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67. ÅRGANG

Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus?
Du kunne i det minste valgt en hest!
Du gjorde deg så ussel og så liten
Da folkemengden ville lage fest.
Hvorfor valgte du en tornekrone, Jesus?
Du kunne fått en gullkrone så fin,
For folkemengden ropte: Hosianna, velsignet konge!
Sjansen var jo din.
Alt kunne blitt så annerledes, Jesus.
Takk at du ikke tenker slik som vi!
Du kom med annet oppdrag hit til jorden:
HVER UNDERTRYKT OG FANGET SKAL BLI FRI!
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PRESTENS HJØRNE

Fra krybben til
korset gikk veien for deg

F

ør jul fortalte jeg på denne
plassen om Mia-esel fra
nabogården, og eseldyr i Bibelen.
Mens jeg skriver dette nå nærmer
vi oss påske. I tankene våre følger vi
Jesus på veien til korset. Esler var med
Jesus på denne veien: Først måtte Maria
og Josef flykte med Jesusbarnet til Egypt.
Antakeligvis hadde de med seg et esel.
Senere vokste Jesus opp i Nasaret hvor
snekkeren Josef sikkert også hadde et
esel ved sitt verksted. Esler er sterke dyr
som tålmodig bærer tunge byrder. Da
Jesus som voksen ble døpt av døperen
Johannes, sa Johannes: ”Se der er Guds
lam som bærer verdens synd”. Vi kan også
oversette med ”Se der Guds offerdyr og
Guds lidende tjener”.
På palmesøndag red Jesus på et esel
til Jerusalem for å oppfylle profetordet
fra Sakarja om Guds hemmelige prins
som skulle komme. På langfredag døde
Jesus på et kors, derfor kan han tilgi våre
synder. På påskedagsmorgen stod Jesus
opp igjen fra graven. Han lever, han vet
om alt som er vondt. Usynlig vil han følge
oss på veien. Han vil hjelpe med å bære
våre byrder. Alt kan vi fortelle til ham.
Selv om det ikke alltid blir som vi håper,
så tror jeg at Jesus alltid kommer inn i
situasjonen når vi ber. Han som ble båret
av et esel, han vil bære oss.
Fredagskvelden før palmesøndag er

det påskevandring på samfunnshuset.
Da kan dere hilse på Mia-esel igjen. Her
er en bønn fra en eselandakt (fra boken
”Selskinnet – Meditasjoner i keltisk
tradisjon” av Annie Heppenstall-West,
Verbum forlag):
Kristus, du som fremdeles bærer
våre byrder,
Kristus, du som led i ydmykhet,
Kristus, du som er fredens konge,
la meg tjene deg med glede, slik du vil.
Eyvind Skeie har skrevet juleverset som
overskriften er tatt fra (fra salmen ”En
krybbe var vuggen”, Norsk salmebok
nr.64). Han har også skrevet denne
påskesalmen (Norsk salmebok nr.137):
Hosianna! Syng for Jesus, syng for
kongen uten prakt.
Se, han rider på et esel slik profeten før
har sagt.
Hosianna! Det er påske. Jesus drar mot
død og grav.
Ydmyk, for å tjene andre, legger han
sin allmakt av.
Jeg ønsker dere alle
en velsignet påsketid
hilsen Mecky Wohlenberg
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HELLEKIRKEN

