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Årsmelding for Sannidal menighet år 2020 
 
 
ANSATTE 
Ansatte i menigheten har vært:  
     
Sigrid Thordardottir – sokneprest  
Robert Czyz - organist   
Palmar Moltu – kirketjener 
og kirkegårdsarbeider  
Svein Jonny Blankenberg Larsen -  kirketjener 
og kirkegårdsarbeider                               
Kari Skarvang – klokker     
og menighetssekretær  
Sven Ludvigsen – menighetsarbeider 
       
 
 
MENIGHETSRÅD  
 
Øyvind Barland    leder              
Kari Lien     nestleder 
Trond Stensvold 
Kari Wastøl Nyland 
Sigrunn Lundstrøm 
Aslaug Mattson 
Sigrid Thordardottir  sokneprest 
Kate Kilen   1.varamedlem  
Anne Synnøve Grønstad 
Nils Jul Lindheim 
 
Sekretær har vært Kari Skarvang 
 
Det har vært 9 møter, 71 saker er behandlet.  
To av møtene har vært telefonmøter, en sak er behandlet via epost. 

 
 
REPRESENTANTER TIL RÅD OG UTVALG 
 

Kragerø kirkelige fellesråd:  Trond Stensvold  - medlem  
     Øyvind Barland               - varamedlem  
 
Trosopplæringsutvalg:  Berit Skilbrei (leder), Anne Vollebæk Lofthaug, Torhild Barland og 

Ingeborg Barland Linnerud.  
                                                   
Menighetsbladets redaksjon: Dan Lyngmyr, Nils Jul Lindheim, Anne Liv Baltzersen 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 og Anlaug 
Dobbe.   

 
Bevertningsgruppene:  Anne Vollebæk Lofthaug, leder, Marit Skarvang, Astrid Wastøl, Berit Skilbrei, 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 
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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, 
Olav Bråtane Lemvik, Knut Torgny Dobbe, Aslaug Mattson, Kari Lien, Kari 
Wastøl Nyland, Ole Tommy Nyland, Heidi Lillehammer og Sigrunn 
Lundstrøm. 

  

 
Annerledesåret. 
2020 var året da koronaviruset satte sitt preg på hele samfunnet. Det kommer tydelig fram også i en menighets 
virksomhet. 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger.  
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 37 gudstjenester i soknet, alle i Sannidal kirke.   
 

 Det ble holdt 3 andakter ved Bokollektivet i Sannidal 
 1 familiegudstjeneste med deltakelse av barnekoret.  
 LysVåken- gudstjeneste. 
 13 gudstjenester med dåp, av dem 5 egne dåpsgudstjenester.    
 2 konfirmasjonsgudstjenester. 
 Planlagt Olsokgudstjeneste på Bygdetunet ble flyttet til kirken grunnet regnvær.    
 Høsttakkefest – med salg av høstens grøde til inntekt for misjonsprosjektet i Senegal,  

og utdeling til 5-åringer. 
 Gudstjeneste med gullkonfirmanter, og markering av restaureringen av kirkeskipet. 
 Allehelgensgudstjeneste.   
 Presentasjonsgudstjeneste for og med konfirmantene. 
 Gudstjeneste på Kristi kongedag – Domssøndagen med musikk av kammerkvartetten KvARTpå4. 
 Julemusikk/ musikkgudstjeneste,  

musikkinnslag ved Kjølebrønd blåsegruppe, 
Jagoda Czyz og Robert Czyz.    

 Julegudstjenester på julaften  
( sang v/Karl Holte Aarø)og 1. juledag.  
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 I perioden 15. mars – 20. mai ble alle gudstjenester avlyst. Unntaket var egne dåpsgudstjenester for et 
mindre antall personer. 

 Det ble ikke avholdt vanlige gudstjenester i forbindelse med påsken, men menigheten delte digitale 
innslag på Facebook og hjemmeside. 

 Konfirmasjonsgudstjenesten som skulle vært først i mai ble utsatt til lørdag 22. august, og det ble da 
avholdt to gudstjenester.  

 Grunnet restriksjonene ble det ikke avholdt gudstjenester med utdeling til 4- og 6-åringer. 
 Speidernes natursti lot seg ikke gjennomføre på tradisjonelt vis, og dermed ble det heller ingen 

friluftsgudstjeneste i september.  
 
 

STATISTIKK GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 
 

Sannidal sokn  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Døpte 21 20 23 21 16 25 17 24 19 
Konfirmerte 14 18 21 23 23 21 27 15 21 
Vielser 6 3 6 10 8 2 6 7 3 
Gravferder 25 23 24 22 17 24 30 28 17 
Antall 
gudstjenester 

55 54 59 59 47 42 50 42 37 

Deltakere på 
gudstjenester 

4.150 4.494 4.660 4.737 3.731 3.951 3.559 3.564 1.627 

Nattverdgjester 785 656 657 687 449 360 523 586 264 
 
 
 
 
 
ÅPEN KIRKE - KVELDSBØNN: Det har også i 2020 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.   
 
