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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.

Konfirmasjon

5

FOTO: MECKY WOHLENBERG

side

God sommer!

Ingebjørg

Gled dere i
Herren alltid!
Overskriften er et kjent bibelord fra Fil 4. Det pekes på
seks grunner til denne gleden i
kapitlet.

1. Guds registrering.
Paulus sitter i sin fangecelle i Rom når
han skrev brevet til filipperne. Han
gleder seg over å ha sitt navn skrevet i
livets bok i himmelen tross sin vanskelige situasjon. Alle som har tatt imot
Jesus Kristus i tro har sitt navn skrevet
i livets bok i himmelen. Det betyr evig
liv og salighet. Fil 4,3: «Også ber jeg deg,
du som med rette heter Synzygus, om å
hjelpe disse to. For de kjempet med meg
for evangeliet, sammen med Klemens og
de andre medarbeiderne mine, de som
har sine navn skrevet i livets bok.»
2. Guds nærhet.
Fil 4, 5 og 9: «La alle mennesker få merke
at dere er vennlige, Herren er nær. Gjør
det dere har lært og tatt imot, sett og
hørt hos meg. Så skal fredens Gud være
med dere.» Jesus er alltid nær. Han kan
hjelpe oss når som helst og hvor som
helst. Mt 11,28: «Kom til meg alle dere
som strever og bærer tunge byrder, og
jeg vil gi dere hvile.» Holder vi oss nær
til Gud, så har han lovet å holde seg nær
til oss, hans fred vil bevare oss.
3. Det kristne fellesskap.
Lever du i et kristent fellesskap som
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fungerer, ja, da har du grunn til glede.
Paulus fikk nytt mot da han så brødrene, står det. Ap.gj 28,15. De hjalp han
når han hadde det vanskelig. Fil 4,14:
«Likevel var det rett av dere å hjelpe
meg da jeg hadde det vanskelig» Fil 4, 10:
«Det var en stor glede for meg i Herren
at dere igjen maktet og gi meg det jeg
trenger.» Et kristent felleskap der det
vises omsorg gir grunn til glede. I Gal
6,2 heter det: «Bær hverandres byrder
og oppfyll på den måte Kristi lov.» I
Hebr 10,24-25: «La oss ha omtanke for
hverandre, så vi oppgløder hverandre
til kjærlighet og gode gjerninger» Det å
kunne be for og med hverandre i livets
ulike situasjoner gjør også godt.
4. Guds fred.
I Fil 4,6-7 heter det: «Vær ikke bekymret
for noe! Men legg alt dere har å be om,
fram for Gud i bønn og påkallelse med
takk! Og Guds fred som overgår all
forstand, skal bevare deres hjerter og
tanker i Jesus Kristus.» Når vi legger alt
frem for Gud, så vil hans fred bevare
oss. En indre fred som verden ikke kan
gi. Augustin sa det slik: «Min sjel var
urolig inntil den fant hvile i dag.» Guds
fred gir en indre trygghet om hvem vi
er, hvor vi kommer fra og hvor vi går
hen. Jesus sier: «Fred etterlater jeg
dere, min fred gir jeg dere, ikke den
fred som verden gir.» Joh 14,27. «Dette
har jeg sagt dere for at dere skal ha fred

i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige,
jeg har seiret over verden.» Joh 16,33. Paulus oppfordrer filipperne til å gjøre det de har lært og tatt imot,
sett og hørt. Så skal fredens Gud være med dem.
5. Guds kraft
Paulus sier i Fil 4,13. «Alt makter jeg i ham som gjør meg
sterk.» All makt tilhører Lammet. 1. Kor 5,4 sier Paulus
at Herren Jesu kraft er med oss. Han har all makt i
himmel og på jord. Guds rike består ikke i ord, men i
kraft. 1Kor 4,20.
For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt,
men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1 Kor 1,18.
Kristne skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over
dem, og de skal være hans vitner i Jerusalem og hele
Judea, i Samaria og like til jordens ender ifølge Jesus.
Guds rike består i kraft, en kraft Jesus vil dele med oss.
«Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft
skal han også reise oss opp.» 1Kor 6,14.
6. Guds gavmildhet.
Filippermenigheten hadde gitt Paulus en gave. Kjærligheten som førte til gaven, behaget Herren. Så sier
Paulus: «Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet
i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.» Fil 4,19. Guds
rikdommer er åpne for den som elsker ham og elsker
sin neste. Den som gir, blir selv rikere, for hans egen
gave åpner veien for ham til Guds rike gaver. Guds kjærlighet er grenseløs!
Oppsummering: Vi gleder oss som troende i Herren,
det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Vi gleder
oss fordi vårt navn er skrevet i livets bok i himmelen.
Jesus er oss alltid nær. Vi kan påkalle hans navn når
som helst og hvor som helst. Vi gleder oss over kristent
felleskap i Herren og freden Jesus har gitt i våre hjerter.
Vi gleder oss over at Guds rike består i kraft, en kraft
Jesus deler med oss. En kraft som også en dag skal reise
de troende i Herren opp fra de døde. Han som har all
makt i himmel og på jord. I sin gavmildhet har Jesus
lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.
Gled dere i Herren alltid!

