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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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Ingebjørg

En annerledes faste.
M

idt i fastetiden skjedde det som
vi ikke hadde trodd kunne skje.
Vår store trygghet ble plutselig truet av
et mikroskopisk virus. Vi som trodde
vi hadde kontrollen på alt, hadde visst
ikke så god kontroll likevel. Det er
skremmende, men samtidig en viktig
påminnelse om hvor små vi egentlig er.
Mange reagerer med bekymring, frykt
og angst. Det er forståelig.
Når jeg skriver dette er omtrent alt
stengt ned i landet vårt. Mange næringsdrivende og ansatte går plutselig
en usikker fremtid i møte. Skolene
er stengt. Frivillige organisasjoner og
menigheter kan ikke lenger møtes. Hos
oss er korene innstilt, ungdomsklubben møtes ikke lenger på fredagene,
konfirmanter får ikke undervisning og
konfirmasjonen blir utsatt, kirken er
ikke åpen på torsdagskveldene og det
lyder ikke klokkeklang og salmesang
på søndagene. Vi vet ikke hvor lenge
dette vil vare, men vi frykter at det blir
slik en god stund. Jeg savner allerede
det å møtes ansikt til ansikt, å kunne
gi et skikkelig håndtrykk eller få en
god klem. Situasjonen minner oss på
hva fysisk nærvær og berøring betyr
for oss. Nettet kan ikke erstatte det.
De som kjente på ensomhet og tunge
tanker før denne krisen, kjenner det
nok enda sterkere nå.
Kirken skal være et sted vi kan
komme med våre liv og finne fred, trøst
og glede. Hvordan kan kirken være
kirke i en tid der alle kirkebygninger er
stengt? Da er det viktig å holde fast ved
at kirken egentlig ikke er en bygning.
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Kirken er mennesker som lærer, tror
og virker i Jesus Kristus. Sammen er vi
kirke, - men også hver for oss.
I denne spesielle fastetiden, kan vi
øve oss i å være kirke uten preken,
liturgi, orgelmusikk og klokkeklang.
Vi har alle en bibel, og de fleste av
oss har bedre tid enn ellers til å lese.
Vi kan be en bønn for alle de som er
rammet av sykdom og krise. Særlig de
sårbare menneskene i flyktningeleirer
eller i land nesten uten et fungerende
helsevesen. Og vi kan gjøre en tjeneste
for andre i vårt lokalmiljø. Kanskje du
kjenner noen som må sitte i karantene.
Da kan du kanskje tilby deg å handle
for dem. Trenger noen en daglig telefon midt i ensomheten? Er det noen
organisasjoner som mer enn ellers,
trenger vår økonomiske støtte? Når vi
hver for oss gjør små tjenester, gjør vi
sammen en forskjell i verden. Da blir
kirken synlig. Som et lys i mørket.
Jesus sier: «Dere er verdens lys! En
by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og
setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.
Slik skal dere la lyset deres skinne for
menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i
himmelen.» Matteus 5:14-16
La oss ikke synke inn i passivitet og
håpløshet, - men aktivt lete etter muligheten til å være lys for hverandre i en
vanskelig tid.

Øyvind Barland

Leder Sannidal menighetsråd

Vi skal møtes.
Vi skal møtes når dette er over,
ved et bord i en smekkfull kafé,
i en kirke, i midtgangens vrimmel
mot Guds alter og det som skal skje.
Vi skal feire og synge og le.
Vi skal gi til hverandre et løfte,
at vi møtes når veien er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss,
når den prøven vi fikk, er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.
Men alt nå vet vi svaret, vi vet det.
Det å elske hverandre er alt,
bære byrder når en har for mye,
holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt.
Han Olav Mørk (2020)
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020
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Tradisjonsrik basar
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24. februar var det fastelavnsbasar på Mo bedehus. Det er det
norske misjonsselskap sin kvinneforening med Jorunn Lien i
spissen som arrangerer den.