Messehagel

S

øndag 14.januar tok Hellekirken i bruk en storslått gave.
Bodil Lia Kristensen har laget
en messehagel til bruk for
prestene under gudstjenesten.
Tidligere har hun også laget alterteppet
som henger i kirken, og disse to kunstverkene danner nå en helhet. Vi ønsker
å plassere messehagelen slik at den blir
synlig for alle også når den ikke er i bruk,
for dette er kirkekunst av høy kvalitet!
Gaven ble overlevert under gudstjenesten, og Bodil orienterte selv om farger,
materialer og symbolikk. Applikasjonene
er satt sammen til en fortelling, og hvert
felt viser til tekster fra Det Nye Testamentet. Hvert minste sting og symbol er
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vel gjennomtenkt før det er sydd på og
plassert. Messehagelen har grønt som
hovedfarge, dessuten finnes innslag av
gull og hvitt. Grønn er håpets farge og
kan brukes i forbindelse med gudstjenester hele året.
Bodil Lia Kristensen har vært alene om
design, fargevalg, materialvalg og produksjon. Stiftelsen Hellekirken har søkt
biskopen i Agder og Telemark om den
nødvendige godkjenning.
Hellekirken har med dette fått en gave
av stor verdi, både økonomisk og kunstnerisk. Dette hadde vi ikke klart alene, og
vi er svært takknemlige for denne store
gaven fra Bodil Lia Kristensen.
Bjørn Vidar Bråthen
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akk for anledningen til å
tenke igjennom om jeg har en
favorittsalme. Jeg har mange, når jeg
tenker etter. I noen perioder av livet
får enkelte salmer nytt liv. Lovsanger er
lett tilgjengelige og fyller hjertet når jeg
kjenner at det er mye å takke for og det
meste er lystbetont. Andre ganger kan de
salmene som er mer mollstemte og har
elementer av klagerop i seg, stemme mer
med hjertets språk. Men heldigvis er det
ikke enten eller. Dagene skifter jo med sol
og skygge, om det ikke er de helt store
omveltningene hele tiden. Jeg er veldig
glad i salmer og sanger. Både de som ”alle
kan” og mange som er ukjente for noen.
Den jeg velger som min salme her er nok
ukjent for flere. Den står på nr 27 i ”Salmer
97”, som jeg synes rommer mange skatter
av nyere salmer. Den er skrevet av Holger
Lissner, og oversatt av Eivind Skeie i 1991.
Erik Sommer har laget melodien. Vi sang
den ofte i gudstjenesten i den menigheten
jeg kommer fra i Oslo. På min første dag
som sokneprest i Fossum menighet for 8 år
siden kom jeg inn i kirkerommet og måtte
bare synge den salmen - som en bønn
for den tjenesten jeg skulle inn i, og for
menneskene som bodde der. Jeg var alene
i kirken og gjennom vinduene så jeg alle

blokkene og nærmiljøet som denne kirken
var plassert i.
Gå gjennom byens lange, rette gater, du
sommerlyse Hellig Ånd.
Stryk ømt henover slitte, grå fasader, og
rør de trette smilebånd,
Så troen gror og håpet bor, der dørene
blir åpnet for de andre.
Lås porter opp når kveldene blir sene,
septembermilde kjærlighet.
Ja, syng om Gud for dem som er alene, og
dem som kjenner bitterhet,
Så triste ler og blinde ser at livet vekk er
stadig verdt å leve.
Blås ny luft over byens torg og plasser, du
vinterklare sannhets ånd.
Treng inn i maktens grå kontorpalasser,
og tenn oss med Guds milde hånd.
Så denne by med lys på ny kan smykke
seg i glede til hans komme.
Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.
Forkynn at Jesus Kristus når han
kommer, vil gi oss liv, slik han har sagt!
Så vi går ut i tro til Gud og lever uten
frykt i nådens sommer.
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Denne salmen minner meg om
at vi ikke er alene. Vi tror at Gud
er nær oss med sin Hellige Ånd.
Og fordi Den hellige Ånd er en
livgivende kraft, kan vi tro på at
noe kan bevege både hjerter og
fellesskap.
Når noen opplever at de
holder motet oppe når ting er
vanskelige, når noen kjenner
troen og frimodigheten gløde,
når noen sier, ”noen var der
for meg”, når noen snubler
fram til nattverdbordet for
første gang, når fellesskapene
i kirken favner vidt, når... Ja,
da er Guds gode, Hellige Ånd
virksom.
Jeg er glad i byen, selv
om jeg nyter de landlige
naturskjønne omgivelser også.
Salmen sier meg også at vi kan
tro at Gud er der menneskene
lever sine liv, også bak de
”slitte grå fasader”, slik vi ofte
forbinder med byer. Jeg er glad
i mennesker, og tror at Gud
ved sin hellige Ånd kan gjøre
under og skape både ny kraft
og visdom. Både i den enkeltes
liv, i våre fellesskap og i byens
og bygdas kultur og politiske
liv. Og i mitt liv. Derfor ber
jeg om at den skal blåse:
du sommerlyse Helligånd,
septembermilde kjærlighet, du
vinterklare sannhets ånd, du
vårens yre skapermakt! Alt dette
til tro og liv!
Bente Heibø Modalsli
Prost i Bamble prosti
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2007
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Påskevandring
Sannidal
Samfunnshus
Fredag 30. mars
kl. 19.00


