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Den rette gledessol
I østen stiger solen opp , den spreder gull på sky. Går over hav og
bergetopp , går over land og
by.
Jeg tror mange av oss
- kanskje særlig den eldre
generasjonen - husker
fra barneskolen, der
vi stod ved pulten vår
og sang den morgensangen. Fra vinduet i
klasserommet hadde jeg
fin utsikt over Kragerøfjorden, og ofte fikk vi
oppleve den skjønneste
soloppgangen i fjordgapet eller
over Levangsheia - rødt og gult i de flotteste nyanser. Gud som har skapt alle ting
- himmel og jord - hilser oss på en slik
storslått og god måte.
I Salme 8 står det så fint: Herre, vår
Herre! Hvor herlig ditt navn er over
hele jorden, du som har utbredt
din prakt over himmelen. Når jeg
ser din himmel, dine fingrers verk,
månen og stjernene som du har satt
der, hva er da et menneske at du
kommer det i hu, en menneskesønn
at du ser til han!
Er det ikke flott? Her merker vi Guds
storhet og kjærlighet. Han bøyer seg ned
til oss, til deg og meg. Han har skapt oss
og vil så gjerne ta vare på oss - vi må ikke
glømme det!! På grå og mørke dager vet

vi at sola er bak skyene som alltid. Gud
er der og Hans tanker er høyere enn
våre.
Vi feirer snart påske , og
da har vi mye å takke
Gud for. Han sendte
oss Jesus, som er den
største gaven til oss
mennesker. La oss sitere Joh. 3,16 både for
oss sjøl og i familiesammenheng.
For så høyt har Gud
elsket verden, at Han gav
sinn sønn, den enbårne, for
at hver den som tror på Ham ikke
skal fortapes , men ha evig liv.
Landstad uttrykker det så fint i sin salme.
Han er den rette gledessol, som
lyser fra Guds nådestol.
Ved Ham, Guds Sønn det lysne må, i
våre hjerters mørke vrå.
Jeg tror vi alle trenger solstreif fra Jesus
inn i hjertene våre!
Den danske presten Madsen har også en
salme som er god å ta med seg.
Du kommer Jesus til meg inn
og så er solen tent.
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Jeg ønsker dere god fastetid og velsignet
påske i Jesu navn
Torveig Kivle
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Sannidal Prestegård
Det er et omstendelig arbeid
å male rundt hver enkelt av
disse bokstavene.
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Egil Høvik har jobbet mange
timer med maling, gulvsliping m.m.
Ikke vakkert ute - men vi ser det er
aktivitet inne.
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Som mange vil vite jobbes det for tiden
med å restaurere prestegården. Tiden var
overmoden for å gjøre noe med bygningen.
Man har stort sett ved de siste presteskiftene
nøyd seg med å spandere litt maling og
tapet innvendig. Så boligen bar preg av
dårlig vedlikehold. Her var det råtten og
malingslitt ytterkledning
(som sikkert ikke har likt
vinteren vi har hatt) soppangrep i taket i kjelleren
og smått med isolasjon.
I en av stuene ble det
fjernet syv lag tapet. Så
dette har kanskje varmet
litt.....
Sannidalsjenta Dagfrid
Bråtane er arkitekt og
byggmester Ole Waasjø
har snekkerarbeidet.
Det er hektisk aktivitet over det hele, men
arbeidet er i rute og 20. mai skal boligen
være klar til å flytte inn i.
Det har blitt lagt vekt på å bevare det opprinnelige mest mulig - men samtidig få en
praktisk og god bolig å bo i. Bad og vaskerom flislegges og det settes inn ny kjøkkeninnredning. I stuene - der takene tidligere
var senket - skal man nå ha den opprinnelige høyden tilbake. Mange av vinduene som
er i bygningen skal brukes etter å ha blitt
renovert. Det gjelder også de innvendige dørene. I et rom dukket det opp
greske og
hebraiske
tegn på
veggene.
Disse skal
bevares.
Utvendige
arbeider
fortsetter
utover
sommeren,
og det blir
spennende
å se resultatet.
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KONFIRMANTER

