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Tenn lys !
Et lys skal brenne
for denne lille jord
Den blanke himmelstjerne
der vi og alle bor

Må alle dele håpet
så gode ting kan skje
Må jord og himmel møtes
Et lys er tent for det
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Min
salme
Det er vanskelig å velge ut én adventssalme.
Det er så mange fine! Men ettersom jeg har
jobbet mye og ikke minst sunget mye med
barn og unge gjennom de siste 20 åra, er det
en salme som har fulgt meg, kanskje allerede
siden advent 1989. Det er Eivind Skeies Tenn
lys, et lys skal brenne.
Sangen ble skrevet til Portveien-programmene på NRK i 1988. Sigvald Tveit har gitt
sangen en melodi som er god å synge og
som bærer både alvor og vintermørke og
glede og håp i seg. Jeg blir så glad når jeg finner gode salmer som barn og unge liker – og
jeg har blitt veldig glad i denne:
Tenn lys!
Et lys skal brenne
For denne lille jord,
Den blanke himmelstjerne
Der vi og alle bor.
Må alle dele håpet
Så gode ting kan skje
Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.
Det er blitt advent og mange av oss finner
fram adventsstaker og lys. Det går an å lese
eller synge denne sangen mens vi tenner lys
og det går mot jul.
De seinere åra har det blitt mer og mer
vanlig å tenne lys ved ulike anledninger.
Vi har lykter på kirkegårdene, lysglobe i
kirkerommet og vi tenner lys ved dødsfall
eller ulykker. Et lys kan uttrykke en bønn,
et håp og en lengsel etter noe lyst og varmt
nettopp der hvor det føles mørkt og tungt.
I dette første verset tenner vi et lys for
jorda vår, den blanke himmelstjerne der

vi og alle bor. Når jeg skriver dette, er det
Kirkemøte med fokus på miljø og skaperverket. På kirkemøtet vil Martin Lønnebo ha
som tema: ”Det är ingen liten uppgift att ha
ansvar för en stjärna.”Vi har fått ansvaret for
jorda, den blanke himmelstjerne. Det er ikke
lite! Måtte vi ta vare på den vakre og utrolige
jorda! Måtte jorda og den plassen vi bor på,
bli et sted der jord og himmel møtes, der
gode ting skjer og himmelen og håpet blir
synlig midt i hverdagen. Dette kan bli vår
bønn når vi tenner det første adventslyset.
Tenn lys!
To lys skal skinne
For kjærlighet og tro,
For dem som viser omsorg
Og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet
Og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
Og de som trøster dem.
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Så tenner vi to lys – og ber om at kjærlighet og tro skal få rom i oss og rundt oss.
Der hvor troen på Jesus vokser, der vokser
kjærligheten og omsorgen. Vi kan tenne lys
og takke for dem som har vist oss omsorg
eller har mye godt å gi til andre. De er preget
av Jesus. Vi kan tenne lys og be for dem som
har det vanskelig – at de finner frihet, trøst
og trygghet – og at vi finner fram til dem og
får trøste dem. Kanskje er de nærmere enn
vi tror?
Tenn lys!
Tre lys skal flamme
For alle som må slåss
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For rettferd og for frihet,
De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet
Før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
For frihet og for rett.
Å tenne lys, kan også bety å få litt mer lys
over eget liv, slik at vi ser det i perspektiv.
Når jeg synger denne sangen, løftes blikket
utover meg sjøl. Jeg ser at andre må kjempe
for det jeg selv tar som en selvfølge. Vi kan
be om mot til å støtte dem og om kraft til å
gjøre mer for at frihet og rettferdighet skal
seire.
I adventstida kan vi tenke på at Jesus
gjorde seg til ett med dem som kjemper for
frihet og rettferdighet. Han og familien hans
ble forfulgt og truet på livet. Han ble flyktningebarn og asylsøker i Egypt. Han ble siden offer for tortur og urettferdig dødsstraff.
Han tenner håpet om at alle folk en dag skal
bli ett – og at all ondskap skal ta slutt.
Tenn lys!
Nå stråler alle
De fire lys for ham
Som elsker alt som lever
Hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen
Som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel
I barnet, lagt på strå!
Når vi tenner alle de fire lysa på adventsstaken, er det jul.
Da tenker vi på Jesus, Guds hemmelige
prins; Himmelkongen, som gjeterflokken så!
Han elsker alt som lever – også fiender som
hund og katt, løve og lam. Når han kommer,
blir jorda en sann himmelstjerne, for da bor
himmelen på jorda, da møtes jord og himmel, stjerneglans og stall-lukt i et lite barn.
Mitt ønske for oss alle, er at vi finner Ham.
At vi for hvert adventslys vi tenner, ber en
bønn om at han må bo i oss og gi oss lys og
kjærlighet, tro og håp – tro på Jesus, håp om
himmel, kjærlighet til jorda og menneskene
– slik at vi kan bli lystennere her hvor vi bor.
God advents- og juletid, alle sammen!

