Årsmelding for Sannidal menighet år 2019
ANSATTE
Ansatte i menigheten har vært:
Michael Wohlenberg - sokneprest – til og med 15.09.19
Sigrid Thordardottir – sokneprest – fra 01.10.19
Robert Czyz - organist
Palmar Moltu – kirketjener
og kirkegårdsarbeider
Kari Skarvang – klokker
og menighetssekretær
Sven Ludvigsen – trosopplærer
MENIGHETSRÅD 01.01.19 – 31.10.19
Øyvind Barland
Hildegunn Wangen
Anne Vollebæk Lofthaug
Stig Bråtane Lemvik
Kjell Vidar Andreassen
Trond Olsen
Soknepresten
Berit Skilbrei

leder
nestleder

1.varamedlem

MENIGHETSRÅD 01.11.19 – 31.12.19
Øyvind Barland
Kari Lien
Trond Stensvold
Kari Wastøl Nyland
Sigrunn Lundstrøm
Aslaug Mattson
Sigrid Thordardottir
Kate Kilen
Anne Synnøve Grønstad
Nils Jul Lindheim

leder
nestleder

sokneprest
1.varamedlem

Sekretær har vært Kari Skarvang
Det har vært 10 møter, 86 saker er behandlet.

REPRESENTANTER TIL RÅD OG UTVALG
Kragerø kirkelige fellesråd:

Kjell Vidar Andreassen - medlem til og med 30.11.19
Trond Stensvold
- medlem fra 01.12.19
Hildegunn Wangen
- varamedlem til og med 30.11.19
Øyvind Barland
- varamedlem fra 01.12.19

Prostirådet:

Kjell Vidar Andreassen
Helena Eikenes (vararepresentant)
Berit Skilbrei (leder), Liv Ingun Jørgensen (vår 2019),
Anne Vollebæk Lofthaug og Torhild Barland og
Ingeborg Barland Linnerud (høst 2019).
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Trosopplæringsutvalg:

Menighetsbladets redaksjon: Dan Lyngmyr, Nils Jul Lindheim og Kari Skarvang
Menighetsbladets distributører i Sannidal: Olaf Skarvang, Lars Jacob Moe, Stig Bråtane Lemvik, Reidun
Waasjø, Ruth Kristensen, Marit Halvorsen, Trond Stensvold, Kari Moe, Irene Farsjø Dal, Maria Wastøl, Anlaug
Dobbe og Elfrid Dobbe.
Bevertningsgruppene: Berit Skilbrei (leder vår 2019), Anne Vollebæk Lofthaug (leder fra høst 2019), Marit
Skarvang, Astrid Wastøl, Liv Ingun Sandvær Jørgensen, , Sigrunn Bråtane, Marit Halvorsen, Ingebjørg Moe, Kari
Lien, Lisbeth Lønne, Elfrid Dobbe, Solveig Stensvold, Ingfrid Dalen, Kersti Sule Andersen, Anlaug Dobbe, Anne
Sofie Aardalen, Ellen Bjerva, Torhild Barland, Helena Eikenes, May Brit Lie Altena, Kirsten Skarvang, Ellen
Dobbe, Torill Bjørn, Anne Synnøve Grønstad, Liv Grimsgaard, Solveig Hammerstad og Mette Moe Fjellheim, Kari
Wastøl Nyland og Kari Moe. I tillegg har foreldre i barnekoret stått for bevertning.
Blomsterpiker: Elfrid Dobbe (leder), Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Astrid Wastøl , Marit
Skarvang, Kate Kilen, Kjellfrid Enggrav, Ingebjørg Moe, Beatriz Lindheim, Kersti Sule Andersen og Ellen Dobbe.
Kirkeverter: Ingebjørg Moe (leder), Knut L. Dobbe, Berit Skilbrei, Torill Bjørn, Torhild Barland, Trond Olsen,
Jens Lofthaug, Marit Skarvang, Liv Ingun Sandvær Jørgensen, Kjellfrid Enggrav, Kate Kilen, Elfrid Dobbe, Olav
Bråtane, Anne Vollebæk Lofthaug, Anlaug Dobbe, Marit Halvorsen, Lars Jacob Moe, Helena Eikenes, Solveig
Stensvold, Ellen Dobbe, Trond Stensvold, May Brit Lie Altena, Kersti Sule Andersen, Sigrunn Bråtane, Stig
Bråtane Lemvik, og Knut Torgny Dobbe.