  

 

 
Bedehusene.  
Virksomheten på bedehusene har – ikke overraskende - vært mindre dette året. 
Mo bedehus: SMUK (SannidalMenighetsUngdomsKlubb) bruker Mo bedehus som sitt klubblokale.  
Onsdagsklubben, Uformelle samlinger og torsdagsmøter gikk sin vante gang fram til nedstengningen 12. mars.  
På høstparten var det torsdagsmøter i perioder der det lot seg gjøre.  
På Kjølebrønd bedehus har Bedehusforeningen hatt månedlig møter i deler av året, både gudstjenesten 2. 
påskedag og familiejuletrefesten 3. juledag ble avlyst.  
 

Korvirksomhet. 
 

Menighetskoret Laudate øver vanligvis i Kirkestua hver uke. Også Laudate har hatt pause i deler av året. 
Laudate deltok ved Allehelgensgudstjenesten i Sannidal kirke.  Robert Czyz er dirigent for koret som har 8 
medlemmer.  Anne Åkre og Elfrid Dobbe er ledere for koret. 
 
Gospelkoret som ble etablert høsten 2018 heter Sannidal Gospel. Koret ledes av Kristin Wohlenberg, og har 17 
medlemmer.   
Koret har øvelser på mandager, i Sannidal kirke. Den eneste opptredenen i 2020 var i Løkka, Kragerø bedehus, 
den 1. mars. Ellers har koret hatt øvelser når smittesituasjonen har tillatt det.  
I høstsemesteret var det øvelser fra midt i september til begynnelsen av november.  
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«KORONA-ØVELSE» 

 

Barne- og ungdomsarbeid. 
Korvirksomhet: Sannidal Soul Kids og JUNTOS - Sannidal Soul Children er  
en svært viktig del av menighetens liv og virksomhet.   
 

Sannidal Soul Kids øver i Sannidal kirke  
hver torsdag og hadde i 2020 15 medlemmer.  Hildegunn Wangen er korets faste dirigent, og hun utøver 
fortsatt sin oppgave med dyktighet og stort engasjement. Tomine Wangen har overtatt som lydtekniker for 
barnekoret, etter storesøster Margrete.   
Barnekoret startet året med å synge ved familiegudstjeneste i Sannidal kirke. Så har det vært tradisjon for dem 
å synge på Furubo, og beboerne her fikk besøk i februar.  
 

Juntos – Sannidal Soul Children  
Juntos har ukentlige øvelser på samme ukedag som barnekoret. De har i 2020 hatt 9 medlemmer. 
Hildegunn Wangen er dirigent også for dette koret. Med seg som hjelp har Hildegunn i vårhalvåret hatt  
Ingeborg Barland Linnerud, og fra høsten har Kristin Wohlenberg vært med.  
 

Smittesituasjonen har gjort at korene etter februar måned ikke har fått vise seg fram på gudstjenester og andre 
arenaer. Likevel har de begge hatt rundt 20 øvelser hver.  
Korene har ved et par anledninger lagt ut filmopptak på Facebook og menighetens hjemmeside.  
 
Vi takker for dyktige ledere som har gjort en stor jobb i et vanskelig år!   
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SMUK - SannidalMenighetsUngdomsKlubb har i 2020 opprettholdt stor aktivitet, sett i lys av 
smittevernutfordringene. Gledelig at det fortsatt er et høyt antall ungdommer på klubbkvelder/arrangementer. 
SMUK hadde i 2020 39 betalende medlemmer. 
SMUK har sin base på Mo bedehus, der styret velvillig har lagt til rette for ungdommene.   
 

Noe av det som har skjedd i løpet av 2020: 
  

 Ukentlige klubbkvelder fram til midt i mars.  
 After-jul arrangement på Mo bedehus.  
 Gautefall-tur i januar 
 ZOOM-samlinger i nedstengte tider 
 Andakter på nett, v/Tor Harald Aanstad Olsen 
 SMUK møtes igjen! (Se bilde) 
 Samling i Kragerø Action Park, GoCart-banen til Lars Børre Lofthaug. 
 Konfirmant-dag på Lundereid gård i september, for konfirmantene på Helle og i Sannidal.  

