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«Dere er kjøpt 
og prisen  
betalt.» 

Vi har hatt vanskelig tid i det siste, 
mange har opplevet angst og andre 

har følt seg innesperret og mange av 
oss har frustrert oss over alle disse 
reglene vi har måttet ta hensyn til. Men 
nå blir dagene lengre, og vi vet at snart 
blir det vår igjen. Livet vender tilbake 
i naturen, stilt og rolig tiner jorden og 
livet blir synlig. Håpet varmer oss om 
hjertet, nå har vi det håp at alt skal bli 
bra igjen. 

Hver vår blir vi minnet på et håp som 
er mye større enn alle andre, vi blir 
minnet om  håpet om et evig liv hos 
Gud. 

Det er så vakkert å tenke på, at vi ikke 
skal gjøre noe, at vi bare skal ta imot. 
Men hva gjør vi med det vi tar imot? 
Bonhoeffer* skriver om den billige 
nåde og om den dyre nåde. Han måtte 
ta oppgjør med dette selv, for han stod 
imot det onde, noe som kostet ham 
livet.  

Billig nåde er en nåde uten etterføl-
gelse, nåde uten kors, nåde uten den 
levende Kristus. Billig er den nåde som 
er uten oppgjør og uten offer. 

Nåden kostet Gud dyrt, for den dyre 
nåden er det evangelium vi stadig må 
søke på nytt, gaven vi må be om, døren 
vi må banke på. Den er dyr fordi den 
krever noe av oss og den er nåde fordi 
Jesus har lagt alt til rette for oss. Den 
er dyr fordi den dømmer synden, nåde 
fordi den rettferdiggjør synderen. 

Jesus ble spottet og slått, han ble spi-
kret på et kors foran alle, han hang der 
naken og ydmyket. Vi tror noen ganger 
vi kan vaske hendene våre av denne 
hendelsen, men det skal vi ikke gjøre. 
Korset var det fullkomne offer, det var 
på grunn av våre synder Jesus utholdte 
alt dette. Det var på grunn av Jesu kjær-
lighet til oss, at Han tålte alt. 

Korset er også en påminnelse om at 
Gud vet hva smerte, svik og lidelse 
er. Gud lover oss ikke at livet skal bli 
smertefritt og enkelt, han lover oss 
ikke alltid at det snart skal være over. 
Noen ganger må vi holde ut og leve med 
ting som er, men Jesus vil alltid være 
med oss og bære byrden med oss. Jesus 
vil gi oss kraft og styrke til å gjøre det 
vi skal. 
Jesus har ved sin død på korset betalt 
for synden, han har ved sin oppstan-

 (1Kor 6,20) 



3Sannidal MenighetSblad nr. 1 – 2021

delse seiret døden. Vi er blitt kjøpt og 
prisen er betalt og Gud har betalt dyr 
pris for vår frelse. Hva gjør vi med den 
nåde vi har fått i gave fra Gud? 

 Sigrid Thordardottir

* Dietrich Bonhoeffer var en tysk 
luthersk teolog, prest og aktiv i 
den tyske motstandskampen mot 
nasjonalsosialistene.
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Svein Ellingsen, salmedikter 
og bildekunstner, har gitt oss 

mange flotte salmer.
Salmene hans er fylt av glede, 
fortrøstning og tillitsfull overgi-
velse.  De er prega av et budskap 
om troen på Guds nærvær midt 
i lidelse. For ordet "smerte" er 
nevnt i veldig mange av hans 
dikt. 
Og han fikk prøve mye gjen-
nom livet. Da datteren hans ble 
påkjørt og døde litt over 6 år 
gammel spør hans andre dat-
ter: «Hvor er Margrethe nå?» Da 
svarer han: «Kroppen er gjemt 
i jorden, men livet er gjemt hos 
Gud.» Den setningen ble senere 
med i et vers i en av hans salmer:

«Nå er livet gjemt hos Gud.
Vi overgir alt til Ham.
Håpet er tent i tyngste sorg.
Ingen er glemt av Gud.»

Så håpet stråler gjennom diktene 
hans.  Det gjør det også i påske-
salmen vi deler her.

 Anne Liv Baltzersen.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død er vår Herre idag.