i Sannidal kirke/Hellekirken 07.05.06:
Alstrup, Aleksander Larsen
Andresen, Sverre
Arvesen, Magnus Christopher
Barland, Jørgen
Bergane, Kjersti
Bjørklund, Kim Mostad
Brynemo, Jørgen Haugen
Børresen, Jan Robert
Daastøl, Lene Kristine
Eikeland, Ruben Hofsli
Einertsen, Morten
Farsjø,Torje André Hauglid
Fronth, Kathrine
Gautefald, Herman Werner
Gjernes, Espen
Hammerstad, Line Wingereid
Hammerstad, Mikael Musikka
Hansen, Mats Søndbø
Haugom, Line Louise
Hegna, Cathrine
Hobbs, Martin Erga
Hop, Caroline Therese Ekeberg
Johansen, Fredric
Jørgensen, Vetle Sandvær
Kristensen, Hanne Elise
Kristensen, Sunniva
Kråkenes, Mia Kristoffersen
Kvilaas, Nicholas Johnsen,
Larsen, Malin Thorsen
Larsen, Silje Solberg
Litt sjenerte...

...men noen smiler.

Lindheim, Isak Geovanny
Linkjendal, Pål Christian
Lundstrøm,Torgeir Gjærum
Musland, Kamilla
Nicolaisen, Renate
Olsen, Jørund Skarvang
Paulsen, Lars Jakob
Pedersen, Camilla Herregården
Rød. Kine- Renee Vik
Rødsvik, Ruben
Rønning, Sindre
Sletta, Malene
Solli,Terese
Solum, Hanne
Solum, Malin
Stensvold, Sigmund
Sterner, Jan Petter Pedersen
Strandskogen, Kjetil Brynemo
Sørdalen, Ken Tommy
Thorsen, Kjetil
Thorsen, Lena Nesland
Tisjø, Marte
Trædal, Kjersti Elisabet Aamot
Tønnesland, Christina
Wiig, Martin Waasjø
Østerholt, Agnes Klodvik
Aabøe, Jørn Simen
Aabøe, Martin
Aars,Thomas Heibø
Aasen, Andreas Birkeland
Dette er Ruben og Pål
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«VA-SUNNI-KODEN»

