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Jeg tror på jordens forvandlingJeg tror på jordens forvandling

en gang, en tid, et sted,en gang, en tid, et sted,

en fremtid hvor Guds himmelen fremtid hvor Guds himmel

til jorden senkes ned til jorden senkes ned 

Ja, jorden skal forvandles,Ja, jorden skal forvandles,

dens natt går alt mot gry!dens natt går alt mot gry!

Jeg tror at Jesus KristusJeg tror at Jesus Kristus

skal gjøre verden ny!skal gjøre verden ny!
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Et lite barn ble født, bare det er 
et mirakel i seg selv.  Men dette 

barnet var noe helt spesielt, for denne 
gutten var Guds Sønn.
 Vi kaller denne hendelsen «inkarna-
sjon», for Gud ble født som et men-
neske. 
 Hver julaften leser vi denne historien 
om den gang Jesus ble født.  Dette er en 
så vakker fortelling og jeg blir så glad 
hver gang jeg leser den. Jeg ser for meg 
de unge foreldrene som måtte på en 
lang og farefull reise, midt om vinteren, 
for å registrere seg i Betlehem. Så ende-
lig, når de når frem, finner de ikke noe 
husly. Maria måtte føde barnet sitt der 
i en stall og legge ham i en krybbe. 
 Dette lyder som en forferdelig opp-
levelse for Maria. Hvorfor kunne hun 
ikke få lov til å bli i Nasaret, hvor hun 

hadde trygge rammer, familie og ven-
ner som kunne hjelpe henne når hun 
skulle føde barnet sitt. 
 Men kanskje var det noe mye større 
som passet på henne, hun så dem bare 
ikke. Gjeterne så dem, de så englene 
som sang og som hele tiden var der 
for å hjelpe til og legge til rette for den 
unge familien. 
 Det var noen vismenn på vei med 
gull, røkelse og myrra. De fortalte den 
unge familien hvordan de var kommet 
en lang vei for å vise deres barn ære, 
for Gud hadde vist dem hvem det lille 
barnet var. 
 «Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.»
 Julen er de dagene på året som vi 
gleder oss til at familien samles, vi kan 
ikke vente på å se barnas glede over alt 
som er julepyntet og ikke minst julega-
vene som ligger der under juletreet. 
 Men julen kan også være den tiden 
hvor sorgen gjør mest vondt. For noen 
kan julen være en tid hvor vi føler oss 
aleine, eller at julen ikke bare er så idyl-
lisk som hos «alle andre». 
 Men Jesus kom nettopp for å være 
med dem som føler seg ensomme, 
utenfor eller bedrøvet. Han vil være 
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«Det skjedde i 
de dager.»

Det største underet i verdenshisto-
rien skjedde. Det hendte i en liten 
by i et ubetydelig land, som var en 
romersk provins. Derfor får vi vite 
hvem som var keiser over Romer-
riket og hvem som var landshøv-
ding i Syria, slik at man kan regne 
ut noenlunde hvilket tidsrom vi 
befinner oss i. Vi får altså vite hvor 
og når, men er vi klar over hva som 
skjedde i de dager? 
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sammen med alle dem som inviterer 
ham inn. 
 Det er så fint å høre slik en vakker 
historie. Hvis den blir bare en skjønn 
historie, da endrer den ingenting. 
Gjeternes liv ble forandret, da de fikk 
se Jesus, de lovpriste Gud og sang av 
glede. Det var ingenting som hadde 
endret seg i deres ytre omstendigheter, 
de var stadig gjetere på nattevakt, de 
var stadig fattige og hadde vanskelig 
jobb. Men inne i seg selv, der hadde 
alt endret seg, dette kom de aldri til å 
glemme. 
 Livene til Maria og Josef ble full-
stendig forandret, men alle foreldre 
opplever det når de får barn.  Jeg er 
overbevist om at de ble en lykkelig 
familie. Maria og Josef fikk mange barn 
sammen. 
 Men ca. tretti år senere,  da Maria 
stod ved korset, virket det hele så håp-
løst. Hun hadde gått igjennom så mye, 
og nå hang hennes sønn der på et kors 

som en forbryter. Men da kvinnene 
kom og fortalte at Gud hadde reist ham 
opp fra døde, da forstod hun at alt det 
som hun hadde gjemt i sitt hjerte var 
mye større enn hun kunne forestille 
seg.  Hun forstod at hun hadde vært et 
redskap for Gud til å velsigne alle men-
nesker igjennom alle tider. Sorgen hun 
hadde i sitt hjerte over sin sønn, ble 
til glede over at han aldri ville forlate 
henne og at han ville være med henne 
alle dager inntil verdens ende. 
 «I dag er det født dere en frelser i Da-
vids by; han er Messias, Herren. Og dette 
skal dere ha til tegn: Dere skal finne et 
barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 
Med ett var engelen omgitt av en him-
melsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: «Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker Gud har 
glede i!» (Luk 2,11 14) 
 Gud gi dere velsignet julehøytid! 