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



















1 gudstjenester + 4 andakter ved Omsorgsboligene / Bokollektivet i Sannidal
Familiegudstjenester med deltakelse av barnekoret og utdeling av 4- og 6-årsbøker.
To lekmannsgudstjenester.
Ung Messe - med konfirmanter.
Gudstjeneste på Kjølebrønd Bedehus 2. påskedag
Konfirmasjonsgudstjeneste
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i prostiet i
Gautefall fjellkirke. (Ikke med i statistikk)
Olsokgudstjeneste på Bygdetunet.
Friluftsgudstjeneste på Humlestad gård i forbindelse med speidernes natursti.
Høsttakkefest – med salg av høstens grøde til inntekt for misjonsprosjektet i Senegal
Innsettelsesgudstjeneste for ny sokneprest – Sigrid Thordardottir.
Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Mecky Wohlenberg
Allehelgensgudstjeneste.
Presentasjonsgudstjeneste for og med konfirmantene.
Julemusikk/ musikkgudstjeneste med kirkens egne kor og Kjølebrønd blåsegruppe.
Fredsmesse i kirken – Sannidal ungdomskole
Skolegudstjeneste med Sannidal barneskole
Julegudstjenester; Familiegudstjeneste med barnekoret og Juntos, høytidsgudstjeneste i kirken og
gudstjenester på bokollektivet og omsorgsboligene.

Antall gudstjenestedeltakere, er stabilt, 3.564 i 2019 mot 3.559 i 2018.
Antall nattverdgjester har økt fra 523 i 2018 til 586 i 2019.
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KIRKELIGE HANDLINGER
 Det er foretatt 7 (6) vigsler i Sannidal kirke.
 24 (17) personer er døpt
 Det har blitt forrettet 28 (30) begravelser i Sannidal.

ÅPEN KIRKE - KVELDSBØNN: Det har også i 2019 vært tilbud om åpen
kirke og kveldsbønn på torsdager. Her spilles det rolig klassisk musikk,
det er rom for lystenning, refleksjon og bønn. Stor takk til Stig Bråtane
Lemvik som har ansvar og ledelse.

Konserter/sangkvelder.

20.03.19: Konsert for
konfirmantene v/Team
Skjærgårds
31.03.19: Konsert med Kragerø
kantori, til inntekt for
orgelfondet.
28.04.19: Vårkonsert – Sannidal
Soul Kids – Sannidal Soul
Children og Sannidal Gospel
10.03.19 og 22.10.19:
Sangkvelder ved Gunnar Ajer
13.10.19:
Kjølebrønd Blåsegruppe 60 år
konsert ved Blåsegruppa,
Stine Barland Thorsen og
Jens Barland.
20. og 21.12.19:
«Lysende juletid».
Konsert ved Karl Holte Aarø
med venner.

Bedehusene.

På bedehusene på Mo og i Kjølebrønd er det jevnlig møtevirksomhet, Mo misjonsforening har torsdagsmøter to
ganger i måneden. SMUK (SannidalMenighetsUngdomsKlubb) bruker bedehuset som sitt klubblokale. Det er
uformelle samlinger der rundt 8 ganger i året. Onsdagsklubben har fremdeles sin plass der annenhver uke i
skoleåret.
På Kjølebrønd bedehus er det gudstjeneste 2. påskedag og tradisjonell familiejuletrefest 3. juledag. Det
arrangeres Litauenkveld i samarbeid med Kjølebrønd vel, og enkelte andre møter/basarer.
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Korvirksomhet.
Menighetskoret Laudate øver i Kirkestua hver uke.
Laudate har deltatt ved skjærtorsdagsgudstjenesten i Hellekirken, og ved Allehelgensgudstjenesten og
musikkgudstjeneste i Sannidal kirke. I løpet av året har de sunget både på Bokollektivet og omsorgsboligene i
Sannidal. Robert Czyz er dirigent for koret som har 10 medlemmer. Anne Åkre og Elfrid Dobbe er ledere for
koret.
Det nye gospelkoret som ble etablert høsten 2018 har fått navnet Sannidal Gospel. Koret har vært et friskt
pust i menighetslivet, ledes av Kristin Wohlenberg, og har 15 medlemmer.
Koret sang ved gudstjeneste i forbindelse med årsmøtet i Sannidal menighet i februar 2019 og ved en
gudstjeneste i mars måned.
De deltok også ved vårkonserten i april måned, sammen med Soul Kids og Soul Children.
I høstsemesteret sang de ved avskjedsgudstjenesten for sokneprest Mecky Wohlenberg, og ved
musikkgudstjenesten i kirken den 8. desember. Koret har også opptrådt på Korkafe i Løkka i mars 2019 og ved
basar i Frikirken i Kragerø i november.
Sannidal Soul Kids og JUNTOS- Sannidal Soul Children – se barne- og ungdomsarbeid.

