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Tenn lys!
Et lys skal brenne
for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.

FOTO: ANNE LIV BALTZERSEN
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«Du, Betlehem, Efrata, minst blant
slektene i Juda! Fra deg lar jeg en
hersker over Israel komme. Hans
opphav er fra gammel tid, fra
eldgamle dager.» (Mika 5,1)

å nærmer vinteren seg, mørket
setter seg inn og dagene blir stadig
kortere. Men midt i dette vintermørke
holder vi en høytid som minner oss på
det som skjedde engang for lenge siden.
Den gang skjedde det, Gud gjorde noe
nytt og Han ville endre på alt.
Josef og Maria måtte til Betlehem for
å avslutte det gamle og for å bære frem
Guds løfter til alle folkeslag i hele verden.
Josef skulle tilbake til røttene sine, han
skulle tilbake til Betlehem, for det var
derfra han kom opprinnelig. Josef var
av Davids ætt, men det var langt tilbake i
slektstavlen. David hadde vært en konge
som hadde Guds velbehag, han elsket
Gud av hele sitt hjerte, men han hadde
ikke vært perfekt, men hver gang han
hadde gjort noe dumt, så kom han med
det frem for Gud og han angret i støv og
aske. Det var det Gud likte ved David.
Når Josef og Maria endelig kom frem
til Betlehem, da var det ingen som ville ta
imot dem. Så de ble henvist til en stall og
der fødte Maria Guds Sønn.
Hun gjorde det som enhver mor ville
ha gjort, hun svøpte barnet og så la hun
gutten sin i et av matfatene til dyrene i
stallen.
Slik var det at Gud kom til denne jord,
han som var fullkommen, han ble født av
en ungjente i en stall. Det fullkomne kom
til det ufullkomne.
Gud kunne ha valgt en prinsesse til å
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være Guds mor og Han kunne ha valgt en
rik og perfekt mann til å være Hans far.
Hadde det ikke vært fint om Guds Sønn
hadde vært født i et slott, og ikke i en stall
som aldri hadde vært gjort ren og egentlig ikke egnet seg for mennesker?
Men Gud er faktisk opptatt av det ufullkomne, Han gjorde seg selv sårbar, for å
møte oss i vår feilbarhet. For når man er
ufullkommen, så har man bruk for Guds
hjelp.
Da Jesus ble voksen opplevde han igjen
og igjen at menneskene ikke ville ta imot
ham. Han kom for å fortelle oss, at det
gamle kan være forbi, alt det som vi har
gjort og forsømt, alt det vi skammer oss
over, eller har dårlig samvittighet over,
alle de sår som mennesker har påført
oss. Det kom Jesus for å ta på seg. Men vi
må gjøre som kong David, komme med
dette til Jesus og legge det foran ham, vi
må bekjenne våre synder og vi må be om
Hans hjelp.
Vi kan velge bort Gud , men Gud vil
aldri avvise oss. Han kjenner hele vår
historie og har sett alt i våre liv. Men Gud
vil gjerne ta hånd om det som er skadet,
og såret, Jesus kom for å gjøre et oppgjør
med alt det vonde i våre liv.
Jesus ble født for å hjelpe oss å finne
Gud. Gud ble født som et lite sårbart
barn, for å møte oss i vår ufullkommenhet.

Sigrid Thordardottir

Min
salme
N

år jeg hører denne salmen
gir det meg en blanding av
mange gode og dårlige følelser
på en gang. Sangen gir meg gode
følelser fordi jeg har sunget den
siden jeg var liten så den gir meg
minner fra den tiden, den gir
meg julestemning og jeg synes
den er fin å synge.
Samtidig har den en veldig treffende tekst som får meg til å
tenke på at alle ikke har det like
bra som meg. Hver jul synes jeg
er det er viktig å tenke på alle de
som ikke er like privilegerte som
de fleste av oss i Norge. Og Tenn
Lys er den salmen som får meg
mest til å reflektere rundt dette.
I jula kan det være ekstra vondt
å ha det vanskelig. Enten man er
kronisk syk, fattig, ensom eller
andre ting. Vi kan alle bli flinkere til å være takknemlig for det
vi selv har, men også strekke ut
en hånd til de som trenger det.
Hilsen Guro Helene Sørdalen.
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TENN LYS

Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.
Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet, de trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett.
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.
Norsk Salmebok 2013 nr. 25
T Eivind Skeie 1988
M Sigvald Tveit 1988
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Fra Homilieboken
av Nils Jul Lindheim.