 Sigrid Thordardottir
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Jeg har valgt sangen 
«Du tar meg imot» 

av Karoline Arnesen. 
Selv om dette ikke er 
en julesang i seg selv, 
er det mye i den som 
kan være fint å tenke 
på i jula. For mange 
er jula en fantastisk 
høytid fylt av familie, 
tradisjon og glede. 

Det kan også være en 
tung tid, der man min-
nes noe man savner. 
«I alt jeg tenker og gjør 
og er, Gud du går med 
meg her» står i teksten. 
Denne setningen er fin, 
og noe man kan min-
nes litt uansett hvor 
eller hvem man er, om 
livet et godt eller litt 
vanskelig. Uansett, så 
er Gud med. 

Ragna Bråtane Lemvik

Du tar meg imot.
Jeg har mye jeg vil vise, stolt av alt det jeg får til

Jeg har også det jeg gjemmer, ting som setter alt på spill.
Gud, hjelp meg å slippe, gi slipp på det ingen får se.

Hva hvis ikke jeg får til alt, hvis jeg ikke når helt opp?
Hva hvis måla blir for høye, hvis det pluts'lig sier stopp?

Gud, hjelp meg å elske, meg selv for den som jeg er. 

Kor: Du tar meg imot med alt som er vanskelig å bære.
Du tar meg imot med alt som er vanskelig å være.

Jeg er sett, avslørt og elsket.
I alt jeg tenker og gjør og er, Gud du går med meg her.

Jeg har lyst til å se andre, møte dem med kjærlighet.
Jeg står klar til å ofre, jeg vil se hver mulighet.

Gud, hjelp meg å møte, hvert menneske med åpent blikk. 

Kor.

Jeg er sett, jeg er avslørt
Jeg er sett, avslørt og elsket

Jeg er sett, jeg er avslørt
Jeg er sett, avslørt og elsket
Jeg er sett, avslørt og elsket

Kor. 

Min Min 
salmesalme
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Hei. Jeg er en som står ved siden av Sannidal kirke.  
Står her selvstendig, men vil gjerne være en støttespiller også da.

Leser i menighetsbladet mye inter-
essant som Sannidal kirke fortel-

ler! Og idag skal jeg også få slippe til.. 
For jeg har akkurat hatt en spesiell 
dag; 22.oktober fylte jeg 100 år!

Den dagen sang jeg litt for meg selv 
(litt omskriving av en kjent sang..): 
"Jasså sier du det, du kan ikke kom-
me fra, du tok feil av hvilken dag det 
var? Men det gjør ingenting, om det 
er no' bare kom, for jeg står jo her for 
deg."

Men om de ikke feiret meg den dagen 
har de heldigvis ikke glemt meg. For 
de steller fint med meg, i år ble jeg 
helt nymalt også. Og det er stadig 
noen innom - og det liker jeg. Flere 
samles her og forteller og synger 
om Jesus. Noen ganger eldre, noen 
ganger barn og nå har heldigvis noen 
ungdommer også begynt å samles 
her.

Og noen ganger må noen betale litt 
for å komme sammen her, både i 
glede og i sorg (for det er jo noen 
som må betale for at jeg skal holdes i 
orden og at det er godt og varmt her 
inne). Men jeg er ihvertfall glad de 
samles her også. Både kirka og jeg vil 
jo gjerne stå her for dere alle!

Hilsen Mo bedehus  
(og Anne-Liv Baltzersen)

«Jeg står jo her»
(MO BEDEHUS 100 ÅR)

Ovnen på Mo bedehus.
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Jubileumsmarkeringer.  
FOREDRAGSKVELD.

Onsdag 12. oktober var vi igjen 
samlet i anledning kirkejubi-
leet.  

Tidligere sokneprest og prost Torkell 
Tande holdt i 1993 et foredrag i 

kirken der Abraham Thomas Sørdalen 
påpasselig var tilstede med opptaksut-
styr. Dette året har Ole Tommy Nyland 
gjort en kjempejobb med å lage illustra-
sjoner til lydopptaket.

Resultatet er en meget verdifull film. 
For de av oss som opplevde presten 
Torkell Tande er det en opplevelse 
å høre hans energiske fortelling om 
kirkens og bygdas fortid.