- En påskehilsen 2006

Bestselgeren “Da Vinci Koden” med
teorier om Jesus og Maria Magdalena
er en spennende roman, men ingen
faktabok.Troverdig informasjon finner vi
heller i Det Nye Testamentet, og i faktabøker som
“Den ukjente Jesus” av Oskar Skarsaune. Men selv om
teoriene i “Da Vinci Koden” er for tynne for meg, er
boka en medrivende thriller. Det morsomme er at den
gir lyst til å lese mer om Jesus. Nå går det an å samtale
om Jesus med mennesker som ikke har virket så
interessert i Bibelen tidligere.
I mine 10 år i Selje er jeg blitt bedre kjent med
“koder” som ikke vil selge mest, men som kan lære
meg om kristen tro og kristne kilder. Koder som: Symbolene i gudstjenesten og i kirkehuset. Bibelens bilder
og fortellinger. Naturen som speiler noe av Skaperen.
Mennesker og kirkehistorien. Og Selje kloster og
legenden om Sunniva.
Den oppmerksomme leseren har kanskje allerede
dekodet min kryptiske overskrift:“Sunniva-koden”.
Den minner meg om Jesus og kvinnene i Bibelen. Hvis
den irske prinsessen Sunniva var en historisk person,
har hun lest om kvinnene i NT: Om den unge jenta
Maria fra Nasaret som sa Ja til den viktigste oppgaven
i universets historie: Å bli mor til Guds Sønn. Og om
Maria fra Magdala som var den første til å se Jesus i
live igjen etter at han var blitt drept på korset. Hun
fikk i oppdrag å fortelle det til Peter og de andre (Joh
20,17). Med dette ble hun den første apostel. En apostel er en som kjente Jesus fra tida før korsfestelsen,
og som så Jesus etter oppstandelsen, og som fikk
et oppdrag fra Kristus.“Da Vinci Koden” har et sant
poeng som vi ikke trenger romanen til å oppdage. Det
leser vi i NT: At kvinner hadde viktige posisjoner og
oppdrag hos Jesus og i den tidlige kirken. Dette har
inspirert keltiske kristne kvinner i de første 1000 Herrens år til å ta lederskap i kirken og å reise over havet
med troens gave til fjerne kyster.
Jeg tror ikke at Maria Magdalena var gift med Jesus
slik som boka “Da Vinci Koden” antyder. Da hadde
dette stått i Det Nye Testamentet. Det var nemlig
utrolig viktig for de første kristne at Jesus ikke bare
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var Guds Sønn, men også et virkelig menneske. Han
var ikke et slags spøkelse, en ånd uten bakkekontakt.
Han var en mann som kunne være sulten og redd, og
som gråt i hagen i Getsemane (Luk 22,44).
Tilbake til Sunniva: Kanskje er hun bare et symbol
for de første kristne som kom over havet til Norge.
Da er hun en konstruert helgen, oppfunnet i middelalderen for å synliggjøre det å følge Kristus etter.
Spennende at Romerkirken i så fall lot en kvinne være
leder i den gruppen som kom! Hun er en sympatisk
helgen som representerer kristen tro uten våpen, en
som ville andre vel.
“Da Vinci Koden” nevner en legende som forteller at Maria Magdalena reiste over Middelhavet til
Frankrike. Noen mener at dette er bakgrunnen for
Sunnivalegenden. Jeg sier heller at sanne historier
om ledende kvinner i den keltiske kirka har inspirert
Sunniva (-legenden) og kan ha ført til middelalderlegenden om Maria Magdalena.
I mai flytter jeg fra Selje til Sannidal. Da blir det
ikke lenger like naturlig å fortelle om “Sunniva-koden”
(jeg har ikke gjort det så ofte heller). Men uansett
hvor vi er kan vi prøve å leve oppkobla mot Gud,
med en åpen forventning til Bibelen og det kristne
felleskap. Da trener vi opp sansene våre til å se Guds
velsignelser i hverdagen og hans koder i naturen og i
skatten av kristne tradisjoner. Da gjelder budskapet fra
engelen til kvinnene ved den tomme graven både på
Stad og i Telemark:“Dere søker Jesus. Han er oppstått.
... Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere
få se ham” (Mark 16,6-7). Vi kan bytte ut Galilea med
våre bosteder og arbeidsplasser. Jesus lever og er
med alle dager (Matt 28,20). Påskedagen fulgte han
2 medarbeidere tilbake til hverdagen i Emmaus. Han
gjorde gamle Bibelord levende for dem. Da de bad
ham komme inn til kveldsbønn og nattmat, kjente de
ham igjen:“Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til
oss på veien og åpnet skriftene for oss?” (Luk 24,32).
Derfor liker jeg å synge med Maria Magdalena i
påskesalmen “Å salige stund”:
“Han er ikke lenger i graven. ... Jeg levende så ham i
haven.”
Påskehilsen fra Mecky Wohlenberg
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PRESTENS HJØRNE

Påske

=
Pesach
=
Exodus
=

P

Utgang

åsken står for døren. Den viktigste
høytiden i kirke-året. Da blir vi
minnet om at Jesus i rettferdighetens
navn måtte lide og dø på korset – for
at denne verden, full av ondskap, skulle
kunne reddes. Ondskap krever oppgjør, og
oppgjørets kostnad bar Jesus på sine skuldre.
I sin rettferdighets navn - ” i kjærlighetsr
ettferdighetens” navn – bestemte Gud at
Jesus sonet for oss, i vårt sted. Det ga oss
håpet tilbake. Nå kan vi komme og bli
tilgitt, og starte på nytt.
Det er å være kristen.
Jødene kaller påsken for ”pesach”- derav
vårt fornorskede ord ”påske”. Det
hebraiske ordet betyr ”utgang”. Jødene
feirer sin påske til minne om utgangen
fra Egypt ca 1500 år f. Kr.
Gud skulle dømme Faraos ondskap,
og israelittene måtte stryke blodet fra
lammet de slaktet kvelden før de skulle
reise, på dørstolpene i huset de var. Slik
skulle de slippe dommen –påskelammet

