
FO
TO

: A
N

N
E 

LI
V

 B
A

LT
ZE

R
SE

N

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
JUNI 2021               NR. 2 81. ÅRGANG



2

Nåden er din dagligdagNåden er din dagligdag
Nåden er din dagligdag,

hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,

nåden er: at være.

Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.

Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.

Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.

Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.

Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

Johannes Møllehave 1985.

Johannes Møllehave, (1937- 2021) var en dansk prest og forfatter. 
«Nåden er din dagligdag» er oversatt til nynorsk,

 og denne versjonen står på nr. 500 i Norsk Salmebok 2013.  
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Jeg har valgt å trekke frem 
salmen «O store Gud» fordi jeg 

syns den er så utrolig mektig. Den 
løfter frem alt det store vår Far har 
gjort for oss. Her hedres skapelsen 
av denne fantastiske verden og det 
Jesus gjorde for oss for å skjenke 
oss nåden. Jeg syns det er utrolig 
mektig når man synger denne sal-
men sammen med en stor mengde 
andre mennesker. Så jeg gleder 
meg stort til at vi igjen kan samle 
mange mennesker i kirker eller på 
festivaler for å lovprise Gud i felles-
skap! 
 Kristian Barland

O store Gud
O store Gud, når jeg i undring aner

hva du har skapt i verden ved ditt ord,
ser universet med de mange baner

Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord,

/:Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/

Når jeg i Skriften ser de mange under
Som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
Har ført sitt folk igjennom livet strid;

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
ja, at han gikk omkring og gjorde vel,

inntil han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel;

Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle

for tronen mellom skaren hvit som sne.

/:Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk,  store Gud, takk, store Gud! :/

Norsk Salmebok 2013 nr. 284. 
T: Carl Gustav Boberg 1885

O:Knut J. Andersen 1956
M: Svensk folketone

Min Min 
salmesalme
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Det kristne håpet   er for alle.Det kristne håpet   er for alle.

I strømmen av hverdagslige aktiviteter er både tro og håp en 
vesentlig del av vår tilværelse.

Vi reiser til jobb eller på ferie i den tro 
at vi kommer hjem igjen. Vi håper 

på at familie slekt og venner har gode og 
fremgangsrike liv. Vi håper og tror på 
gode solskinnsdager som kan gi oss styrke 
til å møte livets utfordringer. 
 Vi håper og tror at vi ved Guds og men-
neskers hjelp kan overvinne krevende 
helsesituasjoner, økonomiske utfordrin-
ger og det som ellers møter oss på vår 
livsvei. 
 Og slik er livet for de fleste.
På denne måten er både troen og håpet 
uløselig knyttet til selve livet.

Det kristne håpet. 
Det kristne håpet er grensesprengende.  
Både for dette livet og det neste.
 Det er ikke knyttet til politiske teorier, 
militær slagkraft eller filosofiske retnin-
ger, men gjør det mulig å løfte blikket selv 
i de vanskeligste stunder. Også når vi tror 
at alt er slutt eller når vi føler oss tvunget 
i kne av livets omstendigheter. Eller når 
sorg, tap og fortvilelse truer med å knuse 
oss.
 I motsetning til hva som vanligvis impo-
nerer oss mennesker, er det kristne håpet 
heller ikke nødvendigvis knyttet til hva vi 
gjør eller har oppnådd i livet, men gir oss 
Guds eget syn på vår egenverdi. 
 Og i Guds øyne hverken kan eller skal 
menneskets egenverdi måles i titler, 

ærefulle verv eller penger. Verdien ligger 
i selve vår eksistens som menneske. Vi 
finnes og er skapt i Guds bilde. Nettopp 
derfor er vår verdi uendelig i Guds øyne. 
 Gledelig nok betyr det at det håpet som 
evangeliet gir, er viktig og relevant for 
absolutt alle mennesker.  
 Jesus Kristus kom til verden for å gi alle 
mennesker liv og håp. Uten unntak. Du og 
jeg, naboen vår, arbeidskollegaer, studi-
evenner og alle andre. Jesus kom heller 
ikke til verden for en spesiell gruppe 
mennesker av spesiell etnisk opprinnelse 
eller sosial klasse. Heller ikke bare for de 
rike og velutdannede eller fattige og syke , 
men for alle. 
 En naturlig konsekvens av dette er at 
budskapet om hva Gud har gjort og vil 
gjøre gjennom Jesus Kristus, både i fortid 
nåtid og framtid, er noe alle mennesker 
må ta stilling til.

