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Midt i vår verden, her hvor vi bor,
står et bygg som et tegn på vår tro

Sannidal kirke  250 år
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I år har Sannidal kirke 250 års jubi-
leum, her har det vært slekter som 

følger slekters gang i mange generasjo-
ner. 
 På grunn av dem som var før oss har 
tonen fra himlen aldri forstummet. 
Jeg kommer ikke fra Sannidal, men jeg 
kommer også fra en lang tradisjon med 
mennesker som har måttet gå en lang 
pilegrimsvandring for å finne Jesus. 
 Min morfar ble født i 1896, han vok-
ste opp i tider, hvor det var ingen tele-
fon, ingen GPS, de hadde ikke engang 
elektrisk strøm. Hans pilegrimsvand-
ring mot Gud var merkelig og veldig 
interessant. 
 Morfar var kanskje ikke så kristen 
i sine unge dager, men han opplevde 
mange rare ting, man kan si overnatur-
lige ting. 
 Da morfar ble gammel bodde han 
i en leilighet i vårt hus. Jeg og min 
søster var ofte hos ham og mormor, 
for der var det tryggeste sted i verden. 
Han fortalte oss mange morsomme 
historier fra fortiden og noen ganger 
historier fra sitt liv. Han fortalte oss 
hvordan han hadde vært i en åpen 
robåt - en «tiæring» (det var ti årer) - 
ute på det åpne hav for å fiske. En gang 
da de var langt ut på havet begynte det 

plutselig å storme. Bølgene ble større 
og større og mennene om bord begynte 
å bli redde. Det eneste de kunne gjøre 
var å rope til Gud om hjelp. 
 Plutselig kunne morfar se et lys 
foran båten. Han sa til de andre: «Vi 
skal følge dette lyset», og det gjorde de. 
De hadde nesten gitt opp, men nå fikk 
de ny kraft til å ro alt de kunne. Etter 
noen timers roing så de lysene fra 
byen, og de visste at nå ville de klare 
det. 
 Min morfar var lenge mer opptatt av 
engelen som førte dem hjem, enn av 
han som hadde sendt engelen til dem. 
Det var ikke før han møtte min farfar 
at han begynte å forstå.  For min farfar 
var kristen og han var veldig grunnfast 
i sin kristne tro. Morfar beundret min 
farfar og han så at farfar hadde noe 
han ikke hadde. Farfar hadde en ro, en 
fred over seg som var særdeles sterk og 
alle som lærte ham å kjenne hadde en 
stor respekt for ham. 
 Morfar var fast bestemt på at han 
ville finne ut av dette, så han kjøpte seg 
en bibel.  Nå satt han ofte og leste i den 
og han lyttet til gudstjenester på ra-
dioen hver søndag. Han hørte dårlig, så 
radioen ble stilt på høyeste lydstyrke.  
Alle i huset som ville sove lenge på søn-
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«Slekt skal følge 
slekters gang» 
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dager våknet ved lyden av kirkeklokker 
fra forskjellige kirker i landet. 
 Jeg kan ikke la være å tenke på at 
min morfar gikk glipp av noe her. Det å 
være på en gudstjeneste og møte andre 
som tror på Gud, merke atmosfæren 
i kirkerommet og slå av en prat med 
sine medmennesker og få følelsen av 
felleskapet.  
 Da min morfar siden ble syk og kom 
på sykehuset for å dø, da hadde han 
funnet den fred som han hadde beun-
dret hos farfar. Når vi besøkte ham og 
var så sorgfulle over at vi skulle miste 
ham, da lo han av oss. Han skulle hjem, 
og han gledet seg så mye til å møte 
Jesus. 
 Morfar hadde en lang pilegrimsvand-
ring til Gud, men den var interessant 

og Gud gav ham aldri opp. Jeg tror at 
mine bestefedre har mye å si om hvor-
dan min pilegrimsvandring til Gud ble, 
og jeg takker Gud for dem begge to. 
 Det er så viktig at vi tar vare på vår 
arv, for kirken i Sannidal er ikke bare 
et hus. Kirken er det sted hvor slekt 
har fulgt slekters gang, hvor genera-
sjon etter generasjon har kommet for 
å høre tonen fra himlen. Nå er det vår 
tur til å løfte fakkelen, nå er det vår tur 
til å vise neste generasjon hvor pile-
grimsstien er, og lære dem å lytte til 
tonen fra himlen. 
 «Fred over jorden, menneske fryd 
deg! Oss er en evig Frelser født!»

 Sigrid Thordardottir 
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Jeg – Sannidal kirke – har vansker 
med å velge MIN salme. For det 

finnes så mange av dem som gjør meg 
godt.  Det mest naturlige valget hadde 
kanskje vært «Kirken den er et gam-
melt hus».
 Men for noen år siden ble jeg kjent 
med en salme som så godt beskriver 
den jeg ønsker å være. 

Tenk å få være en rasteplass! 
Et sted der det finnes 
«vern for en utmattet sjel». 
Tenk å få ha en åpen dør inn til  
et rom for «lovsang og bønn».   
Tenk at jeg kan gi  
«ly til hver søkende gjest».

I mitt tohundreogfemtiende år fylles
jeg med takknemlighet og ærefrykt. 

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
står et bygg som et tegn på vår tro.
Lyset og mørket, himmel og jord,
møtes her i en levende bro.

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
reiser tårnet seg opp som en mast.
Skipet og teltet, folk underveis.
Vi har funnet en plass for vår rast.

