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VELKOMM
Kristin
og Michael
Wohlenberg

o

E

Michael
Wohlenberg
og Harald
Monsen

n nesten fullsatt Sannidal kirke
var 1. pinsedag med på å ønske
vår nye sokneprest Michael Wohlenberg velkommen.
Det ble en høytidsstund for Sannidal og
Helle menigheter.
Høytideligheten startet med prost og den
nye sokneprest i prosesjon inn i kirken
sammen med to dåpsbarn og foreldre .
Ledsaget av vakker musikk ved Magnus

Kjøkkengjengen på
pinsedag
Dobbedal, saksofon, og Robert Czyz,
orgel.
Etter salmen “Kjærlighet er lysets kilde”
ble så Michael Wohlenberg tilsatt i sitt
nye embete av fungerende prost Harald
Monsen. Han leste tilsettingsbrevet fra
biskop Olav Skjevesland, og rettet også
egne velkomstord til Wohlenberg.
Monsen ledet forbønnen for den nytilsatte prest , og dåpshandlingen som fulgte
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MMEN!!!!
Kjersti
og Ellen

Ved kirkekaffen var det
velkomstord - og det vi husker
best er fire jenters selv-lagde rapp
- framført med sikkerhet og stil.
Ellen Stensvold - Kjersti Skarvang
Olsen - Ingeborg Eileen Pedersen
og Marianne Lofthaug hadde
dette å si til den nye presten :

Marianne
og Ingeborg
ble en fin innledning på vår sokneprests
gjerning i menigheten.
Prekenteksten denne 1. pinsedag var fra
Joh. 15. Der Jesus trøster sine disipler og
sier at Faderen skal sende en talsmann,
sannhetens Ånd, som skal være med dem
videre. Guds omsorg varer.
Under gudstjenesten medvirket også
menighetskoret.
Salmen “Den signede dag “ - velsignelsen
og de 3x3 klokkeslag avsluttet en fin
gudstjeneste.
Magnus Dobbedal og Robert Czyz fikk
varm applaus for vakker musikk.

VELKOMSTRAPP!
Velkommen, velkommen hit til oss ,
du kom i fra Selje og ikke fra Moss
Sannidal er et hyggelig sted
Vi synger og danser , kom og bli med !
Håper du trives og får det bra ,
vi alle roper høyt HURRA !
Til slutt så vil vi ønske deg
Lykke til på livets vei.

tKjellfrid Nyhus
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 – 2006

SAME0206 3

3

07-06-06 10:08:57

Hva
bruker vi

TIDEN

D

a jeg ble spurt om å skrive en
andakt til menighetsbladet i
Sannidal til pinsenummeret
tenkte jeg at det hadde vært passende å
skrive noe om Den Hellige Ånd. Men nå
da jeg skulle sette meg ned , falt øynene
mine to ganger på skriftstedet
“Ja , jeg kommer snart” Åp. 22:20 , og
da ble jeg minnet om noe som skjedde
rett før nyttår som jeg vil dele;
Det var svært kaldt ute, og vi hadde lagt
rikelig i ovnen før vi skulle gå til sengs.
Den kvelden hadde jeg glemt å ta opp
vannflasker til barna og måtte ned igjen.
Jeg ville se om jeg kunne legge mer ved
i ovnen, men den var full av god ved
som varmet godt. For sikkerhets skyld
kjente jeg på den malte treveggen et
stykke unna ovnen , og den var for varm
til å ta på ! Jeg så nærmere etter og så at
malingen hadde begynt å boble...
Da satt jeg opp et isolerende skjold, og
begynte å takke Gud for at jeg akkurat
denne kvelden måtte ned igjen og
oppdaget dette.
Jeg syntes dette var en underlig

