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67. ÅRGANG

For Ham som du sendte til å gjenreise våre liv
da vi hadde falt bort fra godheten i det som var skapt,
takker vi deg, Gud.
For freden ved din Ånd som gjør opprørte vann stille
takker vi deg, Gud.

PRESTENS HJØRNE

HERREN
For jorden, havet og himmelen, i
harmoni og fargeprakt,
takker vi deg, Gud.
For det evige som strømmer gjennom
den materielle verden,
takker vi deg, Gud.
For din herlighet som stråler inn i tiden
takker vi deg, Gud.
For naturens undre, for flokkene av dyr,
spirende planter,
syngende fugler, og byenes mektige kraft
takker vi deg, Gud.
For Ham som du sendte til å gjenreise
våre liv
da vi hadde falt bort fra godheten i det
som var skapt,
takker vi deg, Gud.
For freden ved din Ånd som gjør
opprørte vann stille
takker vi deg, Gud.
For æren du viser oss ved livet som
stiger opp i evighetens tidevann,
takker vi deg, Gud.
For at du gir oss plass og rom, som
stjerner i sine baner, omgitt av din
kjærlighet,
takker vi deg, Gud.
Det har kommet ut 2 bøker på norsk med
keltisk inspirerte tidebønner: ”Hver dag
Hver natt” med bønner fra klosterøya Iona
i Skottland, og ”Din rytme Din bønn”
med bønner fra klosterøya Lindisfarne i
nordøst England. På 600 og 700-tallet var
disse 2 klostrene viktige formidlere av

2

min øy

kristen tro i Nordvest Europa. Det er nå
1204 år siden klosteret på Lindisfarne ble
plyndret av vikinger. Med dette overfallet
den 9. juni 793 etter middelalderens
julianske kalender (etter dagens kalender
skjedde det ca 15. juni) seilte vikingene
inn i historiebøkene. I mer enn 200 år
plyndret de kirker og klostre i kristne
land. Med seg hjem til Norge hadde de
kristne slaver og kristne impulser.
Min prestetid ved Norges klosterøy
Selja har gjort meg nysgjerrig på troens
skatter fra de keltiske kirkene i vest. Jeg
er blitt mer bevisst på å se Guds hilsener i
hverdagen, og at Jesus vil gå sammen med
meg som en usynlig venn.
Herre, du er min øy i havet. I ditt fang
bygger jeg rede.
Du er havets ro. I den freden hviler jeg.
Du er bølgene som vasker mot
strandsteinene. Bølgesuset er min
hymne.
Du er fuglesangen over sjøen. Jeg synger
med fuglene.
Du er bårene som bryter mot berget. Jeg
priser deg i bruset.
Du er havet som omgir hele meg. Jeg
hviler i deg.

(Bønnene er hentet fra: Ray Simpson:
Din rytme Din bønn. Keltiske bønner
fra Lindisfarne.Til norsk ved Oskar Stein
Bjørlykke. Verbum forlag 2007)
Sommerhilsen fra Mecky Wohlenberg