Ole Bjørn Bjørnsen
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020
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Min
salme
Det er mange flotte salmer å velge blant. På Mo bedehus har vi noen favoritter.
Jeg vil velge «Takk at du tok mine byrder» av Trygve Bjerkreim.
Han var en meget produktiv forfatter. Det sies at han etterlot seg 10.000 sanger
og dikt. Noen få har fått tone og blitt allemannseie. I Sangboken har han 30 sanger og like mange oversettelser.
Bjerkreim brukte nynorsk og bokmål. Jeg har en forkjærlighet for nynorsken.
Sangen har en enkel, men innholdsrik tekst, som får fram evangeliet.
Lars Jacob Moe

Takk at du tok mine byrder
Takk at du tok mine byrder,
eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
du skuldlause sonofferlam.
Takk at du bar mine synder.
Betalte mi skyhøge skuld.
Med blod frå ditt fullkomne hjarta
og ikkje med sylv eller gull.
So vil ved korset eg standa.
Med undring er ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
med Jesus til æveleg tid!
Sangboken nr. 288 • Norsk Salmebok 2013 nr. 381
T: Trygve Bjerkreim 1972 • M: Knut Ose 1972
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KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE
Lørdag 22. august 2020 kl. 10.30 og 12.30
Marte Andersen
Gunhild Brynemo
Erle Bråtane Bjørgan
Nora Alarcon Brataker
Tobias Breivik
Hanna Therese Dobbe
Sara Sofia Fjellheim
Oliver Jørgensen
Nora Kolberg
Sindre Kolberg
Ragna Bråtane Lemvik

S

å får de endelig sin konfirmasjonsgudstjeneste og sin feiring!
Da landet stengte ned i mars håpet vi
vel at det skulle gå raskt over og at det
skulle bli konfirmasjon den 2. mai.
Slik ble det ikke. Det blir i stedet
to konfirmasjonsgudstjenester den
22. august. Konfirmantene vil få
informasjon etter 15. juni – og da
vil de også få vite hvilket tidspunkt
deres gudstjeneste blir på.
Det er en flott gjeng med konfirmanter som dessverre fikk et noe
amputert konfirmantår. Sannidal
menighet, representert ved prest
Sigrid Thordardottir og menighetsarbeider Sven Ludvigsen ønsket å
gi dem en gave med på veien, og det
ble en diktbok av artisten Trygve
Skaug.
Trygve Skaug hadde en hilsen til
dem på det som skulle ha vært
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020

Kristian Johansen Menstad
Jon Isak Moe Nesland
Tage Johansson Nilsen
Kjell Alexander Nyland
William Utnes Opsahl
Teodor Tveit Pedersen
Mathias Rugseth
Julie Snøås
Pernille Hellermyr Sæther
Vebjørn Hedberg Sørdalen

den store dagen. Den ligger på Sannidal
kirkes Facebook-side, om noen skulle
ønske å se den. Diktet som kommer nå
er en del av hilsenen.

Ja da
hvis du ser deg lenge over skulderen
så ser du hvor du kommer fra
men du kommer
også til å gå på
masse lyktestolper og dritt
så se framover du
følg med nå
det er du som går nå
ikke alle de som gikk før deg.
Trygve Skaug
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SANNIDAL KIRKE FORTELLER

J

eg – Sannidals hvitmalte kirke – har
stadig noe på hjertet.