D

et var litt over 70 stykker samlet
der den kvelden. Det var åresalg,
matservering, andakt og flott sang av
Mannsgruppa. Jorunn Lien fortalte
også litt fra Etiopia, et av landene hvor
misjonsselskapet har
arbeid.
Det kom inn nesten 20
tusen kroner den kvelden,
bare på åresalg.
Fastelavnsbasaren har
lange tradisjoner i Sannidal. Den har blitt arrangert
i over 100 år. I tidligere

tider var det også auksjon på basaren.
Da ble det auksjonert bort bl.a. grønnsaker, bakervarer, ull og hjemmesydde
forklær. Mange husker enda at folk
kom til basaren med hest og kjerre.
Men i alle år har fokuset vært å samle
inn penger til misjonen. Samtidig som
en har vært samlet om Guds Ord og i en
sosial sammenheng. Og en følelse av
å stå sammen om noe, denne kvelden
misjonens sak.

Anne Liv Baltzersen

Bildet er fra en fastelavnsbasar på begynnelsen av
80-tallet. Det er Olav Bråtane som selger årer. Nærmest han er Signe Einertsen, Dernest Reidun Halvorsen
og halve ansiktet av Inger Johanne Fuglestveit. Bak er
Kristine Nygaard, Anne Johanne Grønnerød, Klaudine
Dobbe, Kjellfrid Lofthaug og Kari Dobbe.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020
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Andrea

i Sannidal kirke.

F

or rundt fjorten år siden hadde
jeg – Sannidal kirke - besøk av ei
nydelig lita jente som krabbet rundt og
utforsket det store kirkerommet mitt.
Med store undrende øyne så hun opp
mot dua over døpefonten og kirkeskipet i midtgangen. Kanskje trodde hun
at det var en stor lekegrind der oppe
ved alteret?
En søndag i februar dette året var
hun her igjen. Hun krabbet ikke rundt
lenger, hun danset til nydelige toner
fra Nøtteknekkersuiten. Hun må ha
øvd i utallige timer for å kunne bevege
seg med så lette trinn og helt i harmoni
med musikken. Opp på tåspissene.
Det var så flott! Det gjorde godt langt
inn i tømmerveggene. Håper du gir oss
flere sånne opplevelser, Andrea!
Oppglødd hilsen
fra den hvitmalte kirken.
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AUTOMATISK
KLOKKERINGING?
N

år kirkeklokkene i Sannidal
høres på søndag
formiddag, eller ved
gravferder i ukedagene, da er det kirketjener Palmar Moltu
som sørger for det.
Ikke ved å trykke på
en knapp, men ved
fysisk å være tilstede
i klokketårnet og
dra tauene slik at
klokkene settes i
bevegelse.
Vernerunden i
2014 avdekket et
stort behov for å få installert automatisk klokkeringing i Sannidal kirke.
Fysisk tung og ensidig arbeidsbelastning samt høyfrekventlyd fra klokkene
oppfyller ikke dagens HMS-krav.
Et flertall i Sannidal menighetsråd
(2015-19) ønsker at kulturen med manuell klokkeringing blir bevart. Dette
er spesielt viktig i kommunens eldste
kirkebygg. Ved at det legges til rette for
både for automatisk klokkeringing og
manuell håndringing blir helse, miljø
og sikkerhet ivaretatt.
Arne Fuglestad er av Kragerø kirkelige Fellesråd innleid som prosjektleder
på dette området. Søknad til Biskopen
om installasjon av automatisk ringeanSannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020

legg ble sendt i januar 2019. Etter dette
har representanter fra Riksantikvaren
og biskopen har vært i Sannidal kirke
på befaring, både med tanke på automatisk klokkeringing og «nytt» orgel.
I desember 2019 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. Den minste klokken omtales i Bygdebok for Sannidal og Skåtøy,
der det anslås at den er fra 1300-tallet.
7

Nytt om nytt, eldre og riktig
gammelt orgel
Mange vet at orgelet i Sannidal
kirke – som er fra 1952 - det
«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.