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
finnes vern for en utmattet sjel.
Muren og tårnet, her er en borg
og en levende kraft som gjør hel.

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
kimer klokker til alvor og fest.
Kristus er sentrum, korset et tre,. 
det gir ly til hver søkende gjest.

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
er et rom for vår lovsang og bønn.
Gud er vår skaper. Vi er hans folk,
vi blir frigjort ved Kristus, Guds Sønn.

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
går en vei som er rettet mot øst.
Oppbruddet kommer, stunden er nær,
Da vi selv skal få høre Guds røst.

Midt i vår verden, her hvor vi bor,
kommer Kristus som morgenens gry.
Vi er hans kirke, vi er det bygg
som han reiser på ny og på ny.

Norsk Salmebok 2013 nr. 561.
T: Arne E. Sæther 1979
M: Anfinn Øien 1979

Sannidal Sannidal 
kirkes kirkes 
salme.salme.
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Homilieboka ble skrevet en gang på 
1100 tallet og er således blant våre 

eldste norske skriftlige kilder. Homilie 
betyr samtale eller preken og presten 
leste opp et kapittel som oppfølging av 
messen. 
 Dette er en preken for selve kirken. 
På katolsk tid ble årsdagen for kirkens 
vigsling feiret med en egen Kirkedags-
messe. Altså et kirkejubileum hvert år!

 Her følger homiliens preken for 
kirkedagsmessen. Jeg har kuttet den 
litt ned og radbrekt språket. Håper 
det er lettere å lese samtidig som dere 
kan ane at denne prekenen trolig blei 
lest opp i Mo kjerka på 11 – 1200 tallet. 
(Gamle norsklærere med rød blyant får 
ha meg unnskyldt).
 Nils Jul Lindheim

Fra Homilieboken

Kyrkjedagspreka
Salomon konung var den fyrste som 
gjorde eit tempel for Gud. Då tempelet 
var ferdig han bad lyden sin om å halde 
høgtid. Salomon stod opp og bad soleis: 

«Høyr du Drottin, bøna til trælen din. 
Må du signa og helga dette huset som eg 
bygde for ditt namn. Høyr, Du Drottin 
den bønen trælen din bed deg i dag, at 
augo dine må vera upplatne og øyro dine 
høyrande yver dette hus dag og natt.
Dersom menigheten din syndar, men så 
angrer seg og kjem til dette huset for å be 
om orsak, da må du høre bønene deira, og 
redde dei frå det vonde.»

Dette var byrjinga på alle kyrkjer.
 Når vi i dag feirer kyrkjedag, kjære
vener, då er det nausynt å syne kor stor 
signing vi får i denne kyrkja. 
 Fyrst, når eit menneske kjem til dette 
livet då skal han til kyrkja berast, og 
der skirast (døpes). Då gjerast det til eit 
Guds barn det som fyre var ein synde-
træl.

 > >
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I kyrkja skal vi få vår Drottins Jesu Kristi 
lekam og blod (nattverd), det som heile 
kristenlyden skal smake til si frelse. 
 I denne tenesta opnast himmelen, og 
Guds englar kjem ned til menneske og 
fylgjer med i tenesta åt presten.
 I kyrkja er sett forliksstemne mil-
lom Gud og menneske, og der vert alle 
bønene som vi ber for oss mest huglege 
for Gud.
 Dersom vi fell i storsynder og vert 
uforlikte med Gud, då skal vi og til 
kyrkja fare og der skrifta for prestane og 
forlikast med Gud. 
 Og når nokon døyr skal lekamen hans 
til kyrkja førast og gravleggjast der. Og 
der skal prestar yvergjeve åndi hans i 
Guds hand.
 Difor skal vi, gode vener, leggja mykje 
røkt på kyrkjene våre. For dit søkjer vi 
for å få Guds miskunn straks vi kjem 
til verden, og dit fraktas vi når vi fer frå 
verden.
 
I bibelen brukas Kyrkja som navn på
både bygget og på kyrkjelyden. Vi skal
nå syne korleis bygget er eit billete på 
kyrkjelyden og korleis kyrkjelyden og 

speglar kyrkjebygget. Jamvel skal vi sjå 
korleis den den einskilde kyrjegangar 
skal være eit døme på heile kristenly-
den. For Pål apostel mælte so: “De har 
eit heilagt tempel som bur i dykk”. Lik-
som kyrkja er gjort av mange sammen-
sanka lutar, soleis samlast kyrjelyden til 
ei tru frå mange folk og tungesmål. Noko 
av kristenlyden er i himmelen hjå Gud, 
og noko er her i på jorda. Difor tyder 
noko av det som er i kyrkja himmelri-
kets herlegdom, og anna kristenlyden 
på jordi.
 