Opplev påskedramaet -fra inntoget
i Jerusalem til oppstandelsen .

Vårkonsert
Sannidal kirke
Fredag 27. april
kl. 18.00


Sannidal kirkes
barnekor


Juntos
- Sannidal
Soul Children


Menighetskoret


Felles-sang
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Besøk hos Dagfrid og Stig

I BOLIVIA

E

tter 18 timer i lufta og mellomlanding i London og Miami landet
vi på verdens høyeste flyplass,
El Alto like ved La Paz. La Paz
er verdens høyest beliggende
hovedstad, mellom 3250 og 4000 meter
over havet. På flyplassen ventet Stig, Olav
og Ragna tålmodig mens vi fikk registrert
at all bagasjen som vi hadde sendt ikke var
kommet. Den kom heldigvis dagen etter og
12 kg brunost gikk gjennom tollen fordi
holdbarhetsdatoen var ok. Veien fra flyplassen til La Paz går slik at man får en flott
utsikt over byen. Vi kjørte gjennom sentrum
og førsteinntrykket av trafikken var kaos,
men vi kom greit gjennom, Stig har blitt
vant med det i løpet av det halve året de
har vært der. Huset til Dagfrid og Stig ligger
i bydelen Achumani, et område der det
bor relativt velstående mennesker. Noe av
det som føltes litt ”ekkelt” var å oppleve
kontrasten mellom fattig og rik, ti minutters
gange unna i handlegaten San Miguel satt
tiggerne og var glad om de fikk en Boliviano (80 øre).
Marked i Bolivia, enten inne i sentrum eller på torsdag eller søndag oppe på kanten
der fattigbyen El Alto starter er en opplevelse for en nordmann. Det er ingen stor
overdrivelse å si at man kan få kjøpt alt der
for nesten ingenting sett med norske øyne.
En sentral del av Misjonsalliansens arbeid
i Bolivia er mikrokreditt. Dette har de organisert ved å opprette en søsterorganisasjon
som heter Diakonia Frif. Vi fikk være med på
besøk til to av lånekundene, en treskjærer
og ei dame som organiserte innkjøp av
garn til damer som strikket. De strikkede
varene sørget hun for å markedsføre. Vi var