JUNTOS SANNIDAL
SOUL CHILDREN

på festival i Oslo

Det er fredag 25 mai og klokka nærmer seg 14.00.
Noen elever har allerede fått fri. Utenfor Sannidal skole
har det også samlet seg en liten gjeng med foreldre.
De kommer med bagasje og soveposer. Juntos Sannidal
Soul Children skal på Soul Children festival i Oslo!
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spente unger setter
kursen mot minibussen
Mecky har fått leid.
Bagasjen er nå forsvarlig pakka i Torhilds
romslige Toyota. Det blir en liten matstopp
før vi kjører inn i hovedstaden. Mecky,
Kristin, Britt, Beatriz og ungene setter
kursen mot Storsalen ( Normisjons lokale i
Staffeldsgate). Det er her festivalen skal ha
sitt utgangspunkt med Mass Choir øvelser
(850 sangere), Workshops (seminarer), Get
Up Service (gudstjeneste) samt konserter.
Toyotaen finner ved hjelp av politiet
(Anne Karin i sivil) fram til St. Halvards
kirke på Tøyen. Her skal vi overnatte under festivalen. Greit plassert og lett å ta seg
fram med T-banen.
I Storsalen er det fullt trøkk! Velkomstkonsert med artistene som skal være med
denne helga: Maren Flotve Birkeland, den
amerikanske duoen B.R.U.T.H.A og gruppa
Jump 5. Dette er kult! Tøff musikk og
knallbra dansere.Det samles ivrig autografer i pausen.Mange går til innkjøp av ny
CD og kanskje en posters.
Vi kjøper fleksikort på T-banen og
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kommer oss til vårt felles soverom i St.
Halvards kirken. Når Kristin finner fram
fløyta blir det snart ro. «Men når må vi stå
opp i morgen? «»Halv syv», spøker vi, og
glemmer å si at de som våkner tidligere
enn åtte må være stille så de andre kan få
sove. Halv seks galer den første hanen og
søvnen er over – iallefall for min del :)
Lørdag begynner med gudstjeneste og
andakt rundt tema « Jesus som forbilde»
Det blir også mye øving til konserten på
Oslo S på ettermiddagen. De voksne kan
delta på lederseminar under øvelsene.
Vi nyter finværet og spiser lunch « i
en park som ligger borti her» (kjent som
Slottsparken). Vi benytter også selvsagt
sjansen til å synge ved slottet: « Jesus er
kongen min». I siste refrenget synger vi
til Harald. Om han hørte det er vel heller
uvisst, men publikum fikk vi nå iallefall- og
applaus.
Det blir litt tid til å shoppe og. Vi deler
gjengen i grupper før vi vandrer nedover
et folkevrimlende Karl Johan. Jeg teller
jentegjengen som har stø og sikker kurs
mot Oslo City og sminkeavdelingen på
Hennes og Mauritz. Alle er der. Men hvor

er Beatriz? Mobiltelefon er kjekke greier!
Konserten blir en flott opplevelse.
Helhjertet sang og hender som løftes opp
og ned. Det trengs uten tvil litt påfyll av
energi når den er over. Vi deler oss i to,
noen til Peppes og noen til Mc Donalds.
Tilbake i Storsalen er det tid for internkonsert. Noen av deltakerne synger for
resten. Her kan en hente tips til eget kor.
Vi blir også litt bedre kjent med artistene.
De blir intervjuet om musikk og tro. Hvorfor synge kristne sanger når en kan bli så
berømt uten? Jesus er viktig. Han er vårt
forbilde. Vi vil gjerne dele det vi tror med
andre.
Vi velger å ta litt tidligere kvelden.
Gjengen vil gjerne slappe av litt « der vi
skal sove». Det er jo lørdag! Vi synes vi
har vært flinke til å holde dem samla. Med
noen voksne foran og noen bak vandrer
vi til T-banen og « hjemtur». Idet de første
ankommer perrongen kommer T-banevogna vi skal med. De første begynner å gå
på, men kommer brått på at alle jo ikke er
kommet. De hopper ut igjen. En av ungene
har ikke sett dette og blir igjen i vogna.
Det oppdager Torhild og går inn igjen. Slik
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hoppes det litt ut og inn, hvorpå konduktøren tilslutt stikker hodet ut og sier med
et smil: « Skal dere være med , eller?» Vi
føler oss virkelig som bønder på by`n!
Lørdag blir til søndag og ingen våkner
tidligere enn de skal. Vi koser oss med
frokost etter at noen har « vært minst to
timer på badet». Kristin leser fra Bibelen
og forteller om den første pinse.
Søndagen blir travel med seminarer og
øving til konserten i Filadelfia på kvelden.
Under generalprøven er det nok mange
som føler seg slitne. Det er trangt å stille
opp. Varmt og svært så viktig å drikke nok
for å holde seg på beina. Det hjelper veldig
med et måltid og litt frisk luft.
Denne konserten blir også en opplevelse for de 850 sangere og publikum.
Flott sang med bevegelser som understreker teksten.Det er noen trøtte unger
som samles til busstur hjem søndag kveld.
Trøtte, men svært så fornøyde. Og det er
vi voksne og. Juntos Sannidal Soul Children er nemlig en kjempeflott gjeng å få
reise på tur med! Så takk for turen, alle
sammen!
Mirjam Pedersen
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Min
salme