Det har vært en annerledes vår.
Jeg ble forlatt.
Dagene ble stille og ensomme. På de
mest deprimerende av dem kunne bare
støyen fra E-18 overbevise meg om at det
fremdeles var liv i bygda. Hvorfor ble det
ikke ringt med kirkeklokkene på søndag
formiddag? Hvorfor kom det ingen små
korjenter?
Ikke engang mannen med kveldsbønnen
kom.
Jeg ble sløv og deprimert, og formelig
skvatt da nøkkelen en dag ble satt i låsen.
Jeg strammet meg opp helt automatisk,
og kjente skjelvingen som gikk gjennom
tømmerveggene.
Organist Robert entret den bratte trappa
opp til tårnet og orgelgalleriet. Prest
Sigrid gikk inn i kirkerommet, og så kom
klokkeren og et par mennesker som jeg
ikke husker navnet på.
Sjelden har jeg vært så glad for å se noen.
Jeg er som dere vet snart 250 år gammel,
og det er jeg stolt av. Jeg er også stolt
av å være tilpasningsdyktig og dermed
følge med i utviklingen. Så nå skal jeg
fortelle dere hva en håndfull mennesker
gjorde hos meg denne dagen. Jo, de tok
levende bilder! (kalt film) og kopierte
på merkelig vis musikken, og stemmene
som sang og talte. Dette overførte de på
dette som kalles Internettet. Så nå kunne
mange mennesker se meg uten å være
i nærheten av meg. Mange mennesker
kunne høre orgelmusikk og salmer og et
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Gudsord, selv om de holdt seg hjemme.
Litt fint det, da!

Automatisk
klokkeringing 2

Noen dager etter dette kom det noen innom igjen. Jeg kjente igjen mannen som
gikk opp i klokketårnet. Han er en trofast
kirkegjenger og kan også kunsten med
å ringe i kirkeklokkene. Han heter Knut
Torgny. Mitt indre urverk fortalte meg at
det slettes ikke var søndag. Så gikk det
opp for meg; det var påskeaften! Tradisjonen med høytidsringing er en gammel
og fin skikk. På «aftenene» - julaften,
påskeaften og pinseaften har det i mange
hundre år ringt fra landets kirker i en hel
time fra kl. 17. Dette markerer inngangen
til høytidene. Jeg ble ganske emosjonell
denne dagen. Tenkte at nå er jeg og kirkeklokkene mine med på å markere håp og
nærvær i en annerledes tid.
På selve påskedagen kom det ingen til
gudstjeneste. Dette på grunn av det farlige viruset som var årsaken til at jeg ble
stående ensom og forlatt. Men flaggene
ble heist, og sannelig kom det noen som
ringte i kirkeklokkene mine denne dagen
også. På denne viktigste dagen i kirkeåret
– dagen da livet vant over døden.
I fortellende stund er det nesten normalt
igjen. Folk kommer til gudstjeneste, og
barn blir døpt. Det som er mest unormalt
er at folk nå sitter over alt i kirkerommet,
ikke bare på de bakerste benkene……
Jeg er glad og takknemlig over å være til
nytte igjen.
Sannidal kirke – nå med åpne dører.
Fortalt til Kari Skarvang.

V

i skrev i forrige nummer av menighetsbladet om at automatisk
ringeanlegg er på trappene for Sannidal kirke. Det er to klokker i kirken, en
stor fra 1830 og en mindre som anslås
å være fra 1300-tallet. Biskopen gav i
sitt svar i desember klarsignal for den
største klokken.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020