Kristus, du lever og står ved vår side
Her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Selv om vi føler oss svake i verden, 
Bærer vi i oss et grunnfestet håp:

Livets oppstandelse påskedags-morgen, 
Underet, skjedde på ny i vår dåp.

Livet og døden, ja, alt er forvandlet!
Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt.

Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss mister sin makt.

Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!

Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jord-dekket frø.

Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Norsk Salmebok 2013, nr. 209.
T: Svein Ellingsen 1975

M: a) Thorvald Aagard 1909
M: b) Conrad Baden 1983

Påske-Påske-
salmensalmen

PÅSKESALMEN
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MariaMaria

I forrige nummer ble det skrevet om Maria og om engelen Gabriel. Randi Egeland –  
lokal og dyktig tegner og maler – har skildret møtet mellom de to. Og Maria møter vi 

også i påskefortellingen, slik Dan Lyngmyr skriver om her.

MARIA - (Mirjam på hebraisk) ble sann-
synligvis født ca 20 f.Kr, hvis vi går ut fra 
de moderne forskernes antakelse om at 
Jesus ble født i år 6 eller 7 f.Kr og tradi-
sjonen om at Maria var ganske ung da 
hun fødte Jesus. (Det nøyaktige året og 
tidspunktet  for Jesu fødsel er imidlertid 
ennå ikke fastslått) Tradisjonen sier at 
Maria var av Davids ætt, men lite eller 
ingenting er kjent om hennes foreldre, 
selv om de tradisjonelt kalles Anna og Jo-
akim (Opplysningene om dette stammer 
fra et tidlig apokryft skrift kalt Jakobs 
Protoevangelium fra 100-tallet).

 Dan Lyngmyr.

Kilder : Bibelen - Bibel.no - Store 
Norske - katolsk.no

Den unge jødinnen Maria, Jesu mor, 
har fått en evig plass i historien. 

Hun var en ung kvinne utvalgt til en 
bemerkelsesverdig oppgave. Som guds 
tjenerinne skulle hun gi verden et evig 
håp. Frelseren Jesus Kristus - Guds 
sønn. 

Hun skulle ikke bare få oppleve gleden 
over det nye kommende livet, men også 
en mors verste sorg. Å miste et barn.

Fra et rent menneskelig perspektiv, ved 
tidspunktet for Jesu død og lidelse, har 
hun trolig følt det samme som de fleste 
andre mødre som har vært nødt til å 
følge en sønn eller datter til sitt siste 
hvilested – nemlig bunnløs fortvilelse. 

Men, både for Maria og alle oss andre 
ble påskens begivenheter, og Jesu død 
på korset for våre synder, et budskap 
om evig håp og evig frelse.

 Dan Lyngmyr.
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Jeg har insistert på denne tittelen! 
Jeg – Sannidal kirke – er den eneste 

kirken i kommunen som blir omtalt på 
denne måten. I hvert fall i de offentlige 
papirer som jeg har fått sniktitte i. 

Det er en person ved navn Riksantikva-
ren som sier at jeg og noen andre kirker 
i Norge er kulturhistorisk verdifulle. 
Og, ja – jeg var ganske sikker på at 
personen var en mann. Men bak dette 
navnet skjuler det seg en mektig dame 
som har tilgang til store pengesekker.  
Hun vil drysse penger ut over meg og 
mine likesinnede, slik at vi skal kunne 
være til glede og nytte i enda mange 
år. Føler meg trygg på at vi to skal ha 
en grei dialog. Oss damer imellom, vet 
dere. 

Det kommer jo på litt av hvert i årenes 
løp. Sånn som at vann finner veien dit 
det helst ikke skulle, og kan lage råte-
skader både her og der. Ikke at det står 
så dramatisk dårlig til med meg, men 
likevel… 

Først gav denne damen meg kr. 
662.500 til brannsikring og istand-
setting av «kulturhistorisk verdifullt 
kirkebygg». 
Så fant hun fram en enda større penge-
sekk, og sa at noe av den skulle brukes 
til  utskifting av rørovner. 

Riksantikvaren synes det er lurt å bytte 
ut gamle ovner med nye typer som sør-

ger for at det er varmt der folk sitter, og 
ikke bare helt oppunder taket. Jeg kan 
bli litt het i toppen noen ganger, ja.  