BOLIVIA

der sammen med en gjeng
norske frivillige legestudenter (volontører) som
skulle arbeide en periode
ved forskjellige institusjoner,
barnehjem og sykehus.
Et av høydepunktene, både opplevelsesmessig og i meter over havet, var en tur
til Combaya for å bli orientert om bistandsprosjekter som Misjonsalliansen driver
der. I en landsby som ble betegnet som noe
av det fattigste man visste om i området,
støttet Misjonsalliansen bygging av ny
skole og et potetlager. Sammen med oss var
noen ungdommer fra Salem på Bryne som
hadde samlet inn 30 000 kroner til nettopp
potetlageret, så for dem var det en spesiell
opplevelse å se hvordan pengene de hadde
samlet inn ble anvendt. Etter at flere av lederne i landsbyen hadde holdt takketaler fikk
vi servert smaksprøver på potetene som var
dyrket i området. Vi var jo midt i potetens
opprinnelsessted. Alle bistandsprosjekter
som Misjonsalliansen driver foregår i nært
samarbeid med den lokale kommunen. Misjonsalliansen gir penger til innkjøp av materialer, mens arbeidet utføres på dugnad.
Det gjør at innbyggerne får et eierforhold
til det de bygger opp. Vi var også i Combaya
sentrum der det ble bygget på ny skole, og
i landsbyen Posiposi hvor rent drikkevann
var Misjonsalliansens prosjekt. På heimveien
kom det en regnskur som gjorde veien glatt,
og en av bilene var bare centimeter fra å
kjøre i den visse død, en skråning på flere
hundre meter. At det var en englevakt som
stoppet den i tide var følelsen vi satt med
der og da.
Inntrykkene fra Misjonsalliansens arbeid
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er at de setter diakoni og nestekjærlighet i
sentrum og i samarbeide med evangeliske
kirkesamfunn i Bolivia ønsker de å bevisstgjøre de kristne på dette. Det arrangeres
søndagsskoler, kurs, ungdomsleirer og kor.
Frivillige fra de samarbeidende kirkene er
viktige medspillere i dette. Et eksempel er
arbeidet blant skopusserfamiliene. Skopusserne havner nederst på den sosiale
rangstigen i Bolivia. De lever et hardt liv i
gatene og skjuler skammen og ansiktene
bak masker og tørklær.( Se bilde) Kirken
har jobbet for å skape samlinger hvor skopusserne kan møtes, uten masker i et kristent fellesskap. I alle ledd av arbeidet ønsker
Misjonsalliansen å ivareta hele mennesket,
deres fysiske behov, men også behovet for
fellesskap og nærvær med Gud.
Julefeiring i Bolivia er en god del forskjellig fra det vi er vant til, men vi hadde både
ribbe og riskrem og annet snacks som
hører julen til, så den siden var tradisjonell
for oss. ”Sjefshushjelpen”Angelica hadde
sørget for innkjøp av ribbe på markedet
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og hennes lokalkunnskap sikret at det var
kontrollert for trikiner. På gjestehuset Casa
Allianza der Stig har begynt å jobbe nå
etter jul arrangerte de tre norske familiene
sammen med gjestene som var der i julen
julegudstjeneste. For oss ble det spesielt, for
vårt sjuende barnebarn, Jan ble døpt.( Se
bilde s.15) Han ble født mens vi fløy over
Nordsjøen på vei til Bolivia. Før jul dukket
det opp julemarkeder både her og der, og
det var pyntet med figurer av den gode
hyrde i midtrabattene og diverse pynt andre
steder, men julegater som vi er vant til så vi
ikke. Julaften var alle butikker åpne til sent
på kveld, men første juledag var det meste
stengt. Bolivia er sterkt preget av at den
katolske kirken har en dominerende plass i
det religiøse liv.
Heimturen gikk greit, men vi fikk en drøy
times forsinkelse i Santa Cruz fordi vi måtte
vente på tankbil med flydrivstoff. La Paz
ligger så høyt at de ikke kan lette med fulle
tanker.
Sigrunn og Olav Bråtane
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KORGLEDE
i Sannidal

D

KOR??

NIGHETS

L ME
SANNIDA

vel ikke måle oss med de yngre, men vi
et er en sann fryd både å se
håper da at også vårt bidrag oppleves
og høre hvordan barnekomeningsfylt og er til glede for folk som
rene i Sannidal utfolder seg.
hører på.
Mye ungdommelig sjarm og
Til denne tid har vi ikke manglet oppspontanitet - og dyktige ledere
drag. Foruten å synge i kirken er vi
- bringer glede til mange.Takk for det.
også rundt på forskjellige andre steder
Men også for folk som er kommet litt
i distriktet; fra Skarbo
lenger opp i årene er det
LAUDATE??
i øst til Stangnes i vest;
muligheter for å komme
fra Gautefall i nord til
sammen og synge.
Jomfruland i sør. Det er både hyggelig og
Både Sannidal, Helle og Levangsheia
avvekslende.
hadde tidligere egne menighetskor. Noen
Nå etter påske reiser vi forresten en
ganger slo vi oss sammen. Da ble vi gantur til Polen, med dirigenten vår som
ske mange og det var lett å synge.
lokalkjent guide. Det ser vi fram til med
Av forskjellige årsaker er tallet på koforventning.
rmedlemmer gått tilbake de siste årene,
Som du forstår så kan det å delta i koret
men fremdeles er vi en gruppe som komvårt både by på et trivelig sosialt
mer sammen og øver en gang i uka. Med
fellesskap og en
innlagt kaffe- og pratepause er “tonen”
KATEKIS
del fine
både fin og avslappet på øvelsene og
MUS??
opplevlatteren sitter løst, samtidig som vår unge
elser ellers.
dirigent, Robert Czyz , vet å holde oss i
tømme. Vi må vel si at vi rett og slett ser
Men - vi skulle så gjerne vært litt flere. Et
fram til disse øvelseskveldene våre.
lite kor er ganske sårbart.
Hva sjarm og spontanitet angår , kan vi
Det gir trygghet å være flere sammen. Vi
8