Riksantikvarens representant var seint
i 2019 på befaring i Sannidal kirke og
konkluderer med at også den lille klokken kan automatiseres, på visse vilkår:
•	Det forutsettes at det legges opp til at
den også kan brukes manuelt.
•	Begge klokkene skal ha rette aksler i
treverk.
•	Kolbelæret i begge klokkene skiftes
ved behov. Dette gjelder særlig den
minste klokka, hvor læret var spesielt inntørket.
•	Begge klokkene skal også kunne
ringes manuelt, når man ønsker det.
Dermed må det monteres ringestenger på treakslene, slik at tau kan
festes på dem. For Riksantikvaren er
det viktig at tradisjonen med manuell
ringing bevares i Sannidal.
•	I Sannidal er det en forholdsvis
sjelden ringemåte som innebærer
at klokkene ringes svært høyt opp,
nesten 180 grader ut av hvilestilling.
Dette gir en helt særegen klangrytme som er en viktig del av kirkens
lydlandskap. Vi vurderer at denne
ringemåten er svært bevaringsverdig
som del av vår immaterielle kulturarv. Ved bestillingen av automatisk
ringeanlegg vil vi derfor på det sterkeste anmode om at ringemaskinene
ringer klokkene like høyt som før,
slik at den særegne klangen bevares.
•	De nåværende klokkeakslene oppbevares på en forsvarlig måte i tårnet
som deler av kirkens historie.
Etter dette har biskopen godkjent ringeanlegg på den minste klokken, under
forutsetning av at riksantikvarens
vilkår tas til følge.
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Den mystiske steinen
i kirkegårdsmuren
Noen få meter fra inngangsportalen til Sannidal kirke, i
retning Mo bedehus, på utsiden mot veien, ligger det en
mystisk stein i kirkegårdsmuren.

S

teinen er ca. 66-67 cm bred og
omkring 50 cm på det høyeste, og
er derfor ganske stor i forhold til de
mange omkringliggende steinene i
kirkegårdsmuren. Den ser ut til å være
tilhugget og bearbeidet med det formål
å sette skrift på den.
Det er hugget ut bokstaver på den,
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bestående av 5, eller muligens 6 tekstrekker. Alle bokstavene er store, og har
omkring samme høyde og noenlunde
samme bredde, noen bokstaver er ganske tydelige mens andre er mer utydelige.
Noe av hjørnene, spesielt øverst på
hver side, er fjernet eller er forsvunnet pga. slitasje og/eller håndtering, og
dermed også noen av bokstavene.
Kan denne steinen være en del av en
større tekst, som f.eks. omfatter flere
steiner, eller er teksten selvstendig og
bare ment for denne steinen og hva
betyr egentlig teksten, og hvor gammel
kan den være?

Ettersom steinen ligger i kirkegårdsmuren er det nærliggende å tro at den
har en eller annen form for kirkelig
tilknytning, men kan allikevel ha en
helt annen historie.
Mange har i årenes løp undret seg over
dette uten at det så langt har vært mulig å finne et godt og entydig svar.
Vi har vært i kontakt med mange som
er godt kjent i Sannidal som kunne
tenkes å ha kunnskap om steinen, men
så langt har menighetsbladets undersøkelser ikke gitt noe konkret svar.
I våre forundersøkelser har vi også
vært i kontakt med andre som kunne
tenkes å ha kunnskap om dette. Både
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020

enkeltpersoner og f.eks. fylkesmannens kulturminneavdeling og Vest Telemark Museum, men dette har heller
ikke gitt noe direkte og konkret svar. Vi
har imidlertid fått noen mulige ledetråder som vi arbeider videre med.
Spørsmålene er mange og vi vil oppfordre alle lesere som kan ha en eller
annen form for informasjon om denne
steinen, eller som kan tolke teksten
og hva teksten betyr, eller på andre
måter bidra til å løse «mysteriet», om å
kontakte menighetsbladets redaksjon.
Vi følger saken videre.

Dan Lyngmyr
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Sammen igjen i

SMUK!
15.mai kunne Smuk igjen samles fysisk etter koronarestrIksjoner. 37 ungdommer samles på plassen utenfor
kirkestua! Med håndsprit og plakater med oppfordring om å
holde avstand. De som satt nære var nøye med å fortelle at de var i
samme familie, eller var "korona-venner" i denne tida.

>>

KRONERULLING:

Nå trenger Gautefall fjellkirke
en håndsrekning!
G

autefall Fjellkirke måtte stenge
i mars. Det var fine forhold på
Gautefallheia og vintersesongen var
fullbooket, men så ble det bråstopp:
Covid-19-viruset med smittefare og
forbud mot forsamlinger, rammet driften på dette populære leirstedet. Uten
leietakere blir det ingen inntjening.
Det er uvisst når driften kan gå som
normalt igjen. Mye taler for at det først
kan bli et stykke ut i 2021. Men, de faste
utgiftene skal fortsatt betales. Gautefall
Fjellkirke og driften der kommer ikke
inn under noen av støtteordningene fra
det offentlige. Derfor frykter styret at
Fjellkirka går mot en lei pengeknipe.
Fjellkirka trenger derfor en ekstra god
håndsrekning nå. Styret ber om bidrag
10

for å unngå at Fjellkirka blir belastet
med ekstra lån for å dekke koronaunderskuddet.