Barne- og ungdomsarbeid.

Korvirksomhet: Sannidal Soul Kids og
JUNTOS - Sannidal Soul Children er
en svært viktig del av menighetens liv og
virksomhet. De har ukentlige øvelser,
og gleder og inspirerer ved gudstjenester.
Vi er takknemlige for dyktige og trofaste
ledere.
Sannidal Soul Kids øver i Sannidal kirke
hver torsdag og hadde i 2019 10 medlemmer.
Hildegunn Wangen er korets faste dirigent, og
hun utøver fortsatt sin oppgave med dyktighet
og stort engasjement. Margrete Wangen har
vært lydtekniker for barnekoret.
Barnekoret har deltatt på 6 familiegudstjenester og på vårkonsert i Sannidal kirke. Vårsesongen ble avsluttet
med sang ved gudstjenesten i Sannidal kirke 17. mai. Noen av medlemmene var med på Barnegospel-festivalen
i Kragerø i oktober måned. I oktober deltok koret ved samling/konsert i Kragerø kirke, i forbindelse med
Kirkeuka. I desember var det tid for julegudstjeneste for barneskolen, julemusikk i Sannidal kirke samt
gudstjeneste på julaften.
Sannidal Soul Kids har også sunget på Furubo, Helle. Dette blir satt stor pris på blant beboerne der.
Juntos – Sannidal Soul Children
Juntos har ukentlige øvelser på samme ukedag som barnekoret. Korene har felles andakt, som henholdsvis start
og avslutning på øvelsene.
Juntos deltok på to gudstjenester i Sannidal kirke i vårhalvåret, og på påskevandring i og ved Sannidal kirke
søndag 31. mars. Søndag 28. april var det vårkonsert med Soul Kids, Soul Children og Sannidal Gospel. Kristin
Wohlenberg ble behørig takket for 13 års ledelse av koret. Mange timer er lagt ned i dette arbeidet.
Heldigvis er det noen som tar koret videre. Hildegunn Wangen og Ingeborg Barland Linnerud overtok som
ledere fra høst 2019.
Første opptreden på høsten var ved høsttakkefesten i september. Deretter deltok koret på
avskjedsgudstjenesten for sokneprest Mecky Wohlenberg den 27. oktober. Mecky har i alle år gjort en trofast
jobb med rigging og tilrettelegging for koret, og hatt utallige andakter for dem.
Juntos deltok på korsamling i Kragerø kirke i forbindelse med den årlige Kirkeuka. I desember deltok de samme
sted på konsert sammen med Atle Pettersen. Koret sang ved julemusikkgudstjenesten i Sannidal kirke, ved
skolegudstjenesten, og ved julaftensgudstjenesten.
Vi takker for dyktige ledere og stort engasjement.
Kari Skarvang ivaretar økonomien for korene. Juntos har i 2019 hatt 9 medlemmer.
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SMUK - SannidalMenighetsUngdomsKlubb har i 2019 hatt ukentlig virksomhet i vår- og høsthalvåret. Veldig
gledelig at det er et stabilt høyt deltakerantall på klubbkveldene.
Plassmangel i Kirkestua har gjort at SMUK har flyttet klubbkveldene til Mo bedehus. Styret for bedehuset har
velvillig lagt til rette for ungdommene.
Noe av det som har skjedd i løpet av 2019:









Ukentlige klubbkvelder (se SMUKs egen årsmelding)
Pool-party i Kragerø, i regi av Skjærgårds Live
SMUKere deltok i Fasteaksjonen/Kirkens Nødhjelp,
sammen med konfirmantene.
Familiebasar på Mo bedehus.
Sommeravslutning på Øyfjell (Kjølebrønd)
SMUK deltok på konfirmantleir på Fjordglimt.
Overnattingsparty på Mo bedehus
Juleavslutning på Nesland gård i Kroken.