Det kristne håpet gjelder for alle. 
Da Jesus ble korsfestet  ble også to røvere 
korsfestet sammen med han. Evangeliene 
(Matteus evangelium) forteller at først 
så spottet og hånte begge disse røverne 
Jesus. 
 Men, på et tidspunkt under korsfestel-
sen inntraff det en forandring. Den ene 
røveren begynte å irettesette den andre 
for hans spott og hån mot Jesus. (Lukas 
evangelium)
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Det kristne håpet   er for alle.Det kristne håpet   er for alle.
 Mens han hang på korset ble han åpen-
bart fylt med sorg og anger i sitt hjerte 
over sine dårlige livsvalg og den nedverdi-
gende livsavslutningen som var i ferd med 
å skje.  
 Slik mange, i smått og stort, også kan 
oppleve i sine egne liv, selv om omsten-
dighetene i de fleste tilfeller ikke er så 
dramatiske som for røveren.
 Nettopp i denne situasjonen, hengende 
på et kors mens livet sakte ebbet ut, så 
henvendte han seg til Jesus. Bibelen be-
skriver at røveren selv mente han hadde 
fått en rettferdig straff for sine misgjer-
ninger og trolig anså han seg selv som 
uverdig og ikke god nok.
 Allikevel, det var tent et lite håp. Kan-
skje fordi han i løpet av den korte tiden 
han hang på korset ved siden av Jesus 
hadde fått et glimt av noe annet enn det 
livet som han frem til da hadde ført :
 «Jesus, husk på meg når du kommer i 
ditt rike!» var røverens bønn.
Om de så på hverandre eller bare hørte 
hverandre, vet vi ikke noe om. Men røve-
rens ord var håpets bønn.
Og Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I 
dag skal du være med meg i paradis.»
Jesus hadde sett den korsfestedes man-
nens oppriktige hjerte og anger, og selv i 
livets siste øyeblikk var det ikke for sent.
 Og slik er det ; alle som i oppriktighet 
søker Jesus Kristus, uansett liv og livsvalg 

- blir møtt med Guds kjærlighet og tilgi-
velse og et håp for fremtiden.

Omfattende.
Bibelen taler sant om livet, og det kristne 
håpet gir oss et verdensbilde som ikke 
skjuler livets realiteter. I motsetning til 
hva noen dessverre ønsker å fremstille 
det som. 
 Nemlig at mennesket er alene i en 
meningsløs og urettferdig verden, og at 
troen på Jesus Kristus bare er for svake og 
uselvstendige mennesker med behov for 
å ha noe å støtte seg til i dette livet.
 Bibelens perspektiv er tvert imot en 
oppfordring til å legge frykten vekk, elske 
vår neste som oss selv, le med de leende 
og gråte med de gråtende - og gå ut i livet. 
 Den direkte konsekvensen av dette er 
at vi med frimodighet og glede, selv om 
det ikke alltid er like lett, eller at det faller 
alle like naturlig, kan gå ut i våre omgivel-
ser og etter beste evne være Jesu etterføl-
gere i vår hverdag. Og han vil gi styrke.
 Men også fordi han har vist oss fremti-
den. Derfor kan det kristne fremtidshå-
pet kort oppsummeres slik :
For så høyt har Gud elsket verden at han 
ga sin sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv. (Johannes evangelium kap. 3 
vers 16). 
 Dan Lyngmyr
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Det har vært mye forandringer i 
gjennomføring av gudstjenester 

nå. De har fulgt anbefalinger og smit-
tevernregler. 
I påska var det "åpen kirke" skjærtors-
dag og 1.påskedag. Da kunne en i løpet 
av noen timer komme inn, lese tekster, 
høre flott orgelmusikk, tenne lys og 
motta nattverd hvis en ønsket det. Og 
alle koronaregler ble fulgt. (Se bildet av 
prest Harald Gulstad).
Nå som de har gudstjenester igjen blir 
selvfølgelig fortsatt regler fulgt. På med 
munnbind inn og ut av kirken. Blir vist 
til plass med god avstand til andre. Kan 
være greit, så slipper en å komme inn 
og lure på hvor en skal sette seg..
Riktig og trygt å vite at regler og anbe-
falinger blir fulgt i disse tider.
 Anne Liv Baltzersen.