Koret er teikn på dei heilage i himme-
len, som kyrkjerommet tyder dei kristne 
på jordi. Altaret er teikn på Krist. For 
liksom dei gåvor som me fører til Gud 
ikkje vert helga uten yver alteret, soleis 
kjem ikkje våre bøner fram til Gud utan 
at dei vert helga i kjærleik til Krist.
 Alterkledi er dei heilage menneske 
som pryder Krist med gode verk, so som 
Pål apostel mælte:”Alle dei som er døypt 
i Krist, i Krist skurd er di”.
 Svillestokkane (grunnstokkene) er 
bilete på Guds apostlar, som er grunn-
stokkar under heile kristenlyden. Kyr-
kjedøri tyder den rette trui som leier oss 
inn i det kristne fellesskap. Sjølve døra 
er dei gode mennesker som djervt står 
mot vranglærerene, og held dei utanfyre 
Guds menighet med forkynninga si.
 Golvet i kyrkja tyder dei smålåtne 
menneske. Dei som verdsettes minst, 
men som bærer hele menigheten der de 
ligg å vert tråkka på av alle.
 Setepallana (benkene) tyder dei 
miskunnsame menneske som lindrar 
plagene åt dei gode grannane sine, so 
som pallane gjev kvile til de som sit.
 Dei to kyrkjeveggane tyder dei to 
menighetene som saman har dannet 
kristendomen. Den eine frå jødane og 
den andre frå heidningefolket. 
 Tverrveggen som binder sammen båe 
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langveggane i eit 
hus tyder Drottin 
vår, som binder 
båe menighetene 
i ei tru og sjølv er 
støtte og skjold 
for kristenlyden 
sin. 
 På denne tverr-
veggen er døra til 
å gå gjennom inn 
i kyrkja, og dei 
små gluggene som 
lyser upp kyrkja. 
For Drottin sjølv 
upplyser alle 
deim som gjeng inn i trua på han.
 Den tverrveggen som er mellom
skipet og koret er bilete på Den Heilage 
Anden. For liksom vi gjeng inn i frelsen 
ved Krist, so gjeng vi og inn i himme-
lens herlegdom gjennom Den Heilage 
Andens miskunnsdør. Og liksom Krist 
skjøtet dei to veggane, det er dei to 
lydane, i ei tru så skjøter Den Heilage 
Anden dei to lydane i ein kjærleik.
 På denne tverrveggen er det ei stor 
dør, so at ein kan sjå fra kyrkja alt som 
går føre seg i koret. For kvar den som 
finn Heilage Andens misskunsdør, han 
kan med lengsel sjå mange himmelske 
ting. 
 
Dei fire hovedstavene i kyrkja tyder dei 
fire evangeli. For lærdommane deira er 
dei sterkaste stolpar under heile kris-
tendomen. 
 Kyrkjeraustet (taket) er bilete på dei 
som løfter lengslene sine opp frå alle 
jordlege ting til den himmelske her-
ligdomen og verner kristendomen i 
bønene sine mot freisting, som raustet 
verner kyrkja mot regnet.
 Langstokkane i kyrkja, det er takå-
sane og bjelkene som binder samen 
både raftet og veggplankane, er bildet på 

lederne som er sette til å styre og styrka 
kristenkyrkja. 
 Klokkene, dei tyder prestane som 
gir fager lyd for Gud og menneske med 
bønene sine forkynninga si. Krossar og 
krusifiks tyder sjølvplagingsmenn. Dei 
som bærer Kristi pinselsmerke på krop-
pen sin til faste og våking.
 
Og like eins som vi seier at kyrkja er
bilete på heile kristenlyden, soleis kan
ho væra bilete på kvar einskild kristen
som i sanning gjer seg til eit tempel for
Den Heilage Ande med gode seder. For
kvart menneske skal byggja ei åndeleg
kyrkje i seg, ikkje av tre og stein, men av
gode verk. Koret i denne kyrkja er bøner
og salmesong. Alteret er kjærleiken, og
alterkledi gode gjerningar, som skal fylje 
med kjærleiken. So som alle gaver heila-
gest over alteret, so heilagst og verdfyl-
lest det um kjærligheit til Gud, og um 
kjærligheit til grannen. Dei to brjostveg-
gane i kyrkja er bilete på to slags kjær-
leik. Den ytre er kjærleik til grannen 
og den indre er kjærleik til Gud. På den 
indre er det ei stor dør inn til koret for 
at for kvart menneskje synes vegen inn 
til Gud videre åpen di meir han elskar 
Gud. På den ytre er det gluggar for “ljost 
er Guds bodord”
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Det blir påskevandring!
Søndag 3. april kl. 11.00 blir det på-

skevandring ved Sannidal kirke for 
små og store. Vandringen tar oss gjen-
nom hele påskens drama. Det meste 
av vandringen skjer utendørs, men vi 
håper å kunne avslutte ved påskegra-
ven inne i Sannidal kirke. 

Har du lyst til å bli med, så møt opp ved 
Sannidal kirke i god tid denne dagen. 
Alle som vil kan få roller og tilhørende 

klær. Det trengs soldater og disipler og 
mange flere! 

Trosopplæringsutvalget i Sannidal 
menighet står for arrangementet. De 
har invitert med seg Arnhild Reinum 
som forteller. Hun jobbet tidligere som 
familiearbeider i Normisjon og var den 
som i sin tid laget opplegget til påske-
vandringen. 
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Takk til Sven!
Sven Ludvigsen har vært ansatt som 

menighetsarbeider i Sannidal me-
nighet siden 2013, med unntak av et lite 
opphold. Hans arbeidsoppgaver har 
vært konfirmanter og SMUK. 

Sven er et oppkomme av ideer og har 
en egen evne til å kommunisere med 
ungdom. Og han har et oppriktig 
engasjement for dem. Konfirmantene 
har nytt godt av hans tilstedeværelse 
og kommer nok spesielt til å savne den 
gode maten han har laget til dem. 

Sven har hatt flere jobber samtidig de 
siste årene. Nå har han landet på én 
jobb, og takker derfor av også som dia-
konimedarbeider i Kragerø menighet. 

Det er alltid leit når dyktige medar-
beidere slutter, men vi ønsker Sven alt 
godt videre!

KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE
Lørdag 7. mai 2022

Eline Utnes Opsahl  
Eyla Serena Minde Edvardsen 
Felix Brekka Bjørnsen  
Gustav Hedberg Sørdalen 
Hanne Holtane Tisjø   
Håkon Moland Fuglestveit  
Julie Justad Pettersen  
Lars Oskar Moe 

Lisa-Tomine Lindheim Wangen
Maiken Mostad Pedersen 
Mathea Herfoss Skaldebø  
Oskar Brenna Nilsen 
Sebastian Johansen Eckholdt  
Simen-Thomas Gullberg  
Yette Fredriksen
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JUBILEUMSPROGRAM
Onsdag 20. april: Sannidal Historielags vårmøte på Sannidal Samfunnshus. 
Historielaget og  Sannidal menighet i samarbeid presenterer et opptak der Torkell 
Tande forteller fra Sannidal kirkes historie. Det vises bildeserie i tilknytning til de 
tema Tande berører. 

Torsdag 28. april: Sannidal Soul Kids og Juntos, Sannidal Soul Children har 
vårkonsert i Sannidal kirke.

Lørdag 30. april: Sannidal Historielag og Sannidal menighet arrangerer tur til 
Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Der blir det omvisning i Kirkesamlingen ved 
museet, der gjenstander fra den tidligere Sannidal stavkirke er utstilt. Se mer om 
dette på neste side.

Torsdag 26. mai - Kristi Himmelfartsdag: Vandring på gamle kirkestier – fra 
Lindheim til Sannidal kirke. Oppmøte ved Sannidal kirke kl. 10 og felles skyss 
til Lindheim. Muligheter for å bli med på siste etappe fra Lønne. Gudstjeneste i 
kirken ved ankomst.

Søndag 4. september kl. 11.00: Jubileumsgudstjeneste i Sannidal kirke. 

Onsdag 2. november: «Salmer i 250 år» v/Mecky Wohlenberg.

Desember: Det er planer om konsert med Karl Holte Aarø. Mer info etter hvert. 

250 ÅR  

I 2022
SANNIDAL KIRKE 

Vi ser fram til å feire den  
hvitmalte kirken i skogkanten!

JUBILEUMSBOK
Komiteen som jobber med markeringen av Sannidal kirkes 250-årsjubileum ble 
tidlig  enige om å gå for å utgi en jubileumsbok. I skrivende stund er manuset 
nettopp oversendt Rønnaug Lunden Fjellheim som skal bistå med layout og trykking. 
Foreløpig arbeidstittel er «Sannidal kirke og menighet gjennom 850 år. Av Guds nåde 
– til Guds ære.» 

Planen er at boka skal være ferdig og bli presentert på Sannidal historielags vårmøte 
den 20.april.
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SANNIDAL MENIGHETSRÅD OG SANNIDAL HISTORIELAG
Busstur til Norsk Folkemuseum lørdag 30. april 2022
Ledige plasser! Fortsatt mulighet til å bli med!
Utvidet påmeldingsfrist 15. mars 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 
Grefsenkollen før bussen frakter oss tilbake til Sannidal om kvelden.

Hele turen, inkludert buss, sjåfør og reiseleder, samt inngangsbillett, omvisning, 
formiddagsmat og middag, kommer 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. mars 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.
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KONSERT MED OSLO SOUL CHILDREN
Et høydepunkt i koråret 2021 var konserten med Oslo Soul Children  
som ble holdt onsdag 24. november. En kveld med skikkelig trøkk og 

til stor inspirasjon!

KONSERT 
Sannidal  k i rke  

Onsdag 24. november kl 18.00 
Grat is  entre’  |  Kol lekt

Suppor t
Sannidal Soul Children 

Sannidal Soul Kids 
Støle kirkes barnekor
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KRIK står for Kristen Idrettskontakt, 
og sentralt arrangerer de leirer for 

ungdom, og det finnes lokallag over 
hele Norge. Også her i Kragerø.

KRIK har vært i Kragerø en stund, men 
da vi startet opp igjen etter et pauseår, 
så bestemte vi oss for å prøve noe nytt! 
Vi ønsket en arena hvor unge voksne 
kunne møte andre på sin egen alder, og 
hvor «ledere» i ungdomsmiljøet skulle 
få en plass for egen vekst og sosialliv. 

KRIK 18+ er i år hver onsdag klokken 
1930-2100, i gymsalen på Sannidal 
ungdomsskole.

Kvelden innebærer sporter, som feks 
volleyball, innefotball, kanonball, inne-
bandy, badminton, basket og mye mye 
mer. Vi fokuserer på å ha det gøy, og vi 
spiller med fokus på samspill og fair-
play.  I tillegg til dette har vi en andakt, 
og ofte en kaffekopp ved siden av. 

KRIK arrangerer mest lokallagstrenin-
ger, men også turer og andre bengiven-
heter ila året. Alle er hjertelig velkom-
ne, alene eller sammen med en venn!