Resten av sekken skulle brukes til noe 
hun kalte klimaskallsikring. Dette or-
det hadde jeg aldri hørt før, og det tror 
jeg ikke noen i menighetsrådet hadde 
heller. La meg si det sånn, «Klimaskal-
let» mitt er alt som er utvendig og som 
har kontakt med vind og regn og sol 
og snø. Så de kunne vel for enkelhets 
skyld ha sagt at de skulle sette i stand 
det utvendige taket mitt. 

Den største pengesekken inneholdt 
forresten kr. 800.000.

Riksantikvaren sier at gamle kirkehus 
er viktige. Jeg synes hun taler klokt. I 
løpet av den lange tiden jeg har stått 
her i bygda har jeg vært et landemerke, 
et bygg som mange bryr seg om. Men 
jeg må nok innrømme at uten men-
neskene «mine» hadde det ikke vært så 
stas. Noen søndager nå på nyåret har 
det vært bare ti personer til guds-
tjeneste i kirkerommet. Det er fordi 
presten ikke får lov å slippe inn flere. 
Lurer forresten på om Riksantikvaren 
kan ha løsning på (og penger til) virus-
sikring? 

Når dette skriveriet skapes skinner 
sola, og varmer både kirker og slitne 
mennesker. Jeg velger å la optimismen 
prege meg. I går var det mange flere 

En kulturhistorisk   verdifull kirke

FOTO: SVEIN JONNY BLANKENBERG LARSEN
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til gudstjeneste enn på lenge. Og hver 
torsdag er det hopp og sprett og sang 
og dans. Jeg står stille, men barna og 
ungdommene i korene gjør det ikke. Er 
glad for at noen passer på å holde meg 

i stand, slik at vi fortsatt skal kunne 
være der for hverandre, menneskene 
og jeg.   
 

En kulturhistorisk   verdifull kirke

«Folk treng hus. Og hus treng folk. I all si tid.»
(Sitat fra Folk i husan, skrevet av Ole H. Bremnes) 

Sannidal kirke (249) - i samarbeid med Kari Skarvang 

En kulturhistorisk verdifull kirke. Fra Sannidal Historielags arkiv.
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Trøsten i barnetro  
også for voksne
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De fleste foreldre vil vel si at den ver-
ste katastrofe som kan ramme dem 

er å miste et barn. Jeg fant her om dagen 
sangene som ble sunget i begravelsen 
til to tanter som døde som barn. Mine 
besteforeldre fikk noen år etter en ny 
datter som også døde som liten. Sangene 
var de samme for alle tre. Når jeg leser 
tekstene så leser jeg hvorledes mine 
besteforeldre har klamret seg til barne-

troen for trøst i dette som må ha vært en 
grusom sorg for hele familien. 

Det var på den tid vanlig at de døde ble 
lagt i kiste i hjemmet og begravelses-
følge gikk derfra, ofte rett til gravplas-
sen. Sangarket ble som vi ser benyttet i 
«Sørgehuset». Dette var i dette tilfellet 
hjemme på Lindheim, i «huset hvor de 
sørget».  Nils Jul Lindheim.
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Søndag 7. mars arrangerte 
Smuk 58 Grader Barland.  
18-20 stykker var samla i et  
flott vær i litt over fire timer  
til aktiviteter, mat og moro. 

Barland
58
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Pga koronarestriksjoner samles 
Smuk ute nå. Det krever mye for-

arbeid, men som Tomas sa hadde de et 
styre som er knallbra og står på! Og det 
hadde jammen Tomas også gjort, både 
før og under dette arrangementet!

Det ble delt inn i to lag som konkur-
rerte i:
Zip-line, slakk line, 4 på rad, skyting på 
ballonger og øksekast. Så det ble som 
lova: Luftige svev, hjernetrim, lek og 
morro.

Mellom slaga ble det grilla hamburgere 
og pølser. Først håndsprit, så hente 
mat - i god avstand. Noen er i samme 
kohort på skole eller familie og kan 
være litt nære.

På slutten var det premieutdeling. 
Brusbokser til vinnerlaget, men de fant 
ut at det var nok bokser til alle som 

hadde deltatt! Så ble det sjokolade til 
familien Barland for god innsats og 
gjestfrihet. 
 Tekst og bilder:  
 Anne Liv Baltzersen
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AUTOMATISK  AUTOMATISK  
KLOKKERINGING 3KLOKKERINGING 3
Dette er siste kapitel i 
historien om overgang til 
automatisk klokkeringing 
i Sannidal kirke. For nå er 
det på plass! 