D

et fins mange flotte
salmer og sanger. Noen
ganger kan innhold og
mening komme bedre
fram hvis en leser versa.
Jeg har ingen absolutt favorittsalme.
Derimot har jeg en favorittforfatter.
Da jeg som student bodde i Oslo,
hadde jeg gleden av å bli kjent
med sang og salmedikteren Trygve
Bjerkrheim. Han skrev eller oversatte
i sitt nesten hundreårige liv ca.
16000 dikt. De fleste er ukjent, men
mange av dem har fått gode melodier
og er mye brukt i ulike kristne
sammenhenger. Det er noe lyst og
optimistisk over Bjerkrheims sanger,
og de fleste ”ender i himmelen”. Jeg
synes også hans nynorske tekster har
en god klang. Da han på slutten av
livet ble spurt om hvilken sang som
trolig ville leve lengst, nevnte han:
”Takk at du tok mine byrder”
Jeg velger denne som min salme
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Takk at du tok mine byrder,
Eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
Du skuldlause sonofferlam.
Takk at du bar mine synder,
Betalte mi skyhøge skuld.
Med blod frå ditt fullkomne
hjarta
Og ikkje med sylv eller gull.
So vil ved korset eg standa,
Med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
Med Jesus til æveleg tid.
Hilsen Lars Jacob Moe

SPEIDERNES KRETSBANNERKONKURRANSE...
...endte med at tre patruljer fra
Sannidal kvalifiserte seg for NM - som
i år arrangeres i Trondheim. Bever vant
konkurransen - mens Hare og Elg kom på
tredje og fjerde plass. Sterk innsats !
Pinnsvin nådde ikke opp denne
gangen - men jentene på benken gjorde

en helhjertet innsats og trivdes godt i
Studsdalen .
Fra venstre på benken - Maria
Pietschmann, Kjersti Skarvang Olsen,
Ingeborg Pedersen, Stine Mostad
Bjørklund og Ellen Stensvold.

ALBIN
Albin har “skrevet” sitt siste innlegg i Sannidal menighetsblad.
Etter å ha vandret rundt 9000 kilometer som trofast følge for
Aslak - måtte han gi tapt for sykdom og alder.
Albin var en trofast kirkegjenger. Og - selv om han ikke
reiste seg og satte seg i takt med menigheten ellers - slik han
har fortalt om - så oppførte han seg alltid eksemplarisk. Og
vi har smilt av hans betraktninger - treffende formulert og
nedskrevet av de som stod han aller nærmest.
Albin har beriket oss og gledet oss - og det er vemodig
at en epoke nå er over.
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Kjekke karer
I KIRKEN

F

amiliegudstjeneste i Sannidal
kirke 3.juni.
To barn ble båret til dåpen Felicia Mattson-Hansen og Gunnar
Bjerva.
Gunnars to fettere - Jeisson og Håkon
- var pyntet i bunader og gjorde seg kjent
både inne i kirken og utenfor.
Håkon trivdes godt i lekekroken.Og det var
spennende å dukke ned i kassa med dyr og
bøker og biler.
Etterpå ble det saft og kjeks på benken
utenfor kirka.
Bevertningen satte også Jeisson pris på og
han hadde så vidt tid til å stoppe til ære for
fotografen - før det ble
ny tur inn i våpenhuset etter mer kjeks......
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Giro
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Giro
bakside
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Korglede

– NOK EN GANG

I april la kirkens voksenkor - Laudate - ut på tur til Polen,
med organist og dirigent Robert Czyz som eminent reiseleder. En flokk
bestående av nåværende og tidligere kormedlemmer, samt noen ektefeller og
venner, satte kursen sørover.
Vi hadde gledet oss lenge og stemningen var høy , da vi torsdag den 19. april
entret Berthelsens Maxi-Taxi på vei til Torp , Sandefjord. Derfra gikk turen
til byen Katowice , hvor vi landet etter et par timers reise. Deretter fulgte
en 3 timers busstur før vi ved 24-tiden nådde vårt bestemmelsessted i byen
Wroclaw, som ligger i det sør-vestlige hjørnet av Polen , Vest - Schlesien.
Byen het tidligere Breslau.
Det var i denne byen Robert i unge år studerte musikk, og dessuten traff sin
kjære Karolina. Ikke rart at han hadde mange gode minner derfra, og mye å
fortelle om! Med sin kunnskap og kjennskap til Wroclaw - og Polen i det hele
tatt - hadde han lagt opp et variert og innholdsrikt program for oss.
Og selv om vi bare rakk å se denne ene byen, ble vårt inntrykk av Polen som
et utrolig rikt kulturland,så absolutt styrket.
Hver på vår måte , og alt etter hvor mye vi var i stand til å absorbere, fikk
vi et ganske omfattende innblikk i både historie, arkitektur , malerkunst,
musikk , mattradisjoner o.a. Blant de mer hverdagslige fenomener vi
observerte , var at polakkene gjerne snakket både høyt og veldig fort,
men Robert forsikret oss om at dette var høyst alminnelig og ikke
noe å bli redd for !!
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 – 2007
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N