Vi er stolte av Fjellkirka som eies av
alle menighetene i Bamble prosti. Den
har fremtiden for seg! Men først må vi
over korona-kneika. Derfor oppfordrer
styret til kronerulling for Fjellkirka.
Send din gave til konto nr. 2635 19
50233, merket «Gave til Fjellkirka»
(denne gavekontoen til Fjellkirka ligger
av praktiske grunner under Tørdal sokneråd). Husk å skrive avsender. Gaver
på over kr 500,- gir rett til fradrag på
skatten. For lavere beløp kan Vipps nr.
578279 benyttes.
Styret

Velkommen til Smuk igjen! "Vi er familie altså" sier Ragna
og Erle som sitter ved siden av hverandre og tar imot.

Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020
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D

e starta opp med natursti. De
hadde mulighet til å grille litt
medbrakt på båthavna. Og de kosa
seg veldig ute! Og det å være mange
sammen igjen! (Var nå lov med opptil
50 på offentlig sted)
Fredagen etter (22.mai) var det øs regn
så da samles ungdommene inne på Mo
bedehus igjen. Det var over 30 stk. da

også. Og de var utrolig flinke til å holde
avstand! Var det noen som var for tett
over tid måtte de gå med rockering i 20
minutter.
Håndspriten var flittig i bruk denne
fredagen også. Ingen fikk f.eks. ta
muffIns uten å sprite seg først. De fordelte seg på alle romma på bedehuset.
Under andakten satt de både i storsal,
lillesal og kjøkken.
Ellers var det spill, prat og sosialt samvær. Tydelig at ungdommen syns det
var bra å være på Smuk igjen!


Inne på Mo bedehus...

De følger regler...

På vei fra natursti...
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Anne Liv Baltzersen

Håndsprit må til...

Inne på Mo bedehus...

Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020

Holdt en ikke avstanden måtte rockeringen på... (her demonstrasjon).
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Lite barn i kirke
første gang…
Disse barna har det til felles at de er døpt i egne dåpsgudstjenester i Sannidal kirke. Dette fordi det har vært restriksjoner på
hvor mange som kan samles i samme rom. Det er fint å kunne vise
dem fram her i menighetsbladet.

Loke Johan Paulsen-Holt.

Iben Hindahl Pedersen.

Her e det et lite barn som kommer,
Ny i denne verden, mjuk og varm.
Ennu har det ikkje sett en sommer,
ennu kan det bæres på ei arm.
Ennu e det ny for sol og måne,
Ennu kan det trøstes av en sang,
Ennu av mysterium og under:
Lite barn i kirke første gang.
Kari Bremnes
Norsk salmebok 2013, nr. 593
Tekst og melodi: Kari Bremnes, 2006

Henry Tisjø-Teigen. Storebror heter
Edvard og er 2 år.
14

Sverre Tolnæs Hagerup. Storesøster
heter Emma og er 4 år.

Elena Veivåg Søndbø.
Sannidal Menighetsblad Nr. 2 – 2020
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Trofaste medlemmer stiller opp både på dugnad og med kakebasar (her 6. febr).

N

å er det både onsdagsklubb, SMUK,
uformelle samlinger og torsdagsmøter fast. I tillegg blir bedehuset
ofte leid bort. Både til minnesamvær,
selskaper og åpne arrangement.
Nå har de fått nye sofaer og skap siden
SMUK begynte å samles der. Storsalen
ble malt i vinter. Og trofaste medlem-

mer stiller opp med dugnad og med
kakebasar for å få inn penger til drift av
bedehuset.
Bra at en kan stå sammen og være støttespillere for hverandre med alt som
skjer innen Sannidal menighet.

Anne Liv Baltzersen

Nye sofaer til glede for mange.

Aller best når det er barn eller ungdom i
huset.

ET STED FOR MANGE –
MO BEDEHUS
Nymalt i Storsalen.