H

omilieboka ble skrevet en gang på
1100 tallet og er således blant våre
eldste norske skriftlige kilder. Homilie
betyr samtale og presten leste opp et
kapittel som oppfølging av messen. Da
som nå var messen relatert til kapitler i
bibelen.
Homilieboka var fra først av handskreven og språket var gammelnorsk.
Teksten som brukes her er avskrift fra
Harald Hope sin omsetting til et språk
som jeg tror kanskje ikke er så langt
unna gammel sannidalsdialekt.

Uansett finner jeg inspirasjon i å tenke
på at disse tekstene ble skrevet om lag
på den tid da den gamle stavkjerka i
Sannidal ble bygd og at det var disse ord
sannidøler og annet bra folk kunne høre
når de kom til messe på Mo.

Preike ved vår Drottins Jesu Kristi fødning
Evangeli seger frå um jarteikni ved Drottin
vår, Jesu Kristi burd, han som let seg føda
denne høgheilage natt av Maria møy.
Augustus konung sendte bod um allan
heimen å lata skriva manntal i kvar by, so
han kunne vita kor mykje skatt han skulde
taka frå kvart herad. Denne skrivingi vart
fyrst sett i verk av Syrlandsjarlen som
heitte Cyrinius.
Då for kvar til sitt herad. Josef for frå Galilea til Davids-byen som heiter Betlehem
med festarkona si, Maria. For dei var av
Davids ætt. Og då dei var der fylltest
Maria sine dagar. Og ho bar son sin, den
fyrstefødde og sveipte han i reivar og
lagte han i ei jøta (krybba) for det var ikkje
rom i gjesteskålen.
Det var hyrdingar i dette herad som held
nattevakt yver hjordi si. Ein Guds engel
stod hjå deim, og eit stort ljos skein yver
deim. Og dei reddest. Men engelen
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mælte til deim: Ikkje må dykk reddast!For
i dag er bordi heimsens Grødar (frelser),
Krist Drottin i Davids by. Og dette er dykk
til merke, at de skal finne eit barn sveipt i
reivar og lagt i ei jøta.
Då synte det seg ein fjølde englar med
denne eine engelen, og alle lova Gud
Gud og mælte. Æra vere Gud i himmelen
og på jordi fred med menneske som godt
vilja.
Då englande kverv frå deim mælte
hyrdingene med seg: Lat oss fara alt til
Betlehem og og sjå det ord som lydde
og Drottin synte oss Då for dei i all hast
til Josef og Maria og barnet som var lagt i
jøta. Og då dei såg da skyna dei orda som
var sagt deim. Og alle undrast som hørte
den tiend hyrdingane sagde. Men Maria
gjøymde desse orda i hjarte sitt.
Og hyrdingane vende attende og lova
Gud for alt de hadde sett og høyrt.

SANNIDAL MENIGHETSRÅD OG SANNIDAL HISTORIELAG
Busstur til Norsk Folkemuseum lørdag 30. april 2022
I anledning Sannidal kirkes forestående 250-årsjubileum arrangerer Sannidal
Menighetsråd og Sannidal Historielag busstur til Norsk Folkemuseum på Bygdøy
i Oslo lørdag 30. april 2022.
Der vil konservator Marie Fongaard Seim
gi oss en omvisning i Kirkesamlingen ved
museet, der gjenstander fra den tidligere
Sannidal stavkirke er utstilt, og vi vil også få
se gjenstander fra stavkirken, som til daglig er
lagret der inne. Dessuten blir det tid til å gå på egen hånd rundt i de omfattende
utstillingene på Norsk Folkemuseum.
I turen inngår formiddagsmat på Lierkroa på vei innover til Bygdøy. Etter besøket
på Folkemuseet kjører vi inn til Oslo for å spise middag på en hyggelig restaurant
før bussen frakter oss tilbake til Sannidal om kvelden.
Hele turen, inkludert buss, sjåfør og reiseleder, samt inngangsbillett, omvisning,
formiddagsmat og middag, vil komme på maks. kr. 1.500,- pr. deltager, avhengig
av antallet som blir med.
Påmelding til Kari Skarvang på telefon 416 33 056, eller epost
kari.skarvang@hotmail.com innen 15. februar 2022.
Krav om betaling av turen vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen har
gått ut. Hvis du lurer på noe om turen, ta gjerne kontakt med
Ragnar Grønåsen på telefon 991 60 250.

Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2021
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HØSTTAKKEFEST,
VIDE PORTER.

G

amle damer har god tid til å tenke.
Jeg – Sannidal kirke - har jo snart
250 års erfaring å hente temaer fra.
Denne høsten har jeg tenkt mye på en
salme som begynner slik: «Gjør døren
høy, gjør porten vid.»
Salmen er skikkelig gammel, eldre
enn meg. En gang i tida ble det brukt
en salmebok som ble kalt «Landstads
reviderte». Og der stod denne flotte
adventssalmen. Den har fått være med
i den nye salmeboka også, og jeg hadde
blitt glad om presten ville velge denne
til en gudstjeneste i adventstiden.
For jeg har virkelig anstrengt meg
for å være en kirke der døren er høy og
porten er vid. Jeg har holdt pusten og
virkelig utfordret mitt gamle bygningsskjelett i håp om at dørene fysisk sett
kanskje skulle oppleves litt større. Og
jeg har håpet at noen har sett at de
åpne gluggene oppe på veggen er et
smil og en vær-velkommen-hilsen fra
meg.
Jeg vil ganske bestemt si at jeg ikke
har gammel-snerpete-dame-fakter
som skulle tilsi at ikke alle kan trives
hos meg.
Men uansett hvor høye og vide dørene mine har vært har de i lange tider
ikke holdt mål.
De har til og med blitt stengt på tidspunkter der de absolutt skulle ha vært
åpne.
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En kveld først i oktober fikk jeg lønn
for strevet. Jeg liker i hvert fall å tro at
det er litt (eller ganske mye) min fortjeneste at korleder Hildegunns to kor
- Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul
Children - kom for å synge på gudstjeneste igjen. For første gang siden
Norge stengte ned! Og sammen med
korene kom det mammaer og pappaer
og søsken og flere gamle mennesker
og damer med poser fulle av nybakte
boller. Og mange hadde med seg frukt
og grønnsaker og blomster, og jeg vet
ikke hva.

HØYE DØRER OG
BESØK AV LUFTHAVNPRESTEN

Noen har hvisket meg i øret at kan
hende hadde Erna, Bent og Espen en
finger med i spillet. Ja, ja. De om det.
I salmen som jeg har filosofert over står
det også: «Gjør døren høy, riv stengsel
ned». Mange av benkene mine har vært
stengt i lange tider, men fra denne
kvelden sørget kirketjener Palmar for
at alle var tilgjengelige. Det foregikk
uten dramatikk.
Jeg lener meg ikke tilbake i makelighet, men vil fortsette å anstrenge meg
for å være en kirke med høy dør og vid
port. Kanskje burde jeg gå i dialog med
Kirkeverge og biskop, for å få til noen
bygningsmessige endringer…..
Sannidal kirke – fremdeles
bare 249 år. Tankene er formidlet
via Kari Skarvang.
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2021

Det hender at det kommer mennesker
innom meg som jeg ikke har sett på
en stund. Ja, ikke bare en liten stund,
men faktisk årevis. Jeg er heldigvis
utstyrt med god hukommelse, og klarer
som regel å plassere personer i en
sammenheng.
En onsdagskveld i oktober kom det en
sånn person som jeg visste jeg hadde sett
her før. Det viste seg at han var den som
alle andre skulle høre på denne kvelden.
Han var prest, ja. Og snakket klokt om
når mennesker rammes av kriser, og
hvordan det er mulig å håndtere det.
Presten het Torbjørn Olsen, jeg
oppfattet det heldigvis ganske raskt!
Lufthavnprest på Gardermoen. Og
jeg husket at for snart 25 år siden ble
han ordinert til prest, det skjedde her
innenfor mine vegger.
Jeg har sett han her også etter den
dagen. En ekte sannidøl! Med begge
beina godt plantet på bakken. Kanskje er
det derfor han i høst ble nominert til noe
som heter Petter Dass-prisen. Den deles
ut til «en person eller organisasjon som
gjennom sitt arbeid har forent kristen
gudstro med folkelighet, på en frodig og
folkelig måte, slik Petter Dass gjorde i
diktingen sin.»
Han fikk ikke prisen, og jeg ble litt
skuffet over det. Det hadde vært en fin
sak sette på CV-en: Sannidal kirke har
ved flere anledninger huset en senere
Petter Dass-prisvinner.
Han er uansett en fin fyr, som jeg er glad
for å ha blitt kjent med.
Sannidal kirke.
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LAUDATE