Nytt SMUK-STYRE fra høst 2019:
Styreleder: Tor Harald Aanstad Olsen
Nestleder: Ragna Bråtane Lemvik
SOME-ansvarlig: Erle Bråtane Bjørgan / Simen Aas
Sekretær: Samuel Sule Andersen
Styremedlemmer: Kristian Barland, Hanna Dobbe, Solveig Pedersen, Olav Bråtane Lemvik og Jakob Nygaard
Johannessen.
Ressursgruppe for SMUK som skal ta ansvar for gjennomføringen av visse deler av SMUKs virksomhet:
Øyvind Barland, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Sven T. Ludvigsen, Amalie Lofthaug og Simen Aas.
Jens Lofthaug fører regnskapet for SMUK.
Her er SMUK’s egen årsmelding:
I 2019 har SMUK arrangert
klubbkvelder. Disse har foregått hver
fredag, også i de kortere skoleferiene. På
klubbkveldene er det et godt miljø med
mye positivitet. Deltakerne har mange
gode og morsomme samtaler, spiller
brettspill og Nintendo Switch. Mange
opplever SMUK som et trygt og
inkluderende sted hvor man kan være
seg selv. Det er et godt miljø også på
tvers av ulike aldere. På SMUK er det
mange kristne, men også mange ikkekristne. Vi opplever at SMUK er et sted
hvor det er lett å snakke om tro, uansett
hva slags ståsted man har. At vi gjennom
SMUK kan få høre om troen på en Gud
som er evig god, levende, allmektig,
tilstede, nådig og alltid relevant er viktig.
Forkynnelsen er på et enkelt nivå, slik at alle kan få noe ut av den. Vi tror at forkynnelsen og miljøet er med på å
vise kristendommen og kristne som relevante i dagens samfunn. Folk kommer til SMUK fra både Sannidal,
Helle, Kragerø, Stabbestad og Kroken. På klubbkveldene er vi som regel mellom 20 og 30 deltakere, som er
omtrentlig det samme som vi hadde høsten 2018, da antallet besøkende gikk kraftig opp. Dette førte til at vi, i
2019, flyttet fra Kjerkestua til Mo Bedehus. At vi har fått bedre plass har ført til at det blir lettere å se
hverandre, og at det er lettere å arrangere aktiviteter på klubbkveldene. Det har også blitt enklere og praktisk å
lage mat på klubbkveldene. 2019 har vært et godt år for SMUK, både sosialt og kristelig sett.
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KRIK (Kristen Idrettskontakt) Kragerø.
KRIK Kragerø er en gjeng med idrettsglad ungdom som samles i Sannidal Samfunnshus hver onsdag. Kveldene
inneholder ballspill, lek og andakt. KRIK har et godt samarbeid med SMUK, og har noen felles arrangementer.
Barneklubber.
Onsdagsklubben på Mo har i 2019 hatt 15 (14) betalende medlemmer - mange ledere - og her er det aktivitet
hver 14. dag i skoleåret. Rundt 20 barn har benyttet seg av dette tilbudet. Solveig Stensvold, Sigrunn Bråtane
og Anne Vollebæk Lofthaug er hovedledere – og flere andre hjelper med sang og musikk, aktiviteter og
snekring, bibelformidling (Liv Ingun Jørgensen) og mat.
Onsdagklubben har vært et tilbud i over tjue år, og mange ledere/ressurspersoner har vært
med hele tiden.
Forbønnstjeneste. Det er organisert en forbønnstjeneste for hver enkelt konfirmant.