til?
opplevelse, og tenkte kanskje det var noe
Gud ville si gjennom denne hendelsen.
I det samme jeg var åpen for å høre fra
Gud renner disse orda til meg; Det er
dette som skjer i verden i dag.
Det bobler som et sikkert tegn på at noe
skal skje snart, i verden i dag.
Hva bruker vi tiden til ? Hvordan
prioriterer vi hverdagen vår? Det er så
lett å bli opptatt av det som hører til meg
og mitt, og samle ting til oss selv. Hva sier
Gud ? Bibelen er tydelig på hva vi bør
gjøre for å bli spart fra fortapelsen og
komme til himmelen. Vi må tro på Jesus
som vår Frelser, for i oss selv er vi ikke
gode nok. Og vi bør hver enkelt spørre
Gud om det er noe i livet vårt som Han
vil vi skal gjøre annerledes.
Vi vet lite om hva som skal skje i morgen,
men vi vet at Gud ønsker å gi av Den
Hellige Ånd til nettopp deg som leser
dette , i dag.
Nå er det akkurat ett år siden min far
brått døde. Noe han ofte sa var at vi må
ha vår sak oppgjort med Gud og med
hverandre. En god leveregel.
Brita Moen Lofthaug
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PRESTENS HJØRNE

SKATTER
på loftet

e
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mine 10 år i Selje prestegård har
jeg ryddet mye i uthusene (det
hører 6 uthus til prestegården)
og i hagen (det er en stor hage), og i
kjelleren og på loftet i presteboligen (det
er et stort loft på 160 kvm grunnflate).
Så ryddig som nå har det ikke vært på
loftet på minst 200 år, tror jeg (huset er
fra 1782). Her på loftet var det gamle
sokneprestarkivet som for 2 år siden ble
sendt til riksarkivet i Bergen. Jeg fikk i
oppdrag å se igjennom det som ble igjen;
om det fantes flere arkivsaker. Og jeg
fant flere skatter: En prekensamling av
ukjent alder. Den ligner litt på den gamle
messeboka av 1573 som ligger i safen
i prestegården, med innskrift fra 1614.
Dessuten fant jeg 2 Bibelutgaver fra 1647,
med innskrift av sokneprest Jacob Stud
i Selje fra året 1650. Og en ”Huus- og
- Reyse- Bibel” fra 1738, med innskrift
av sokneprest Schmidt fra 21.desember
1782. Kanskje hadde presten fått denne
Bibelen som julegave, eller som gave
til innflytting i ny prestebolig? Den
har ligget på loftet i sikkert 100 år.
Prestefamiliene har nok hatt andre Bibler,
og derfor ble de gamle Biblene glemt.
Det å finne igjen en gammel Bibel føles
som om å ha funnet en skatt. Men hver
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Bibel er en skattekiste i seg selv: Med
uendelig mange spennende fortellinger,
med vakker poesi og ærlige bønner. Og
Bibelen inspirerer også utenfor kristne
miljøer: For eksempel ligner den kjente
Secret Garden-sangen ”You raise me
up” på de bibelske salmene. Den er
kanskje skrevet som en vanlig sang om
vennskap og kjærlighet, men for meg
virker den tydelig inspirert av Bibelens
salmebok. Den blir nå mye brukt i kristne
sammenhenger.
Bibelen er en viktig vei for å bli kjent
med Jesus Kristus. Og Jesus er veien
til Gud: ”Jeg er Veien, Sannheten, Livet.
Ingen kommer til Far uten gjennom meg”
(Joh 14,6).
Også dere kan finne skatten i bokhylla
eller kanskje på loftet: Bibelen, Guds
skattekiste er full av kjærlighetsbrev til
oss. Med budskap om Han som er Guds
levende ord og Guds synlige kjærlighet.
”Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng
aldri ned.
Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos
og fred.”
(fra salmen ”No livnar det i lundar”.
Salmebøkene våre er også skattekister)
Hilsen Mecky Wohlenberg
5
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Min
salme
Påskesalmene er vidunderlige. Her er
det mye og hente både for troen og
tvilen.

Da jeg ble spurt om å skrive litt til denne
spalten, svarte jeg ja. Det skulle jo ikke
bli så vanskelig å skrive om en salme
som er min, tenkte jeg. Men vanskelig er
det, for jeg oppdager at jeg ikke har en
favorittsalme.
For det første er salmetekst og salmetone
for meg ofte så tett bundet sammen at
det like godt kan være tonen som teksten
som taler til meg.
For det andre finnes det så mange salmer
til hver kirkeårstid. Og da lever jeg meg
inn i disse slik at jeg vil kunne si: ”en av
påsketidens salmer er min.” Det samme
vil jeg kunne si om pinsetiden, juletiden,
åpenbaringstiden og sommertiden, eller
nattverdsalmer og dåpssalmer.
For meg er det blitt slik at salmene
i salmeboken henger sammen med
prekentekstene i kirkeåret, derfor vil
”min salme” ofte være knyttet opp til
kirkeårstid.

