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67. ÅRGANG

St. Bridget’s
kirkegård i Nordvest- England - med
tårnet fra atomanlegget
i Sellafield synlig mellom
restene av to steinkors
fra 1000-tallet.

Se reiseskildring
side 5-7.
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PRESTENS HJØRNE

VÅPBILHUSET

N

år jeg viser konfirmanter
rundt i kirken, forteller jeg
dem også om våpenhuset.
Navnet kommer fra den tiden
folk gikk rundt med øks og spyd for å
forsvare seg mot bjørn og andre fiender.
Men kirkehuset skal være et fredens hus.
Det var ikke lov å ta med seg våpen inn i
kirken. Våpnene måtte folk sette fra seg i
inngangsrommet, derfor heter inngangen
i eldre kirker ”våpenhuset”.
Vi har ikke med oss våpen inn i kirken,
håper jeg. Men vi bærer med oss
likegyldighet og ord og tanker som
sårer andre. På vei inn i kirken gjennom
våpenhuset kan vi prøve å legge disse fra
oss. Vi kan be Jesus om at han må hjelpe

oss til ikke å spre ufred og mobbing.
På vei inn i kirken gjennom våpenhuset
har jeg lov til å koble meg fra hverdagens
mas og strev, for så å koble meg til
kildene i gudstjenesten. Der får vi påfyll
av tro og kjærlighet.
Jeg sier også til konfirmantene at vi skal
slå av mobiltelefonen på vei inn i kirken.
Da blir våpenhuset et slags ”mobilhus”.
Vi har ikke med våpen på kirkevei,
men vi kan legge fra oss forstyrrende
tanker og ting i ”våpbilhuset”. Og etter
gudstjenesten er det fint å stoppe opp
i våpenhuset eller på kirketorget til
kaffe og kjeks, saft og prat, og til å slå på
mobilen igjen.
Hilsen Mecky Wohlenberg

Ein fin liten blome
Ein fin liten blome i skogen eg ser
i granskogen diger og dryg
Og vent mellom mose og lyng
han seg ter
Han står der så liten og blyg

Men ynskjer du ikke i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg ?
Å, nei , eg trivst best mellom
ringe og små,
eg føddest til skogblome,eg.

Sei,ottast du ikke i skogen stå gøymd
Der skuggane tyngja deg må?
Å nei, for av Herren eg aldri
vert gløymd,
Til ringaste blom vil han sjå

Eit bod frå min Herre du
blome meg ber:
om einsleg eg vert på min veg,
så veit eg at Herren vil vera meg nær,
Gud Fader , han vernar og meg.
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or mange år siden gikk jeg
på Bygdetunet i Sannidal, og
der, innimellom store gran og
furutrær, fant jeg en bitte liten, vever
blomst.
Den slynget seg innimellom mose og
lyng. Vanskelig å få øye på. Blomsten er
Linnea.
Sangen som jeg forbinder med den og
som jeg er blitt så glad i er; Ein fin liten
blome i skogen eg ser. Jeg følte meg
så ett med denne lille blomsten. Den
beskriver menneskelivet på en så fin
måte. Jeg undres på om Anders Hovden
tenkte på det samme da han skrev
sangen.
Mange mennesker føler seg
kanskje som denne lille blomsten ,
ensomme og alene , de fryser i en kald
verden. Det er ingen som spør hvordan
de har det, savner besøk. Men husk, du
som leser dette! Av Herren er du aldri
glemt. Han ser din situasjon, Han elsker
deg.
I det siste året har vi i vår familie mistet
tre nære kjære. Som vi var så glad i. Det
er så trist, men Gud gir trøst, og denne
sangen har fått bety mye. Melodien i moll
understreker budskapet.
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Om enn eg er liten
har Herren meg kjær
Med honom eg kjenner meg sæl
Kvar morgon meg bøna
til himmelen ber
Med bøna eg sovnar kvar kveld
En dag skal livet her ta slutt , da er det
viktig å være kledd for evigheten. Den
kledningen som vi fikk av Jesus. Den er
renset i Jesu Kristi blod. Jesus har omsorg
for oss.
Ja glad skal eg vakna
hos Jesus ein gong
I morgonen æveleg klår
Og blanda med heilage
englar min song
I himlen , dit døden ei når.
Hilsen fra Randi Egeland
Ein fin liten blome – Norsk salmebok nr.493
Tekst: Ukjent svensk forfatter 1890
Oversatt av Anders Hovden 1927
Melodi : Bjørn Eidsvåg 1969
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I Hellekirken er det stor korvirksomhet – Sharlene Lia Moen har
over ti års fartstid som korleder
for Minikoret . Det er stort ”trøkk”
i Hellekirken på onsdagskvelder .
Da øver Mini fra kl. 17 ( 4 – 9 år)
og Angels ( 10 – 15 år ) fra kl. 18
– 19.30 . Snart er det tid for barnegospel-festival i Kragerø – spennende å synge i kjempekor. Angels
planlegger seminar og konsert til
våren sammen med Mini - Singspiration fra Kragerø og JUNTOS
- Sannidal Soul Children – forhåpentligvis med Ragnhild Hiis
Ånestad – opprinnelig fra Kragerø
– som instruktør og inspirator.