skulle sone for deres delaktighet i
ondskap – og de skulle følge Gud ut i
ørkenen mot det lovede landet som Gud
før hadde gitt Abraham. På latin heter
utgang ”exodus”.
Israelsfolkets ørkenvandring er samtidig
en illustrasjon på vår situasjon i verden
nå som kristne. I dåpen blir vi kalt til å
gå ut av vår tids ”egypt”, og følge Jesus
mot det lovede land – Guds Rike som
kommer. Presten sier til dåpsbarnet:
-”Gud bevare din UTGANG- og din
inngang, fra nå og til evig tid-”. Dåpen
er påske-feiring, året rundt. Der blir vi
korsfestet og oppreist med Jesus Kristus,
- vårt offerlam tar vår syndestraff – og vi
kalles til å følge Jesus.
I påskeuken minnes vi dette særlig. Jesu
frelsesgjerning for oss i historien – en
gang for alle – er grunnlaget for vårt
håp og vår glede.Til lykke med å minnes
dette i hjem og menighetGOD PÅSKE (PESACH)!
Bjarne Imenes
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ETTER LÆRENEMNDA

d

Den norske Kirkes Lærenemnd har
avgitt uttalelse om skriftsyn og
skriftbruk – særlig med henblikk på
spørsmålet om homofilt samliv. Dette
er et viktig, men for en stor del et trist
dokument. Halvparten av nemndas
medlemmer har et skriftsyn som vil
tillate denne praksis i vår kirke. Dette
beklager vi sterkt, og vil sammen med
det overveldende flertall i de verdensvide kirker hevde er misbruk av Guds
Ord og vrang lære, som fører mennesker til fortapelse. ( -”Vet dere ikke at
de som gjør urett, ikke skal arve Guds
Rike? Ta ikke feil! Verken de som ....,
eller menn som ligger med menn, ......
skal arve Guds Rike”. 1. Kor. 6,9 m.m.;
her nevnes mange synder vi stadig må
leve i kamp med, og ikke forsvare).
Vi vil sammen med nemndas andre

halvdel deltakere hevde at dette skriftordet også utfra den totale Bibelske
sammenheng fremdeles er gyldig i vår
aktuelle situasjon. Gud er like glad i
alle mennesker, men ikke i alt vi gjør!
Vi må skille mellom person og sak i
denne viktige debatten! Ingen diskriminerer noen eller skal se ned på noen,
men å være kristen av Guds kjærlighet
gir oss ikke dispensasjon fra å si nei til
syndene, hvilket navn de etter syndefallet enn har.
Det alvorlige er at kirken er synlig splittet. Vi kan ikke tale med to tunger, der
Bibelen taler med en. Her er ikke det
ene syn like godt og ”respektabelt” som
det andre. Noen tar feil.
Dette må vi si og stå for i tiden som
kommer.
Bjarne Imenes

Det er viktig å vite at
konfirmasjonsgudstjenestene...
,

u

...ikke bare er for familien. Dette er hele menighetens fest. Derfor har vi sagt at
alle i familiene som vil være sikret plass, må sitte i benkene et kvarter før gudstjenestene begynner på søndag 30. april (samtalegudstjenesten) og søndag 7. mai
(konfirmasjonen) Det siste kvarteret ber vi om at menigheten for øvrig møter opp
og fyller de ledige plassene! Det må ikke være tomme benker i kirken i Sannidal
disse dagene! Velkommen til festgudstjenester!

s
Bjarne Imenes
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Min
salme
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Dette er hele teksten på salmen som falt meg
inn da jeg ble spurt om å skrive litt om min
salme. Syng lovsang hele jorden, syng lovsang
for vår Gud - er den norske varianten. Omnes
Gentes betyr egentlig alle mennesker og
er latin. Laudate, syng lovsang er en kraftig
oppfordring til oss alle. Salmen er lett sunget
og dermed egnet til å hjelpe oss alle til å gi
gehør til oppfordringen fra bibelen om å be til
Herren alltid.
Det er ikke lett å be til Herren alltid, de fleste
av oss lever i overflod som gjør at vi knapt har
noe å be om og hva skal vi finne på da? Noen
av oss har bedre tid enn andre. I klostrene
rundt i den vide verden ber og synger munker
og nonner seg gjennom salmene og store deler av bibelen etter et fast mønster. Opptil 7-8
ganger per dag møtes de i klosterets kapell
for å lovsynge. Aktive munker og nonner, de
som har praktiske oppgaver ved siden av å be
for oss som ikke alltid har/tar tid, ber færre
ganger per dag men minimum 4 ganger i tillegg til den daglige Messen. Vi som strever oss
gjennom et vanlig liv burde vel også ha tid til
litt lovsang, men så er det det å legge lista på
et realistisk nivå. Da er en salme som Laudate
fin. Vi kan la den surre i bakhodet hele dagen
mens vi gjør husarbeid, snekkrer, kjører bil,
eller mye annet. Vi blir oppfordret til å be til
Herren alltid, men er det noe vi trenger, vi som
lever i overflod? Deortodokse kristne bruker
Jesus-bønnen: Herre Jesus Kristus, Guds Sønn,
Miskunn deg over oss syndere. Gjenntatt og
gjenntatt og gjentatt, til de ber alltid. Og er det
noe mere vi trenger?