Trosopplæring.
Sannidal menighet mottar trosopplæringsmidler som muliggjør å ha ansatt trosopplæringsmedarbeider.
Sven Ludvigsen har fast 20 % stilling, med arbeidsoppgaver særskilt knyttet til konfirmanter og SMUK.
Menighetsrådet er glad for å ha med Sven i dette viktige arbeidet.
Dette er tiltakene som var planlagt og som er gjennomført i 2019:




Påskevandring i og ved Sannidal kirke. Dette er et arrangement som finner sted annet hvert år.
Påskegraven som er laget av Onsdagsklubben settes opp i kirken. Påskehistorien fortelles, deltakere
som ønsker det får roller og klær. Trosopplæringsutvalget gjør en stor og god jobb med dette.
Høsttakkefest med salg av markens grøde til inntekt for Senegal-prosjektet. 5-åringer invitert til
gudstjenesten.
Famliegudstjeneste der 4- og 6-åringer ble innbudt. Utdeling av Min Kirkebok.
I tillegg – som alle tidligere
år:





Dåpssamtaler og
dåpsgudstjenester. I 2019
var det 24 dåp i Sannidal
kirke. Det brukes dåpslys /
lysestake og en dåpsbok
som dåpsbarna får i gave. I
tillegg får de
dåpsservietten, som er laget
på Madagaskar. Gjennom
dette støtter vi et
kvinneprosjekt der.
Konfirmasjonsundervisning
og konfirmasjon.
Det var 15 (27) ungdommer
som ble konfirmert i
Sannidal kirke
lørdag 4. mai 2019.
Konfirmantene året 2019/20 hadde overnattingstur til Fjordglimt leirsted i september – der Hellekonfirmantene og ungdomsklubben SMUK også var med.
Trosopplæring skjer også selvsagt gjennom arbeidet som gjøres i Onsdagsklubben, i korene og på SMUK
og KRIK. Det er god grunn for menigheten til å være takknemlig for alt det flotte som skjer i disse
sammenhengene. Takk til prest og dyktige og trofaste frivillige som muliggjør dette.
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MISJON.
Sannidal menighet støttet i 2019 to diakonale prosjekter.
Prosjekt” Nådehjemmet i Thailand” - gjennom Det norske Misjonsselskap – har fått støtte med min.
kr. 10.000 pr år fra 2006. Sannidal menighet sendte i 2019 kr. 11.595 (14.773) til dette formålet.
Prosjektet støtter gravide ugifte kvinner, som i Thailand ofte blir utstøtt av sin familie. På Nådehjemmet kan de
være under svangerskapet - og få hjelp og omsorg der. Staben der kan hjelpe dem å få kontakt med familien sin
igjen og komme hjem etter at barnet er født. Noen får også hjelp til adopsjon hvis det er den beste løsningen.

Sannidal menighetsråd vedtok høsten 2018 å gå inn i et nytt prosjekt og har fra 2019 støttet
Normisjons arbeid i Senegal.

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes en folkegruppe som kalles
malinké. Våren 2014 startet Normisjon arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette området av Senegal er fattigdommen
størst og det er få hjelpeorganisasjoner her.
Her har Normisjon startet et pionerarbeid hvor målet er å plante bærekraftige menigheter. Det jobbes også
med noen diakonale tiltak som brønnprosjekt for å gi kvinner vann til dyrking av grønnsaker. Fra før har
Normisjon arbeid i nabolandet Mali, der de har hatt menighetsbyggende og diakonalt arbeid i 32 år. Arbeidet i
Senegal er en forlengelse av dette arbeidet.
Sannidal menighet sendte i 2019 kr. 12.032 til Prosjekt Senegal/Normisjon.