HELLEKIRKENS
MINIKOR

Angels

Det har kommet til flere gode
hjelpere i barnekoret i løpet av
høsten. Liv Grimsgaard er ny
hjelpende hånd i et krevende
og givende arbeid. Både barn og
voksne setter stor pris på Livs
inntreden!
Og så er det
Mikkel Rev, da.
Vi er litt usikre
på hvor flink han
er til å synge ,
men han er i hvert fall flink til å
få ungene til å lytte og være i ro
når sanger skal læres og beskjeder skal gis. Og sist gang kom
det enda en hjelper. Han heter
Gustav – og var så sjenert at vi
ikke fikk tatt bilde av ham. Men følg med i neste nummer – kanskje det kommer der.
Dirigent Torhild (Barland), Mikkel Rev, Gustav og alle andre hjelpere ønsker deg som er
4 år eller eldre velkommen i barnekoret.
Øvelse på Mo bedehus / Sannidal kirke tirsdager fra 17.30 – 18.30.
Kontakt : Mirjam Pedersen – 35 99 02 80 / 482 78884

SANNIDAL
KIRKES

barnekor
4
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JUNTOS

– Sannidal soul children.
Juntos – spillet. Aktivitet på sen kveldstid på
menighetstur på Fjordglimt.
Antall deltakere : 14 Juntosmedlemmer
Utstyr : En kongebrikke og en dronningbrikke
samt en terning – stor størrelse. Og en
mobiltelefon.
Spillet gikk ut på å samle bokstaver som ble satt
sammen til ord. Ordet fortalte hvor nøkkelen til
skattekista lå. Men veien dit gikk via oppgaver
av høyst ulik karakter. Disse ble gitt av ulike
personer som ble kontaktet via mobiltelefon.
De to Juntos-lagene – Kongelaget og
Dronninglaget - var ute og rodde – de diktet
sang som de framførte og de lagde pannekaker.
De malte et bilde som burde kvalifisere for
Høstutstillingen – Krokofanten Argustines dans.
Og det store kastanje- treet på Fjordglimt – som
i fjor var morbærtre – var for anledningen en
bananpalme.
Ved å samarbeide fant ”Juntosene” ( JUNTOS
betyr sammen!) nøkkelen i Bibelen – og kunne
låse opp en skattekiste som inneholdt alt hva
godtemumser kan drømme om.....
Masse gode tilbakemeldinger på opplegget som
Mirjam ( og litt Terje) Pedersen stod for. Bra
( 5.klasse) og
jobba!
deg fra 10 år
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Biskop Olav