SAME0107 8

in
og
n
bl
ka
sp
ka
ti
D
n
m
fr
n
lit
vu
h
fo
ka
er
så
in
in
du
o

R

19
el
“p
op
d
ga
ar

D
V

K
E
A
a

SA

06-03-07 16:02:29

El

g

e

t

SANNIDA
L MOTET
T-KOR??
innser
også at gjennomsnittsalderen i koret nå er
blitt relativ høy. Antallet kormedlemmer
kan fort bli ytterligere redusert og da
spørs det hvor lenge vi i det hele tatt
kan fortsette , hvis det ikke kommer et
tilskudd av nye krefter.
De siste årene har koret gått under
navnet Sannidal, Helle og Levangsheia
menighetskor. Alle de tre stedene er
fremdeles representert i koret, men
navnet oppleves som litt misvisende og
litt tungvint pr. i dag.Av den grunn har vi
vurdert et navnebytte. På siste årsmøte
hadde vi saken oppe. Blant mange gode
forslag kom vi fram til at LAUDATE
kanskje var et navn å satse på. Laudate
er første ord i en av sangene våre og kan
sånn ca. oversettes med lovsang/lovprisning. Hva mener du ? Vi tar gjerne imot
innspill i saken.Like DU å synge? Kunne
du tenke deg å avsette litt tid til å bli med
oss ?
Øvelsene
R!!!!!??
E
L
G
foregår i
N
E
ROBERTS
Kirkestua
i Sannidal hver onsdag kl.
19 - 21. Det kreves verken opptaksprøve
eller vandelsattest eller at du er spesielt
“prektig” av deg. Det er bare å møte
opp, eller ta følge med noen du kjenner,
dersom du føler deg engstelig den første
gangen. Du vil bli mottatt med åpne
armer uansett. Vær trygg på det.

DU ER HJERTELIG
VELKOMMEN!
Korets kontaktpersoner dette året er:
Elfrid Dobbe - tlf. 930 83 093 og
Anne Åkre - tlf. 35 99 03 78 anne.aakre@kktv.no
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2007
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Albin
- tanker fra
en firbeint
kirkegjenger

I åtte år har jeg gått til kirka.
Som firbeint kirkegjenger
undres jeg på mye.
Blant anna når klokkeren går
fram på golvet, ser på meg
og opplyser at nå skal vi ha
ofring. - Ho meinte nok smultring, for det vet jeg hva er.
Folk henter opp noe fra lommene sine. Det er ikke smultringer, men jeg tror det er
kjeks de skjuler i handa.
De går i tog fram til han i den
kvite frakken og legger kjeks
i bollen. Han sier at alle som
er med og fyller den, får det
tilbake.
Jeg går ikke, det er for skummelt. Kanskje de som sitter
føler det samme. Hadde bollen
vært i nærheten en gang i
blant kunne kanskje alle fått
gitt bort kjeks.
Mannen holdt ord. På bordet i
gangen er kopper og kar fulle
av deilig kjeks. Sånn var det.
Albin
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Sannidøler
Utdrag fra en uskrevet dagbok.
Dagen er 10. juli 1955. Åra ved gymnaset i Kragerø er avsluttet for 14
dager sia og nå sitter jeg på toget til
Lillehammer. De neste 16 månedene
skal tilbringes i “Kongens klær” på
Jørstadmoen.
Dette var innledningen til mitt
farvel med Sannidal. Kontakten ble
likevel holdt, og seinere hadde jeg
et par vintre noen måneder med
skogsarbeid heime i Kjølebrønd. Ellers var det smått med arbeidsplasser
av interesse for meg, så da ble det
gartnerskole og jobb i Vestfold og på
Hedmark noen år. På gartnerskolen
traff jeg for øvrig ei flott jente med
de samme interesser. Hun kom fra ei
forblåst øy ytterst mot havet på NordVestlandet, så det ble til at etter noen
år så slo vi oss ned der og livnærte
oss med grønnsakdyrking og noe
potet.
Familien vokste, og etter noen år
innså vi at det var ikke så store framtidsutsikter for en stor ungeflokk.
Etter 10 år realiserte vi drømmen om
studier ved Landbrukshøgskolen.
Der ble det visst skrevet historie. “gift, seks barn og yrke - student”, det
hadde aldri skjedd før. Men det ble
usedvanlig rike og gode år. Der ville
vi gjerne ha blitt, men det var mange
som konkurrerte om de ledige stil-