oen høydepunkter må nevnes
spesielt. Allerede fredag kveld
var vi på en konsert der byens
Filharmoniske orkester framførte
verker av Mozart og Bruckner.
Det var flott , men enkelte fant ut at det
var lurt å ta ut høreapparatet for en stund.
En annen kveld overvar vi Verdis “Nebukadnesar” i Operaen. Det er jo der det
kjente “Slavekoret” forekommer og noen
kjente seg igjen i dette etter å ha prøvd
seg på stykket selv en eller annen gang.
Og at “levende” musikk gir tilhørerene en
spesiell opplevelse er det ingen tvil om.
Og så - ikke minst : Søndagens gudstjeneste i den ærverdige Katolske Domkirken. Det var der Karolina og Robert giftet
seg og derfor er den spesielt kjær for dem.
Gudstjenesten var jo litt fremmedartet for
oss, men svært høytidelig og stemningsfull, med mengder av lys og blomster. Å
forstå hvert ord som leses eller å kunne
alle salmetekster som synges, er ikke alltid
nødvendig. Ofte er det godt bare å være til
12

stede. Og ærbødigheten og respekten for
det hellige grep oss !
Vi ble nok ganske imponert over kirkesøkningen der nede, der den ene gudstjenesten etter den andre avløste hverandre
utover dagen. Og kirkene var mange.
Vi dro ikke til Polen for å synge, men for
å se og høre og oppleve noe sammen. Og
kanskje også for å møte våren ? Alt klaffet.
I kofferter og tax-free-poser hadde vi
med oss gaver og suvenirer hjem igjen.
Inne i oss hadde vi alle inntrykkene;
bildene bak øyelokkene og gjenklangen
av musikk i ørene. Dette er ting vi vil bære
med oss og ha glede av lenge. Likedan den
gode følelsen av fellesskapet i reisefølget,
på tvers av alder og tilhørighet ellers. Vi
takker Robert og alle medreisende for en
fin tur.
God sommer til alle og enhver, og vel
møtt til høsten, både gamle og nye korister.
Anne Åkre. (og litt Elfrid Dobbe)

Inntrykk fra Polen
Besøket i Panorama Raclawicka ble en
stor opplevelse. Panoramabilder er malt
på sylinderformet lerret og ble vist sist på
1700 tallet.
Panorama Raclawicka ble første gang
vist i 1894, og maleriet beskriver scener fra
kampen mellom polske og russiske soldater
i slaget ved Raclawice i 1794. Våpen som
ljåer, økser og hakker ble brukt, og utfallet av kampen gikk i de polske troppenes
favør.
Panoramaet kom til Wroclaw i 1946 og
viser oss det samme mesterverket i dag. Ved
bombing under siste krig ble det skadet,
men spesielle eksperter greide den vanskelige oppgaven å restaurere maleriet. En
rotunde ble bygget, og i 1985 kunne Panorama Raclawicka igjen vises for publikum.
Inne i bygget gikk vi opp til et sirkelformet platå som er omgitt av det mesterlige
arbeidet. Synet er vanskelig å beskrive, det
må sees. Fra kanten der vi stod er laget et
terreng som går i flukt med bildet, og det ga
en fantastisk virkning.
Omvisningen foregikk på polsk, men
kommentarene var lest inn på tape på fem
forskjellige språk,og med engelsk tale på
øret, fikk vi en bra orientering om historien
som var opphavet til Panorama Raclawicka.
Kampscenene er malt av W. Kossak og
landskapene av L.Boller, og bygger på den
historiske hendelsen, men det er kunstnernes kreativitet og malekunst som gjør
Panorama Rac. til en attraksjon i dag, og det
minner oss om det polske folks kamp mot
fremmede inntrengere.
Kjellfrid Nyhus
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2007
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...har det
vært påskevandring. Skoleelever og menighet
har vært med på
påskens mektige
drama...