Annerledes påske
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Det nærmer seg et stort jubileum for 
bygdas hvitmalte kirke. I den anledning 

er det satt ned en komite som skal jobbe 
med markeringen av jubileet. Komiteen 
består av: Ragnar Grønåsen og Ole Tommy 
Nyland fra Historielaget , Øyvind Bar-
land, Nils Jul Lindheim og Kari Skarvang. 
Komiteen har hatt flere møter, og har flere 
spennende ting på gang,
 Det blir jubileumsgudstjeneste nesten på 
dagen 250 år etter at kirken ble tatt i bruk 
første gang, nærmere bestemt søndag 4. 
september 2022.  Den gamle stavkirken i 
Sannidal ble revet i 1770, og den nye kirken 
ble påbegynt. Den formelle tillatelsen til 
dette kom ikke før i mai 1772, men allerede 
i september samme år ble den nye kirken 
innviet. 
 Det blir utgitt en jubileumsbok, med 
utgangspunkt i Torkell Tandes jubileums-
hefte fra 1972, og selvsagt nytt stoff fra de 
siste 50 år. Ragnar Grønåsen er sentral i 
skrivingen av denne boka, men komiteen 
ellers vil bidra på forskjellige felt. 
 Komiteen jobber også med å kartlegge de 
gamle kirkeveiene. Her sitter Ole Tommy 
Nyland med mye kunnskap, og han og ko-
mitemedlem Nils Jul Lindheim jobber både 
praktisk og teoretisk med dette. Det var 
nok atskillig mer strabasiøst å ta seg til kir-
ke for 250 år siden enn det er i dag. Nils Jul 
har som kjentmann allerede prøvd ut veien 
fra Lindheim til Sannidal kirke, og 

på side 8 – 9 kan dere lese om turen hans. 
Tanken er å arrangere en gudstjeneste i 
jubileumsåret, der kirkefolket kommer via 
en eller flere gamle kirkeveier.   
 På Norsk Folkemuseum på Bygdøy finnes 
mange gjenstander både fra stavkirken og 
den nåværende kirken i Sannidal.  Komi-
teen har tro på normale tider i 2022, og at 
det lar seg gjøre å arrangere en busstur til 
Oslo, og få en guidet tur på museet. 
 Komiteen ønsker samarbeid med His-
torielaget også utover det komitemedlem-
mene bidrar med. Men det får vi komme 
tilbake med når vi har hatt en formell 
kontakt med styret. 

SANNIDAL KIRKE  
– (nesten) 250 år.

Sannidal kirkes lille hjørne. 
Jeg kjenner at jeg gru-gleder meg til 2022. Tenk at det sitter  

fem mennesker i en komite bare for min skyld! De har visst mange møter  
der de nesten bare snakker om meg, og hvordan de kan feire min 250-årsdag.  

Ikke bare tre hele dager til ende, men store deler av året høres det ut som.  
Det kan bli i meste laget for en gammel dame.

Nå er det sånn at klokkeren og jeg lenge har hatt god kjemi.  
Jeg håper hun holder meg oppdatert om planene for neste år, og kan være der for meg 

når jeg engster meg. Selv om det kan by på praktiske vansker å skulle holde rundt meg. 
Jeg er veldig spent, men liker det bittelitt også….

 Sannidal kirke – 249 år
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Inspirert av jubileumskomiteens pro-
sjekt med å kartlegge de gamle kirke-

veiene la jeg i vei over Lindheims-heia for 
å se hvor mye av veien jeg kunne finne. Det 
gamle sagnet om Eikenes-folket som møtte 
ulv på denne heia da de var på vei til messe 
kom i tankene. “Dra deg hjem til Eikenes 
og ta ei geit!” skulle Eikenes- bonden sagt, 
og kasta en stokk etter ulven. Da de kom 
hjem til Eikenes om kvelden hadde ulven 
vært der og tatt geita. Jeg så ikke noen ulv, 
men her og der dukket det spor etter dyr 
og Skjæråsens ord om «Itte å trø i graset» 
dukket fram. Det er yngletid i skauen og 
den som ikke har noe der å gjøre kan godt 
la dyra få ha skauen i fred nå.