Det er stor glede på Mo bedehus over at SMUK nå har sine
samlinger på huset der. Er flott når huset kan brukes av mange!
16
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Oj, visste du dette
om bibelen! (Del III)

Danske oversettelser.
Christian II`s nytestamente var den
neste bibelteksten som kom ut i Danmark-Norge ,etter at Danmark-Norge fikk
felles konge fra året 1380. Den ble utgitt i
1524 under navnet; «Thette ere thet Nøye
testamenth paa danske ret effter latinen
vdsatthe»
Etter dette ble det i de følgende århundrene produsert en lang rekke bibeloversettelser etter kongelig forordning,
og flere bærer derfor navnet til danske
konger.
Etter reformasjonen i 1536-37 kom det
flere oversettelser på dansk. Oversettelsen som fikk navn etter kong Christian
III kom ut i 1550, og ble den dominerende
oversettelsen i Danmark- Norge i lang tid.
En annen oversettelse som fikk stor
innflytelse i kongeriket, var oversettelsen
som teologiprofessor Hans Poulson Resen gav ut i 1607. Den ble senere revidert
og kom ut i 1647, og ble den offisielle
kirkebibelen i Danmark-Norge. Senere
reviderte utgaver av denne ble utgitt helt
fram til 1853.
Første norske oversettelse.
Den første helnorske bibeloversettelsen

18

norske og for den øvrige verden, finnes
det omfattende litteratur og andre kilder
som belyser dette.
Kilder: Bibel.no – Wikipedia - Store
norske - Norge i Dag.


Dan Lyngmyr

BIBELQUIZ
lot vente på seg og ble først utgitt i Frederikshald (Halden) så sent som i 1858 (eller
1859 ?), selv om Det Norske Bibelselskap
ble stiftet allerede i 1816. Bibelselskapet
er forøvrig den eldste felleskirkelige
organisasjonen i Norge, og opprettet som
del av en bred internasjonal bevegelse
som startet i England i 1804. Målet for
denne bevegelsen var å gjøre Bibelen til
allemannseie.
I tiårene som fulgte ble det utgitt en
rekke oversettelser, noen komplette og
noen delvis. Etter hvert ble hele bibelen
også utgitt på nynorsk og samisk , frem til
dagens kjente og brukte oversettelser fra
Det Norske Bibelselskap som f.eks 1930
- 1978 og 2011 utgavene - samt utgaven
fra Norsk Bibel i 1988. 1988 utgaven var
i praksis en moderne språklig utgave av
1930 oversettelsen.
Bibelutgaven Bibelen guds ord, også
kjent som «den norske King James utgaven», ble utgitt av Bibelforlaget i 1997.
Grunntekstene til denne er på Hebraisk,
Arameisk og Gresk og oversetterne har
forsøkt å bruke et språk som er lettlest,
og samtidig ligger tett opp mot grunntekstene i betydning. En revidert utgave av
denne, der språket ble modernisert, kom
ut i 2007.
Utallige oversettelser verden over har

SPØRSMÅL

1. Hvorledes lyder misjonsbefalingen?
2. Hva er «Den hellige ånd»?
3. Hva betyr «apostel» og hva er betyr «disippel»?
4. Hvor mange benevner bibelen totalt som Jesu apostler?
5. Hvor mange apostler husker du navnet på?
6. Hva skjedde med Ananias og kona Safira og hvorfor?
7. Hvor møtte Paulus Jesus første gang?
SVAR: 1. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag
til mine disipler i det dere døper dem til Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn
og lærer dem alt jeg har befalt dere». 2. Ikke helt enkelt å svare på. I Johannesevangeliet kalles Den Hellige Ånd for Talsmannen eller Sannhetens ånd som skal veilede disiplene til hele sannheten etter at Jesus er borte. Den Hellige ånd skal vise oss hva som
er rett og galt. Bibelen forteller om flere situasjoner der disipler fylles av Den Hellige
Ånd og snakker eller utfører kraftfulle handlinger. 3. Apostel betyr utsending som har
fullmakt til å opptre på vegne av. En slags ambassadør. Disippel betyr elev eller lærling.
Jesus hadde mange disipler. I alt 13 av disse ble utnevnt til apostler. Paulus var ikke disippel av Jesus, men ble omvendt under sin reise til Damascus. 4. 14 personer benevnes
apostler. Etter at Judas Iskariot hadde begått selvmord valgte menigheten Mattias til å
tre inn i hans sted som apostel 5. Apostlenes navn: a. Simon Peter b. Andreas c. Jacob
sønn av Sebedeus, d. Johannes e. Filip f. Bartelomeus g. Tomas h. Matteus i. Jacob sønn
av Alfeus j. Taddeus k. Simon seloten l. Judas Iskariot m. Mattias n. Paulus 6. De falt
døde om i møte med Peter da de løy om hvor mye penger de hadde fått et jordstykke
de hadde solgt. De kunne ha beholdt alle pengene selv, men prøvde å gi inntrykk av
at de gav alt til menigheten. Det tolket Peter som forsøk på å lyve for Den hellige ånd
og straffen var nådeløs. 7. Paulus, som da kalte seg Saulus, var på vei til Damaskus for å
arrestere kristne og bringe dem hjem til Jerusalem.