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold!
Nå ligger graven midt i gudshaven,
midt i gudshaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden, død er døden,
død er døden som syndens sold.
Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder, Herren vi møter,
Herren vi møter med lovsang ny.
Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
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Så er vi i skrivende stund
inne i de viktige 40 dager før
Kristi himmelfart. Denne tiden
brukte Jesus til å sette sine
disipler i stand til å forstå
det som hadde hendt ”etter
skriftene”. Etter dette sier vår
trosbekjennelse om ham: ”fór
opp til himmelen, sitter ved
Guds, den allmektige Faders
høyre hånd,.....”
Hva gjør han der ved
Faderens Høyre hånd.?
Til dette sier Lina Sandell
så vakkert og trøsterikt i
salmen vi alle kjenner: ”O
Jesus, åpne du mitt øye”.
I vers to lyder det slik i en
moderne oversettelse:
Jeg har en bror
som ved Guds side
vet om min sak og
ber for meg.
Jeg har en nådestrøm
så vide
/: som himlens
hvelving
strekker seg. :/
Så har han seiret over
døden, - gitt meg et håp
om evig liv og seier i
eget liv - tross motgang
og nederlag. Og inntil
da ..... har jeg en bror
ved Guds side som vet
om meg og ber for
meg. For meg!! Det er
hva det handler om!!

SKRIFTEN
på veggen...

I forrige nummer fortalte vi om
greske og hebraiske tegn som
dukket opp under restaureringen
av prestegården.
Nå har vi fått tydet dem.
Mecky Wohlenberg fant at den
hebraiske teksten (som leses fra
høyre til venstre) var fra Salme 23;
Herren er min hyrde, jeg mangler
ingen ting.
Den greske teksten er fra Johannes
evangelium; Han skal vokse, jeg
skal avta .
Gode bibelord å ta med seg.

Bernt Olav Karlsen
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SNØEN

som falt - i år...
Snøen lava ned over Sannidal i vinter og
mange lurte nok på om det blei vår i år.
8
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Men visst skal våren komme! og
med den “nyspretta” konfirmanter.
Her prøver de kapper i våpenhuset, bivånet av Harald prest.

Og så var det 17. mai - med
bekransning av bautaer og unge
talere; Camilla Wilhelmsen,
Anne Marte Naas og Elin Køhler.
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Kvinneforeningen
i Sannidal står fremdeles på med sine
misjonsmøter en gang i måneden.
Det er blitt tradisjon at Mo eldre kvinneforening innbyr Kjølebrønd og Kil
kvinneforening til en samling i Mo
bedehus i april hvert år.
Her ser vi noen glimt fra de to siste
samlingene. I år hadde vi besøk av
misjonær Helene Trydal fra Gjerstad.
Hun fortalte fra sitt arbeid på Madagaskar. I fjor var det vår egen prest
Bernt Olav Karlsen sammen med oss.
Han gleda oss med tale og mye vakker sang.
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Giro
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ALBIN
på møte i
menighetsrådet.

Etter at møter i nemnder og råd er blitt åpne for
alle, møtte jeg opp i menighetsrådet. Da det tok
mye tid før matpausa, bemerka jeg dette ved
å bjeffe. Men da gjorde formannen oppmerksom på at tilhørerane ikke hadde
talerett.
Jeg tok meg da en lang lur og våkna
først ved siste sak, som var rådets
bidrag til godt og tjenlig vær for
sommeren. Herom blei det stor
uenighet om værmerket; Eik
føre ask blir plask. Ask føre
eik blir steik. Eller var det
motsatt?
De blei ikke enige. Menighetsrådet blei delt på midten , og
fikk leve med dette.
- I likhet med
Lærenemnda i en
annen sak.
På grunn av tidsnød blei
matpausa utsatt til neste møte.
For meg blei møtet en fiasko.
Albin.
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Dette er en historie om fire mennesker kalt,
Alle, Noen, Enhver og Ingen.
Det var et viktig arbeide som skulle gjøres,
og Alle var sikker på at Noen skulle gjøre det.
Enhver kunne ha gjort det, men Ingen gjorde det.
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Noen ble sinte på grunn av dette,
for det var Alle’s jobb.
Alle trodde Enhver kunne utføre det,
men Ingen forsto at Alle ikke ville gjøre det.