L

audate øver i kirkestua på onsdager. Bildene er tatt på en øvelse
i november. De begynte da å øve på
julesangene og det var nydelig å høre
på. Julemusikk er noe som får julestemningen fram.
De ville gjerne ha nye medlemmer, så
herved er invitasjon sendt ut! Gratis
var det også sa de.
Her kan du være med og spre glede
videre under dyktig ledelse.
Laudate het tidligere Sannidal menighetskor. Og dette koret ble stiftet i
1962. De har altså 60-årsjubileum neste
år! Og tro det eller ei; blant medlemmene finnes det noen som har vært
med helt fra starten av. Vi bøyer oss i
hatten, for å sitere en kjent norsk langrennsløper.
8

Kirkegårdsarbeiderne
Vi er heldige i Sannidal som har noen som holder kirkegården fin og
velstelt! Arbeid som ofte ikke blir satt pris på før det ikke lenger blir gjort...
Her er det Palmar Moltu som tømmer søppel og Svein Jonny Blankenberg
Larsen som raker løv.

Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2021
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Legenden om rødstrupen
D

et hendte tidlig, tidlig, den gang
verden ennå var ganske ung. Den
gang Vår Herre hadde hendene fulle
med å skape alle slags planter, dyr
og fugler og gi hver av dem stemme,
farge og et navn. Da Vår Herre hadde
gjort seg ferdig med de varmere strøk,
vendte Han blikket nordover. Vår
Herre så at menneskene der nord var
alvorlige, og nok kunne ha hang til en
smule tungsinn. Særlig når sommeren
var på hell, og høst og vinter satte inn
med regn og mørke og kulde. ”Skal det
være mulig for menneskene å leve der
nord, så må vi male våren og forsommeren i farger som det ikke finnes maken
til andre steder”, tenkte VårHerre, «slik
at de har noe å se frem til gjennom kalde
og mørke dager». For ingen steder var
sommeren kortere og vinteren strengere enn der.
Og Vår Herre skapte vårblomstene og
høstens frukttrær. Han formet fjellene
og de dype fjordarmene. Han fylte havet med all slags fisk og store sjødyr, og
skogen med elg og ulv og alle slags dyr.
Hver art fikk sin farge, sin form, sitt
navn. Slik gikk både den første våren
og den første sommeren, og Vår Herre
arbeidet flittig seks dager i uka.
Langt om lenge kom turen til himmelens fugler, de som kunne klare å leve
i klimaet der langt mot nord. Dagene
gikk, og den ene fuglen etter den andre
trådte frem for Vår Herres palett. Han

10

dyppet sine pensler og gav dem både
farger og navn og stemmer. Det led
etter hvert ut på høsten. Køen av fugler
ble stadig kortere. Og godt var det, for
det begynte å bli fint lite farger igjen å
ta av. Helt til slutt hoppet det frem en
beskjeden, liten skapning. Litt større
enn en spurv. Helt rund og grå og med
et tynt, lite nebb. Ikke akkurat til å
sperre øynene opp av. De andre fuglene
hadde trengt seg foran, og slik hadde
den havnet helt sist i køen. Vår Herre
gned seg i skjegget, kikket tenksomt
på denne spede skapning og lurte på
hva mon man kunne gjøre ut av et slikt
lite fjærkre. Det blåste en sur vind. De
fleste andre fuglene var allerede fløyet
til varmere strøk, og trærne var i ferd
med å slippe sine siste, røde og oransje
blader. På Vår Herres palett var det helt
tomt for maling. Da bøyde Skaperen
seg mot marken og fanget opp noen av
markens blader som virvlet rundt Hans
føtter. Han knuste dem og blandet dem
med sitt eget spytt til en skinnende
oransjerød farve. Den grå fuglen fløy
opp og satte seg på kanten av vår Herres palett. Han malte dens bryst med
denne vakreste av alle høstens farver.
”Menneskene her nord lever store deler
av året i mørket”, sa han til den lille fuglen. «Når høsten kommer, og de andre
fuglene reiser sin vei, de som rår grunnen og styrer konserten i sommerhalvåret, da skal du som var den siste, bli den
første. Ditt navn skal være Rødstrupe.