 Liv Ingrid og Kristian Barland

KRIK 18+
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Det startet en augustdag i 2013. En 
melding fra Stefanus-alliansen 

tikket inn på telefonen til Stig Bråtane 
Lemvik. 
 Stefanus-alliansen er en misjons- og 
menneskerettsorganisasjon som har 
navnet sitt fra den første kristne mar-
tyr, Stefanus. 
 I meldingen som kom fra mennesker 
i Syria stod det: «Vi er omringet av IS på 
alle kanter. Vi trenger at dere kristne ber 
for oss.»
 Meldingen traff Stig som en konkret 
utfordring. Den var direkte foranled-
ning til at Sannidal kirke siden septem-
ber 2013 har vært åpen hver torsdags-
kveld, året rundt. 
 Stig gikk i gang med å lage et opplegg 
for en halvtimes kveldsbønn. Han hen-
tet inspirasjon og hjelp fra Stefanus-
alliansen, fra Korsvei, fra sokneprest 
Mecky og fra retreat-bevegelsen. Det 
ble til en omfattende bønn, som på 
tross av alle input ble til hans egen. 

Hans nød for 
verden. Og det 
ble naturlig 
å invitere til 
«Kveldsbønn 
for verden.» 
   «Åpen kirke 
og kvelds-
bønn»  - takk 
til Stig! 
   Det første er 
en åpen kirke 
som inviterer 

til en stille stund i kirkebenken, der 
kroppen og tankene kan finne hvile. 
 Det andre er bønn som blir gjentatt, 
bedt med regelmessighet, såkalt tide-
bønn. 
 Kveldsbønnen som Stig forfattet er 
revidert mange ganger. Den har be-
holdt sin ramme, men har vært levende 
og tatt opp i seg nye elementer som 
det ble viktig å be for. Bønn for verden 
omfattet også de nære ting i bygda.
 Stig trekker på smilebåndet når jeg 
spør om han tror at kveldsbønnen har 
endret ting i verden til det bedre. Hans 
fokus er på at samlingene i Sannidal 
kirke har vært en av mange stemmer i 
verden som ber til den samme Gud, om 
de samme grunnleggende ting. På den 
annen side, sier han, vet vi at situasjo-
nen i Syria -  som dette startet med - er 
stabil. Og andre forhold som det har 
vært bedt for har også endret seg til det 
bedre. 
 Det er en tid for alt. Og i desember 
måned i 2021 hadde Stig sin siste 
kveldsbønn i Sannidal kirke. Han 
er klar på at det hele veien har vært 
positivt og meningsfylt. Ja, han synes 
han er privilegert som har fått gjøre 
dette. Om noen ønsker å ta opp stafett-
pinnen hadde det vært fint.
 Sannidal menighet takker Stig for 
trofast tjeneste i mer enn åtte år, eller 
rundt 420 torsdagskvelder. Tjeneste i 
et arbeid som ikke ble initiert av me-
nigheten, men som likevel vokste fram.

Kari Skarvang. 

Åpen kirke og kvelds-
bønn – takk til Stig!
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Gladys Aylward, den unge engelske 
kvinnen som senere skulle bli kalt 
«AI WAH DEH», den rettskafne på 
kinesisk, og som var fast besluttet på 
å reise til Kina som misjonær, nær-
met seg endelig avreise til Kina. Etter 
lange forberedelser og etter å ha blitt 
invitert til en misjonsstasjon i Kina av 
den gamle misjonæren fru Lawson, 
var alt endelig klappet og klart. Lite 
visste hun om alle de farer og utfor-
dringer livet de neste årene skulle 
bringe med seg. Det skulle gå hele 20 
år før hun igjen fikk se hjemlige trak-
ter i England.
 

Endelig var den lange reisen i gang og 
etter å ha kommet seg fra England 

til det europeiske fastlandet, så var det 
tid for togbytte i den nederlandske byen 
Haag. Derfra skranglet toget videre 
gjennom Nederland, Tyskland og Polen, 
og videre inn på de endeløse russiske 
steppene. 
 For Gladys som var oppvokst i tjuk-
keste London, var dette en enestående 
opplevelse.
 Turen gjennom Russland gav henne et 
nytt syn på livsforholdene for den jevne 
russiske befolkningen. På de mange 
stasjonene ble hun sjokkert over synet 
av apatiske mennesker, kvinnelige 
arbeidsgjenger og en nærmest uendelig 
fattigdom. Alt i en målestokk som hun 
knapt kunne ha forestilt seg.

SIBIR.
Ti dager etter avreisen fra London krys-
set toget omsider grensen mot Sibir. 
Det enorme geografiske området i det 
østlige Russland og deler av nåværende 

Kasakstan. Området strekker seg fra de 
mektige Uralfjellene i vest, til Stillehavet 
i øst og utgjør mesteparten av det nord-
lige Asia.
 Gjennom togvinduene kunne Gladys 
skue et storslått landskapet med bar-
skoger , høye fjell og endeløse snøsletter. 
 Etter hvert fikk hun vite av en mann 
på toget, som kunne litt engelsk, at toget 
ikke gikk til byen Harbin på grensen 
mellom Sibir og Mandsjuria, slik hun 
først trodde.
 Hvis dette stemte ville det bli vanske-
lig å nå byen hun skulle til, og deretter 
komme seg videre med skip til Tienst-
sin, bestemmelsesstedet for den videre 
ferden. Der skulle hun nemlig møte en 
mann som skulle ta henne med til gamle 
fru Lawson`s misjonsstasjon.
 Men Gladys var fast bestemt på å 
komme seg videre.  

ENDA NOEN MIL NÆRMERE.
Det var flere på toget som førsøkte å 
overbevise henne om at det var best 

Gladys Aylward.