A

lternativet med tilbakeføring til
Hollenbach-orgel, denne typen
instrument som var det første som fantes i Sannidal kirke, ble aktuelt, ikke
minst sett fra historisk og miljømessig
perspektiv. Det finnes fasadeplater
fra det opprinnelige orgelet i Sannidal
kirke som kan gjenbrukes., og fellesrådet har kostnadsfritt tilgang på en del
orgelpiper fra Porsgrunn samt belg fra
Vestfold.
Sannidal kirkes første orgel kom på
plass i 1888, og det var tyske Albert Hollenbach som satte dette opp. Orgelet
hadde seks stemmer. Hollenbach stod
for øvrig for levering av i alt 22 orgler til kirker i Norge. Totalprisen for
orgelet var kanskje identisk med gaven
som ble gitt til dette formålet; kr. 2.100.
Pengegaven var fra Kirsten og Anne
Lundereid.
I arbeidet med nytt orgel er Martin
Pearson, tidligere rådgiver for kirkemusikalske saker i bispedømmet,
innleid som konsulent.
Konsulenten har vært på jakt etter
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gamle bilder som kunne fortelle om
plassering og utforming av orgel/orgelgalleri. Han har undret seg på om det
kan ha vært tilgang til orgelet via en
trapp fra selve kirkerommet. Det har
ikke lykkes å oppdrive noen bilder av
dette. Alle bilder som er funnet av det
innvendige av Sannidal kirke er tatt i
retning av alteret. Flere har blitt spurt
om de husker hvordan det var, men det
var usikkerhet hos alle. Inntil vi kom på
å spørre den rette.
Marit Laug (Nygård) minnes godt at
hun var med sin mor på gudstjeneste i
Sannidal kirke. De kunne sitte på orgelgalleriet mens organist Johan Nossen
spilte. Nossen var organist fram til
1936.Marit var ikke mange årene gammel, men husker godt hun var betatt
av orgelets vakre hvite fasade. Hun
husker milde formaninger om å sitte
stille under gudstjenesten og at organist Nossen sa at hun hadde vært veldig
flink.
Hun kan også gi følgende informasjon: Det har ikke vært trapper fra

kirkerommet opp til orgelgalleriet. Den
nåværende trapp fra våpenhuset ble
brukt, og samme inngang til orgelgalleriet som nå. Rett innenfor døra inn til
orgelgalleriet var det en slags «plattform» der det var trapp ned til venstre
til orgelet, og trapp ned til høyre til
«belgetrøeren».
Orgelgalleriets utforming var lik
som i dag (bredere/dypere på midten).
Foran orgelpipene på midten av galleriet var det sitteplasser. Det var også
sitteplasser på begge sider av galleriet.
Orgelet stod på nordsiden (på høyre
side sett fra alteret) Organisten satt
med ryggen mot nordveggen, og det
var sitteplasser bak han. Slik han satt
kunne han se ned i kirken til venstre,
der klokkeren pleide å gi tegn når det
var siste verset på salmen.
Orgelkomiteen anbefalte i 2019 å gå
inn for tilbakeføring til Hollenbachorgel. Menighetsrådet støttet dette,
under forutsetning av at det ikke påhviler menigheten ansvar for å skaffe
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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.
Kragerø Kirkelige fellesråd har tidligere meldt inn behovet for nytt orgel
i Sannidal kirke, og har søkt Kragerø
kommune 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.
Kari Skarvang
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Noen ganger kan det være litt
vanskelig å gå på vannet.

D

a apostelen Peter ville gå på vannet for
å møte Jesus, gikk det ikke lang tid før
han ble engstelig og begynte å synke. Og,
etter at Jesus ble arrestert, da Peter ble konfrontert med at han var en av Jesu disipler,
så var det ikke måte på hvor lite han kjente
til Jesus.
- Jesus, nei han kjenner jeg ikke, var Peters
kontante svar.
En gang. Og så enda en gang.
Og alle gode ting er jo som kjent tre, så Peter
benektet å kjenne til Jesus for tredje gang.
Og så gol hanen. Og Peter skjønte endelig at
han hadde surra det til.
Men løpet var ikke kjørt. Og guds nåde var
heldigvis større enn Peters synder. Faktisk
så stor at Jesus sa til Peter at «på deg vil jeg
bygge min kirke».
Slett ikke dårlig, og litt som når en har kjørt
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opp til «lappen» og i praksis stått til stryk.
Og derfor til håp for alle som snubler litt
i den daglige troen, og som «synker» litt i
hverdagens strev og mas.
Det er med andre ord ikke alltid at ting går
den rette veien. Noen vil sikkert også mene
at kveldsbønner om fotballseire eller å felle
en diger okse i elgjakta, muligens ikke er i
den kategorien som skaper troskriser.
Men virkelighetens viktige bønner, hvor
svaret ikke alltid er som vi ønsker oss, eller
til og med synes å drøye ganske lenge.
Da er det godt å vite at ingen av oss er den
første som har sunket litt under overflaten.
Slik som Peter.
Derfor bør vi skjenke Peter en vennlig
tanke, han som snubla og reiste seg igjen og viste vei for alle oss andre.