S

KOMMER

ist i oktober blir det bispevisitas
i Sannidal Prestegjeld. Det er
tolv år siden siste visitas – den
gang var det Halvor Bergan som
var her. Biskop Olav Skjevesland
besøker oss torsdag 25. fredag 26.
og søndag 28 oktober. Han kommer for
å ”gi støtte til menighetenes virksomhet og
styrke fellesskapet i menighetene” – som
det heter i visitasreglementet. Det er altså
ikke bare for å kontrollere oss ....
Ansatte, styret i Hellekirken og Sannidal
menighetsråd får møte biskopen og ha
samtaler. Gjennom dette håper vi å gi uttrykk for hvordan hverdagen oppleves for
grasrota i menighetene våre.
Det er lagt opp til besøk på noen av

institusjonene bl.a. bokollektivet i Sannidal.
Biskopen skal møte lærere ved Sannidal
barne- og ungdomsskole og elever i 10.
klasse ved ungdomsskolen.
Fredag blir det møte med kommunen
– og det er forventninger til hva biskopen
vil kunne bidra med i forbindelse med kommunestyrevedtak om opprettelse av Helle
som eget sogn .
Så er det barnehage-gudstjeneste i Hellekirken fredag formiddag og familiegudstjeneste samme sted fredag kveld .
Visitasen avsluttes søndag med gudstjeneste i Sannidal kirke. Deretter kirkekaffe
og visitasforedrag på Mo bedehus.
Vel møtt i Hellekirken fredag kveld og i
Sannidal kirke søndag formiddag.

Gammel dør

I våpenhuset - som er omtalt på side
2 – står det nå en gammel dør som
ble reddet fra å gå i container som
søppel. Else Judith Kiil på
Skauen-gården kontaktet
Ole Wastøl – som skjønte
at han hadde med en
kultur-skatt å gjøre. Etter
alt å dømme er det en
opprinnelig dør fra kirkebygget

som ble reist i 1771. Trolig har døra
stått på nordsida av kirken.
Døra har altså ligget på
Skauengården uten at en
har vært klar over verken
verdien eller hvor den
hørte hjemme . Kanskje
blir den nå permanent
plassert i våpenhuset i
Sannidal kirke.
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Sellafield
EN REISESKILDRING FRA MECKY WOHLENBERG
I sommer var vi på bil(grims)tur i England. Målet var kystbyen St.Bees
i Cumbria i Nordvest England. Her finnes legenden om Bega. Hun har
mye til felles med Sunniva som var en kristen irsk prinsesse. Da hun
skulle bli tvangsgift med en hedensk viking lot hun seg drive over
havet fra Irland til Selje på den norske vestkysten. Dette skjedde
kanskje midt på 900-tallet. Hadde Sunniva (eller de som skrev ned
legenden) brukt Bega som et forbilde?
Bega var en irsk kongedatter som levde engang mellom år 600 og 900.
Hun nektet å bli giftet bort til en norsk viking. Hun rømte over havet
og seilte til halvøya St.Bees Head. Der levde hun som eneboer før hun
dro lengre inn i landet. Vikingene som bosatte seg her i området etter
870, kalte landsbyen for ”Kirkby Bega”. Navnet ble til ”St.Bees”.
På 1100-tallet ble det bygget et kloster her.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 – 2007
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D

en
tidligere
klosterkirken er nå
menighetskirke. I sidekapellet er det en nyere skulptur av Bega som
i en visjon ser Maria med Jesusbarnet.
Bega kan være identisk med abbedissen
Begu som i år 680 bodde på østkysten nær
Whitby. Kirkehistorikeren Bede skrev 50
år senere om henne. I så fall ha Bega i perioder også bodd ved østkysten i England.
Noen mener at Bega ikke var en historisk
person. Men jeg kan tenke meg at slike legender har en historisk kjerne: Noen prinsesser med kristen utdannelse i de keltiske
landene i Nordvest Europa ville ikke la
seg selge til hedenske friere. De kjente til
kirkeretten som sier at en ekteskapsinngåelse må være frivillig. De husket bibeltekster om bevaring i stormen. Og de kjente
til fortellinger om kristne kongsdøtre som
seilte over havet. Noen valgte flukten. De
som overlevde ble trosvitner i fremmede
land, slik som Bega, og Sunniva.
Minnedagen for Bega 6. september er
også en minnedag for Sunniva. Kanskje
ble skrinet til Sunniva denne dagen i 1170
stedt til hvile i Kristkirken i Bergen, etter
å ha blitt flyttet fra Sunnivakirken på øya
Selja.
På kirkegården i St.Bees ser man stumpen av et steinkors fra 1000-tallet. Det