Filmen ligger nå ute på Sannidal kirkes 
hjemmeside www.sannidalkirke.no og 
er altså tilgjengelig også for alle som 
ikke var tilstede i Sannidal kirke denne 
kvelden. 

Etter filmen kom kanskje Norges 
yngste krigsveteran fra 2. verdenskrig 
fram til mikrofonen. Torkell Tande 
var hemmelig agent for de allierte og 
sønnen hans, Johan Tande, var bare 8 
år da han ble utstyrt med hemmelige 
dokumenter som han transporterte 
forbi tyske vaktposter.

Johan innledet med å fortelle hvorfor 
hans far ikke aksepterte tilbud om høy-

ere geistlige stillinger 
andre steder. "Det 
var på grunn av dere 
det," sa han. "Bygda 
var glad i presten sin, 
og presten var glad i 
bygda."

Johan Tande fortale 
om tiden under kri-
gen med stor innle-
velse. Om forholdene 
i bygda og tiden på 
Strat. Om usikker-
het og forholdsregler, 

Gjensyn med Tande  og Tande
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Jubileumsmarkeringer.  
FOREDRAGSKVELD.

Presten i Sannidal
Utdrag fra Dagny Tande Lids bok 
«Humor og alvor». Dagny Tande 
Lid var søster til Torkell Tande.

Som ferdig kandidat søkte min 
bror Torkell embetet som sok-
neprest i Sannidal ved Kragerø. 
Det ble litt knurring blant hans 
soknebarn, Han var utdannet 
ved Universitetet. Ikke sikkert at 
han var noe tess.

Men han kom, så og vant. I løpet 
av et langt liv ble han elsket. På 
grunn av toleranse og omgjen-
gelighet. Endog forpakteren, 
som var ivrig bedehusmann, ble 
en venn. Prestens eneste sønn, 
som ble kalt Lillemann, holdt seg 
mer hos forpakterfamilien enn 
hjemme. Der var det fire barn 
som ble lekekamerater.

En gang forpakteren kom fra 
bedehuset, var han sprekkefer-
dig av gode nyheter. Lillemann 
og kameratene hørte på. Og så i 
firsprang hjem. 

Å, pappa, pappa, nå kan du tru 
djevelen er grineferdig. Nå mista 
han to te på Kils bedehus!

Lillemann ville oppleve neste 
gang det hendte.
- Du er for liten ennå, sa far. Vent 
til du blir voksen.
- Uff ja, så skal jeg bli gående her 
ufrelst, da!

Gjensyn med Tande  og Tande

men også om trygghet og vennlighet fra 
de mange hverdagshelter som hver på 
sin måte bidro til motstandskampen.

Nils Jul Lindheim. 
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Salmekvelden den 2. november ble et hyggelig gjensyn 
med min «gamle» sokneprest Mecky. Han som har flere 
favorittsalmer enn det er plass til i en hel salmebok. 

Jeg har hørt på salmesang i 250 år. De siste 130 årene 
med tonefølge av orgel. Tenk at salmer som ble skrevet i 
min spede barndom – ja til og med flere hundre år før det 
- fremdeles synges! Kanskje er det sunget 2.500 salmer 
innenfor mine vegger. 

Det er urolige tider i verden nå. Salmer kan gi trøst og 
håp, og næring til tro. Det er ikke uten grunn at de lever 
og blir overlevert til nye generasjoner. 

Hilsen en ettertenksom Sannidal kirke – 250 år. 

Jubileumsmarkeringer  
SALMEKVELD

Det var et av arrangementene i 
jubileumsprogrammet i år. Det var 

en veldig interessant kveld. Vi fikk høre 
så mye historie om salmene; språket, 
innholdet og de ulike melodiene som 
var brukt (også eldre enn 250 år).
 Fikk også være med å synge mange av 
salmene. Begynte med nr 1 i salmebo-
ka, "Herre Gud, ditt dyre navn og ære", 
skrevet av Petter Dass før 1698. Det var 
også én av salmene vi fikk prøve med 
forskjellige melodier.
 En av de nyere salmene vi sang var 
"Som barn i ditt hus" som ble skrevet av 
Tore W. Aas og Hans-Olav Mørk i 1996. 
Tore Aas er jo fra Kragerø, så det var 
fint å få synge en av hans sanger.

 Det ble en kveld med mange inntrykk 
både når det gjaldt historie generelt, 
menighetsliv, bakgrunn for salmer 
m.m. Var nok lagt ned mye arbeid for 
å kunne gi oss så god innsikt. Så stor 
takk til de to som stod for den kvelden!