Dan Lyngmyr

1. – 2. februar var 21 herlige
6. og 7. klassinger samlet i Sannidal kirke.
En LysVåken-samling som arrangeres landet rundt.
Om å være «våken» - oppmerksom for Gud – og
«våken» - oppmerksom for hverandre.

>>>>

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020
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6. og 7.

klassingene fikk
oppleve mye.
Morro å være sammen! Og de fikk
mer kjennskap til kirken.
De fikk være med å ringe med kirkeklokkene, fikk prøve orgelet og se
på mye av det som blir oppbevart i
sakristiet m.m.
Og de fikk synge sammen , ha
andakt, ha måltider sammen, og
lørdag kveld var det samling rundt
bålet i Kirkedalen.
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Søndag formiddag deltok de på
gudstjenesten. De deltok med alt
fra å ringe med klokkene, bønn
(som de selv hadde skrevet), hjelp
til å dramatisere dagens tekst, sang
og dans.
En opplevelse for både deltakere
og de som fikk være sammen med
dem hele tida eller deler av tida.


Anne Liv Baltzersen.

Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020
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«Det moralske
kompass»
B

egrepet «moralsk kompass» har
vært aktuelt den siste tid. Både
statsminister og biskopene Stålsett
og Byfuglien har begrunnet avgjørelser med at de har «lyttet til sine
moralske kompass». Det de vel har
ment er å si at deres samvittighet,
deres helt grunnleggende forståelse
av hva som er rett eller galt, har vært
styrende deres avgjørelse.
Jeg skal ikke her mene noe om
sakene de to biskopene har uttalt
seg om. Men det at Den norske kirke
ved sine ledere taler mot landets
politiske ledelse med begrunnelse i
tro eller samvittighet som kristen.
I motsetning til magnetiske
kompass som alle peker mot den
magnetiske Nordpol så er de moralske kompassene ikke laget slik at
de alltid og naturlovmessig peker i
samme retning.
De fleste mennesker har forhåpentlig vis en samvittighet, men den
enes samvittighet er ikke lik den annens. Det behøver ikke å bety at det
ene er rett og det andre feil. Moralske kompass, eller samvittighetsbasert overbevisning er individuell. Vi
kjenner dette bla annet fra militærnekting på pasifistisk grunnlag. De
som uansett situasjon mente det
var galt å bruke våpen mot et annet
menneske og derfor nektet å avtjene
14

verneplikt. Deres overbevisning ble
grundig vurdert. De ble krysseksaminert og der overbevisningen ble
funnet troverdig fikk de fritak for
militæret og måtte avtjene siviltjeneste i stedet.
Men hva når kirkenes ledere viser
til sine moralske kompass og protesterer eller nekter å adlyde myndighetene? Dette er vanskelig for
både individ og kirke. Det vet vi for
det har skjedd før. Luther fulgte sin
samvittighet mot kirkens ledelse.
Han ble bannlyst, men resultatet
er vår protestantiske kirke. Biskop
Bergrrav og vår egen prost Tande
fulgte sine moralske kompass og
nektet å følge naziregime. Berggrav
ledet en viktig motstand mot Quisling, Tande ble britisk SOE agent og
Sannidalspresten ble således krigshelt.
Men kan vi da gå rundt med hvert
vårt «moralske kompass» og gjøre
som vi vil?
Nei, vi kan nok ikke det. Det er
sivile myndigheter som rår og deres