PRESTENS
HJØRNE

Om å se julen
og Jesus i alt
”Dere kjenner vår
Herre Jesu Kristi nåde:
For deres skyld ble han fattig da han
var rik, for at dere skulle bli rike ved
hans fattigdom”
(2 Kor 8,9).

Den største julegaven er for meg at Jesus
vil være med gjennom hele året, overalt
og alltid.
Det Nye Testamente forteller om Jesus.
Profetordene i det Gamle Testamente
synger om Kristus.
Bibelen lærer at Jesus Kristus er Guds
Sønn. Han var med da verden ble skapt.
Naturen vitner om Skaperen. Stjernene på
himmelen minner om Betlehemsstjernen.
Skogens trær lar meg tenke på korset.
Jesus vil bo i alle dem som tror. Når Jesus
preger våre liv, sprer vi noe av Guds lys til
andre. Og vi ser noe av Guds lys i andre.
Gud, led oss gjennom
våre timer denne dagen.
Vær med oss i alt vi er opptatt av.
Gi fred i våre hjerter.
Måtte vi få se Kristi ansikt
i alle vi møter.
Måtte alle vi møter få se Kristi
ansikt i oss.
(Bønnen er fra boken
”Din rytme Din bønn”, Verbum forlag)

Hilsen Kristin Wohlenberg

SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2007

SAME0407 3

3

27-11-07 09:52:47

Visitasforedrag ved
bispevisitasen i Sannidal

K

25. – 28. OKTOBER 2007.

jære menighet! Guds nåde og fred!

Det er over 12 år siden forrige
bispevisitas skjedde i Sannidal. Vi
har hatt noen korte, men innholdsfylte
dager sammen – med nyttige samtaler,
positive møter og felles rådslagninger. Jeg
takker for alt dette og for alle som gjør sin
trofaste tjeneste i de mange ulike virksomheter som utgjør menighetslivet i Sannidal
og Helle.
Jeg merker at det er mye god kristenarv
som forvaltes i Sannidal og på Helle. I
generasjoner har engasjerte mennesker
gitt av sin tid, sine evner og penger for å
føre videre et aktivt menighetsliv. Sannidal
prestegjeld, for å bruke denne gamle betegnelsen, består av to sentra med hver sin
profil: Sannidal med sine jord- og skogeiendommer, men også med sin nybygging
– og Helle med sin villabebyggelse med et
visst forstadspreg.To sentra med omtrent
like stor befolkning og med sine utfordringer for fremtiden. Disse utfordringene
har vært særlig viktig tema for oss under
visitasdagene.
Sokneprest og kirkeverge har skrevet en
god og ærlig melding som bakgrunn for
visitasen. Den teksten bør mange lese, ettersom den gir et godt og realistisk bilde av
menighetssituasjonen i prestegjeldet.
Med meg under visitasen har vært avdelingsleder Arve Nilsen ved bispedømmekontoret og Kragerø-prosten Bente Heibø
Modalsli. Prosten har også foretatt den såkalte kontorvisitasen, og hun noterte med
tilfredshet at menighetskontoret skjøttes