«Som barn i ditt hus
gir du rom for alt vi er.
Vi har vår styrke og svakhet.
Midt i alt er du oss nær.
Du samler oss nå
til bønn og lovsang rundt ditt bord.
Og vi skal gå med din kjærlighet 
ut til alle folk på jord.»

Anne Liv Baltzersen

SALMER I 250 ÅR
2. november inviterte Mecky Wohlenberg og  
Robert Czyz til «Salmer i 250 år».

Sannidal kirke –  
bildet er tatt onsdag  
2. november 2022.
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JUBILEUMSPROGRAM
Onsdag 20. april:  Historielagets årsmøte på Samfunnshuset. Opptak 

av Torkell Tande der han forteller fra Sannidal kirkes 
historie, bildeserie i tilknytning til de tema Tande berører.  

Torsdag 28. april:   Vårkonsert med Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul 
Children i Sannidal kirke.

Lørdag 30. april:  Tur til Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. 

Torsdag 26. mai:   Vandring på gamle kirkestier – fra Lindheim til Sannidal 
kirke. 

Søndag 4. september:  Jubileumsgudstjeneste.  

Onsdag 12. oktober:  Ny sjanse til å høre og se Torkell Tandes foredrag med 
tilhørende bildeserie, denne gang i Sannidal kirke. 
Kjølebrønd blåsegruppe spiller.                                        

Onsdag 2. november:  Salmekveld i Sannidal kirke. «Salmer i 250 år». Mecky 
Wohlenberg. 

GJENSTÅENDE ARRANGEMENT.  
Lørdag 10. desember kl. 19.00 og søndag 11. desember kl. 17.00:  
«Lysende juletid» Karl Holte Aarø m.fl. har konserter  
i Sannidal kirke. Billetter selges på billetto.no eller  
VIPPS nr. 777393, kr. 375,- 

250 ÅR  

I 2022
SANNIDAL KIRKE 

JUBILEUMSBOK
Jubileumsboka er til salgs på menighetskontoret i 
Sannidal og i Sannidal kirke.

Pris: Kr. 300. Ved kjøp av 2 eller flere bøker er prisen  
kr. 250 pr. bok. 

Kontakttelefon for henvendelser vedr. boka: 416 33 056. 

Jubileumsmarkeringer  
SALMEKVELD
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For noen helger siden dro Juntos 
Sannidal Soul Children til Oslo for 

den internasjonale Soul Children Fes-
tivalen! Vi dro på fredagen, og da rakk 
vi det utrolige kick-off showet i Spek-
trum. Først sang Oslo Soul Children for 
oss, og etterhvert ble vi kjent med noen 
av de andre gjesteartistene. 

Dagen etter gikk vi til Spektrum for 
en Get-up-service helt på starten av 
dagen. Etter alle var våkne og i gang 
begynte vi å øve masse, fordi vi skulle 
ha konsert på Universitetsplassen. Alle 
på festivalen gikk opp dit sammen i et 
slags tog, og vi sang og prata med de 
andre Soul Children korene. Når alle 

var kommet opp hadde vi en helt rå 
utekonsert for alle som hadde lyst til å 
se på oss. Da det nærmet seg middags-
tid spiste vi i Sannidal Soul Children 
ute på restaurant sammen, noe som 
var veldig koselig. På kvelden ble det 
arrangert Saturday Night Live show i 
spektrum, og vi var kjempegira. Det 
var masse show hele kvelden, og vi 
avslutta med en konsert av Jesus Loves 
Electro. Selv etter en lang dag med mye 
program var alle sammen fremme ved 
scenen og dansa. Kvelden kom til slutt 
til en ende, men heldigvis hadde vi en 
dag igjen. 
På søndagen starta vi igjen med Get-
up-service med tale og sang, men 

THE INTERNATIONAL  

FESTIVAL
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Til deg som går i  
6. eller 7. klasse!  

(født i 2010 eller 2011) 
Helgen 4. - 5. februar 2023 ønsker 
vi deg velkommen til en spennende 

LysVåken-helg i Sannidal kirke.

Hva er LysVåken?  
LysVåken handler ikke om å være 
våken hele natta… men om å være 
lys våkne for det som skjer rundt 

oss. Vi skal være lys våkne for 
hverandre, for Gud og for oss selv.

Hva skjer?  
Vi samles lørdag og har et variert 

program med leker, aktiviteter 
ute og inne, forberedelse av 

gudstjeneste, måltider og sosialt 
samvær. Når kvelden kommer, 

overnatter vi i kirken. Den er ikke et 
hvilket som helst hus – for i 2022 

fylte den hele 250 år! 

Søndag spiser vi frokost sammen, 
før vi gjør de siste forberedelsene 

til LysVåken-gudstjeneste. 