Bibelen i Norge.
Det første spede forsøket på bibeloversettelser i Norge fant sted på 1200 tallet,
da deler av Det gamle testamentet ble
oversatt til gammelnorsk.
Denne oversettelsen ble kalt «Stjórn»,
som betyr styring, og er nokså fri i forhold til teksten slik vi kjenner den i dag.
Sannsynligvis ble oversettelsen utført
ved Håkon 5. Magnussons hoff, og kun to
islandske avskrifter er kjent i dag.

gjort at bibelen regnes for å være verdens
mest solgte bok, og det finnes anslag på
at det har blitt solgt omkring 6 milliarder
bibler siden Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten.
For den som vil fordype seg i oversettelseshistorien, både når det gjelder den
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JUSTERING AV
GUDSTJENESTEDette skjer I SANNIDAL
MENIGHET
ORDNING

K

SANNIDAL MENIGHET

Konsert på
bygdetunet
i Drangedal
2. august
kl. 16.00.

M

arias akustiske selskap spiller sanger om livet. Her er det
mange fine perler, og konserten passer for alle. Maria og Arvid Therkelsen, kjent fra julekonsertene i Kroken er med. Maria har arbeidet som
trosopplærer i Drangedal tidligere,
og har også undervist konfirmantene
i Sannidal noe. Martin Daland fra Levangsheia er også med. (De to øvrige
er fra andre fylker.)
Billetter kan fås kjøpt ved å henvende seg direkte til Tokestua eller
servicekontoret i Drangedal.
20

irkemøtet vedtok i 2011 ordning for hovedgudstjeneste som
ble tatt i bruk i Den norske kirke
innen utgangen av 2012. Kirkemøtet
vedtok også at det skulle legges til
rette for erfaringsdeling med sikte
på justeringer og korrigeringen av
den vedtatte ordningen. I perioden
2012-2018 har det vært gjennomført
flere forskningsprosjekter og omfattende erfaringsinnhenting med
sikte på justering. En av utfordringene som har blitt avdekket er at
den store liturgiske valgfriheten og
de mange alternativene til liturgisk
musikk har bidratt til at mange
har opplevd seg fremmedgjort når
de går til gudstjeneste. Kirkemøtets vedtak i 2017 og 2019 gir noen
færre valgmuligheter. Den justerte
ordningen for hovedgudstjenesten
legger samlet sett større vekt på
gjenkjennelse.

Fra
soknepresten
om reduksjon i
prestestilling

Sannidal menighet
skal i likhet
Bispedømmene
måmed
spare
alle andre menigheter justere sin
inn prestestillinger. I Bamble
ordning. Revidert ordning vil tre i
prosti
mister vi eneller
halv prekraft i løpet
av inneværende
stestilling.
Det
er
prestene
i
neste år. Ordningen legges fram i
Sannidalogogskal
Kragerø
som først
menighetsmøte
godkjennes i menighetsrådet.
Det blir
fra opp
og fremst skal
dekke
sentralt der
holdvi
presisert
dette er en
mister at
presteressurser
justering, ikke en gjennomgripende
i prostiet. Presten i Sannidal
endring av nåværende liturgi.

blir nå også prest i Kroken,
med flere tjenester i Kroken
og i Drangedal. Prestene i
Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
Kragerø skal ha noen flere tjenester i Sannidal. Og Sannidal

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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Telefon 35 98 40 00