Du skal være menneskenes spesielle
venn gjennom den mørke tida her nord.
Du skal våge deg nærmere dem enn de
fleste andre av himmelens fugler. Når de
andre forlater menneskene, så skal du
være der trofast, og synge i vintermørket – en sang om lyset. For rød er kjærlighetens farge, og fra din strupe skal
de vakreste toner lyde gjennom høsten,
vinter og vår. Din sang skal være full av
triller og glade toner. Din sang skal være
lys. En sang om våren som kommer, om
lyset som enda en gang skal seire over
mørket”.
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2021

Du Vandrer der ute i tussmørket! Hører du glade triller og lyse toner fra en
busk eller en tretopp langs din vei, så
se etter om det ikke er denne Skaperens røde budbringer som synger. Og
når den hopper rundt under en busk
i hagen din, så legg ut noe mat til den.
For den synger for deg. En sang om
Skaperen som ser deg, som elsker deg
og ber deg løfte ditt hode og lytte til
Hans sang. Sangen om en ny vår.
Håkon Borgenvik – sokneprest
Flekkerøy
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Henry Olaf Enander SkarvangHamnefors ble døpt i Sannidal kirke
31.10.21.

Nelia Paulsen Holt ble døpt i Sannidal
kirke 26.09.21. med på bildet er også
storebror Loke Johan.

Planlegger du dåp?
Da har du mulighet til å benytte deg
av elektronisk påmelding via vår nettside www.kragerokirkene.no
På menylinjen øverst på siden velger
du «kirkelige handlinger» og deretter
«dåp».
Velg «påmelding til dåp» og «ny
registrering». Huk av for den kirken
som er aktuell for deg.
Da får du oversikt over hvilke datoer
det er mulighet for dåp i de ulike
kirkene i kommunen.
Sonja Skarvang Vaboen ble døpt i
Sannidal kirke 31.10.21.
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Velkommen til dåp!

TO-ÅRINGER I KIRKEN!
T

re 2-åringer, en storesøster og en
lillesøster, foreldre og besteforeldre møtte opp i Sannidal kirke 16.november. 2-åringene skulle jo få bok! Og
det ble en koselig samling for alle oss 18
som var der.
Sang og fortelling, boller og saft - og litt
lek.

Spennende med fortellingen om alle
sauene.. - og én av de, Krølle, forsvant...
Men barna var med og lette - og Krølle
ble funnet! Så ble det sang om lam
mens de fikk holde hvert sitt lam - og
fikk høre at sånn ville gjerne Jesus
passe på oss også.
Etter det smakte det godt med boller
og saft (og kaffe). Mens barna løp litt
rundt fikk de voksne litt praktiske tips
angående dåpsopplæring.
Anne-Liv Baltzersen
Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2021
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BARNESIDA
VITSEHJØRNET:
En mann kom inn i en dyrebutikk:
– Jeg vil gjerne ha en skål som
hunden min kan drikke vann
av.
– Skal det stå HUND på den?
spurte mannen bak disken.
– Nei, det trengs ikke, svarte
mannen, for hunden min kan
ikke lese.
– Hva heter ungene til ålen?
– Barnåler vel!
– Vet du forskjellen på en elg og
et tyttebær?
- Nei....
- Da kan ikke du bli med på tyttebærturen.
Julenissen spør en liten jente:
"hva ønsker du deg til jul?"
Jenta blir forskrekket og sier:
"fikk du ikke e-posten min?"

Fargelegg

Noen spørsmål mens du venter på jul:

1. Hva het mammaen til Jesus?
2. De vise menn så noe som de fulgte etter for å finne Jesus-barnet, hva var det?
3. Hva må musene passe seg for i sangen "Musevisa"?
4. I samme sangen pynta de en støvel, hva brukte de som pynt?
5. Hvor mange søndager er det i adventstida?
6. I Bibelen står det at en er "Verdens Lys", hvem er det?
Svar på spørsmål: 1. Maria 2. En stjerne 3. Fella 4. Spindelvev, småspiker og flaskekork. 5. 4 6. Jesus
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QUIZ
Ja og nei spørsmål.