...Bildene er fra menighetens kveldsarrangement - der spente
og ivrige barn - og voksne - var med på inntoget i Jerusalem og veien til Golgata. Mirjam Pedersen fortalte og ledet det hele
på en trygg og fin måte. Og barnekoret og Juntos sang.....

Han er ikke her han er oppstått !
Lukas 24,6
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HILSEN FRA

familien Reindal

D

et er deilig forsommer i
Bergen. Vi skriver begynnelsen av juni. Enkelte
Rhododendron er i ferd med å
avblomstre allerede mens andre
har foldet seg ut i en kaskade av farger.
Trærne står frodig grønne.
For oss er det et signal om at tida går
fort og at vi må bli ferdig med mange
ting før vi setter kursen mot Kamerun
igjen, denne gangen for 2 år. Det første
som måtte være klart var storbagasjen. I
slutten av mai gikk knapt 4 kubikk til Stavanger der de sendes videre i konteiner
ut til Ngaoundere, Kamerun. Det var en
lettelse å se bilen fra Nor Cargo trille ned
bakken med vår bagasje vel om bord. Det
var mest bøker, kjøkkenutstyr, klær og
sko, sengetøy, leker til ungene, datautstyr,
osv, som bilen tok med seg.
Nå gjenstår det å vaske ned huset og
rydde unna det som ikke skal stå til våre
leieboere.
Vi forlater Bergen i slutten av juni, huset er utleid til en familie fra Namsos der
hun skal ta jordmorskolen og han skal
jobbe og muligens lese noe kristendom
på si. Fra da av og til vi drar ut, vil vi være
på Østlandet, noe i Valdres, noe i Oslo
og vi planlegger også en liten tur innom
Sannidal.
Så, den 26. juli forlater vi landet, flyr fra
Gardermoen til Paris der vi skal bruke en
uke. Den 2. august går turen til Yaounde
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i Kamerun og kvelden etter setter vi oss
på nattog til Ngaoundere. Vi skal være
framme 4 august ca kl. 0900.
Hvorfor reiser vi så ut igjen?
For det første fordi en kirke som vil
være tro mot sin Herres oppdrag, aldri
kan si seg ferdig med kallet til å gå ut
blant folkeslagene med evangeliet. Gjør
den det, har den mistet synet for sin Herres oppdrag.
For det andre reiser vi fordi vi har vært
åpne for det og opplever at Gud har lagt
til rette for en ny runde nå. Jeg har fått
permisjon fra mitt arbeid på NLA (Norsk
Lærerakademi). De tre små vil være på
skolen. Det er norsk skole på stedet.
Solveig tar med seg et forskningsprosjekt
som hun skal jobbe med i denne tiden.
Jeg skal delvis arbeide i tilknytning til
den lokale lutherske kirkens arbeid på
Universitet i Ngaoundere som mentor
og rådgiver, dels ha noe undervisning i
evangelisering for en klasse med kirkearbeidere som spesialiserer seg inn mot en
mer aktiv evangeliseringstjeneste i Den
evangelisk lutherske kirkens område i
nord Kamerun. Begge disse oppdragene
er utfordrende og spennende synes jeg.
Samtidig må det sies at det merkes at
det er gått 15 år siden sist periode ute.
Det er mer krevende å bryte opp denne
gang. Men kan Gud bruke oss, er vi villige
til å gå. Samtidig kjenner jeg på, sterkere nå enn tidligere, at skal det ha noen

virkning, er det Gud som ved sin Ånd må
gjøre en gjerning gjennom oss. Uten det
vil det ikke bli noe varig resultat.
Mangelen på misjonærer er jo også et
konstant kall til fortsatt tjeneste sammen
med det faktum at årene ute de to første
periodene var rike og meningsfulle. Vi ser
fram til å komme ut.
Vår adresse i denne tiden vil være:
Mission Protestante Norvégienne , B.P.
658 Ngaoundéré, Cameroun.
Vår e-post adresse vil være:
egilreindal@yahoo.no
Vi vil også få en blogg-side opp å gå.
Den er for så vidt oppe, men vi håper
den skal bli bedre etter hvert. Addressen
er: http://reindal.blogspot.com/
Vi er takknemlige til alle som husker
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 – 2007