For hvem?  
På nyåret sender vi invitasjon i 

posten til LysVåken-arrangement 
i Sannidal kirke. Vi har bare lov til 

å sende invitasjon til våre egne 
medlemmer, men andre som går i 
6. eller 7. klasse (født i 2010 eller 

2011) er selvsagt også velkomne til 
å bli med. 

resten av dagen gikk til øving. Vi skulle 
nemlig ha Soul Church senere denne 
dagen! Da sang vi mange av sangene vi 
hadde øvd på hele helgen, det var bønn 
og tale, nesten som en stor musikalsk 
gudstjeneste. 

Dette var en så utrolig opplevelse, og 
alle vi i Juntos vil takke menighetsrå-
det så mye for å gi oss muligheten til å 
dra! 
 Margrete Wangen
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Ordene tilhører Martin Pearson, 
den tidligere kantoren som ble hy-

ret inn som fagperson i prosessen med 
å få på plass et nytt mekanisk orgel i 
Sannidal kirke. 

De vet nok hva de har holdt på med, 
ingen fare med det. Men prosjektet 
med det vi kan kalle en tilnærmet 
tilbakeføring til Hollenbach-orgelet 
som var det første instrumentet i San-
nidal kirke, det er unikt. Det er hentet 
inn orgelpiper og belg fra andre kirker, 
materiale som ellers ville blitt kastet. 
Gamle orgelpiper har blitt smeltet om. 
Et gjenbruksprosjekt kan vi kalle det. 
Materialet i de nybygde trepipene er 
hentet fra de nord-svenske skoger, i 
nærhet til orgelbyggerfirmaet Grøn-

lund som har stått for arbeidet med 
orgelet. 

Den gamle orgelfasaden som stod stuet 
bort i klokketårnet er hentet fram 
og har fått nytt liv. Det har gått med 
mange timer til å male det opp i de 
opprinnelige fargene. Vi har i mange 
uker kjent på lukten av linoljemaling 
når vi har kommet inn i kirken.  

Orgelet er et solid håndverk, et pus-
lespill av deler som når de er satt 
sammen gir oss de vakreste toner. I 
sluttprosessen er Mathias Becker hen-
tet inn som det vi kaller intonatør. Det 
vil si at han har justert orgelpipene slik 
at de de får den rette klang, tonehøyde 
og lydstyrke. 

NYTT (?)  
ORGEL. 
- Vi har ikke bygget nytt orgel, vi 
har ikke restaurert et gammelt, jeg 
vet ikke helt hva det er vi har gjort! 
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Før orgelet ble tatt i bruk ved gudstje-
nesten 1. søndag i advent ble det høyti-
delig vigslet, ved prost Trond Engnes.

Åpningskonserten samme kveld skuf-
fet ikke. Orgel alene, orgel i samspill 
med fiolin og som akkompagnement til 
sang. Organist i Sannidal kirke, Robert 
Czyz, er som mange vil vite også en 
dyktig fiolinist. Og endelig fikk vi høre 
Bente Dobbedal synge på «hjemme-
bane». 

Vi er nå i et nytt kirkeår. Med «nytt» 
orgel, der ingen av tonene henger…. 
 
 Kari Skarvang

Mathias Becker.

Første salme 
synges til det 
nye orgelet.
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På bedehuset i Kammerfoss har det 
denne høsten vært god aktivitet 

med besøk av forkynnere fra flere ulike 
organisasjoner. Både NLM (Norsk Luth-
ersk Misjonssamband), ELM (Evan-
gelisk Luthersk Misjonslag), Misjon 
Sarepta, Lys over Land og Orientmisjo-
nen har deltatt med forkynnere. Det 
har også vært avholdt flere vitnemøter 
i løpet av året. Det er dessuten fortsatt 
mulighet til å være med på møter både 
i november og desember 
En takk fra menighetsbladets redak-
sjon til alle trofaste bedehusvenner 
som holder bedehuset i Kammefoss 
«varmt» for alle.
 Dan Lyngmyr.

GOD AKTIVITET PÅ 
Kammerfoss bedehus!

Kammerfoss bedehus senhøsten 2022.

PROGRAM FOR  
HØSTEN 2022
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Rettelse/oppdaterte opplysninger: 

I boken om «Sannidal kirke og menighet 
gjennom 850 år» som nylig er utgitt, så har 
det kommet med opplysninger om Holtane 
bedehus og Kammerfoss bedehus som 
dessverre inneholder feil.