Søndag 6. desember 2020, ved 
musikkgudstjenesten ble det 

for siste gang ringt med klokkene 
ved hjelp av muskelkraft og tau. 
Kirketjener Jørund Skarvang 
Olsen hadde den oppgaven.    

På selveste julaften ble det auto-
matiske ringeanlegget tatt i bruk. 
Da var det kirketjener Svein Jonny 
Blankenberg Larsen som hadde 
ansvaret. Om noen lurer på om det 
nå er kirkeklokkelyd på boks vi 
har fått i kirken, så kan vi berolige 
med at det er kirkens egne klokker 
som ringer. Kirketjeneren har bare 
fått hjelp til å holde dem i gang. 
Det har vært en vanskelig jobb å 
skulle ringe i begge kirkens klok-
ker samtidig. Da har man helst 
måttet være to personer. På julaf-
ten kunne vi høre begge klokker 
i høytidsringing. Både den store 
klokken fra 1830 og den mindre 
som anslås å være fra 1300-tallet. 
Det var flott å høre på! 

Kirketjener Jørund Skarvang Olsen  
med muskelkraft og tau. 
FOTO: KARI WASTØL NYLAND
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Det har også vært en risikosport å ta seg 
fram i klokketårnet for å åpne lukene 
som vender ut mot kirkegården. Nå 
er dette automatisert, og HMS-krav er 
ivaretatt.

Det skal sies at muligheten for å kunne 
betjene klokkene manuelt fortsatt er til 
stede. Dette blir nok ikke gjort under 
gudstjenester, vielser og begravelser. 
Men når LysVåken-barn – for eksempel 
– får utforske klokketårnet, skal de få 
lov å dra i klokketauene. Og kanskje vil 
det også bli ringt manuelt med klokkene 
i en eller annen sammenheng når San-
nidal kirke snart skal feire sitt 250-års 
jubileum.

 Kari Skarvang

Kirketjener Svein Jonny Blankenberg 
Larsen starter det automatiske ringean-
legget. FOTO: ANNE LIV BALTZERSEN
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SANNIDAL SOUL KIDS
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke fra  
kl. 17.30 – 18.30
Kontakt: Hildegunn Wangen -  
tlf. 414 16 214

JUNTOS – SANNIDAL SOUL  
CHILDREN
Alder: Fra 5.klasse .
Øver hver torsdag i Sannidal kirke , 
fra kl. 18.45 – 20.15
Kontakt: Hildegunn Wangen -  
tlf. 414 16 214

SMUK – SANNIDALMENIGHETS-
UNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse . 
Gjennomfører utearrangement
Kontakt: Tomas Barland – 940 07 151

ÅPEN KIRKE – KVELDSBØNN
Åpen kirke torsdager fra kl. 20.30
Kveldsbønn fra kl. 21.30
Kontakt: Stig Bråtane Lemvik –  
tlf. 958 15 211

PÅ VENT GRUNNET KORONA: 
ONSDAGSKLUBBEN
Alder: Fra 4 år 
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00 
på Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug – 
tlf. 905 67 537

KRIK
Alder: Fra 8. klasse . 
Onsdager kl. 19.00 - Sannidal sam-
funnshus

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

SANNIDAL GOSPEL
Mandag kl. 18.00 - 20.00
Kontakt: Kristin Wohlenberg –  
tlf. 906 58 617

UFORMELLE SAMLINGER PÅ MO 
BEDEHUS
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug– 
tlf. 905 67 537
eller Sigrunn Bråtane –  
tlf. 35 99 20 45 - 906 18 757

MO BEDEHUS 
Kontakt: Olav Bråtane –  
tlf. 975 93 260

KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Kari Skarvang –  
tlf.  416 33 056

Dette skjer I SANNIDAL SOKN 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 
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BARNE- 
SIDE

VITSEKROKEN:
To isbjørner gikk tur i ørkenen. 
Plutselig sa den ene: her må det være 
glatt!
Hvorfor det, sa den andre.
Ser du ikke hvor mye de har strødd 
her?