Opp til Brudesteinen gikk det jo greit. Det 
kan være litt ulike meninger om akkurat 
hvilken stein som er brudesteinen, men 
siden det der også er byttestein mellom tre 
eiendommer valgte jeg meg nå den som lå 
nærmest byttet.

Fra Brudesteinen må de ha gått på skrå 
ned lia mot Løngstravann til Løngstra-
vanns-dammen. Her møtte jeg utfordrin-
ger. Hva som var gammel tømmervei, 
dyretråkk eller kirkevei var ikke for meg å 
bedømme. Til tider var det villniss.

I lia på sørsiden av Løngstravann er det 
flere steinurer. Ifølge sagnet ligger en mor-
der begravd under ei helle i en av de urene. 
Det var han som hadde drept forloveden 
og sekt ho ned i Horkjenn. Han ble lyst 
fredløs, jaktet på og skutt med en sølv-
knapp oppe i den lia. Jeg mintes sagnet 
slik sikkert de som har ruslet før meg forbi 
urene har sendt en tanke til både jenta og 
gutten som begge endte livet så tragisk.

Langs bredden av Løngstravann og over 
dammen gikk det greit. Her er det ikke 
så mange alternativ og jeg følte meg på 
kjerkevei. 

Over bekken var jeg igjen inne på et tråkk 
som kunne ha ulik opprinnelse, men lett 
å følge. Trakk meg litt unna Krokkjenn og 
gikk parallelt med bredden ned til Planke-
bukta. Deretter over Kartmyr og opp mot 
Lønne. På Lønneveien står det skilt som 
viser vei bak hønsehuset til Lars Jacob 
(Moe) og gjennom undergang, gjennom 
sauegarden opp over Tangelva til Kjerka. 

På gammel kirkevei

Brudesteinen.

Villniss.
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Jeg tror jeg bør gå et par ganger til for å 
justere enkelte veivalg.  Om det var en 
enkel vei? Nei, jeg skjønner at min bestefar 

Halvor gikk rundt da han gikk til kjerke. 
Bestemor Anna måtte stryke dressen, 
støvtørke bowlerhatten og så gikk han 
kry nedover til Kjølebrøndsveien med 
hendene på ryggen og ukas sigar nytent i 
munnen.

Veien over heia er nok ikke særlig egnet 
for søndagsturer og jeg trur dyra bør få ha 
den heia i fred fram til høsten i hvertfall.

 Nils Jul Lindheim. 

Var det denne ura tro.

Ved Løngstravannet.

Langs Krokkjenn i Plankebukta.
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KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER  
I SANNIDAL KIRKE

LØRDAG 21. AUGUST 2021.
Disse skal stå til konfirmasjon:

Kl. 10.00. 
Jonas Halvorsen

Jonas Schille Svenum
Felix Lintvedt Hop

Marcus Svenum Enggrav
Christina Bertelsen

Sandra Einertsen Nordmo
Agathe Samuelsen Moe

Marit Holte Aarø

Kl. 12.00.  
Jan Bråtane Lemvik

Martine Isaksen
Tiril Hellermyr Sæther

Malene Skuland
Vilde Sundbø Moldfjell

Tobias Flaten Kjærra
Finn Herman Ramberg Snøaas
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10 gode grunner til å være konfirmant 
i kirken
1. Du får oppleve hva kristen tro er. Det 

er mer enn et skolefag.
2.  Konfirmasjonsdagen er bare din, og 

du har en dag hvor du blir bekreftet 
for den du er.

3.  Du får oppleve et nytt felleskap med 
andre på samlinger, leir eller week-
end, og bli kjent med flere.

4.  Du får engasjere deg for andre men-
nesker. Du får også lære hva vi kan 
gjøre for å ta vare på jorda og klimaet 
vårt.

5.  På konfirmasjonsdagen får de som er 
glad i deg feire deg.

6.  Du får tid til å reflektere over store 
spørsmål, og bli kjent med hva du 
tror på – og hva som er viktig for deg.

7.  I konfirmasjonstiden snakker vi om 
sorg og glede, om livets store og små 
spørsmål.

8.  Du får tid til å reflektere, tenke 
kritisk og selvstendig om tro og hva 
kristendom er.

9.  Du blir del av et større felleskap. 
Bare se på #konfirmantene på Tik-
Tok!

10. Du møter folk med forskjellige me-
ninger, og sammen med dem lærer 
du noe felles.

NÅ ER DET DIN TUR!NÅ ER DET DIN TUR!