er flere gamle
steinkors ved
kirkene i området:
Vi bodde i landsbyen
Beckermet (fra det norrøne ordet for ”Der bekkene
møtes”). I Johannes-døperen-kirken i
landsbyen var det rester etter 6 gamle
steinkors. Og ved den gamle St.Bridgets
kirke som ligger ensom til utenfor landsbyen ser en rester etter 2 steinkors fra
1000-tallet. Det ene korset er muligens
en gravstøtte for den irske biskop Tuda
som døde på vei hjem fra Whitby-synoden
i år 664. (Se bilde på forsiden av bladet
- St.Bridget`s kirkegård med 2 stomper
etter steinkors, tårnet fra Sellafield synlig
mellom disse) Begge disse kirkene er bygget på plasser hvor det på 600-tallet skal
ha vært keltiske klostre. Bekkene i Beckermet er da blitt brukt som dåpsbekker.
Ved kirken i Gosforth (norrønt for ”Gåsehage”) står et tynt steinkors fra ca. 950
(se bilde s.9). Det er 4,2 meter høyt og har
bilder meislet inn som forklarer kristen
tro med hjelp av norrøne gudesagaer. På
kirkegården i Irton noen kilometer lengre
sør står et angelsaksisk kors fra 800-tallet.
Flere kirker i distriktet er vigslet til Bega,
blant annet den gamle kirken i Bassenthwaite. Den ligger ensom og veiløs til ved
innsjøen Lake Bassenthwaite, mellom
saueenger og gamle eiketrær. I romanen
”Credo” (av Melwynn Bragg) som omhand-
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ler Begas liv, bygger hun
et kloster her hvor kirken
senere er bygget (Bassenthwaite Old Church
- se bilde nederst denne
side). Kirkens beliggenhet
under fjellet og med rester etter en gammel steinbrygge i
innsjøen minnet meg om den
gamle kirkeplassen Bø på øya
Selja, nær Sunnivahulen og
Sunnivakirken.
En dag syklet vi til Sellafield. Atomanlegget er nå
hovedsenter i det britiske
programmet for avvikling
av atomindustrien. Jeg
måtte tenke på menneskers
skapertrang og tankeløshet: Fram til 1970-tallet var
det stor optimisme angående mulighetene som
kjernekraften kan gi, uten
at utslipps- og avfallsproblematikken ble tatt på
alvor. Nå er det en ærlig
vilje til å begrense skadene
og til å rydde opp. I 150
år framover vil anlegget
i Sellafield fortsatt være
under nedbygging og stengt
for allmennheten.
Plassen kan igjen
brukes som offentlig friområdet
fra ca år 2150.
Bega og Sunniva var barn
av de keltiske
kirkene fra kirkehistoriens første
årtusen. Disse
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 – 2007
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kirkene var opptatt av arven
etter apostelen Johannes: Jesus
er Guds lys. Han var med da
verden ble skapt, han ble
en del av skaperverket da
han ble menneske. Han lyser
for hvert menneske, men
ikke alle tar imot ham (Joh
1,3+9+10) Vi mennesker er
skapt i Guds bilde og skal
arbeide som Guds representanter på jordkloden.
Samtidig er vi syndere og
tenker mest på oss selv og
på korttenkte og lettvinte
løsninger, vi trenger tilgivelse. Men vi er som sagt
ikke bare syndere. Vi er
skapt i Guds bilde, med
et oppdrag om å søke
Åndens veiledning til
beste for hverandre. Og
vi kan spørre: Hva ville
Jesus ha gjort?
Dette måtte jeg
tenke på da vi syklet
tilbake, på idylliske
veier mellom bjørnebærhekker. Det
var utrolig vakkert,
og livsfarlig. Vi
syklet på smale
og svingete veier
hvor biler kjørte
i stor fart, uten
hensyn til miljøet - Typisk menneske! Og i de
frodige veikantene blomstret
prestekrager og
engsoleier –
Typisk Gud!
9
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SANNIDALS-

konfirmantene...
...har startet opp for høsten med tur
til Oksøya leirsted. En fin ”gjeng” som hadde
en tradisjonell tur med undervisning,
mye (annen) moro og lite søvn.