- Hunden min er så fæl til å lyve.
- Å, hvordan det?
- Jo, når jeg spør hva katten sier svarer 
den: «vov, vov».

Hva er hvitt og svever oppover?
Et snøfnugg som har mistet retnings-
ansen.

De trodde at Jesus var borte,  
de trodde at Jesus var død. 

Da kom han på stranden en morgen, 
som lyste rød.

Han stod midt iblant dem som alltid,  
et bål lyste opp med sin glød.
Han lot dem få fisker i garnet  

og ga dem brød.

Tro ikke at Jesus er borte,  
tro ikke at Jesus er død.

Han lever og gir oss å spise  
av livets brød.
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Historisk 
bibelrekord.
Organisasjonen Wycliffe bibeloverset-
tere melder om ny fremgang i arbeidet 
med bibeloversettelser. 

Wycliffe Bibeloversettere har ganske 
nylig lagt fram sin statistikk for 2020. 
Den viser, blant mye annet, at Bibelen 
nå er oversatt til 704 språk.

Wycliffe Norge er en tverrkirkelig 
norsk misjonsorganisasjon tilsluttet 
den internasjonale paraplyorganisa-
sjonen Wycliffe Global Alliance, som 
til sammen utgjør nærmere 100 ulike 
organisasjoner, og som står bak rundt 
80% av alle dagens bibeloversettelses-
prosjekter på verdensbasis.

Foruten Wycliffes egen store innsats er 
dette også resultatet av arbeidet til en 
rekke andre oversettelsesorganisasjo-
ner og nasjonale bibelselskaper.

Situasjonen innebærer at omkring 
90 prosent av klodens befolkning har 
tilgang til bibelen. 

I tillegg er Det nye testamentet nå 
oversatt til 1551 språk og både Wycliffe 
bibeloversettere og mange andre fort-

setter med uforminsket 
kraft.

Om noen av menighets-
bladets lesere ønsker å 
støtte det internasjonale 
arbeidet med overset-
telser så er det bare å 
kontakte Wycliffe Norge.

 Dan Lyngmyr

Kilder: Kristelig 
pressekontor (KPK) – 
Wycliffe Norge

Oj, visste du dette 
om bibelen?    (Del V)
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BIBELQUIZ 
SVAR: 
1.  Forkynneren 3:1 - Om livets ulike 

faser.
2.  Luk 10:7 – Brukt i forbindelse med 

utsendelse av de 70 disipler.
3.  Ordspråkene 26:27. Om svik og hat 

som rammer en selv.
4.  Ordspråkene 6:6 . Om arbeidsom-

het og flid.

5.  Matt 7:6. Fra Jesu bergpreken.
6.  Matt 13:57. Fra Jesu besøk i synago-

gen i sin hjemby Nasaret.
7.  Rom 13:7. Om å gjøre opp for seg.
8.  Matt 6:34. Fra Jesu bergpreken.
9. Dan 5:27. Om kong Belsasar.
10.  1 Mos 3. Om da Adam og Eva ble 

drevet ut av Paradis.

Ordtak og ordspråk i bibelen.

Hvor i bibelen står de eller 
i hvilken sammenheng 
stammer disse fra?

 1. Alt har sin tid.

 2. En arbeider er sin lønn verdt.

 3.  Den som graver en grav for 
andre faller selv i den.

 4. Gå til mauren du late og bli vis.

 5. Å kaste perler for svin.

 6. Man blir ikke profet i egen by.

 7. Æres den som æres bør.

 8.  Hver dag har nok med sin egen 
plage.

 9.  Veiet og funnet for lett.

 10.  Og til slutt:  
Hvor lenge var 
Adam i paradis.
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Bispedømmene må spare 
inn prestestillinger. I Bamble 
prosti mister vi en halv pre-
stestilling. Det er prestene i 

Sannidal og Kragerø som først 
og fremst skal dekke opp 

der vi mister presteressurser 
i prostiet. Presten i Sannidal 
blir nå også prest i Kroken, 

med flere tjenester i Kroken 
og i Drangedal. Prestene i 

Kragerø skal ha noen flere tje-
nester i Sannidal. Og Sannidal 
kommer til å miste presteres-
surser. I første omgang må vi 
legge ned salmekveldene som 
har vært en gang hver måned. 