lover som gjelder. Slik var det for Peter og
Johannes da de sa at de måtte lyde Gud
mer enn mennesker. De fikk straff, men
de fortsatte å forkynne. Biskop Berggrav
ble satt i husarrest da han nektet å samarbeide med Quisling i bla forbud mot
blandingsekteskap. Stålsett fikk dom for
å ha gitt arbeide til en ikke returnerbar
asylsøker.
Jeg mener at vi må respektere samvittigheten som en tung referanse. I
menigheten må det være lov å referere
til bibelen, til Guds ord og til sin samvittighet. Vi kan ikke kreve at andre gir
vårt kompass autoritet. Vi kan ikke kreve
straffefrihet for loven, men vi må respekt
for at vi har vår tro og vår overbevisning.
En biskop er en leder i kirken og vi må
kunne forvente at en biskop både kjenner bibelens lære og har en godt utviklet samvittighet. Vi må også forvente
at en biskop kan drøfte kontroversielle
spørsmål med de øvrige biskoper og ikke
unødig provoserer befolkningen med
partipolitiske standpunkt.
Men mest av alt; Vi må forvente at
biskopene sier i fra når myndighetene
lager lover som klart bryter med den
kristne lære. Biskopene er jo sammen
med kirkerådet de som skal uttale seg på
menighetenes vegne og da må vi kunne
forvente at de gjør det. Og er man i tvil
om det «moralske kompass» er kalibrert
så kan vi jo prøve å sammenholde med
Paulus brev til Galaterne der han omtaler
åndens frukt:
Kjærlighet, glede, fred, langmodighet,
mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

Nils Jul Lindheim.
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020
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NYTT MISJONSPROSJEKT
Sannidal menighet har siden
2006 samarbeidet med Det
Norske Misjonsselskap (NMS)
i det som startet som prosjekt
Nådehjemmet i Bangkok. Siden ble prosjektet utvidet til å
gjelde alt arbeid i Thailand.
Menighetsrådet ønsker
fortsatt å støtte et prosjekt
gjennom NMS, men fra 2020
endres det til å gjelde det arbeidet som gjøres i Etiopia.

NMS

har siden starten i 1970
samarbeidet med den
lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store
forskjeller i Etiopia - mellom fattig og

16

rik, menn og kvinner, ung og gammel,
og ikke minst mellom de forskjellige
folkegruppene.
Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet,
mange etniske grupper har ikke fått del
i den økonomiske utviklingen,
og unge mennesker har dårlige fremtids-utsikter.
OM ETIOPIA
Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn.
Landet er tre ganger større enn Norge,
har nesten 100 millioner innbyggere,
over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som
få andre land kan vise til. Etiopia har
aldri vært kolonisert og har en meget
rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne (62%) og tilhører den
ortodokse kirke. Landet har en sterkt

voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.
39 % av befolkningen lever i ekstrem
fattigdom.

En historie fra Etiopia.

Enke og verdiløs
I det mannsdominerte samfunnet i
Etiopia kan det være veldig utfordrende å bli enke. Det fikk Asha Ibrahim
merke på kroppen.
– Jeg måtte jobbe som dagarbeider
rundt om hos bøndene her i Begi-området, i tillegg til at jeg dyrket grønnsaker i egen hage. Å arbeide mer enn det,
var ikke mulig for meg. Men det ble
ikke nok til å leve av, sier hun. Døtrene
hennes er giftet bort og strever selv for
å få endene til å møtes, men de prøvde
å hjelpe moren så godt de kunne.
Umulig hverdag.
Asha følte at samme hvor mye hun jobbet, klarte hun seg ikke. Hverdagen var
hard, hun begynte å miste motet. Alle
hadde nok med seg selv, det var ingen
støtte å få noen steder.
Men Asha bor i et område hvor NMS
arbeider, og hun fikk mulighet til å gå
på kurs i husdyrhold og grønnsaksproduksjon. I tillegg fikk hun to geiter som
startkapital. Asha kunne ikke tro sine
egne øyne. Tenk at noen så henne og
ville satse på henne! Hun syntes det var
helt utrolig!
– Jeg er 40 år gammel, snart en gammel
dame, men nå føler jeg meg som rene
ungdommen!
Ny giv.
At Asha både er en klok kvinne og en
som ikke er redd for å arbeide, kom
Sannidal Menighetsblad Nr. 1 – 2020