lingene, og derfor bar det tilbake til
Vestfold, - som lektor ved Gjennestad
Gartnerskole. Hektisk og travelt, men
et flott miljø både på jobb og fritid
for hele familien.
Etter 10 år oppnådde jeg mitt egentlige mål og ble tilsatt som fylkesgartner i Vestfold og Buskerud, med
særlig ansvar for grønnsakproduksjon - seinere også birøkten som
hadde vært en kjær hobby i mange
år. Ingeborg fortsatte i deltidsjobb på
gartnerskolen ved siden av å ta seg av
ungeflokken som nå var blitt 7.
Etter mange år med skikkelig faglige utfordringer gikk jeg ut som
pensjonist i 1998. Det ble en flott
overgang i livet, med mange slags
engasjement i frivillig arbeid, og høydepunktet kom da jeg ble spurt om å
være med i en dugnadsgjeng for Det
Norske Misjonsselskap på Madagaskar. To somre reiste vi - dugnadsgjengen, nedover og var med på å innrede misjonsbåten Shalom. Og den er
nå i full trafikk langs de uveisomme
strøk på vestkysten.
Kirkebygging fikk jeg også være
med på, - ikke praktisk , men økonomisk. Vi møtte en liten menighet i en
by - Soalala - der på kysten. De ville
så gjerne bygge seg kirke, men hadde
ikke kapital. I stedet for å kjøpe unyttige suvenirer så betalte jeg like godt
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kirketomta. Men så måtte de jo ha
hjelp til å betale kirkebyggingen. I
løpet av ett år var nødvendig kapital
- kr. 140.000 - samlet inn og reisingen
var straks i gang. Solid bygning, reist
i blokkstein.
Innvielsen fikk vi være med på
8. mai 2005. Et nytt høydepunkt i livet. Biskopens tekst for dagen husker
vi, - Sakkeus i morbærtreet. Han gikk
rett på sak: “Hvorfor er dere kommet
her ? Er det for å se et vakkert bygg,
eller er det for å høre om Jesus?” På
de forreste benkene i en fullsatt kirke
satt en rekke muslimer. Og menigheten vokser.
En oppfordring til alle “gamlinger”:
Lønna får vi den 20. Hver måned.
Gå inn i slike meningsfylte oppdrag,
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mulighetene er mange, - og det gir
Himmel over livet.
Vi har åpent hus her i Stokke. Vil
noen besøke oss er dere hjertelig
velkomne, dere finner oss like nord
for gartnerskolen. Og kontakten med
heimbygda har vi, frukthøsting og
elgjakt er faste poster på årsprogrammet. Litt vemodig er det å konstatere
at de fleste besøk i “Den hvitmalte
kirke” blir ved gravferder blant slekt
og jevnaldrende venner. Men det er
livets gang.
Her i Skjee har vi også “Den hvitmalte kirke”.
DET GJELDER DA BARE Å LEVE
MED EN HIMMEL OVER LIVET.
Vennlig hilsen fra
Ingeborg og Sverre Barland
11
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VI HAR “FÅTT” NYTT
LYDANLEGG I KIRKEN!
Om å høre - eller ikke ....
Det er vel det det handler om. Når du drar
på kirkevei - og ser fram til å høre hva presten har å si i dag. Og så hender det at du
reiser hjem igjen - og det eneste du fikk
med deg var en kopp kaffe og en Mariekjeks i våpenhuset
Ikke fordi du sovnet eller ikke hørte
etter , men fordi mikrofoner og høyttalere
rett og slett var for dårlige.
Sånn har vi hatt det en stund i Sannidal
kirke. Når kirka har rommet mange, og
det kanskje også er barn som både jubler
og har mye å fortelle - ja, da
har vi gledet oss over det
Tomas tar
imot kollekten til - men gått glipp av mye
menighetsarbeidet
under fjorårets tur
til Fjordglimt.
Vi ønsker oss
enda mer...