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum,
Sangen kommer fra Taize, hvor den nylig
avdøde frere Roger startet et felleskirkelig
klostersamfunn. Denne sangen og mange
andre meditative sanger har latinsk tekst.
(Kirke)latin er i mangfoldige århundrer brukt
som internationalt kirkespråk i den Katolske
Kirke. Den som har forvillet seg inn i den
katolske Kirken i Norge vil bli overrasket over
det store kulturelle mangfoldet. Fremdeles
brukes kirkelatinen ofte til Messens faste innslag, slik at asiatere, afrikanere, amerikanere og
nordmenn synger sangene som alle kjenner
fra oppveksten i hver sitt hjemland. En genial
ordning som den protestantiske frere Roger
gjorde tak i. Han gjorde kirkelatinen mere
felleskirkelig og Taizesangen er i dag brukt i
mange kretser. Hvis jeg ikke husker helt feil,
var det på en protestantisk videregående
skole i Nederland jeg hadde mitt første møte
med Taize-sangene.
Laudate omnes Gentes, Laudate Dominum
Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vår
Gud! Hele jorden, kanskje gjelder dette ikke
bare oss mennesker, men hva med resten av
skaperverket? Fuglene, blomstene, husdyrene
våre, gir vi de rom for å synge? Tar vi godt nok
vare på
skaperverket eller får fuglene snart ikke fram
et eneste pip til lovsang for vår Gud?
Regina Brajkovic
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Nesten som
et seminar
- sånn som
voksne har. Bare at
dette var mye morsommere.
Over tjue barn kom med sovepose under
armen og hadde et innholdsrikt døgn.
Med korøvelse - hyggekveld der mange
fikk vise sine talenter - med god mat
(ikke pølse og brød her, nei!) -

s instrumentu
h verksted (vi

e lager våre egne
g p å b ed rytmeinstrumenter)
og stille-og-lytte-samlinger.

Fader, du har skapt meg var temaet
som gikk igjen.
Og det hele ble avsluttet med kjempeCD- fest sammen
med foreldrene. Med
fortjent ros til alle
som har
bidratt til at
dette prosjektet ble en
virkelighet.
PS : Menighetsbladets utsendte
gikk glipp av et av høydepunktene
- polsk morgengymnastikk med
Robert. Men vi regner med at det var
en opplevelse.
Og har du ikke fått deg CD enda - så løp
og kjøp !!
Du finner den i kirken
- på menighetskontoret - eller du kan
ringe Torhild
35 98 95 35 eller
Mirjam 35 98 02 80.
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I fjor høst fikk vi brev fra en av
våre lesere - utflyttet sannidøl
Reinhart Enggrav. Han tipset oss om en
episode fra krigsårene.
“ Jeg legger ved en kopi som forteller om da Ivar Skarvang
fikk et spennende oppdrag av Torkell Tande.Han måtte i hast kjøre
prestefamilien til Strat. Det var en spennende tur som etterpå resulterte i
et forhør av daværende nazilensmann Moland .”
Vi er glad for tips og stoff fra våre lesere - og her kommer historien.

Torkell Tande forteller :
Vi hadde med oss gode “grenseboerbevis”. Vi
16. januar 1945 måtte jeg og min familie gå
var fra Kristiansand , bodde i Sankthansgaden
i dekning på gården Strat i Gjerstad. Denne
12. Vi het inspektør Thor Karlsen med hustru
dagen var jeg i en begravelse. Da jeg kom hjem
Randi og sønnen Jonas. Vi var på rekreasjon.
sier kona : Det har vært en telefon fra Oslo , de
Eigil Kristensen holdt kontakten med x-u. Det
sa bare ; kom dere vekk.
var fint skiføre den vinteren. Da “Jonas” fikk en
Årsaken var at en god sannidøl . Olaf Enggrav,
lei verkefinger kom dr. Høilund fra Kragerø ut
en av mine første konfirmanter to ganger
med penicillin og reddet fingeren.
hadde rømt fra arbeidstjeneste på Lista og
Sigrid Lindheim tok seg av prestegården, gode
nå var ettersøkt. Jeg hadde noen blanketter
naboer fjernet verdisaker og møbler, så da
som ga “ reisetillatelse “ til Oslo. Olaf kom til
lensmannen kom kunne han bare konstatere
rett adresse, men da han sammen med andre
at presten var “reist til Sverige” Kragerøpresten
jordbruksarbeidere i en buss til Østfold sto
måtte vikariere.
på Ankertorget i Oslo , ble det hele angitt og
Jeg skal aldri glemme 8. mai 1945 da jeg kunne
bussen kjørte til Victoria Terrasse. Han satt i
dra inn i bygda som fri mann og se det norske
enecelle i tre måneder, ble forhørt , fikk rapp
flagget på Linnomgårdene. Og så den første
over ryggen, men nektet å si noe.. Før jul
søndag i kirke , speiderne samlet med flagg
1944 meldte han fra at han ikke greide å tie
i spissen. Og så søndag i Kjølebrønd. Alle var
lenger. Etter å ha fått beskjed fra Oslo kjørte
samlet utenfor , varaordfører Erling Mørland
vi til Strat hvor foreldrene til Marie Skarvang
ønsket velkommen tilbake og vi sang “ Ja ,vi
bodde. Vi kom dit i mørke om kvelden. Da vi
elsker dette landet “
var vel kommet fram sendte jeg melding inn
Dette er hentet
til Oslo om at Olaf kunne snakke. Det eneste
fra historielagets
fengselsstyreren sa : Det var en merkelig
hefte - Sannidal i krigsårene
sokneprest. Så ble han overført til Berg
1940-45. Ivar Skarvang kan legge
fangeleir hvor han satt sammen med mange
til følgende opplysninger: Han var
gode nordmenn til krigen sluttet.
egentlig på vei til Skarvang gård med
På Strat hadde vi det rent for godt. Kari og
prestefamilien. De hadde fått lov til å
Torgrim visste ikke det beste de skulle gjøre
komme dit. Men da de kom til Langvann bad
for oss. Jeg har mange ganger siden tenkt på
Tande ham å snu. Han hadde begynt å tenke
hvor freidig det var slik å legge seg innpå folk. på at det på Skarvang var skolebarn, og mente
det var bedre å dra til Strat .
Kari sa : Dikkan kan få staua og staueloftet ,
Ikke lenge etter kom som nevnt lensmannen
så kan dikkan få melk og poteter og så får vi
til prestegården . Han traff Ivar og moren
korta. Så holder presten en andakt hver onsdag
Marie - og Ivar måtte svare for seg. “ Jeg
kveld og hver søndag formiddag” Opplest og
jugde hele tida “- sa han til Tande da de
vedtatt! Men at vi skulle bli der helt til 8. mai
traff hverandre etter krigens slutt.
tenkte vi ikke på da.
“ Det har jeg snakket med en
annen om” , sa Tande , “ så
det er helt greit .“
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MISJON

- en sak for menigheten
Sannidal menighet har et misjonsutvalg som høsten 2005
fikk i oppdrag av menighetsrådet å komme med forslag til et
misjonsprosjekt for menigheten.
Misjonsutvalget består av
Lars Jacob Moe, Anlaug Dobbe og Arnhild Mostad.
Forslaget som ble lagt fram for menighetsrådet var å støtte et prosjekt som
Det norske Misjonsselskap har i Thailand.
NMS deler inn sitt arbeide i 3 programmer.

I hvert program finnes flere prosjekter. Felles for alle prosjekter er at de
trenger økonomisk støtte.
Prosjektet “ Nådehjemmet i Bangkok”
hører inn under bistandsprogrammet.
Dette hjemmet tar imot gravide kvinner
som ikke har noe annet sted å gå. Abort
er ulovlig i Thailand og skammen får
mange jenter til å rømme fra familien til
en anonym tilværelse blant Bangkoks til
millioner mennesker. Nådehjemmet lever
virkelig opp til sitt navn. Mens familie og
samfunn fordømmer de unge kvinner,
møter de kjærlighet, omsorg og trygghet
for seg og sitt ufødte barn i kirkens hjem
for unge mødre. Flere av jentene er svært
unge når de kommer til hjemmet. Alle må
delta i matlaging, klesvask, husvask og
andre nødvendige sysler i sitt foreløpige
hjem. Staben hjelper også jentene med å
komme i kontakt med familiene sine. Det
er ofte enklere å komme hjem igjen etter

at barnet er født. Noen får også hjelp til
adopsjon, hvis det er den beste løsningen.
Vi har besluttet å støtte dette prosjektet
med minimum kr. 10.000 pr. år i tidsrommet 2006 - 2009.
Dette skjer ved ofringer på gudstjenester.
Første gang vi gjør dette er ved årsfesten
vår - 2. april . Da kommer områdeleder i
NMS Birgitte Bugaard Ørnes for å informere og inspirere. Videre har vi tenkt
at høst-takkefesten kan være en egnet
anledning til å fokusere på dette prosjektet.
Det dere gjorde mot en av disse mine
minste brødre - gjorde dere mot
meg.
Matt. 25,40.
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Israelstur november 2006

”UTGANG” ER BEGYNNELSE PÅ
VANDRING. Vi hører mye om ”
pilgrimsvandringer” i vår tid. Dette er
et gammelt begrep som er kommet på
mote igjen. Det er bra. Vårt liv er som en
vandring , og vi er pilgrimer – vandrere
på vei mot et mål.

TIL HØSTEN KAN DU FÅ VÆRE MED
PÅ PILGRIMSVANDRING til det eldste
målet : DET LOVEDE LAND Israel. Dette
er Bibelens egen historiske illustrasjon
på det å være menneske underveis; vi
venter på det fullkomne lovede land, når
Jesus (Messias) kommer igjen. Ennå er det
mye synd og ondskap i Israel som i andre
samfunn i verden, også her i Norge, men
Gud har like fullt utvalgt dette folket til å
være redskap for evangeliet.

Det er de enten de vet det eller ikke, og
også mange jøder begynner i dag å tro
på Jesus som Messias, slik det står om i
Bibelen. Sammen er vi da pilgrimer på vei.
Vi skal på turen i november besøke
mange av de kjente Bibel-historiske
stedene. Reise-leder blir Bjarne Imenes,
som har vært i Israel flere ganger tidligere,
og har mange kjente der.
Ansvarlig tur-operatør er Fokus Reiser i
Kristiansand.
Tidspunktet for turen blir 5. – 14.
november, med utreise fra Gardermoen.
Sett av tiden nå, og ta snart kontakt med
menighetskontoret og få brosjyre; den
er snart klar – så er du klar for en stor
opplevelse – underveis!

TAKK FOR MEGI det dette menighetsbladet leses har Bispekontoret flyttet meg til Lund menighet i
Kristiansand. Slik er det å være vikarprest
– nye steder og nye mennesker! På mange
måter er dette en berikelse – et privilegium å få møte så mange unge og eldre
i menighetene rundt i denne delen av
Bispedømmet vårt. Ulempen er å ta farvel.
Litt vemodig hver gang. Men det hører
med til livet og vandringen – underveis.
Jeg vil gjerne med dette få lov til å takke
alle dere i Sannidal jeg har fått møte
–hverdag og høytid- i denne perioden
siden sist sommer – det har vært en fin tid!
Takk til dere konfirmanter – det har vært
veldig artig å lære dere litt å kjenne! Takk
til medarbeiderne og menighetsråd – for
godt samarbeid og assistanse.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2006
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Lykke til med kollega Michael og familien
som snart kommer – ta vel imot dem; jeg
er sikker på det vil bli et fint samarbeide
fremover!
Husk på Jesus Kristus – Han som har gjort
alle ting nye for oss, og snart skal fullføre
det!
Sammen er vi på vei mot målet.
Beste hilsen Bjarne Imenes
13
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Telefon 35 98 40 00