Side 81/82: Holtane Bedehus: Andre 
avsnitt (sitat 1): «Holtane Bedehus ble etter 
hvert sentrum for virksomheten til Norsk 
Luthersk Lekmannsmisjon» (sitat slutt). 
(Sitat 2) «Lekmannsmisjonen drev i mange 
år utstrakt virksomhet på bedehuset (sitat 
slutt). (Sitat 3) « I dag er det ikke virksomhet 
på Holtane bedehus lenger og foreningen 
har flyttet sin virksomhet til Kammerfoss 
bedehus.(Sitat slutt)

Sitatene 1,2,3 medfører ikke riktighet eller 
er upresise.

Selve organisasjonen Norsk Luthersk 
lekmannsmisjon ble trolig «uformelt» 
stiftet etter at det var innkalt til et møte, 
som etter det menighetsbladet har klart 

å avdekke, ble avholdt i Sannidal og trolig 
på Holtane Bedehus - sommeren 1963. 
I august samme år ble organisasjonen 
formelt sett ble stiftet og samtidig gitt 
navnet Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. 
Den lokale bedehusforeningen, og som 
ikke var en avdeling av Norsk Luthersk 
Lekmannsmisjon, drev Holtane Bedehus 
frem til dette ble nedlagt i 2003. Den lokale 
bedehusforeningen opphørte på samme 
tidspunkt.

Side 82. Kammerfoss Bedehus. Siste avsnitt: 
Bildet av Jesus henger ikke lenger bak 
talerstolen, men i stedet ved siden av - i 
forbindelse med at det på denne plassen 
ble hengt opp et kors av keramiske fliser 
på 70 tallet. Det medfører heller ikke 
riktighet at «mesteparten av virksomheten 
i dag er knyttet til Norsk luthersk 
lekmannsmisjon».

Kammerfoss bedehus driftes i dag av lokale 
ildsjeler som tar ansvaret for bedehuset og 
virksomheten der.

Kirketjener og kirkegårdsarbei-
der Palmar Moltu ble pensjo-

nist ved utgangen av juli måned 
dette året. Palmar har utført en 
trofast tjeneste i Sannidal kirke 
og på Sannidal kirkegård gjen-
nom hele 25 år. Ved gudstjenesten 
på 1. søndag i advent fikk han 
velfortjent takk for dette. Han 
fikk også overrakt en innram-
met tegning av Sannidal kirke, 
Randi Egeland er kunstneren bak 
denne. 

Takk til  
Palmar!
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1.rekke fra venstre: Inger Gustavsen, Aud Solfrid Røed (Gunnarsen), sokneprest 
Sigrid Thordardottir, Mona Therese Aabøe (Pedersen), Bente Tobiassen (Johnsen), 

Kari Rønningen, Astrid Wåsjø Simonsen og Kirsten Gunstensen (Heldal).
2. rekke fra venstre: Knut Wåsjø, Sverre Baann, Jens Martin Hjelmark (Johansen) Ole 

Bjørn Ausland, Bjarne Sandland, Bjørn Bratland og Gunnar Kristoffer Naas.

Gullkonfirmanter  
i Sannidal kirke 16. oktober 2022
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BARNESIDA

- Mamma, vi må ringe julenissen med 
en gang!
- Hvorfor det?
- Du må fortelle han at jeg ikke ønsker 
meg bilbane likevel.
- Men du har jo ønsket deg det i hele 
høst..
- Jada, men det står en helt ny bilbane 
innerst i kjellerboden!

Svensken fikk et par vannski til jul. 
Helt siden da har han vært på jakt etter 
en sjø med utforbakke.

Det var en gang to egg som traff hveran-
dre i en stekepanne
- Hei, sa det ene egget, hvordan står det 
til med deg?
- Ikke så bra, svarte det andre egget, jeg 
føler meg helt knust.

Det var en gang to nåler som satt på et 
gjerde. Så sa den ene til den andre: Kom 
igjen, vi stikker!

VITSEHJØRNET:

Svar på spørsmål: 1.  Frankrike  2.  Simba   
3.  Fortellingen om Jesu fødsel 4.  Gull, røkelse 
og myrra 5.  Tornerose  6.  Ida 7.  Julekveldsvise 

Her kommer noen spørsmål:
1.  I filmen "Alene hjemme 1" blir Kevin 
glemt igjen hjemme. Hvor reiser resten 
av familien?

2.  Hva heter hovedkarakteren i "Løve-
nes konge"?

3.  Hva er juleevangeliet?

4.  Hva hadde de tre vise menn med seg 
som gaver til Jesus?

5.  Hvem sov i 100 år?

6.  Hva heter søsteren til Emil i Løn-
neberget?

7.  Hva heter sangen som starter med 
"Nå har vi vasket golvet og vi har..."?

Hei Det nærmer seg jul og vi skal 
få feire at Jesus ble født her 

på jorda. For Gud ville vise at han var 
glad i oss alle. Så jula er en gave til oss.