Vi i Sannidal menighet er når dette skrives i ferd med å invitere 14-åringer til neste 
års konfirmasjon! Om du ikke mottar invitasjon eller du har spørsmål, ta kontakt 
med prest eller menighetskontor:  prest.sannidal@kragerokirkene.no - 457 87 278 – 
menighetskontor@kragerokirkene.no  - 35 99 21 97 

Påmelding skjer via hjemmesiden  www.kragerokirkene.no  fra 1. juli.
Der finner du også mer informasjon om konfirmasjon og konfirmasjonstid 
i Sannidal kirke. 

Å være 
konfirmant i 

kirken er å være 
en del av et 
fellesskap!
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Ei skikkelig modig dame. (Del 1)
(En hyllest til alle misjonskvinner)

Hun ble kalt Ai-We-deh – «den rett-
skafne» på kinesisk, og gjennomlev-
de store og dramatiske hendelser i 
et land langt vekk. I en kultur som 
både var fremmedartet og fasine-
rende på samme tid. Nemlig Kina i 
30 årene. 

Hun reiste over endeløse russiske 
stepper. Hun ble arrestert av russiske 

kommunister, og  ble angrepet av Japanske 
soldater og fly. Hun stod alene, ansikt til 
ansikt med innsatte i et fengsel hvor fan-
gene drepte hverandre og hvor ingen andre 
våget å gå inn. Og hun reddet livet til en 
stor gruppe barn da Japanske soldater og 
fly angrep provinsen i Kina der hun bodde. 
Slik var Gladys.
 Og det var det som var hennes egentlige 
navn - Gladys Aylward. Født i 1902, nær 
London. Inn i et England som var i ferd 
med å reise seg etter første verdenskrig, 
og her vokste hun opp i en arbeiderfami-
lie. Gjennom ungdommen og et gryende 
voksenliv vokste det frem et ønske om å 
dra til Kina som misjonær. Hun antok at 
den enkleste veien dit var å få plass på en 
misjonsskole for å skaffe seg grunnleg-
gende og nødvendige kunnskaper. Hun fikk 
etterhvert en prøvestudie -plass hos China 
Inland Mission, et engelsk misjonsselskap 
grunnlagt i 1865.
 Men, det viste seg ganske raskt at sko-
leprestasjonene hennes ikke var spesielt 
gode.  Hun ble derfor enig med skolens 
rektor om at det ville være bortkastet både 
tid og penger, for begge parter, om hun 
fortsatte - og derfor ble studiene avsluttet.

FAST BESTEMT. 
Beslutningen var tatt, og uavhengig av om 
misjonsskolen ble fullført eller ikke, så var 
hun fast bestemt på å reise til Kina som 
misjonær. Hun ville forkynne håpets evan-
gelium til mennesker i en fjern og ukjent 
del av kloden.
 Samtidig hadde hun hverken penger eller 
tilbud om engasjement som misjonær.
 Men, hun var ikke rådløs.
Da hun så oppsøkte reisebyrået Mullers 
for å bestille billett til Kina, var den gamle 
funksjonæren der ganske skeptisk. Den 
unge damen insisterte på en billett til Kina. 
En enveisbillett.
 Han forklarte at den billigste og raskeste 
reiseruten til Kina var gjennom Europa, 
Russland og Sibir - til Tientsin, med den 
Transsibirske jernbanen. Selv denne reisen 
kostet 47 pund og 10 shilling. Et betydelig 
beløp for en ung dame på den tiden.
 Dessuten, kunne funksjonæren fortelle, 
så var ikke denne strekningen farbar nå, 
fordi det var krig i området mellom Russ-
land og Kina.
 Gladys var imidlertid fast bestemt på å 
reise og spurte funksjonæren om hun ikke  
kunne komme dit , til reisebyrået, og betale 
3 pund i uken, til billetten var betalt. Og 
slik ble det.
 Hver eneste uke i lang tid tok derfor 
Gladys alle de jobbene hun kunne komme 
over, og betalte regelmessig for billetten 
helt frem til hun endelig en dag hadde 
betalt hele summen. 47 Pund og 10 Pence.

