Med forbehold om endringer

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