Kari Vinje skrev en fortelling om ei jen-
te som gjerne ville gi en gave til Jesus. 
Men ho ble veldig fortvila da noen erta 
ho og sa at det gikk ikke an, kunne ikke 
få levert den til Jesus... Heldigvis var 
det ei som kunne fortelle at hvis ho ga 
noe til noen andre som trengte det, så 
var det som å gi det til Jesus. Enten det 
var en ting, et besøk, et smil eller å ville 
være venn med noen. Jesus hadde sagt 
at det vi gjør for andre gjør vi for han.
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Høsttakkefest 
Høstens vakreste «eventyr»  

i Sannidal kirke! 
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Helgen 22-23 oktober var fire av de 
eldste i Soul Kids på Barnegospel-

festivalen i Kragerøhallen. 
Dette var første gang festivalen kunne 
avholdes siden vi ble kjent med covid19. 
I fjor var det planlagt festival, men den 
ble avlyst grunnet økende smitte, og 
muligens var det det som gjorde at festi-
valen ikke var fulltegnet i år.
 Uansett så hadde de det supergøy 
de fra Sannidal som var der for første 
gang. De hadde ikke vært der så mange 
minuttene før de måtte bort i kiosken 
for å kjøpe godteri, det er ganske utrolig 
hvor mye godteri som 
får plass i en liten kropp. 
Så måtte aktivitetstorget 
utforskes, med hoppe-
slott i maaange vari-
anter, ansiktsmaling, 
stillekrok og flettebod. 
Kjempegøy!
 Deretter kom det som 
vi faktisk var der for, 
nemlig sang. Vi stilte 
opp i felleskor og lærte 
mange fine nye sanger. I 
år var det også noe helt 
nytt, de hadde lagd en 
egen BGF-låt som vi fikk 
være med å synge. Og 
faktisk så ble koret spilt 

inn under festivalen, så vi er med på 
sangen. Finn den gjerne på spotify, den 
heter BGF låta!
 På lørdagskvelden var vi med på 
nattsafari. Vi går i grupper ute i mørket 
fra stasjon til stasjon hvor vi får se små 
skuespill. Det er både koselig, gøy og 
bittelitt skummelt. I år møtte vi både 
kaptein Sabeltann, Pippi og Gråtass 
med flere. 
 Siden det var første gang på festival 
for Kidsa, og dirigentens assistenter var 
opptatt på annet hold, så reiste vi hjem 
for å sove. 

 Søndag forløp omtrent 
som lørdag. Fordelen 
med å reise hjem å sove 
var jo at lommebøkene 
på magisk vis ble fylt 
opp igjen, så det ble ikke 
færre turer til kiosken 
denne dagen. 
 På ettermiddagen søn-
dag ble hallen fylt med 
publikum og festivalen 
ble avsluttet med en fan-
tastisk konsert! Alle var 
helt enig om at det var 
GØY på festival, så vi tar 
nok turen igjen til neste 
år! 
 Hildegunn Wangen

BARNEGOSPELFESTIVALEN
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JULEQUIZ
Svar: 1. Egypt • 2. Kvirinius • 3. Betlehem • 4. Judea • 5. Ja • 6. Jesus • 7. Ester • 8. Sinai •  
9. 120 år • 10. Jakob`s GUD • 11. Nei • 12. 586/87 • 13. Lazarus • 14. Paulus  • 15. Tomas «tvile-
ren» • 16. Rut • 17. Han var Davids oldefar • 18. Første Mosebok og Johannes åpenbaring • 19. 
Jorden. • 20. Nei • 21. Salme 117 og 119 • 22. Ja • 23. Nei • 24. Salthavet • 25. Den siste.

1) Hvor flyktet Maria og Josef etter at 
Jesus var født?

2) Hvem var landshøvding i Syria da 
budet gikk ut fra Keiser Augustus 
om at hele verden skulle innskrives i 
manntall??

3) I hvilken by ble Jesus født?

4) Byen Nasaret som Josef og Maria 
dro fra lå i Gallilea, men i hvilket 
landområde lå Betlehem ?

5) Var Josef av Davids hus og ætt?

6) Hvilken kjent person er det som 
omtales i Profeten Esaias bok kapittel 
53?

7) Hva het dronningen som reddet 
jødefolket fra utslettelse under kong 
Ahasverus styre ?

8) Hva het fjellet hvor Moses mottok de 
ti bud?

9) Hvor gammel ble Moses ifølge 
Bibelen?

10) Vår GUD kalles ofte Abraham, Isak`s 
og (Navnet……………..) Gud.