Også lysmessa med konfir-
mantene i november er avlyst. 
På litt lengre sikt vil det trolig 
bli noen færre gudstjenester i 

Sannidal kirke.

Fra  
soknepresten  

om reduksjon i 
prestestilling

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER,  

de støtter oss!

TRAFO
 a r k i t e k t u r
 www.trafoarkitektur.no

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 

SAME0316.indd   17 20.09.2016   10.37
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Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 
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– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50 

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no

Vi arbeider med;  
VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK

Lars Dobbe: 906 58 905 • lars@vive.no

14

Telefon 35 98 40 00

TERRA SKADEFORSIKRING 
blir formidlet av 

Kragerø  Sparebank

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
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Terje Pedersen 
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA, 
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

Støtt våre annonsører,
de støtter ossTlf.: 35 99 74 00 

www.drangedalsbanken.no

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø  35 98 11 15
Volum E-18  35 99 22 21
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Tlf. 35 99 22 22 / Mob 90 17 36 75              

Telefon 35 98 40 00

www.kragerobanken.no

– i flo og fjære siden 1840

Tlf. 35 99 04 04 • Fax 35 99 83 44

www.drangedalsparebank.no

DØPTE:
03.07.16 Mille Tønnesland Andersen
03.07.16 Mia Victoria Moen Hasseleid
07.08.16 Victoria Omholt-Bigga
07.08.16 Olav Arnfinn Uggla Berg
21.08.16 Thomas Eliah Brekka Sangvik
04.09.16 Ingrid Stenger Thorsen

VIGDE:
25.06.16 Marie Rinde og Christian Hulløen
23.07.16 Marita Rørholt og Helge Listou
30.07.16  Bente Bertelsen og Børge Espolin 

Johnson
06.08.16  Linn Therese Skauge og Markus 

Matre Ramberg
13.08.16  Linn Charlotte Therkelsen og Svein 

Rønning
20.08.16  Linda Grøgaard og Torgeir Lognvik 

Vestergaard

Direktesalg 
GRAVSTEINER

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. 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. 

Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Den nye Hyundai i30

Overgår dine forventninger 

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 enkelt å skreddersy bilen etter dine ønsker. Tilgjengelig 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 
effektive og sømløse girskift. Mer eleganse, mer komfort, mer kjøreglede - la nye Hyundai i30 overgå din forventing. Les mer på www.hyundai.no

Veiledende pris fra kr 244 950,-

Sannidal • Tlf. 35 99 07 34 • www.sannidalauto.no

“Ditt komplette servicesenter!”

Salg nye og brukte biler • Reparasjon av lette og 
tunge kjøretøy • Hydraulikkslanger • Valvoline 

oljeprodukter • Batterier • Dekk • Rekvisita

Tlf. 35 99 07 34 • post@sannidalauto.no • www.sannidalauto.no

www.sannidal-bilv.no • post@sannidal-bilv.no
Tlf. 35 98 65 00 

Sannidal Bilverksted og bensinstasjon

Tlf. 950 44 749 • post@lomu.no • www.lomu.no

SKAGERAK TREPLEIE
• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing  

• Vedlikehold av grøntanlegg  
• Landskapspleie • Skogkultur 

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ Terje Pedersen 

Tlf: 901 36 115 
terje.flisogmur@gmail.com

DØDE:                  
17.06.16 Inger Johanne Fuglestvedt  f.1925
24.06.16 Trygve Holt  f.1930
18.08.16 Ragnhild Lyngmyr  f.1942
01.09.16 Karen Elisabeth Hoksrud f.1935
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Bispedømmene må spare 
inn prestestillinger. I Bamble 
prosti mister vi en halv pre-
stestilling. Det er prestene i 

Sannidal og Kragerø som først 
og fremst skal dekke opp 

der vi mister presteressurser 
i prostiet. Presten i Sannidal 
blir nå også prest i Kroken, 

med flere tjenester i Kroken 
og i Drangedal. Prestene i 

Kragerø skal ha noen flere tje-
nester i Sannidal. Og Sannidal 
kommer til å miste presteres-
surser. I første omgang må vi 
legge ned salmekveldene som 
har vært en gang hver måned. 

Også lysmessa med konfir-
mantene i november er avlyst. 
På litt lengre sikt vil det trolig 
bli noen færre gudstjenester i 

Sannidal kirke.