10
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Konfirmanter
29. september 1957

I SANNIDAL KIRKE
Tor Aurdal
Bjørn Bakken
Ernst Ronald Bjerva
Øyvind Bosvik
Håkon Breimyr
Lars Thomas Bråten
Per Harry Dalen
Nils Farsjø
Ragnar Edgar Gunnarsen
Olaf Herregården
Olav Martin Hulløen
Ole Martin Isaksen (Brattli)
Ragnar Kristensen
Arne Larsen
Rolf Inge Lien
Halvor Lindheim
Anders Torstein Lofthaug
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 – 2007
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Kåre Steinar Nicolaysen
Nils Halvor Nilsen
Kjell Harry Nilsson
Erling Røsholt Rimstad
Ivar Bjørn Thorsen
Anne Lise Aasen
Kari Anne Andersen
Margot Olette Ehnebom
Gudveig Eikeland
Inger Johanne Enggrav
Kirsten Helene Gjestland
Inger Kristine Grønstad
Aslaug Gudveig Gunnarsen
Agnes Kjærra
Kirsten Sigrunn Olsen
Inger Lill Stene
11
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lgjakta er i gang – og for
sannidøler er dette årets fjerde
høytid.
For noen uker siden ble det
opplyst på et møte at det også skal være
”prestejakt” i Kjølebrønd. Den skal visstnok ha vært hver høst i flere år tilbake.
Men vi har aldri hørt at noen av prestene er meldt savnet i distriktet her.

God jakt !

gj
kr
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ko
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m
h
ke
PS: Velinformerte kilder forteller oss
at ”prestejakta” er rekreasjon i form av
rådyrjakt for flere av prostiets prester .
Så da, så....

Besøkstjeneste
- bli med oss , du også !
Røde Kors “besøksvenner” er på bokollektivet “Sannidal Aldershjem” annenhver
torsdag fra ca. kl. 15 - 17. De har med seg kake og blir møtt med deilig kaffelukt.
Det blir alltid en hyggestund , prat , sang og kaffekos. Dette er kanskje noe for
deg! Vi vil gjerne ha med oss flere. Det er en meningsfull oppgave og vi blir alltid
ønsket velkommen igjen.
Menigheten har også en besøkstjeneste til hjem i Sannidal og til enkeltpersoner
på institusjoner.
Kontakt : Elfrid Dobbe: 35 99 21 33 - 930 83093
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. KORET

Laudate
gjør mer enn ”bare” å synge. Sareptas
krukke er tidligere omtalt – den som
inneholder sjokolade og som aldri
går tom....
Mens korets medlemmer nyter en
kopp kaffe og innholdet i krukka
finner Thor Lien fram en av sine
mange bøker med vitser og gode
historier. Ofte er de hentet fra kirkemiljø og vi gjengir en av dem her.

Denne historien går tilbake til
den tiden da presten kjørte rundt
med hest. Men nå var presten blitt
gammel og pensjonert, og fant ut at
han skulle selge hesten. Det meldte seg
en interessert kjøper , som gjerne ville
prøve hesten før han slo til. Presten forklarte at denne hesten var litt spesiell.
Den begynte å gå når en sa ”Takk og
lov” og stoppet når en sa ”Amen”. Jo,
det var greit, mente kjøperen , kastet
seg på hesten , sa ”Takk og lov” og red
avsted. Hesten tok ut , opp etter bakkene , men så bar det mot et bratt stup.
Da kunne imidlertid ikke kjøperen
komme på hva han skulle si for å få
stoppet hesten. Han prøvde med alle
vanlige stoppeord for hester , men det
hjalp ikke. Så i nødens stund bad han
sitt Fader Vår , og da han sa : ”Amen”
stoppet hesten like på skrenten.
”Takk og lov!” utbrøt mannen.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 – 2007
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Laudate

er variert sang, trivelig miljø,
ung og inspirerende dirigent
Robert og ledig stol for deg som
vil være med å forme koret videre.
Øvelse i Kirkestua i Sannidal hver
onsdag fra kl. 19.00 – 21.00
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Utgitt av Sannidal Menighetsråd