Ei skikkelig modig dame (del 2)
(Resyme fra Sannidal menighetsblad nr 2 -2021)
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gå av, samtidig som toget ble fylt med 
stadig flere soldater. 
 Men Gladys sa til seg selv at en mil 
fremover – tross alt betød en mil nær-
mere Kina.
 Noen timer senere stanset toget på en 
liten stasjon - ikke langt fra grensen mot 
Mandsjuria. Her gikk soldatene av og 
marsjerte bortover. Så forsvant lyset på 
toget, og Gladys skjønte at hun var alene. 
Da hun plutselig hørte geværild skjønte 
hun at mannen som hadde solgt henne 
togbillettene i London hadde rett. 
 Det var faktisk krig.
 Hun fikk samlet eiendelene sine i en 
fart, kom seg hurtig av toget og gikk 
bortover plattformen mot et lite hus 
hvor fire menn var samlet rundt ovnen. 
 Der fant hun lokomotivføreren, fyr-
bøteren, stasjonsmesteren og konduk-
tøren. Ved hjelp av fingerspråk fikk de 
møysommelig forklart henne at hun 
nå ikke kunne komme lenger og at det 
kunne gå dager eller uker før hun kunne 
komme seg videre. Toget skulle nemlig 
vente på sårede soldater fra fronten. 
 Gladys eneste sjanse var derfor å gå 
tilbake til forrige stasjon.
 Om besluttsomheten hadde fått seg en 
knekk er ikke godt å si, men Gladys gav 
seg i vei tilbake i det sibirske snødrevet 
med en koffert i hver hånd. Etter fire 
timer var trøttheten og kulden så over-
veldende at hun bestemte seg for å hvile 
en time eller to. Bak en liten «vegg» av 
kofferter la hun seg til å sove godt inn-
pakket i pelsen. Først langt senere gikk 
det opp for henne at den fjerne ulingen 
hun hadde hørt før hun sovnet, trolig 
var en ulveflokk på jakt.
 Hun våknet i den bleke grålysningen 
og var ganske stiv i kroppen, men allike-
vel forholdsvis utvilt. Gladys fyrte opp 
spritapparatet, kokte kaffe og spiste et 
par kjeks før hun la i vei videre. 
 Kina var fortsatt lang unna.
 Sent på kvelden, nærmest bevisstløs 
av kulde og tretthet, så hun endelig ly-
sene fra stasjonen. Hun fikk lagt seg ned 

for natten og ingen forstyrret henne selv 
om søvnen var urolig etter alle anstren-
gelsene.

NYE KOMPLIKASJONER OG NYTT 
VISUM.
Om morgenen kom noen funksjonærer 
og så på henne, men ingen syntes å bry 
seg nevneverdig om den utenlandske 
kvinnen før på ettermiddagen. Da kom 
en tjenestemann bort til henne sammen 
med tre soldater og de gjorde tegn til at 
hun var arrestert. Og Gladys var egentlig 
litt lettet. 
 Endelig skjedde det noe!
 Forhørslederen, som etter eget utsagn 
kunne snakke engelsk, men som Gladys 
ikke skjønte et ord av, studerte pas-
set hennes og undret seg over tittelen 
misjonær. Han konkluderte med at det 
tydeligvis hadde med maskiner og gjøre 
og forsøkte å forklare at landet trengte 
mennesker med slik kompetanse og 
at hun derfor burde slå seg ned der. (I 
Russland)

BILDE AV EN BROR. 
Denne misforståelsen skremte henne, 
men etter enda litt diskusjon fikk hun 
både det som visstnok skulle være et 
nytt visum, foruten en billett til en ny 
reise. Senere på ettermiddagen fulgte så 
forhørslederen henne til stasjonen.
 Vanligvis brukte hun å vise fram bibe-
len for å forklare hva hun var, men nede 
på stasjonen fikk hun den innskytelse 
å vise bildet av sin bror i den engelske 
hærens trommeslageruniform. I forhold 
til de russiske uniformene lignet han en 
generalmajor og dette hadde en momen-
tant virkning. I all hast ble det ordnet 
billetter til Vladivostok i Russlands yt-
terkant - ikke langt fra grensen til Kina.
 I Vladivostok oppstod det ytterligere 
komplikasjoner og en mann fra OGPU, 
forløperen til det hemmelige russiske 
politiet KGB, skremte henne og beslagla 
passet hennes. Og uten det ville hun 
ikke klare å komme seg videre.
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 Men, en ukjent kvinne kom Gladys til 
hjelp på hotellet hvor hun var innlosjert, 
og hjalp henne til kaiområdet i Vladi-
vostok. Der ble hun vist et japansk skip.
 - Gå til kapteinen der og be om hjelp 
og forklar at du er i store vansker, sa den 
ukjente kvinnen. 
 Kapteinen var forståelsesfull og sa at 
han ikke ville la være å hjelpe en ung 
kvinne med engelsk pass.

SISTE ETAPPE MOT KINA.
En uke senere var hun ombord på enda 
et japansk skip på vei mot den kinesiske 
kysten og byen Tientsin. 
 På den store misjonsstasjonen i byen, 
og som bestod av mange europeiske 
misjonærer, fikk hun vite at misjonssta-
sjonen som hun skulle til lå i en gammel 
by som het Tschchow. Byen lå omkring 
15 mil nord for Pekin(g) (nåværende 
Bejing). Videre så fikk hun vite at fru 
Lawson, misjonæren som ledet misjons-
stasjonen der, og som Gladys skulle 
hjelpe, var kjent for dem.
 Men for å komme dit måtte hun reise 
lenge. Det ville faktisk ta mange uker 
gjennom villmarken for å nå dit. I tillegg 
måtte Gladys kjøpe et pass som tillot 
henne den lange reisen. Passet kostet 12 
skilling og selv om det utgjorde et bety-

delig innhogg i reisekapitalen, og  selv 
om hun da hadde bare 6 shilling igjen i 
reisekassen - var hun ikke bekymret.
 Den kinesiske provinsen Shansi gren-
ser i sør og vest mot «den gule flod», Ki-
nas største elv. I nord og øst stenger fjell 
og nakne vidder mot utenverden. Det 
var i denne provinsen at mange anser at 
den kinesiske sivilisasjon oppstod.