Med sportslig og elegant design, innovativ teknologi og materialer i høy kvalitet gir Hyundai i30 deg glede hvor enn du ferdes. Rikholdige utstyrspakker
gjør det
å skreddersy
etter dine ønsker.
Tilgjengelig
Salg nye
ogenkelt
brukte
biler •bilen
Reparasjon
av lette
og utstyr som navigasjon, bi-xenon, ryggekamera og varme i rattet fyller nye i30 med
kjøreglede og komfort. Ny motor- og automatgirteknologi gir en perfekt balanse mellom ytelse og lavt forbruk. Ny prisgunstig DCT 7-trinns automat gir
tunge
kjøretøy
• Hydraulikkslanger
Valvoline
effektive
og sømløse
girskift. Mer eleganse, mer•komfort,
mer kjøreglede - la nye Hyundai i30 overgå din forventing. Les mer på www.hyundai.no
oljeprodukter
• Batterier • Dekk • Rekvisita
Veiledende pris fra kr 244 950,-

Direktesalg
Støtt våre annonsører,
de støtter oss!
Telefon 35 98 40 00

Direktesalg

GRAVSTEINER

Den nye Hyundai i30

Den nye Hyundai i30
Overgår dine forventninger
GRAVSTEINER
– Det
Tlf. 35
99 komplette
04 04 • Faxbilsenter
35 99 83–44
Tlf. 35 99Overgår
07 34 • post@sannidalauto.no
www.sannidalauto.no
dine • forventninger

SANNIDAL

“Ditt komplette servicesenter!”

Sannidal • Tlf. 35 99 07 34 • www.sannidalauto.no
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03.07.16 Mille Tønnesland Andersen
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03.07.16
Mia Victoria Moen Hasseleid
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Fem års fabrikkgaranti: For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Frakt til forhandler utenfor

Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring i30: fra 0,42 l pr mil. CO -utslipp: fra 109 g/km. NOx=36 mg/km.
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50
Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Euro 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell.
post@linkjendal.no
• www.linkjendal.no
Med sportslig
og elegant design,
innovativ teknologi og materialer i høy kvalitet gir Hyundai i30 deg glede hvor enn du ferdes. Rikholdige utstyrspakker

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44
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Oslo, årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring i30: fra 0,42 l pr mil. CO2-utslipp: fra 109 g/km. NOx=36 mg/km.
Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Euro 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell.
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Motorene i nye i30 imøtekommer de strenge miljøkravene til Euro 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell.
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Velkommen
til gudstjeneste!
Sannidal sokn
MAI
24. mai: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Nattverd.
Offer til Normisjon i
Telemark

JULI
5. juli: 5. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer: Kirkens Bymisjon i
Kragerø

26. juli: 8. s. i treenighetstiden
Søndag 31. mai: Pinsedagen
Sannidal bygdetun kl.11.00
Sannidal kirke kl.11.00		 Olsokgudstjeneste.
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Menighetsarbeidet
Nattverd.
Offer til Prosjekt Senegal
AUGUST
2. august: 8. s. i
Kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
JUNI
Gudstjeneste.
7. juni: Treenighetssøndagen
Sigrid Thordardottir
Sannidal kirke kl. 11.00
Offer: Speiderne i Sannidal
Gudstjeneste
Trond Engnes
16. august: 11. s. i
Offer: Kirkens SOS i
treenighetstiden
Telemark
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer: Stiftelsen Skjærgårds
21. juni: 3. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Lørdag 22. august:
Gudstjeneste.
Sannidal kirke kl. 10.30 og
Sigrid Thordardottir
12.30
Offer: Menighetsarbeidet
Konfirmasjonsgudstjenester
Sigrid Thordardottir.
Offer: Menighetsarbeidet

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

30. august: 13. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 12.00.
Gudstjeneste
Trond Engnes
Offer: Prosjekt Etiopia
SEPTEMBER
20. september: 16. s. i
trenighetstiden
Sannidal kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i
forbindelse med Speidernes
natursti.
Sigrid Thordardottir
27. september: 17. s. i
treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest.
Sigrid Thordardottir.
Konfirmantpresentasjon.
Offer: Prosjekt Etiopia/NMS
OKTOBER
4. oktober: 17. s. i
treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Gullkonfirmanter.
Offer til menighetsarbeidet.
Med forbehold om endringer

Erik Tanche Nilssen AS

Erik Tanche Nilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nils