DØPTE:
Sannidal kirke:
03.06.07
Gunnar Bjerva
03.06.07
Felicia Mattson-Hansen
01.07.07
Jørgen Aleksander Bjerke
19.08.07
Mathias Søndbø-Frantzen
19.08.07
Sebastian Johansen Eckholdt
15.07.07
Solveig Elena Brendtøy Isaksen
15.07.07
Robin Johnsen Øverland
Hellekirken:
12.08.07
Marius Moen Opseth
12.08.07
Erik Løvstad Arnesen
12.08.07
Frida Nilsen
09.09.07
Viktor Emìl Haslum Sverkmo
Andre kirker:
10.06.07
Kristian Kolberg
15.07.07
Elias Lyngstad Sørdalen
20.05.07
Sofie Skaugård Kristoffersen

VIGDE:
Sannidal kirke:
16.06.07
Rolf Jørgen Bjerke og
Kristin Kollerud
30.06.07
Rune Monrad Jakobsen og
Marita Sivertsen Birkeland
07.07.07
Tom Erik Høilund og
Linda Oppebøen Larsen
07.07.07
Bjørn Jakobsen Saltvik og
Kirsten Tonstøl
07.07.07
Rune Grønåsen og
Sheila Christine Rost
28.07.07
Jon Anders Hvalsbråten og
Marita Hansen
25.08.07
Vegard Grønåsen og
Marianne Gunstensen
Hellekirken:
23.06.07
Stein Are Vidme og
Veronika Rehn Tørnblom

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

DØDE:
30.05.07
05.06.07
13.06.07
14.06.07
18.06.07
05.07.07
11.07.07
14.07.07
03.08.07
10.08.07
11.08.07
19.08.07
24.08.07
26.08.07
28.08.07
28.08.07
01.09.07

Mary Karlberg
f.1918
Magnhild Pedersen
f.1913
Knut Arne Solbakken
f.1948
Lillian Synnøve Jonassen
f.1919
Ingrid Tomine Snøås
f.1917
Halvdan Kielland Tellefsen
f.1929
Kjell Holter
f.1936
Lilly Cristiane Øygarden
f.1930
Kåre Lønne
f.1916
Hjørdis Thommesen
f.1919
Kristiane Tveitereid
f.1915
Arna Tomine Lindheim Wangen
f.1931
Ingrid Grøgaard Lognvik.
Død før fødsel.
Hilda Tomine Bakken Sægrov f.1936
Oddmund Gribbestad
f.1938
Ruth Esther Aagetvedt
f.1924
Randi Kilen
f.1920
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Velkommen
til gudstjeneste!
OKTOBER
14.oktober
20.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Gullkonfirmanter
Koret Laudate
Hellekirken kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
20-21.oktober
Barnekorfestival i
Kragerø
21.oktober
21.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
26.oktober
BISPEVISITAS
Hellekirken kl. 10.00
Barnehagegudstjeneste
Hellekirken kl. 18.00
Familiegudstjeneste
Harald Gulstad/
Olav Skjevesland
Minikoret og Angels
28.oktober
Bots – og bededag
BISPEVISITAS
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg/
Bente Heibø Modalsli/
Olav Skjevesland
Sannidal kirkes barnekor Juntos Laudate

Kirkekaffe og visitasforedrag
på Mo bedehus
etter gudstjenesten.

NOVEMBER
4.november
Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste
Michael Wohlenberg
11.november
24.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Mini og Angels
Litauenaksjon
18.november
25. søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Marie Dahl Mustard

25.november
Siste søndag i kirkeåret
Domssøndagen
Hellekirken kl. 18.00
Lysmesse (åpen for alle)
Konfirmantene deltar
Harald Gulstad
Sannidal kirke kl. 18.00
Lysmesse (åpen for alle)
Konfirmantene deltar
Michael Wohlenberg
Juntos –
Sannidal Soul Children

DESEMBER
2. desember
1.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Utdeling til 3 og 4-åringer
Med forbehold om endringer

VELKOMMEN
TIL VERDEN!
Johanne Novik Gulstad
ble født 23.juli i år.
Vi gleder oss med
Hilde Novik Gulstad og
Harald Saanum Gulstad
(prest i Hellekirken)
som er stolte foreldre.
Og med Andrea som
er en ikke mindre
stolt storesøster.

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