11) Lå Kapernaum, som er omtalt i 
evangeliene, egentlig rett over grensen 
til datidens Nord - Egypt?

12) I hvilket år ble Jerusalem beleiret og 
ødelagt av babylonerne?

13) Hva het Jesu venn som han vekket 
opp etter at han var død? 

14) Var det Peter eller Paulus som ifølge 
Bibelen fikk en overnaturlig opplevelse 
på veien til Damaskus?

15) Hva er apostelen Tomas sitt 
kallenavn?

16) Hva het kvinnen som har fått en bok 
i Det Gamle testamentet oppkalt etter 
seg og som giftet seg med Boas?

17) Hvilket slektsforhold hadde Boas til 
den senere kong David?

18) Hva heter bibelens første og bibelens 
siste bok?

19) Fullfør denne setningen fra første 
Mosebok: I begynnelsen skapte GUD 
himmelen og ………..?

20) Var Jesus og Johannes døperen 
søskenbarn?

21) Hvilken salme i Bibelen er den 
korteste og hvilken er den lengste?

22) Døde Jesus for din skyld?

23) Er Norge omtalt i Bibelen?

24) Dødehavet har også et annet navn, 
hvilket?

25) Er Johannes åpenbaring den tredje 
siste eller siste boken i Bibelen? 
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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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– 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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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

SAME0316.indd   18 20.09.2016   10.37

18 Sannidal MenighetSblad nr. 3 – 2016

– Det komplette bilsenter –
Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal. Tlf. 35 98 68 50 

post@linkjendal.no • www.linkjendal.no
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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. Telefon: 907 33 156 
E-post: menighetskontor@kragerokirk-
ene.no 

Kontortid menighetssekretær: 
Mandag og torsdag fra kl. 08.00 - 15.30
Telefon: 907 33 156
E-post: sannidal@kragerokirkene.no

Sannidal sokn 
Sokneprest: Sigrid Thordardottir.  
Tlf. 457 87 278

Organist: Robert Czyz. Tlf. 992 71 514

Kirketjener/kirkegårdsarbeider:  
Svein Jonny Blankenberg Larsen.  
Tlf. 473 03 127.

Klokker og menighetssekretær:  
Kari Skarvang. Tlf. 907 33 156  -  
416 33 056.

Menighetsarbeider: Stig Bråtane Lemvik. 
Tlf. 958 15 211.

DØPTE:
16.10.22 Josefine Bakken Tisjø
30.10.22 Sigrid Clausen Wiig
30.10.22 Pia Bjørkkjær

DØDE:
06.10.22 Reidun Heldal  f. 1936
16.10.22 Per Sandland  f. 1938

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

www.kragerokirkene.no
Følg oss også på Facebook. 



Velkommen til gudstjeneste!
Sannidal sokn

FAMILIEJULETREFEST
Kjølebrønd bedehus 27. desember 2022 – kl. 17.00

Andakt ved Øyvind Barland • Kjølebrønd Blåsegruppe 
spiller • Gang rundt juletreet og godteposer til barna • 
Ta med kake/mat som leveres på kjøkkenet, kaffe og 
saft serveres.
 Velkommen! 

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

26. februar: 1.søndag i 
fastetiden
Sannidal kirke kl.18.00  
Kveldsgudstjeneste
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

MARS
5.mars: 2.søndag i fastetiden 
Sannidal kirke kl.11.00  
Gudstjeneste. 
Sigrid Thordardottir.
Offer til Prosjekt Senegal/
Normisjon

19. mars: 4.søndag i 
fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til Prosjekt Etiopia/
Det norske Misjonsselskap
                            
26. mars: Maria 
budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet

Med forbehold om endringer.

15.januar: 2. søndag i 
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Kirkens Bymisjon i 
Kragerø
         
29. januar: 4. søndag i 
åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl. 11.00  
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til menighetsarbeidet

FEBRUAR
5. februar: Såmannsssøndag
Sannidal kirke kl.11.00  
LysVåken-gudstjeneste
Sigrid Thordardottir.
Offer til Det norske 
Bibelselskap

19. februar: 
Fastelavnssøndag
Sannidal kirke kl.11.00  
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir. 
Offer til Kirkens SOS i 
Telemark

DESEMBER 2022
4. desember: 2. s. i advent
Sannidal kirke kl. 17.00
Julemusikk
Sigrid Thordardottir
Offer til menighetsarbeidet

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

25. desember: Juledag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til Det norske 
Misjonsselskap

JANUAR 2023
1. januar 2023: Nyttårsdag
Sannidal kirke kl.12.00 
Gudstjeneste.
Sigrid Thordardottir
Offer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband