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
14
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD
Utgitt av Sannidal Menighetsråd
Redaksjonskomite :
Kari Skarvang
Aslak Lofthaug
Elfrid Dobbe

DØPTE:
Sannidal kirke:
04.12.05 Juliane-Linnea Tybell Svenum
04.12.05 Victoria Rørholt Tranberg
22.01.06 Tage Johansson Nilsen
29.01.06 Erle Bråtane Bjørgan
05.02.06 Markus Søndergaard
19.02.06 Marte Andersen
26.02.06 Tobias Flaten Kjærra
26.02.06 Silje Mathea Brendtøy Isaksen

DØDE:
08.11.05
17.11.05

Tore Lønne f. 1923
Gunnar Romnes Ellingsen f. 1913

Menighetskontor i Kirkestua.
Kontortelefon : 35 99 21 97
Telefax : 35 99 22 60
B k i
til

09.11.05
09.11.05
11.11.05
26.11.05
30.11.05
16.12.05
18.12.05
04.01.06
17.01.06
20.01.06
07.02.06

Jon Otto Karlsen f. 25.11.1924
Aagot Eikenes f. 1920
Bjørg Myhre f. 1929
Hans Petter Otterhei
f. 1933
Magnhild Torsen f. 1925
Rigmor Margrethe
Tybring Andresen f. 1922
Bjarne Tønnesland f. 1934
Signy Cesilie Marie Barland f. 1938
Gunvor Svendsen, f. 1927
Reidun Gunnarsen, f. 1931
Else Bjørg Løvstad f. 1931

Prestesituasjonen.
Vi tar i disse dager farvel med
Bjarne Imenes som har vært hos
oss fra juli i fjor. Og det er med
vemod. Stort engasjement og en
tydelig forkynnelse har
kjennetegnet han. Og det
har vært en glede å bli
kjent både med han og med
kona Audveig . Lund menighet i
Kristiansand er heldige som får
“overta” Bjarne.Takk for godt
samarbeid!
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2006
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Samtidig gleder vi oss over at vi snart har
vår nye sokneprest Michael Wohlenberg
på plass. Det blir innsettelse i
Sannidal kirke 1. pinsedag
- 4. juni - kl. 11.
I mellomtiden vikarierer Harald
Gulstad som sokneprest her i
Sannidal. Noen enkeltgudstjenester
blir ved vikarprest Anne Turid
Apland.
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Velkommen
til gudstjeneste!
APRIL 2006
2.april 5.søndag i faste
Sannidal kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste
v/Bjarne Imenes/
Birgitte B.Ørnes
Presentasjon av
misjonsprosjekt
Sannidal kirkes barnekor
Årsmøte/årsfest på Mo
bedehus etter gudstjenesten.
Kveldsmat.
Helle og Sannidal
menighetskor
9.april Palmesøndag
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad
13.april Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl. 19.00
Gudstjeneste med nattverd
Harald Gulstad
14.april Langfredag
Hellekirken kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
Harald Gulstad
16. april 1. påskedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Harald Gulstad
17. april 2.påskedag
Kjølebrønd bedehus
kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad
23.april 1.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland

30.april 2.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste konfirmantene
Bjarne Imenes
Hellekirken kl. 18.00
Samtalegudstjeneste konfirmantene
Harald Gulstad
MAI 2006
7.mai 3. søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 10.30
og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Bjarne Imenes
Hellekirken kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Harald Gulstad
17.mai
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Harald Gulstad
Sannidal kirkes barnekor
21.mai 5.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland

Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland/
Nils Tore Andersen
JUNI 2006
4.juni 1.pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Innsettelsesgudstjeneste
Michael Wohlenberg
5. juni 2. pinsedag
Kjølebrønd bedehus
kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
11.juni Treenighetssøndag
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
18.juni 2.søndag etter pinse
Gautefallstevnet
Gautefall fjellkirke
25. juni 3.søndag etter pinse
Stangnes kl. 12.00
Fellesgudstjeneste
Levangsheia / Sannidal
Med forbehold om endringer.

25.mai Kristi Himmelfartsdag
Jomfruland kl. 12.00
Gudstjeneste - felles med
Kragerø
Harald Monsen
28.mai 6.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
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