FORBEREDELSER. 
I løpet av denne tiden benyttet hun også 
muligheten til å trene på å holde taler, og 
gikk ofte til det området i London som 
heter Hyde Park. Her steg hun opp på en 
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Ei skikkelig modig dame. (Del 1)
(En hyllest til alle misjonskvinner)

medbragt kasse og holdt sine prekener 
med glød og entusiasme. Ikke sjelden til 
hånlige tilrop, men hun mistet ikke motet 
av den grunn. 
 Nå fikk hun også gode nyheter.  En 
venn hadde fått en henvendelse fra Kina. 
I brevet, som var fra var fra en gammel 
kinamisjonær, fru Lawson, fikk Gladys vite 
at hun trengte hjelp ved misjonsstasjonen, 
og gjerne en ung kvinne som på sikt kunne 
overta denne etter henne. Og Gladys var 
sikker på at dette var muligheten hun 
hadde ventet på.
 Så fulgte en endeløs periode med venting 
før det endelig dumpet ned et brev med 
fargerike kinesiske frimerker i postkas-
sen. Der stod det at hvis hun bare klarte å 
komme seg til Tientsin i Kina, så ville hun 
bli møtt av en mann som ville føre henne 
frem til fru Lawson.

STARTEN PÅ EN FAREFULL REISE. 
Den 18 oktober 1930 stod  Gladys Aylward 
klar til å reise inn i det ukjente. Noen ville 
nok også kalt utrustningen hennes for gan-
ske nøktern. Den bestod bare av henne selv 
og en enkel oppakning med to kofferter. 
 Den ene kofferten var fylt med nødven-
dige klær, og den andre kofferten med 
hermetikkbokser med kjøtt, fisk og bønner, 
foruten buljongterninger, kjeks, kaffe, te 
og hardkokte egg. Utenpå kofferten hadde 
hun bundet en stekepanne, en kasserolle 
og et spritapparat.
 Ekspedisjonens samlede kapital var det 

heller ingen som hevet på øyenbrynene 
av. Den bestod nemlig av en kontantbe-
holdning på 9 pence og en reisesjekk på 2 
pund. Sistnevnte var innsydd i et korsett , i 
håp om at selv utlendinger ville avstå fra å 
undersøke dette.         
 Hun var klar til den store reisen. Ukjent 
med alle kommende utfordringer og  livs-
truende situasjoner som ville møte henne. 
Både på reisen i seg selv , men også i mange 
kommende år som misjonær.    
 Fortsettes i neste nummer.
 Dan Lyngmyr

Gladys Aylward.

Navn: Gladys May Aylward 

Født: 24. februar 1902 i England –  
død 3. januar 1970 - på Taiwan. 

Yrke: Misjonær i Kina mellom 1930 og 
1949. Bosatt i England noen år etter dette 
for å pleie sin mor før hun døde. Deretter 
misjonsengasjert i Hong Kong og på Tai-
wan fra 1958 hvor hun etablerte et barne-
hjem og bodde til sin død. 

Sivilstatus: Ugift - Bilde: Gladys i Kina 

Kilder: Store Norske, Wikipedia, Sitater fra 
boken «Misjonæren»- («The small Woman») av 
Allan Burgess , oversatt til Norsk og utgitt som 
sammendrag av «Det beste» i 1972. 

FAKTA:
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Vi bringer i dag to bilder av Sannidal kirke, tatt med ca. 80 års mellomrom.
Det eldste bildet tror vi er tatt rundt 1940. Det nyeste er tatt 4. juni 2021. 

Kirkegårdsarbeideren og alle vi andre har all grunn til å være fornøyd med hvordan 
kirkegården tar seg ut i dag! 

Sannidal kirkegård – 
før og nå.
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BARNESIDA

VITSEHJØRNET:
Hvorfor er det så bråkete i fjøset?
- alle kuene har horn.

- Mamma, kan jeg få mer vann?
- du har jo fått så mye vann allerede...
- ja, men det brenner fremdeles på 
rommet mitt..

Den dumme frosken forstod ikke et 
kvekk.

- mor, Anne knuste et vindu!
- hvordan skjedde det?
- jeg kasta en stein på henne og så 
dukka ho..