H
A
gl

Det endte med at Alle bebreidet Noen
da Ingen gjorde hva Enhver kunne ha gjort.
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I Sannidal menighet blir mye jobb gjort - fordi det er mange
mennesker som har glede av å gjøre det som er nødvendig . For
å strukturere arbeidet bruker vi en del utvalg og komiteer , og
det kan være nyttig å vite hvem som steller med hva i menigheten. Så her har dere listen.
Prostirådet: Ole Wastøl
Hovedoppgaven her er menighetenes
fellesprosjekt - Gautefallkirken

annen servering ved familiegudstjenester
og andre arrangementer. Mange gjør en
VIKTIG jobb her!!

Økonomiutvalg: Olav Bråtane,
Marit Skarvang, John Kristian Stranden
- setter bl.a.opp budsjett for menighetens
virksomhet

“Blomsterpikene”: Kontaktperson er
Elfrid Dobbe.Når alteret og bordet i våpenhuset er pyntet med blomster er det
fordi 10 “blomsterpiker” har sagt seg villig til å gjøre dette en måned av gangen.

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:
Lars Jacob Moe - organiserer fasteaksjonen der konfirmantene samler inn
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Familiegudstjenesteutvalg:
Mirjam Pedersen, Sigrunn Bråtane,
Torhild Barland og Anne Vollebæk
Lofthaug - bistår presten i arbeidet med
familiegudstjenestene. Har bl.a innført
fast tur etter gudstjenestene - til stor
glede for mange.
Utvalg for samarbeid menighet/misjon: Anlaug Dobbe, Lars Jacob Moe
og Arnhild Mostad - Har satt i gang et
fireårig misjonsprosjekt der Sannidal menighet støtter et hjem for ugifte mødre i
Thailand
Hallo Kragerø: Olav Tveitereid - vara
Abraham Sørdalen - lokalradioen som
gleder mange
Bevertningsgruppene: Anlaug Dobbe
er kontaktperson og setter opp lister
for hvem som sørger for kirkekaffe og
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 – 2006
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Ansvarlig for bokbordet i kirken: Hanne
Naas - begynner i “jobben” høsten 2006
Utsmykningskomite: Ingebjørg Moe,
Torgunn Sunde og Anne Rinde - har bl.a
vært konsulenter ved innkjøp av benkeputene i kirken
Besøkstjenesten: Elfrid Dobbe og
Marit Halvorsen - disse er i oppdrag og
kan kontaktes både av deg som ønsker
å være med på dette og deg som vet om
noen som trenger et besøk
Kragerøkirkenes trosopplæringsutvalg: Tom Einar Andersen - utvalget har
utarbeidet forslag til prosjekter for å få
statlige trosopplæringsmidler. Har ikke
lykkes med dette så langt, men jobber
videre for lokal trosopplæring.
Konsertutvalg: Robert Czyz,Thor Lien
og Kari Skarvang jobbe for flere musikkarrangementer i
kirken.
15
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KRETSBANNERKONKURRANSE
22–23.4.2006

Helga 22.–
23.april
ble alle
patruljer
i Grenland
krets invitert til
kretsbannerkonkurranse på Jarseng. Det ligger
på østsiden av Porsgrunn. I år var
det Porsgrunn FA og Porsgrunn FSK tur til
og arrangerte den. Det var til sammen 16
patruljer son stilte.
Fra Sannidal stilte det opp en patrulje,
Bever, den besto av: patruljefører Ruben
H. Eikeland, Jørund Skarvang Olsen, Espen
Gjernes, Lars Jakob Paulsen og Sigmund
Stensvold.
Konkurransens innhold og reglement ble
satt nesten opp etter son som det blir satt
opp på NM i speiding.
På lørdagen ble konkurransen åpnet klokka
13.00. Etter det starta det en rundløype der
vi konkurrerte i praktiske oppgaver, det var
ti poster til sammen som inneholdt alt fra
samarbeids oppgaver til knuter og livline
kasting.
Når vi var ferdig med den lagde vi oss middag. Klokka 19.00 fikk vi utdelt en hemmelig oppgave, og siden vi var på en gammal