Fra  
soknepresten  

om reduksjon i 
prestestilling

STØTT VÅRE 
ANNONSØRER,  

de støtter oss!

TRAFO
 a r k i t e k t u r
 www.trafoarkitektur.no

Kragerø & Drangedal

Begravelsesbyrå
– etablert 1960 –

Vakttelefon hele døgnet, 7 dager i uken: 35 98 21 94

Verdighet ved  
livets slutt www.bkd.no

Dette skjer I SANNIDAL MENIGHET 

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no 
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MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal  menighetsråd

Redaksjonskomite: 
Dan Lyngmyr, tlf. 980 36420 
dan@getmail.no 

Nils Jul Lindheim, tlf. 416 76366 
lindheim@online.no 

Anne Liv Baltzersen, tlf. 926 96543 
baltzersen59@gmail.com

Kari Skarvang, tlf. 416 33056 
kari.skarvang@hotmail.com  

Kontonr. til menighetsbladet   
2655 01 39617

Menighetskontor for Sannidal og 
Helle sokn
Kirkestua, Gamle Sørlandske 23,  
3766 Sannidal

Kontortid menighetssekretær: 
Mandag og torsdag fra  
kl. 08.00 - 15.30
Telefon : 35 99 21 97
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

Sannidal sokn 
Sokneprest:
Sigridur Thordardottir, tlf. 457 87 278
Organist:
Robert Czyz. Tlf. 992 71 514
Kirketjener/kirkegårdsarbeider:
Palmar Moltu. Tlf. 920 59 259
Svein Jonny Blankenberg Larsen
Tlf. 473 03 127
Klokker og menighetssekretær:
Kari Skarvang. Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33 056
Menighetsarbeider:
Sven Ludvigsen, tlf. 928 81 346

DØPTE:
22.11.20  Peter August  

Strand-Haugen
31.01.21 Mikkel Rønning

DØDE:
17.12.20 Arnhild Mostad f. 1936
08.02.21 Kjell Jakob Brekka f. 1960

Vi er her.
Alltid

22 40 00 40 • kirkens-sos.no

Sannidal kirke og menighet på nett: 

www.sannidalkirke.no 

ÅPEN KIRKE  
I SANNIDAL
Hver torsdag  
fra kl.20.30

Kveldsbønn  
kl. 21.30

Velkommen!



Velkommen til gudstjeneste!

JUNI
6. juni: 2. s. i trenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad
Offer til Normisjon i 
Telemark 

13. juni: 3.søndag i 
treenighetstiden
Gautefall fjellkirke kl. 
12.00 
Fellesgudstjeneste for alle 
menighetene i Bamble prosti

20. juni: 4. s. i 
treenighetstiden 
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til menighetsarbeidet 

27. juni: 5. s. i treenighetstiden 
Sannidal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Kirkens SOS i 
Telemark

Mer enn noen gang, med 
forbehold om endringer.

Sannidal sokn
MAI
Planlagte konfirmasjons-
gudstjenester,
lørdag 1. mai, i Sannidal kirke 
er utsatt til lørdag  
21. august 2021.   

2. mai: 5. søndag i påsketiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Mulig gudstjeneste, se 
hjemmeside eller annonse i 
KV. 

Mandag 17. mai: 
Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.15   
Familiegudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Speiderne i Sannidal

Søndag 23. mai: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00  
Høytidsgudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Prosjekt Senegal/
Normisjon

Søndag 30. mai: 
Treenighetssøndag
Sannidal kirke kl.11.00  
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø

Grafisk produksjon: RLF • Miljømerket trykksak 241 749 Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen ASErik Tanche Nilssen AS

APRIL
Fredag, 2. april: Langfredag  
Sannidal kirke kl. 11.00 
Pasjonsgudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 4. april: Påskedag 
Sannidal kirke kl.10.00. 
MERK TIDEN! 
Høytidsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Prosjekt Etiopia/
NMS

Ingen gudstjeneste på 
Kjølebrønd bedehus  
2. påskedag. 

Søndag 18. april: 3.søndag i 
påsketiden  
Sannidal kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene.
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 25. april: 4.søndag i 
påsketiden  
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til Kirkens SOS i 
Telemark