Her er et
bilde av storfamilien. De to minste
barna, Mathias og Oskar, tilhører Morten og
hans kone Lise. De tre
andre små er Sara,
Josef og Emanuel.
oss i bønn. Vi trenger det både i denne
avslutningstiden før utreise, i vår ”nomadevirksomhet” i sommer og når vi
kommer ut i begynnelsen av august. Be
for tiden vår der ute, at vi kan få være det
Herren ønsker med oss. Be om helse og
krefter for store og små. Om noen som
husker oss i bønn vil be om en spesiell
beskyttelse mot malaria er vi takknemlige for det.
Vennlig hilsen
Solveig og Egil Reindal
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TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av
Kragerø Sparebank
Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
1840»

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
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Telefon 35 98 40 00

SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Utgitt av Sannidal Menighetsråd

DØPTE:
Sannidal kirke:
25.03.07 Hanne Holtane Tisjø
25.03.07 Olav Olsen Skov
08.04.07 Gustav Hedberg Sørdalen
08.04.07 Malene Skuland
15.04.07 Christina Bertelsen
27.04.07 Martin Hasle
27.04.07 Kim Andre Hasle
03.05.07: Gina Brokeland Staalesen
20.05.07 Sondre Leander Solend Haugholt
Andre kirker:
21.01.07 Lucas Langvarp Gjernes
11.02.07 Martine Isaksen
18.02.07 Tiril Hellermyr Sæther
15.04.07 Klara Thomine Haugholt Hansen

DØDE:
12.02.07
18.02.07
04.03.07
15.03.07

Signe Moe
Magne Helmer Liland
Dagny Rimstad
Håvard Terje Hokholdt

f. 1918
f. 1942
f. 1917
f. 1947

Felles friluftsgudstjeneste
Søndag 5. august samles Frikirken, Metodistkirken og Sannidal menighet til friluftsgudstjeneste hos Lillian og Abraham Sørdalen.
Niclas Bengtsson taler.
Stedet ligger idyllisk til ved Breivann - med
gode bademuligheter - og er vel egnet for at
barnefamilier skal kunne samles og trives.
Hvis regn legges gudstjenesten til nærmeste
kirkehus - dvs. Sannidal kirke.

Redaksjonskomite:
Aslak Lofthaug
Michael Wohlenberg
Elfrid Dobbe
Kari Skarvang
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
18.03.07
31.03.07
31.03.07
12.04.07
14.04.07
06.05.07
26.05.07

Helene Køhler
Finbo Ellegård
Einar Torgersen
Karin Johanna Dalen
Reidun Brendtøy
Arvid Hegland
Valborg Pedersen

f. 1921
f. 1920
f. 1922
f. 1943
f. 1942
f. 1935
f. 1917

MENIGHETEN SKAL PÅ TUR!
Lørdag 25. og søndag 26. august har vi leid
Fjordglimt leirsted igjen - denne gang med nytt
kjøkken og ny spisesal.
Vi satser på variert program og at dagene kan
brukes til å bygge fellesskap over generasjonsgrensene. Om du vil være med bare en av dagene
eller ikke ønsker å overnatte er du like velkommen.
Menighetsrådet er turkomite - og det er påmelding innen 15. august til
Kari Skarvang - tlf. 35 98 94 61 - 416 33 056
- mailadr. kari_skarvang@hotmail.com

Velkommen
til gudstjeneste!
JUNI

AUGUST

24. juni
4.søndag etter pinse
Sankthansdagen
Sannidal kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

05. august
10. søndag etter pinse
Sørdalen kl. 12.00
Fellesgudstjeneste Frikirken,
Metodistkirken og
Sannidal menighet
Niclas Bengtsson
Hvis regn - i
Sannidal kirke

SEPTEMBER

12. august
11. søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste

16. september
16. søndag etter pinse
Speidernes natursti
Se annonse i lokalavisene
Friluftsgudstjeneste
kl. 11.00
Michael Wohlenberg

Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad

JULI
01. juli
5.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
08. juli
6.søndag etter pinse
Aposteldagen
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
15. juli
7.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

19.august
12. søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
26. august
13. søndag etter pinse
Fjordglimt leirsted
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg

02.september
14. søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
09. september
15. søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste

23. september
17. søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Michael Wohlenberg
Med forbehold om endringer

22.juli
8.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 19.30
Musikkandakt
Sang: Ola Isene
Instrumental musikk:
Thor Lien og Robert Czyz
29. juli
9.søndag etter pinse
Olavsdagen / Olsok
Sannidal
bygdetun kl. 11.00
Olsokgudstjeneste
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