vi ville høre. Og har Abraham vært der og
overført til lokalradioen - ja, da har alle på
radioen hørt fint, mens menigheten har
hatt lyd av svært variabel kvalitet.
Nå er nytt lydanlegg på plass - og det
fungerer så langt slik vi ønsker det .
Fellesrådet har ikke midler til et slikt
lydanlegg - selv om det egentlig er deres
ansvar. Menighetsrådet bestemte da at vi
gikk inn på et spleiselag med fellesrådet
- fordi vi syntes kirkefolket i Sannidal
fortjener bedre lyd .
Anlegget er levert av Tor Jarandsen - fint
med lokal leverandør!
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....og om kanskje å gi ...
Menighetens utgifter - kr. 17.500 - prøver
vi å dekke inn - og spør derfor pent om
noen kan tenke seg å gi et bidrag til dette.
I den forbindelse minner vi om muligheten for skattefradrag .
Gavebeløp til kirken på over kr. 500,- og inntil kr. 12.000,- pr. år er fradragsberettiget. Det betyr at du får redusert
skatten din med 28 % av gavebeløpet. Skal
du få dette fradraget må du gi beskjed til
menighetskontoret ( som trenger personnummeret ditt).
Gave til lydanlegget kan sendes
bank-kontonr. 2655 56 06477
Vi legger ut giroer i våpenhuset.

H
Med håpefull hilsen - Sannidal
menighetsråd
12
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Helle- og
Sannidalskonfirmantene ble
vinnere av konfirmantcupen 29. sept. -06.
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KONFIRMANTER
i Sannidal kirke / Hellekirken 6.mai 2007
Auråen, Bård Ødegård
Ausland, Helene Victoria
Ausland, Stian
Bakkerud, Ingrid
Bertelsen, Kristian
Bratland, Stian Dolva
Bratlid, Mikael Polden
Brekka,Magnus
Bråthen, Marit
Børresen, Liv Kari Laengen
Baann, Bendik Strøm
Coco, Sandra
Dal, John-Kristian Knudsen
Dobbedal, Maria Johansen
Eikehaug, Lilly Eirin Jumawan
Eikeland, Heidi
Farsjø,Tellef
Gregersen,Trygve
Grunnsund, Kristina Michelle Vik
Gundersen,Tonje Katrine
Gøtterup, Signe Hye Rin
Haneberg, Magne Herman Åsmundhavn
Hasle, Kim Andre
Hasseleid, Fredrik
Hjetland, Camilla
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2007
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Hjetland, Karoline
Holstad, Jon Anders
Hornum, Anna Marie
Jarandsen, Synne
Johnsen, Karoline
Jordbrudal, Kjell Tore
Kittilsen,Torkild Kittil
Klausen, Marthe Rønning
Knutsen, Heidi Cecilie
Kristensen, Hans-Martin Liane
Kristensen, Ola Flæte
Kristoffersen, Ragnhild Camilla
Larsen, Martin
Malmin, Ruben Fosse
Obwoya, Allan
Paulsen, Marthe Victoria Isnes
Schenkel, Maja Elisabeth
Staalesen, Gina
Sæli, Joakim Edelbauer
Tellefsdal, Lisbeth Marita
Tisjø, Camilla
Tovsen,Tina Emilie
Wiig, Markus
Øverland, Petter Rinde
13
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TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av
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Kragerø Sparebank
Kragerø Sparebank

Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»
1840»

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
14
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Utgitt av Sannidal Menighetsråd

DØPTE:
Sannidal kirke:
19.11.06 Signe Sofie Grøgaard Lognvik
19.11.06 Felix Lintvedt Hop
03.12.06 Sara Sofia Fjellheim
07.01.07 Marit Holte Aarø
28.01.07 Vilde Sundbø Moldfjell
04.02.07 Ingerid Grønaasen
18.02.07 Sandra Einertsen Nordmo
Hellekirken:
14.01.07 Mia Rørendal
Andre kirker:
10.12.06 Magnus Kimestad Mikkelsen

VIGDE:
28.12.06

DØDE:
30.10.06
24.11.06
27.11.06
06.12.06
07.12.06
13.12.06
26.12.06
27.12.06
02.01.07
06.01.07
06.01.07
30.01.07
13.02.07

Kontonr. til menighetsbladet
2655 30 15439
Menighetskontor i Kirkestua:
Telefon: 35 99 21 97
Telefax: 35 99 22 60
Mob:
Michael Wohlenberg 906 73 871
E-post :
prest.sannidal@kragerokirkene.no
sannidal.menighet@start.no

Inge Vidar Hegland og
Marita Charlotte Knudsen

Olga Gustavson
Kari Aasen
Ingerd Klaudine Solli
Gunnar Knutsen
Olav Arthur Holte
Inger Berit Knutsen
Solveig Svalastog
Ingrid Pauline Isaksen
Irene Johanna Krone
Robert Johnsen
Knut Nordbråten
Lasse Thorsberg
Asbjørg Andrea
Humlestad Jensen

f.1905
f.1961
f.1919
f. 1916
f.1922
f.1943
f.1923
f.1918
f.1912
f.1970
f.1916
f.1981
f. 1933
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Redaksjonskomite:
Aslak Lofthaug
Michael Wohlenberg
Elfrid Dobbe
Kari Skarvang

Dette er Jan Lemvik Bråtane
– som ble døpt julaften 2006 på
gjestehuset Casa Allianza i La Paz,
Bolivia av Sverre Mangerud
(se reisebrev s. 6-7)
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Velkommen
til gudstjeneste!
MARS 2007
18.mars
4.søndag i faste
Sannidal kirke kl.18.00
Fastemeditasjon
Michael Wohlenberg
Menighetskoret
25.mars (sommertid)
Maria budskapsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Harald Gulstad
30.mars
Sannidal samfunnshus
kl. 19.00
Påskevandring

APRIL
1.april
Palmesøndag
Sannidal kirke
Messefall
5.april
Skjærtorsdag
Hellekirken kl. 18.00
Nattverdgudstjeneste
Harald Gulstad
6.april
Langfredag
Sannidal kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
8.april
1. påskedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg

Hellekirken kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Harald Gulstad
9.april
2.påskedag
Kjølebrønd bedehus
kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
15.april
1.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Samtale med
konfirmantene
Michael Wohlenberg
22.april
2.søndag etter påske
Speiderandakt kl. 09.30
Se lokalavisa for nærmere
Informasjon
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Samtale med
konfirmantene
Michael Wohlenberg
27.april
Sannidal kirke kl. 18.00
Vårkonsert med Sannidal
kirkes barnekor, Juntos
- Sannidal Soul Children
og Menighetskoret
29.april
3.søndag etter påske
Skarbo bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste
Bente Heibø Modalsli

MAI
6.mai
4.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
13.mai
5.søndag etter påske
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland
17.mai
Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
20.mai
6.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Turid Apland
27.mai
1. pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Harald Gulstad
28.mai
2. pinsedag
Stangnes kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
Felles for Sannidal og Støle
menigheter
Bente Heibø Modalsli
Med forbehold om endringer

Grafisk produksjon: RLF • Trykk: Alf Jacobsens Boktrykkeri AS, Brevik
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