ENDA LENGER INN I LANDET.
En måned etter avreisen fra Tientsin 
var de vel fremme i Tschchow. Der fikk 
hun vite at fru Lawson hadde flyttet til 
en gammel festningsby lenger inne i 
landet. 
 Så fulgte enda to strevsomme dager 
før byen steg frem i horisonten. Den lå 
som et eventyrslott på et høydedrag, og 
over bymuren kunne hun se templer og 
elegante pagoder mot et mektig land-
skap med fjell og daler.
 Endelig var hun fremme.
 I dette landet ville Gladys få oppleve 
en tid og en kultur som kunne være 
både fasinerende og skremmende sam-
tidig.
Fortsettes.
 Dan Lyngmyr

Navn: Gladys May Aylward

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

Yrke: Misjonær i Kina mellom 1930 og 1949. Deretter bosatt i England for å 
pleie sin mor før hun døde. Misjonsengasjert i Hong Kong. Senere på Taiwan, 
fra 1958, hvor hun etablerte et barnehjem 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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BARNESIDA

VITSEHJØRNET:
Har du hørt om hønene som 
hadde så høy feber at det bare 
kom kokte egg?

En mus og en elefant gikk i ørke-
nen. Elefanten gikk slik at musen 
kunne gå i skyggen til elefanten. 
- åh, det er så varmt, sa elefanten 
- skal vi bytte plass, slik at du kan 
gå i skyggen min? spurte musen.

Hvordan fanger man kaniner?
- man setter seg bak et tre og lager 
gulrotlyder...

Mor: Hvor er karakterboka di?
Per: Jeg lånte den bort til Ole..
Mor: Hvorfor det?
Per: Han skulle skremme forel-
drene sine.

Nå er det snart påske. Da skjedde det mye for Jesus. Han ville ta på seg skylda for 
det gale som vi gjør, derfor måtte han dø på et kors. Men han ble levende igjen! For 
han er enda sterkere enn døden. Og derfor synger vi i påska:

"Oppstått er Jesus, hurra, hurra!
Han lever, han lever, han lever idag.
Tom er graven i klippen,
vet noen hvor Mesteren er?
Klærne hans ligger der han ble lagt,
men selv er han ikke der..
for
Oppstått er Jesus, hurra, hurra!
Han lever, han lever, han lever idag."

Pynt og fargelegg dette 
som et påskeegg
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QUIZ
SVAR: 1. KAIN OG ABEL  //  2. NOAH  //  3. NO`OMI  //  4. JETRO  //  5. MORDEKAI  
//  6. ISAI  //  7. AMNON  // 8. URIA  //  9. SALOMO  //  10. ESAU OG JACOB  //  11. 
TRELLKVINNE HAGAR (SINAI PAKTEN) OG SARA (DEN NYE PAKT)  //  12. MARIA

Hva het og hvem var.
 1. Hva het Adam og Evas to første sønner?

 2. Hvem var far til Sem Kam og Jafet?

 3. Hva het Ruts svigermor?

 4. Hva het svigerfar til Moses?

 5. Hva het dronning Esters pleiefar?

 6. Hvem var far til (Kong) David?

 7. Hva het Davids eldste sønn?

 8. Hva het Batsebas første mann?

 9. Hva het Batsebas berømte sønn?

 10. Hva het de to sønnene til patriarken Isak?

 11.  Hva heter de to kvinnene i GT som  
representerer hver sin pakt??

 12. Hva het Jesu mor??
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Mange forbinder byen vår, Kra-
gerø, med lange dager i solen og 

varmende kvelder på byens mange 
spisesteder. Her innbyr atmosfæren til 
sjelelig høytrykk og gir vinger til livets 
små og store øyeblikk.

Men, når mennesker flykter fra krig og 
kaos og de heldigste så vidt når Euro-
pas strender, kan det av og til være godt 
å bli minnet på at det gode livet slett 
ikke er noen selvfølge.

Selv for dem som har mange ressurser 
kan livet være sårbart som en følge av 
livets små og store brottsjøer.

Noen ganger, omkranset av livets 
mange hendelser, er det derfor blitt litt 
lettere å forstå at stillheten også kan 
være vakker. 

Troen på lettvinne og overfladiske 
løsninger finner da også sjelden sær-
lig godt fotfeste hos mennesker som 
befinner seg i kriselignende situasjo-
ner, og hvem er det ikke som av og til 
kan føle seg vasket vekk av en endeløs 
ordflom. Selv om motivene kan være de 
beste.

Men, det gjør Jesu ord om å elske vår 
neste som oss selv, og” å le med de 

leende og gråte med de gråtende”, sta-
dig aktuelt i møte med våre medmen-
nesker.

Det er også forbausende hvordan 
selvfordømmelsen over egne dårlige 
valg kan være tunge å bære, selv om 
livet ytre sett bærer preg av normalitet. 
Selvfordømmelse er ei tung bør, og har 
antagelig tvunget mangt et potensielt 
godt liv i kne. 