T

LEFSEBAKING

o ivrige damer var på Mo bedehus
en hel dag og bakte lefser. Det var
til loddsalg til inntekt for bedehuset.
Lefsene og andre ting ble gevinster til
utlodning på Alti. Trofaste medlemmer
satt der og solgte lodd en fredag og lørdag. Har jo vært mye tapte leieinntekter nå i koronatida, så vi er takknemlige for alle som støtta virksomheten
ved å kjøpe lodd.

Anne Liv Baltzersen.

1 Het Jesu mor Maria?
2	Het apostelen som gikk på
vannet Johannes?
3	Var Moses bibelens første
gjeter?
4	Var Isak far til Josef?
….og så noen kanskje litt mer
vriene.
5 Var Salomo sønn av Batseba?
6	Var Kain verdens første bybygger?
7 Var Josef Rakels eldste sønn?
8	Er Noahs ark den første båten
som omtales i bibelen?
….og til slutt et par skikkelig
vriene
9 Var Ruth Davids oldemor?
10	Ble Paulus angrepet av en
bjørn på Malta?

SVAR: 1) JA 2) NEI 3) NEI 4)NEI 5)
JA 6)JA 7)JA 8)JA 9) JA 10) NEI, EN
SLANGE
Dan Lyngmyr.

Sannidal Menighetsblad Nr. 4 – 2021
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Dette skjer I SANNIDAL SOKN
SANNIDAL SOUL KIDS
Alder : 4-10 år
Torsdager i Sannidal kirke
fra kl. 17.30 – 18.30
Kontakt: Hildegunn Wangen tlf. 414 16214
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 16214
SMUK – SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB
Alder: Fra 8. klasse .
Klubbkvelder på Mo bedehus på fredager
Kontakt: Ragna Bråtane Lemvik –
tlf. 450 88308
ONSDAGSKLUBBEN
Alder: Fra 4 år
Annenhver onsdag kl. 17.00 – 19.00
på Mo bedehus
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug –
tlf. 905 67537

KRIK 18+
Tirsdager kl. 19.30 – 21.00 i gymsalen på
Sannidal barneskole.
Kontakt: Kristian Barland – tlf. 948 97609
MENIGHETSKORET LAUDATE
Onsdager fra kl. 19.00 i Kirkestua
Kontakt: Robert Czyz, tlf. 992 71514
UFORMELLE SAMLINGER PÅ MO
BEDEHUS
En tirsdag i måneden – fra kl. 11.00
Kontakt: Anne Vollebæk Lofthaug–
tlf. 905 67537
eller Sigrunn Bråtane – tlf. 35 992045 906 18757
MO BEDEHUS
Kontakt: Olav Bråtane – tlf. 975 93260
KJØLEBRØND BEDEHUS
Kontakt: Kari Skarvang – tlf. 416 33056

Se ellers utfyllende informasjon på www.sannidalkirke.no
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Velkommen til gudstjeneste!

Sannidal sokn
DESEMBER 2021

JANUAR 2022

FEBRUAR

Fredag 24. desember:
Julaften
Sannidal kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Sannidal Soul Kids og
Sannidal Soul Children.
Offer: Kirkens Nødhjelp

16.januar: 3. søndag i
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Menighetsarbeidet

20. februar: Kristi
Forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00		
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Kirkens SOS i
Telemark

5. desember: 2. s. i advent
Sannidal kirke kl. 17.00
Julemusikk
Sigrid Thordardottir
Offer: Orgelfondet

Lørdag 25. desember:
Juledag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer: Det Norske
Misjonsselskap

Lørdag, 1. januar 2022:
Nyttårsdag
Sannidal kirke kl.12.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer: Norsk Luthersk
Misjonssamband

30. januar: 5. søndag i
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer: Det norske
Bibelselskap

Følgende kunngjøring
er hentet fra
menighetsbladets
julenummer i 1974:

6. februar: 6.søndag i
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00		
LysVåkengudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Offer: Orgelfondet

27. februar:
Fastelavnssøndag
Sannidal kirke kl.18.00		
Kveldsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.

MARS

6.mars: 1.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer: Kirkens Bymisjon i
Kragerø
20. mars: 3.søndag i
fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer: Orgelfondet
Med forbehold om endringer
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