ØKONOMI
2019-tall

2018-tall

Sum eiendeler (bankinnskudd pr.
01.01.2020

494.707

461.345

- Orgelfond
- Skyldig offer/leverandørgjeld
+ Utestående fordringer

81.473
13.605
1.250

52.811
16.994
1.834

Netto driftsmidler og ubundne
fond pr. 01.01.2020

400.879

393.374

7.506

0
0

Resultat 2018
Mindreforbruk 2019

Regnskapet føres av Kragerø Kommune og blir revidert av Telemark Kommunerevisjon.
Det er ved kirkeofringer i 2019 samlet inn kr. 37.094 (33.323) til egen menighet,
og kr. 28.246 (kr. 14.974) til orgelfondet.
Det er samlet inn kr. 74.408 (68.387) til andre formål. I det sistnevnte beløpet ligger blant annet våre to
misjonsprosjekter.
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Annet:
Prestesituasjonen:
I juni 2019 takket Sannidals sokneprest gjennom de siste 13 år, Mecky Wohlenberg, ja til ny jobb i Gjerstad
menighet. Den krevende arbeidssituasjonen de siste år medvirket sterkt til at Sannidal menighet mistet en høyt
respektert, dyktig og avholdt sokneprest. Vi kommer til å savne hans gode, varierte og gjennomarbeidede
gudstjenester, og hans engasjement for ungdommen. Menigheten ser tilbake på hans prestetid her med
takknemlighet.
Så er vi også glad for at ny sokneprest raskt kom på plass. Vi ønsker Sigrid Thordardottir varmt velkommen,
som første kvinnelige prest her i Sannidal. Menighetsrådet håper og ønsker at det blir lagt til rette for gode
arbeidsvilkår for henne. Menighetsråd og menighet ser fram til videre samarbeid, og håper at «nypresten» vil
trives!
Sannidal kirke/sakristiet: Høsten 2019 kom nye sidedører i kirkerommet på plass. De gamle dørene hadde
store gliper og har i mange år gitt i overkant av frisk luft. Ytterdøra i sakristiet har også blitt ny. Det er solid og
flott arbeid som er gjort.
Sakristiet har også fått en «ansiktsløfting». Vegger og tak er malt i lyse farger, og ny kjøkkeninnredning og skap
er satt inn. Bord og stoler har fått et malingstrøk. Det er også montert et nedfellbart stellebord. Sakristiet
framstår nå både ryddig og brukervennlig.
Kirkestua: Det lille huset ved kirkegården inneholder kontorer for kirketjener, prest og menighetssekretær.
SMUK hadde sine klubbkvelder i andre etasje, men har nå flyttet over veien, til bedehuset. Kirkestua er mye
brukt, til møter i menighetsråd og andre utvalg, til samtaler og til annen møtevirksomhet.
I 2019 utførte Skilbrei Bygg en omfattende renovering i underetasjen. Toalettene bar preg av slitenhet,
rommene nede var små, og det var lite hensiktsmessige planløsninger.
Det er nå laget to nye toalettrom med direkteadkomst fra yttervegg, det ene med universell utforming.
Kontor/spiserom, samt toalett og garderobe til kirketjener/kirkegårdsarbeider er også rehabilitert. Kirkestuas
underetasje har nå blitt innbydende og praktisk tilrettelagt, i tidsriktige materialer og farger.
Kirkegården.
Sannidal kirkegård er mye besøkt. Det er et ønske at den skal framstå som pen og velstelt. Til dette trengs det
både menneskelige ressurser, maskinutstyr og oppbevaringssted. I 2019 ble det kjøpt inn ny traktor, og det ble
bygget planlager til oppbevaring av grus og sand.
Orgel og orgelkomite. Orgelet i Sannidal kirke «skranter», og oppleves som et krevende instrument for de som
bruker det. Det langsiktige arbeidet med å få på plass et «nytt» instrument har vært i gang fra 2016. Martin
Pearson, tidligere rådgiver for kirkemusikalske saker i bispedømmet, er innleid som konsulent.
Orgelkomiteen anbefalte i 2019 å gå inn for tilbakeføring til Hollenbach-orgel, denne typen instrument var det
første som fantes i Sannidal kirke. Hollenbach-alternativet. Menighetsrådet støttet dette, under forutsetning av
at det ikke påhviler menigheten ansvar for å skaffe økonomiske midler ut over det som kommer inn gjennom
kirkeofringer og kollekt ved konserter. Menighetsrådet vil vurdere å be næringsliv og banker om økonomisk
støtte.
Kragerø Kirkelige Fellesråd gjorde høsten 2019 følgende vedtak:
Orgelkomiteen gis fullmakt til å arbeider videre med planene om en tilnærmet tilbakeføring av