Da har det slått meg at tilgivelse først 
og fremst er et spørsmål om vilje, og 
ikke om følelser. 

At det også er nødvendig å tilgi seg selv, 
og at det av og til kan være nødvendig å 
bli minnet på dette.

Dessverre er det vel slik noen ganger, 
at det kan være nødvendig å bli "rystet" 
litt av livet, før man tar seg tilstrekkelig 
tid til å tenke seg om. 

Og når vi ikke lenger makter å bære 
livets omstendigheter eller når selv-
fordømmelsens tunge bør truer med å 
knuse oss, er vi fortsatt ikke alene – Je-
sus Kristus står fortsatt ved vår side. 

 Dan Lyngmyr 

SELVFORDØMMELSENS 
TUNGE BØR  

og takknemlighet for livet.
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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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MO ELDRE  
KVINNEFORENING

Misjonsselskapet sin forening "Mo 
eldre kvinneforening" fylte 150 

år i 2021. Pga koronarestriksjoner ble 
jubileumsfeiring som var planlagt i 
november utsatt. Men vi skal ha en 
liten feiring på Mo bedehus mandag 
25.april. Velkommen dit! Se nærmere 
annonse i KV

På bildet er noen av medlemmene  
på en foreningstur til Arendal høsten -19

Fredag 25. mars 2022
Sannidal kirke kl. 19.00  

MANNEN SOM  
RÅKKET NORGE 
Tore Thomassen presenterer  
Hans Nielsen Hauge

«I forestillingen om Hauge ønsker jeg å få 
fram hva ett enkelt menneske kan bety, og 
at alle kan være med å utgjøre en forskjell. 
Hauge hadde stor betydning for viktige 
endringer i Norge når det gjelder demokrati, 
kristendom og økonomi.»
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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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– 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»

D
Sa
18
 
18
0
15
22
H
08
A
30

D
16
2
25
28
14
15
17
25
2

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.  
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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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Tlf. 94 89 76 09
post@barlandbygg.no 

www.barlandbygg.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: 
Stig Bråtane Lemvik. Tlf. 958 15211

Vi er her.
Alltid

22 40 00 40 • kirkens-sos.no

DØPTE:
28.11.21 William Veivåg Søndbø
30.01.22 Maria Helén Grimsrud Bjerkhaug
30.01.22 Didrik Havnes Rønning

VIGDE:
29.01.22  Nina Elisabeth Blekenberg  

Farsjø og Cato Ugelstad Dolva 

DØDE:
11.11.21 Hans Amund Sømhovd  f. 1935
14.11.21 Astrid Synnøve Hulløen  f. 1949
15.12.21  Elisabeth Alexandra  

Minnaar Boone  f. 1970
23.12.21 Asbjørn Holt  f. 1938
01.01.22 Bjørg Eikeland  f. 1930
12.01.22 Arne Johan Schulze  f. 1926
21.01.22 Astrid Nikoline Barland  f. 1932
01.02.22 Øyvind Evensen  f. 1942
04.02.22 Abraham Lindheim  f.1930
 Gravlagt i Jønkøping, Sverige

Sannidal kirke og menighet på nett: 
www.sannidalkirke.no 

www.kragerokirkene.no
Følg oss også på Facebook. 



Velkommen til gudstjeneste!

Torsdag 26. mai: Kristi 
Himmelfartsdag.
Vandring på gamle 
kirkestier. Se side 10.

Søndag 29. mai: Søndag før 
pinse
Sannidal kirke kl.11.00  
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

JUNI
Søndag 5.juni: Pinsedagen
Sannidal kirke kl.11.00  
Høytidsgudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Prosjekt Senegal 
Normisjon

12. juni: Treenighetssøndag
Gautefall fjellkirke kl. 
12.00  
Fellesgudstjeneste for alle 
menighetene i Bamble prosti

19. juni: 2. s. i treenighetstiden 
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Harald Gulstad
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø
 
Med forbehold om endringer

Sannidal sokn
MARS
20. mars: 3.søndag i 
fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til orgelfondet

APRIL
3. april: 4.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Påskevandring ved og i 
kirken. 

Torsdag, 14. april: 
Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl. 18.00  
Nattverdgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 17.april: Påskedag 
Sannidal kirke kl.10.00. 
Høytidsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir. Dåp.
Offer til Prosjekt Etiopia 
NMS

Mandag, 18.april: Andre 
påskedag
Kjølebrønd bedehus 
kl.11.00 
Gudstjeneste. Harald 
Gulstad.
Kjølebrønd Blåsegruppa.
Offer til Prosjekt  
Etiopia NMS

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

Søndag 24. april: 2.søndag i 
påsketiden  
Sannidal kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste
Sigrid Thordardottir. 
Juntos – Sannidal Soul 
Children
Offer til Stiftelsen Skjærgårds

Torsdag 28. april
Sannidal kirke kl. 18.00.
Vårkonsert med Sannidal 
Soul Kids og Sannidal Soul 
Children

MAI
Lørdag 7. mai: 
Sannidal kirke kl.11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Sigrid Thordardottir.
Offer til menighetsarbeidet

Tirsdag 17. mai: 
Grunnlovsdagen
Sannidal kirke kl.11.00   
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Sannidal Soul Kids og Juntos, 
Sannidal Soul Children. 
Offer til Speiderne i Sannidal

Søndag 22. mai: 6.søndag i 
påsketiden 
Sannidal kirke kl.11.00  
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Normisjon i 
Telemark