golfbane
hva var
vel ikke
noe mer
naturlig enn å
lage en golfkølle
og en peg (en liten
trepinne som man setter
golfballen på). Oppgava skulle leveres
klokka 09.30på søndagen. 21.30 var det leir
bål med tomatsuppe og TV programmet
”Alltid beredt” fra landsleiren i sommer.
Søndagen starta med en St. Georgs gudstjeneste klokka 11.00. St. Georgs dagen blir
markert av alle speidere over hele verden,
til minne om det St. Georg gjorde.
Etterpå var det en liten rundløype på ti
spørsmål som skulle besvares.
Så var det pakking mens lederne la
sammen poenga. Ca. klokka 15.00 var det
premie og NM-plasser som skulle deles ut. I
år var det fire patruljer som kom til NM.
Vår patrulje kom på 2. plass og kom derfor
også med til NM. NM er i Lillestrøm den
16–18.6. Og hvis det er noen firmaer eller
bedrifter som har noe de kan sponse oss
med, sier vi ikke nei til det. Kontakt oss på
telefon: 35 99 09 20.
M.v.h. Ruben Eikeland
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I min Fars hus ...
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Telefon 35 98 40 00

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
18
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Redaksjonskomite :
Kari Skarvang
Aslak Lofthaug
Elfrid Dobbe

DØPTE:
Hellekirken:
09.04.06 Ola Didrik Rød Lunden
09.04.06 Hanna Therese Dobbe
09.04.06 Aurora Kjærra Williams

Menighetskontor i Kirkestua.
Kontortelefon : 35 99 21 97
Telefax : 35 99 22 60
Bankgironummer til
menighetsbladet: 2655 30 15439

Sannidal kirke:
30.04.06 Ken Tommy Sørdalen
30.04.06 Matheus Wang Baksaas
30.04.06 Celina Lundin Nesstrand

DØDE:
02.03.06
06.03.06
07.04.06
15.04.06
23.04.06
24.04.06
01.05.06

Ragna Fjellheim
Aslak Rinde
Nora Petrea Kristiansen
Anna Ehnebom
Finn Norman Johansen
Borghild Håvet
Hilda Thon Behring

Menigheten
skal på tur !!!

Vi reiser til Fjordglimt leirsted
26-27.august og ønsker deg velkommen med - uansett alder.
Turkomiteen består av
Mirjam Pedersen Kersti Andersen Gunnar Naas ...som sitter blant hvitveis på Jomfru- Anlaug Dobbe og
land - på bladets førsteside - er ett år Elfrid Dobbe.
gamle Andrea Novik Gulstad. Hun har Påmelding til
også tatt seg en liten tur i kirken vår Elfrid Dobbe for å gjøre seg kjent (side 17).
tlf. 35 99 21 33 Blomsterdiktet på førstesida er
930 83093 innen
skrevet av Kjersti Skarvang
15. august.
Olsen.

Den
unge damen ...

Vi sees !
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Velkommen
til gudstjeneste!
JUNI 2006

AUGUST

18. juni 2.søndag etter pinse
Gautefallstevnet
Gautefall fjellkirke
kl. 12.00
Gunnar Prestegård

6. aug. 9.søndag etter pinse
Fellesgudstjeneste
med Frikirken
Se annonse i
lokalavisa

25. juni 3.søndag etter pinse
Stangnes kl. 12.00
Fellesgudstjeneste
Levangsheia / Sannidal
Michael Wohlenberg

13. aug. 10.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

JULI
2. juli

9. juli

4.søndag etter pinse
Sannidal kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

20. aug. 11.søndag etter pinse
Sannidal kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
27. aug. 12.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland
26-27. aug. Menighetstur
Fjordglimt leirsted
Michael Wohlenberg
Se omtale forrige side
Med forbehold om endringer.

5.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland

16. juli 6.søndag etter pinse
Sannidal kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland
23. juli 7.søndag etter pinse
Sannidal kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland
30. juli 8.søndag etter pinse
Sannidal kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Grafisk produksjon: RLF • Trykk: Alf Jacobsens Boktrykkeri AS, Brevik
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