"Hvem har skapt alle blomstene,
fuglene, stjernene?

Hvem har skapt både deg og meg?
Jo, Gud i himmelen."

Det er så mye fint å legge merke 
til nå på sommeren. Gud har 

skapt mye fint. Og han vil at vi 
skal prøve å være greie både 

mot det vi ser i naturen og mot 
hverandre. 
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BIBELQUIZ 
SVAR: 1. Ja 2.Nei 3. Ja 4. Ja 5. Ja (i 1930 utgaven) 6. Nei (8) 7. Ja 8. Ja 9. Nei (3000)  
10. Ja 11. Nei 12. Ja 13. Ja 14. Ja 15. Ja

Dan Lyngmyr
(Kilder : Bibelen - og «den store bibelspørreboken»  

av Jostein Janøy utgitt på Hermon forlag)

På disse spørsmålene skal du svare ja 
eller nei. 
1-5 riktige  svar: Kanskje du kikket en 
del ut av det nypussede vinduet på 
søndagskolen.
5 -10 riktige svar: Kanskje du etter å 
ha kikket litt ut av vinduet ble lei av 
dette.
10-14 riktige svar: Først og fremst 
fulgte du med i timen - Flott !
15 Riktige svar: Velkommen som vår 
nye prestevikar!

 1.  Var det Paulus som skrev 
Romerbrevet ?

 2.  Var det  Gud som gav den første 
kvinnen navnet Eva ?

 3.  Var David far til Salomo ?

 4. Ble Abraham mer enn 150 år ?
 5.  Er «amen» det siste ordet i 

bibelen ?
 6.  Var det 10 mennesker i Noas Ark?
 7.  Er profeten Jeremia forfatter av 

Klagesangene ?
 8.  Ledet Jacobsstigen rett inn i 

himmelen ?
 9.  Var det 5000 som ble døpt på 

pinsedagen ?
 10.  Er Jesus det siste navnet som er 

nevnt i Bibelen ?
 11. Var Samson profet ?
 12. Var Peter gift ?
 13.  Var Abraham 100 år da Isak ble 

født ?
 14. Snakket Jesus arameisk?
 15. Levde Noah før Abraham?
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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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– 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

SAME0109   14 10-03-09   05:33:33
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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

SAME0316.indd   18 20.09.2016   10.37

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
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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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SANNIDAL
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:
02.05.21 Christian Moen Mastereid
30.05.21 Eliah Monrad Gundersen
30.05.21 Oscar Edvardsen Aabøe
06.06.21 Thea Bakkerud Mastereid
06.06.21 Sebastian Monrad Hamre

VIGDE:
22.05.21  Jannicke Oppebøen Aasen 

og Oddvin Skilbrei

DØDE:
18.03.21 Rakel Synnøve  
 Schulze Kristensen f. 1924
03.05.21 Nils Olav Haugholt f. 1940
09.05.21 Anne Liv Sundbø f. 1956
24.05.21 Kåre Enggrav f. 1928
25.05.21 Inga Kristine Gustavsen f. 1921

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!

SEPTEMBER
05. september:  
15. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Offer til Fjordglimt leirsted 

19. september:  
17. s. i treenighetstiden
Gudstjeneste i Sannidal 
kirke kl. 11.00 - evt. 
friluftsgudstjeneste i 
forbindelse med Speidernes 
natursti. 

26. september:  
18. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Sigrid 
Thordardottir. De nye 
konfirmantene presenteres. 
Gullkonfirmanter inviteres. 
Offer til Prosjekt Etiopia/ 
NMS

Med forbehold om endringer.

Sannidal sokn
15. august:  
12. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Prosjekt Senegal/
Normisjon

Lørdag 21. august
Sannidal kirke kl. 10 og 12
Konfirmasjonsgudstjenester
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet

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

JUNI
20. juni:  
4. s. i treenighetstiden 
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Prosjekt NMS/
Etiopia

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

JULI
4. juli:  
Aposteldagen
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir 
Offer til Orgelfondet

25. juli:  
9. s. i treenighetstiden 
Sannidal bygdetun kl.11.00
Olsokgudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir.  
Offer til menighetsarbeidet

AUGUST
1. august:  
10. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir
Offer til Stiftelsen 
Skjærgårds