raskt fram. Med ny kunnskap gikk hun
i gang med geiteavl, og noen måneder
etter at de to geitene var kommet til
gårds, fødte de til sammen seks geitekillinger. Asha begynte også å lage
kompost som hun brukte til gjødsel.
Dette bedret grønnsakavlingen.
– Jeg er 40 år gammel, snart en gammel dame, men nå føler jeg meg som
rene ungdommen! Nå klarer jeg meg
fint selv om jeg er enke! Døtrene mine
trenger ikke hjelpe meg mer, og jeg har
et nytt mål: Jeg vil selge så mange geiter
at jeg kan kjøpe meg en okse. Har jeg en
okse kan jeg drive god business.
Nytt liv.
Asha har fått et nytt liv. Hun er ikke
lenger avhengig av en mann eller døtre.
Og hun viser at kvinner kan styre penger, ha lederverv og forsørge seg selv,
noe det ikke er vanlig å tro om kvinner
der Asha bor.
Historien om Asha er ikke bare en
historie om at en kvinne blant mange
har fått bedre framtidsutsikter. Den er
et eksempel på at holdninger i samfunnet kan endres, og at kvinner også i
Etiopia kan være uavhengig og stå på
egne bein!
Du kan bety en forskjell.
Det er dessverre mange kvinner som
er i samme situasjon som Asha var.
De kjemper en hard og tøff kamp hver
dag. Nå kan du være med og gi flere liv
og håp ved at de får kursing i husdyrhold, moderne grønnsakproduksjon
og økonomi. Sammen kan vi bekjempe
urettferdighet! Takk for at du bryr deg!
Kilde: www.nms.no
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Oj, visste du dette om bibelen?
(Del II)

Ved LysVåken-arrangementet i februar
viste prest Sigrid fram Fredrik II's bibel
fra 1589. Bibelen har lærbind og messingbeslag, og ble gitt til kirken av Nils Jensen
Farsjø.

Codex Vaticanus.
Codex Vaticanus er en gammelt bibelsk
håndskrift fra midten av 300 – tallet, og
er trolig det eldste og nesten en komplett
kopi av det Greske Gamle Testamentet .
Disse håndskriftene har vært i Vatikanbiblioteket siden 1475, muligens noe tidligere, og det fullstendige navnet er Codex
Vaticanus Graece 1209, B/03 .
Manuskriptet inneholder storparten
av både Det Gamle Testamentet og Det
Nye Testamentet. I NT-delen mangler noe
av Hebreerbrevet, de såkalte Pastoralbrevene, Brevet til Filemon, og Johannes
åpenbaring.
Dette er skrevet på et slags pergament,
og det er benyttet såkalt majuskelskrift,
dvs at skriften består av bokstaver med
samme høyde, og som skrives eller tegnes
mellom to hjelpelinjer.
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Codex Sinaiticus.
«Boken fra Sinai», er en gresk håndskrift
fra 300-tallet. Boken inneholder nesten
hele Det Gamle Testamentet, hele Det nye
Testamentet, Barnabas brev og fragmenter av det som kalles Hermas hyrdebok.
Hyrdeboken var ganske omstridt og i 496
e.Kr erklærte Pave Gelasius at hyrdeboken
ikke hørte med i den bibelske kanon.
Deler av håndskriften ble oppdaget i
Katarinaklosteret ved Sinaifjellene i 1844
av Constantin von Tischendorf, og finnes i
dag i universitetsbiblioteket i Leipzig.
Andre deler av håndskriften overlot
Tischendorf til tsar Aleksander 2, og disse
befinner seg nå i British Library. Helt frem
til 1980-årene har nye blad av disse håndskriftene blitt funnet i Katarinaklosteret.
KILDER: BIBEL.NO – WIKIPEDIA - STORE
NORSKE - NORGE I DAG.

Dan Lyngmyr.

BIBELQUIZ – med spørsmål

knyttet til påske og pinse
SPØRSMÅL
1. Hvorfor feirer jødene påske?
2. Hva spiste de til påskemåltidet?
3. Hvor mye fikk Judas for å angi Jesus
4. Hvorfor måtte Jesus anholdes i hemmelighet? Han var jo på tempelplassen
og forkynte hver dag uten at noen arresterte ham.
5. Hvor lang er en sabbatsreise?
6. Hva betyr «Skjærtordag»
7. Hvilken sakrament ble innstiftet under kveldsmåltidet skjærtorsdag?
8. Hva het Romeren som dømte Jesus til
døden?

tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått legedom»
c. De ga meg galle å ete, og ga meg eddik å drikke.
12. Hvem ble satt til å hjelpe Jesus å
bære korset til Goldgata?
13. Hvem eide gravstedet hvor Jesus ble
begravet?
14. Hvem viste den oppstandende Jesus
seg for først?
15. Hvilken apostel var det som var mest
tvilende til at Jesus var stått opp og
hvilket tilnavn fikk han. Hva overbeviste
ham?