med svært god orden. I tillegg har stiftsrådgiver Nina Saugstad gjort en befaring av
kirker og kirkegård som del av det totale
bildet en visitas skal tegne. Medlemmer av
bispedømmets ungdomsråd har også deltatt under visitasen med enkelte innspill.
Jeg har under visitasen hatt samtaler med
stabens medlemmer, og konstaterer med
glede at teamet arbeider godt sammen.
Staben er ikke stor, men den strekker seg
langt for å ivareta alle de krav og oppgaver
som tjenesten stiller. Stillingsbrøken for enkelte av stillingene burde vært oppgradert
(menighetssekretær og organist særlig).
Det er flott å se at det er et stort innslag
av barne- og ungdomsarbeid i Sannidal/Helle. Derfor skjønner jeg at her er et behov
for å få til en ungdomsarbeiderstilling som
kan holde alle aktivitetene sammen. Jeg ser
gjerne at menigheten setter seg det mål å
utvikle en givertjeneste som kan lønne – i
det minste én deltidsstilling innen ungdomsarbeidet.
Menigheten har to karakteristiske og
svært ulike kirker. Sannidal kirke, fra 1772,
er et verdig og vakkert gudshus med lange
tradisjoner. Kirken er i bra stand, og de
oppussingsoppgaver som fins, er det god
kontroll på. Helle kirke, som er et langt nyere og mer moderne bygg, har stått sentralt
i samtalene under visitasen. Den er fortsatt
eid av Stiftelsen Hellekirken, reist av
lokale entusiaster på stort pågangsmot, og
fremstår som en tjenlig arbeidskirke med
gudstjenesterom og barnehage og speiderrom. Den har fine utsmykningsdetaljer, og
intet er til hinder for at den vil kunne bli
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godkjent som en fullverdig soknekirke. Barnehagesamlingen og familiegudstjenesten
fredag viste hvor funksjonell kirken er.
Sannidal kirkegård fremstår som et vakkert og velstelt anlegg med god kapasitet.
Med kirkestuen, stallene og Mo bedehus
utgjør hele området en fin og verdig enhet.
Den store pengegaven som kom til kirken i
år 2000 har vært et viktig og kjærkomment
tilskudd til å oppgradere hele kirkeanlegget. Folks tilknytning til kirken gjennom de
kirkelige handlinger, er jevnt over stabil, og
viser at kirkens tjenester er godt rotfestet i
lokalmiljøet.
Relasjonen mellom kirke og kommune
er åpent og godt. Dette bekreftet møtet på
Rådhuset hvor visitasfølget fikk en god
samtale med den nye politiske ledelse
i kommunen og rådmannen. Kirkens
nærvær og tjeneste blir høyt
verdsatt. Et særskilt tema
i møtet med kommunen,
var den videre utvikling for
Helle-kirken. Vi nærmer oss
den dato da Hellekirken kan
få status som fullverdig soknekirke, ivaretatt av kirkelig fellesråd
i Kragerø. Dette anliggende er inne i
kommunens økonomiplan for 2008, men
muligens må dette skyves ut et år. Jeg kan
melde at bispedømmet stiller en prestestilling til disposisjon, fordi vi mener at det er
strategisk viktig at et så sentralt vekstområde som Helle bør få sin soknekirke og
sokneprest. Sannidal og Helle fungerer jo
allerede i dag nærmest som to sokn. Nå er
tiden der til å gjøre de siste formelle grep.
Det ville bli til beste for lokalsamfunnet,
og samtidig en fortjent konklusjon for de
kirkeentusiaster som på vegne av lokalsamfunnet bar fram Hellekirken. I 2009 er
det 15 år siden kirken ble vigslet. Det vil
være en naturlig anledning til å gi Helle sin