opprinnelig Hollenbach-orgel i Sannidal kirke. Dette innenfor en total kostnadsramme på kr.
2.250.000.
Orgelkomiteen består nå av Terje Tolner og Robert Czyz, med Kirkeverge Anne-Mette Bamle som sekretær.
Kari Skarvang har i 2019 trukket seg fra komiteen.
Kirkelig fellesråd har tidligere meldt inn behovet for nytt orgel i Sannidal kirke, og har søkt kommunen om
tilsammen 2,1 millioner kroner over 3 år til dette formålet. Det er bevilget kr. 700.000 i 2019 og 700.000 i
2020.
Orgelfondet utgjør pr. 31.12.19 kr. 81.473.
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Automatisk klokkeringing.
Vernerunden i 2014 avdekket et stort behov for å få installert automatisk klokkeringing i bl. a. Sannidal kirke.
Fysisk tung og ensidig arbeidsbelastning samt høyfrekventlyd fra klokkene oppfyller ikke dagens HMS-krav.
Et flertall i menighetsrådet ønsker at kulturen med manuell klokkeringing bør bevares, spesielt er dette viktig i
kommunens eldste kirkebygg. Det ligger an til å bli mulighet for både automatisk klokkeringing og manuell
håndringing.
Arne Fuglestad er innleid som prosjektleder på dette området. Søknad om installasjon av automatisk
ringeanlegg ble sendt i januar 2019. Representanter fra Riksantikvaren og biskopen har vært i Sannidal kirke
på befaring, både med tanke på automatisk klokkeringing og «nytt» orgel.
I desember kom svaret fra Biskopen, der det åpnes for automatisk ringeanlegg for den største klokken, fra
1830. Det forutsettes at det legges opp til at den også kan brukes manuelt.
Dersom det er ønskelig med automatisk ringeanlegg også for den minste klokken må man vente på en avklaring
etter at den er undersøkt for kulturhistorisk verdi.
Valg – menighetsråd og bispedømmeråd.
8. og 9. september var det valg til nytt menighetsråd og valg til nytt bispedømmeråd.
Valgdeltakelsen ved menighetsrådsvalget var på 16,1 %. Det var anledning til å avgi stemme i Sannidal kirke
etter gudstjenesten den 8. september og på Samfunnshuset og Kjølebrønd bedehus mandag 9. september.
Sannidal menighetsblad, har også i 2019 kommet ut med 4 nummer.
Bladet har en tilfredsstillende økonomi, med bidrag i form av annonseinntekter og gaver fra enkeltpersoner. Ca.
100 eksemplarer blir sendt utenbygds – og de resterende 800 blir lagt i postkassene av frivillige distributører.
Takk til dere!
Bladet legges også ut på nettet – på www.sannidalkirke.no og på www.kragerokirkene.no
Redaksjonskomiteen ble i siste del av 2018 ganske liten, da både Torill Bjørn og Hildegunn Wangen takket for
seg, etter hhv 8 og 9 år i redaksjonen. Men det ble som nevnt vanlig utgivelse også i 2019, og Dan Lyngmyr og
Nils Jul Lindheim er nye tilskudd til komiteen.
Redaksjonskomiteen takker for bidrag i form av ord, bilder og kroner.
En spesiell takk til Kristin Holte som har forsynt oss med mange fine forsidebilder!

Sannidal kirke på nettet.
Sannidal kirke og menighet har egen hjemmeside: www.sannidalkirke.no
I tillegg er Sannidal kirke på Facebook. («Sannidal kirke» og «Sannidal kirke og menighet»)
En omtale av Sannidal menighet finnes også på internettadressen www.kragerokirkene.no
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Takk.
Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk til alle dere som gjør en innsats for
at menigheten skal fungere med all sin virksomhet. Vi vet at mange av dere
har gjort en tjeneste i menigheten over flere tiår. Takk til de ansatte. Takk
også til dere som ikke er nevnt med navn i årsmeldingen, men som vi vet gjør
en tjeneste i det stille. Takk for bønnetjeneste og praktisk hjelp. Takk til dere
som bruker masse av tida deres til å ta vare på barn og unge gjennom å lede
kor og klubber.
Takk til dere som kommer til gudstjeneste.

Sannidal, 4. februar 2020
Øyvind Barland

Leder Sannidal menighetsråd

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.
Nr. 243 i Norsk Salmebok 2013
Tekst: Vidar Kristensen
Melodi: Per Aamodt Tveit
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