9. Hvilken ukedag ble Jesus korsfestet?

16. Hvor lang tid er det fra påske til
Kristi himmelfart?

10. Korsfestelsen oppfattes som et
syndeoffer. Hvem sine synder var det
korsfestelsen skulle kompensere for?

17. Hvor lang tid er det fra Kristi himmelfart til pinse?

11. Jesu korsfestelse er omtalt i det
gamle testamentet.
Hvor der disse sitatene hentet fra;
a. «De deler mine klær mellom seg og
kaster lodd om min kappe»
b. «Men han ble såret for våre over-

18. Når ga Jesus misjonsbefalingen?
19. Hvem fikk de kristne hjelp av til
pinse?
20. Hva het den første kristne martyr?

SVAR: 1. De markerte utgangen fra Egypt • 2. Lam og usyret brød • 3. 30 sølvpenger •
4. Ypperstepresten fryktet opptøyer dersom de arresterte Jesus i full offentlighet • 5. Ca en
kilometer (tilsvarende avstanden fra Oljeberget til Jerusalem) • 6. Renselsestorsdag etter
det norrønne ordet «skìra» som betyr rense • 7. Nattverden • 8. Pontius Pilatus • 9. Fredag
(Langfredag) • 10. I de ulike avtalene Gud hadde inngått med menneskene var menneskene
forpliktet til å overholde bud, lover og regler. Menneskene brøt hele tiden disse avtalene og
Gud lot derfor sin sønn korsfeste som en bot for menneskenes synder, se Johannes 3.16. Rom
5:8, Kor 5:19-21 m flere • 11. a. Salmenes bok 22.19, ref Matteus 27:35 b. Jesaja 53.4-5, ref
Matteus 8:16 og 1. Peters b 2:24 c. Salmenes bok 69;22, ref Matt:24 • 12. Simon fra Kyrene •
13. Josef fra Arimatea • 14. Maria Magdalena • 15. 40 dager etter påske • 16. 50 dager etter
påske (10 dager etter himmelfartsdagen) • 17. Kristi himmelfart • 18. På Kristi himmelfartsdag • 19. Den Hellige ånd • 20. Stefanus
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SIGRIDS
HJØRNE
N

«Salige er de som
hører Guds ord og
tar vare på det.’»

å går vi mot lysere dager, lyset har
vunnet over mørket, livet har vunnet
over døden, det kommer vår etter vinter,
men vi vet også at de mørke dager kommer
igjen, det kommer høst etter sommer, det
er like som livets gang.
Men det finnes en annen realitet enn
naturens virkelighet. Det finnes også en
åndelig virkelighet, som vi ikke kan se
med det blotte øye.
Jesus forteller oss om denne verden og
han kjente den og han står midt opp i den
hver dag, hver stund. Jesus fremstiller
ikke denne åndelige verden som en eller
annen underlig innflytelse, han fremstiller onde ånder, djevelen og åndsmakter
som helt konkrete vesener. Men vi er kanskje blitt for «moderne» til å tro på slike
ting.
Jesus forteller oss noe om den åndelige
kampen som foregår bak kulissene. Han
forteller oss om en kamp mellom to åndelige riker – Guds Rike og djevelens rike.
Denne kamp står om menneskenes sjel.
I Bibelen leser vi om en fiende som
kommer for å ødelegge, han planter tvil og
skam, han sprer frykt, og helt fra begynnelsen har han skapt ufred blant oss mennesker.
Jesus forteller oss om vår fiende som
er sterk og listig og som bevokter det han
eier med våpen i hånden og denne fiende
har makt, vi har sannelig noe å frykte.
Men Guds Sønn kom for å seire over det
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onde og avvæpne den, og nå kan vi få lov få
del i Jesus seier over det onde.
Jesus har kjøpt oss til å være Guds barn.
«Siden barna er av kjøtt og blod, måtte
også han fullt ut bli som dem. Slik skulle
han ved sin død gjøre ende på han som har
dødens makt, det er djevelen, og befri dem
som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet» (Hebr. 2,14 – 15)
Det er ikke nok for oss at Jesus har
drevet ut, eller bort, den onde. Jesus har
ikke bare seiret over det onde, han har
også kjøpt våre hjerter, han har betalt for
våre liv med sitt dyrebare blod og derfor
må Han mottas og bli vår hjertes nye eier
og Herre.
Fiendens våpen er døden, han satte sin
lit til dette våpenet og i og med at vi er
skyldig, skulle vi dø. Men på korset seiret
Jesus over døden, han sto opp påskemorgen og han har laget en vei for oss, igjennom døden og hvis vi har spist av Livets
Tre, har vi evig liv hos Gud.
Han står ved døren og banker på, for
Jesus tvinger ingen til å bli Guds barn, vi
får alle sammen en innbydelse som vi må
enten avvise eller ta imot. Hvis du tar imot
Jesu invitasjon og byder Ham inn i ditt
hjerte, da er du Guds barn og døden har
ikke lenger makt over deg.
Nåde være med alle som elsker vår
Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal
forgå!