 
 

 
 
Nytt SMUK-STYRE fra høst 2020:  
Leder: Tomas Barland 
             Ragna Bråtane Lemvik 
             Erle Bråtane Bjørgan  
             Jakob Nygaard Johannessen. 
             Ingrid Christin Skagen Wilberg Schulze 
 
Ressursgruppe for SMUK som skal ta ansvar for gjennomføringen av visse deler av SMUKs virksomhet:  
Øyvind Barland, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Sven T. Ludvigsen, Kristian Barland og Simen Aas.  
 Jens Lofthaug fører regnskapet for SMUK. 
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KRIK (Kristen Idrettskontakt) Kragerø.  
KRIK Kragerø består av idrettsglade ungdommer som har hatt for vane å samles i Sannidal Samfunnshus hver 
onsdag. Kveldene har inneholdt ballspill, lek og andakt. KRIK har et godt samarbeid med SMUK. Det har ikke 
vært aktivitet i KRIK siden nedstengningen i mars.   

Barneklubber.             
Onsdagsklubben på Mo rakk å ha 3 samlinger på Mo bedehus, før corona-pandemien satte en stopper for 
virksomheten. Rundt 10 barn i skolealder deltok på hver av disse samlingene. Solveig Stensvold, Sigrunn 
Bråtane og Anne Vollebæk Lofthaug er hovedledere – og flere andre hjelper med sang og musikk, aktiviteter og 
snekring, bibelformidling og mat. Av smittevernhensyn ble det ikke oppstart igjen i høsthalvåret. 
 
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 2020: 
 

 LysVåken- helg ble arrangert 1.-2. februar, med 21 påmeldte barn! 
 
 

 
 
 

 Høsttakkefest med salg av markens grøde til inntekt for Senegal-prosjektet.  5-åringer invitert til 
gudstjenesten. 
 

 Dåpssamtaler og dåpsgudstjenester. I 2020 var det 19 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 21 ungdommer som ble konfirmert i Sannidal kirke  
lørdag 22.august 2020.  
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 De nye konfirmantene høsten 2020 fikk ikke gjennomføre leir på Fjordglimt leirsted, slik det var tenkt. I 
stedet ble det Konf-Games på Lundereid gård. Dette var et godt alternativ! Konfirmanter fra Sannidal og 
Helle, samt ungdommene i SMUK hadde en topp dag med mye moro! Som seg hør og bør ble det servert 
skikkelig bondekost, kjøttsuppe laget av Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane og Ingebjørg Moe. 
Og den falt i smak.  
 
 

 
   

 4- og 6-årsbøker ble ikke delt ut i 2020, grunnet smittevern og restriksjoner. Men 
trosopplæringsutvalget vil dele ut boka til alle, på nyåret i 2021.  

 
 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.  

  
MISJON. 
Sannidal menighet støttet i 2020 to misjonsprosjekter, begge med diakonale tilsnitt.  
 

Prosjekt Senegal - Normisjon  
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 støttet i 2020 Prosjekt Senegal/Normisjon med kr. 3.676,50 (kr. 12.032 i 2019)  
 
Prosjekt Etiopia – Det norske Misjonsselskap 
 

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.  
Sannidal menighet støttet i 2020 Prosjekt Etiopia/Det norske Misjonsselskap med kr. 5.066,50 
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ØKONOMI 
 

 2018-tall 2019-tall 2020-tall 
Sum eiendeler (bankinnskudd) pr. 31.12 461.346 494.707 497.062 

    
    

- Orgelfond 52.811 81.473 89.370 
- Skyldig offer/leverandørgjeld 16.994 13.605 13.089 

+ Utestående fordringer 1.834 1.250 11.875 
    

Netto driftsmidler og ubundne fond pr. 
01.01.2021 

393.375 400.879 406.478 

Herav renter avsatt til ubundet fond   2.965 
Avsatt til ubundet fond (mindreforbruk)  7.506 2.634 

Resultat  0 0 0 
 

 

              Regnskapet føres av Kragerø Kommune og blir revidert av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 

Kirkeofringer 
egen 
menighet 

41.461 32.672 55.348 54.483 47.935 58.834 48.297 37.094 32.324 

Til 
orgelfondet 
(inkl. renter) 

    10.020 27.620 14.974 28.859 7.897 

Kirkeofringer 
annet formål 

75.917 103.561 83.388 92.143 79.237 86.139 68.387 74.408 42.437 

Herav 
misjons-
prosjekter 

18.327 25.961 23.328 26.970 20.214 24.583 16.629 23.627 8.743 

 
 
Annet: 
 
Sannidal kirke – listeført hos Riksantikvaren. 
Kommunens eldste kirkebygg, Sannidal kirke, hører til blant kirker som er listeført hos Riksantikvaren. Alle 
kirker som er bygget mellom 1650 og 1850 er listeført, samt et utvalg yngre kirker. Disse kirkebyggene 
benevnes som kulturhistorisk verdifulle kirker. 
I 2020 bød det seg flere muligheter til å søke Riksantikvaren om midler, nettopp fordi Sannidal kirke er 
kategorisert som kulturhistorisk verdifull.  
Søknadene ble utformet ved firmaet Multiconsult, v/Tanja Røskar.  Kirkeverge Anne-Mette Bamle har sett 
mulighetene som lå i dette, og fulgt det opp på beste vis. 
I april måned ble det søkt om midler til oppgradering av eksisterende vanntåkeanlegg, fjerning av pipe 
til under tak, montering av snøfangere og utskifting av takrenner og gradrenner. Riksantikvaren 
bevilget hele det omsøkte beløpet, kr. 662.500 til tiltakene. 
I desember måned ble det søkt om tilskudd til klimaskallsikring. For Sannidal kirke betyr dette 
istandsetting av taket, en utvidelse av tidligere omsøkte prosjekt. 
Det ble også søkt om tilskudd til nye varmeovner med styringssystem.  
I januar 2021 ble det klart at Riksantikvaren har bevilget kr. 500.000 til klimaskallsikring og  
kr. 300.000 til utskifting av rørovner.  
 



9 
 

Kirkeskipet: Skipet som henger i Sannidal kirke er fra 1700-tallet. Det er en hollandsk 1600-talls orlogsfartøy 
som ble kjøpt i Amsterdam av Skipsfører Stian Saltbodtangen, og gitt til den nye kirken i Sannidal. 
Sannidal menighetsråd fikk i 2020 tilbud om restaurering av skipet fra Birger Nilsen på Helle. Tilbudet ble 
akseptert, og det var et omfattende arbeid som ble gjort med skuta. Bare rengjøringen var en drøy ukes jobb! 
Løse deler ble limt, og noen deler måtte fornyes. Utgangspunktet for restaureringen var å beholde skipet så 
originalt som mulig.  
Sannidal menighet og Sannidal menighetsråd takker for arbeidet som er gjort. Det er utført med glede, 
entusiasme og stor kunnskap.      
 
Altertavla: Sannidal menighetsråd ønsker en restaurering av altertavla, og har tatt en uformell kontakt med 
konservator Walfried Brandt. Han har vært i Sannidal kirke for å se på altertavla, og har fastslått at maleriet er i 
god stand, men trenger rens. Det er både sot og stearinlysflekker på det. Altertavla fra 1600-tallet er verdifull, 
og pakking, transport og forsikring gjør at totalsummen for restaurering vil komme opp i kr. 76.000. 
Konservators del av dette utgjør bare en tredjedel av totalkostnadene. Det er også i denne anledning søkt om 
tilskudd fra Riksantikvaren.  
 
Orgel: 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. Menighetsrådet støttet forslaget, 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 arbeide 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 av Terje Tolner og Robert Czyz, med Kirkeverge Anne-Mette Bamle som sekretær.  
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. Dette beløpet er nå i sin helhet bevilget. 
 
Det har høsten 2020 vært en anbudsrunde på nytt orgel til Sannidal kirke. Når årsmeldingen skrives er det 
klart at det er Grønlund orgelbyggeri i Gammelstad , Sverige som skal levere orgelet. Etter planen skal det være 
klart til å ta i bruk 1. august 2022.  
    
Orgelfondet utgjør pr. 01.01.21 kr. 89.369,99 
 
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 har vært 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.  
Våren 2020 kom det tillatelse til at automatisk ringeanlegg også kan installeres for den minste klokken. Dette 
etter at den var undersøkt for kulturhistorisk verdi.  
I desember 2020 ble automatisk ringeanlegg installert for begge klokkene. Det var firmaet Olsen Nauen 
klokkestøperi som stod for dette. Siste gudstjeneste med manuell ringing var musikk-gudstjenesten 6. 
desember 2020. Første gudstjeneste med automatisk klokkeringing var julaften 2020.  
Det var flott å høre begge klokkene i høytidsringing på både julaften og 1. juledag.  
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Kirkestua: Det lille huset ved kirkegården inneholder kontorer for kirketjener, prest og menighetssekretær.  
Kirkestua er mye brukt, til møter i menighetsråd og andre utvalg, til samtaler og til annen møtevirksomhet.  
 
 
Kirkegården: Sannidal kirkegård er mye besøkt. Den framstår pen og velstelt, noe mange gir uttrykk for. 
 
 
Sannidal menighetsblad, har også i 2020 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 2020 utvidet med et nytt medlem, Anne Liv Baltzersen. Hun tar masse fine bilder! 
Komitemøtene kan vare ganske lenge, det er mange ulike temaer som blir tatt opp.     
Redaksjonskomiteen takker for bidrag i form av ord, bilder og kroner. 
 
 

 

 
 
 
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 
 

 
 
 

http://www.sannidalkirke.no/
http://www.kragerokirkene.no/
http://www.sannidalkirke.no/
http://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, 15. februar 2021 
 
Øyvind Barland         Kari Skarvang 

Leder Sannidal menighetsråd                           
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…….dette drømmer vi om……… 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 