Sigrid Thordardottir

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

Fra
soknepresten
om reduksjon i
JUNTOS – SANNIDAL SOUL
CHILDREN
prestestilling
Alder:
Fra 5. klasse. Øver hver torsdag i
Sannidal kirke, fra kl. 18.30 – 20.15

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

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,
inn
prestestillinger. I Bamble

Kontakt
: Ingeborg Barland
Bispedømmene
måLinnerud
spare tlf. 959 26853

prosti mister vi en halv preUNGDOMSKLUBB
de
støtter
oss!
stestilling.
Det. er prestene
i
Alder:
Fra 8. klasse
SMUK – SANNIDALMENIGHETS-

Fredager
kl. og
19.00
– 23.00 i Kirkestua,
Sannidal
Kragerø
som først
Sannidal
og fremst
skalAanstad
dekkeOlsen
oppKontakt:
Tor Harald
der
vi mister presteressurser
474
55 665

i prostiet. Presten i Sannidal

KRIK
blirFra
nå8.også
prest i Kroken,
Alder:
klasse.
Onsdager
kl.
19.00
- Sannidal
samfunnsmed flere tjenester
i Kroken
hus

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

STØTT VÅRE
ANNONSØRER,

de støtter oss!

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
Kragerø & Drangedal

MOBegravelsesbyrå
BEDEHUS
Torsdagsmøter
19.30
– etablert 1960 kl.
–
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93 260

Verdighet ved
KJØLEBRØND
BEDEHUS
www.bkd.no
livets
Kontakt:
Karislutt
Skarvang –
tlf. 416 33 056
Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94

og i Drangedal. Prestene i
Kragerø
skalutfyllende
ha noen flere
tjeSe ellers
informasjon
på www.sannidalkirke.no
nester 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 –
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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
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bilen
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Tilgjengelig
utstyr som
Salg
nye
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brukte
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•
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
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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
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• post@sannidal-bilv.no
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oginnen
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OG ENØK,
hovedsaklig
næringsbygg.
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TERRA SKADEFORSIKRING
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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»
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– i flo og fjære siden 1840
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
I skrivende stund vet vi ikke når samfunnet er tilbake i «normal» gjenge.
Vi vet at alle påskens gudstjenester er avlyst – og at konfirmasjonen
flyttes til høsten.
Følg med i lokalavis, på vår hjemmeside www.sannidalkirke.no og
på Facebook – Sannidal kirke.
MAI
Søndag 17. mai: Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Sannidal Soul Kids.
Offer til Speiderne i Sannidal
24. mai: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00		
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir. Offer
til Normisjon i Telemark

JUNI
7. juni: Treenighetssøndagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Trond Engnes.
Offer til menighetsarbeidet.
14. juni: 2.søndag i treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl.
12.00
Fellesgudstjeneste for alle
menighetene i Bamble prosti

21. juni: 3. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkens SOS i
Telemark
Med forbehold om endringer

Søndag 31. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00		
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Senegal

Sannidal kirke og
menighet på nett:

www.sannidalkirke.no
Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak
241 241
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