soknekirke!
Kirken, skolen og barnehagen er en
viktig relasjon. Her i Sannidal fungerer den
godt, med faste møtepunkter. Kontaktmø-
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tene jeg fikk ha med lærerne og ungdomsskoleelevene opplevde jeg som et naturlig
uttrykk for det gode samarbeid som rår.
Også etter det nye KRL-faget (1997) har
skole og kirke behov av hverandre – nå
fremstår kirken tydeligere som en ressurs for skolen i å realisere KRL-planens
intensjoner. KRL-faget er knyttet nært til
den religiøse aktivitet som fins i lokalsamfunnet, og der er jo primært Den norske
kirkes virksomhet. Et ord om skolegudstjenestene i denne forbindelse: De er ikke ute
i og med KRL-fagets innføring. Her er det
oppstått noe usikkerhet. Men skolegudstjenestene er ikke en del av KRL, slik noen
tenker. Det er et tilbud kirken gir skolen
som del av vår kristne kulturformidling
og -tradisjon.
Menighetens arbeid sikter, enkelt
sagt, på å bringe Guds ord til
alle og å tilby mennesker et
kristent fellesskap. Da må
man gå ut og møte mennesker, hva enten de står
nær kirken eller på distanse.
En menighet som er satt til å
være lys og salt i verden, kan ikke
kapsle seg inne, men må dele sin tro i de
nære relasjoner, i lokalsamfunnet. Vi må
innby mennesker – med deres spørsmål,
lengsel og usikkerhet. Jeg registrerer både
i visitasmeldingen og i samtaler utsagn om
at noen trekker inn til byen for å oppsøke
kristent fellesskap. Vi må glede oss over at
mennesker finner sitt trosmiljø. Men jeg
vil like fullt sende en utfordring om å bli
i de lokale relasjoner og til å ta ansvar for
det nære menighetslivet. Her burde være
arenaer nok i korvirksomhet, i ungdomsklubber, i gudstjenester og oppbyggelige
samlinger.
Trosopplæring er et stående tema og en
viktig sak. Selv om Sannidal (ennå) ikke har
fått av trosopplæringsmidlene, registrerer
jeg at mye skjer: dåpshilsener, opplæring
i rammen av korvirksomheten, klubb og
konfirmantundervisning. Jeg gleder meg
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med dere over at en god prosentandel av
årskullene kommer til konfirmantundervisningen. Den er viktigere enn vi ofte tenker
på! Her kommer en stor andel av årskull
etter årskull ganske enkelt til kirken for å
delta i en forberedelse og en hellig handling! Så se stort på konfirmantarbeidet! Det
var forresten flott å se speiderne med oss i
Helle-kirken på fredag. Speidere i kirkehus
er en god kobling!
En menighet tenker og handler diakonalt. Her i Sannidal med nær omsorg for
Bokollektivet, som vi besøkte torsdag. Her
er også andre diakonale tiltak i gang. Om
noen uker vedtar Kirkemøtet en ny diakoniplan, og da vil jeg oppmuntre råd og
utvalg til å studere denne – til inspirasjon
og motivasjon til fornyet diakonal innsats.
Misjonen er livsnerven i kirkens liv. I
tillegg til misjonsorganisasjonenes arbeid,
har menigheten prosjekter med Det norske
Misjonsselskap og Misjonsalliansen. Hold
fast ved disse, for de knytter misjonen nært
og tett til menighetens liv.
Kirkemusikk og korvirksomhet er verdifulle og viktige innslag i menighetslivet
både i Sannidal og på Helle. Kor er viktige
miljøer og innslag i menighetslivet. Og er
dessuten en sentral ressurs i gudstjenesteutviklingen. Her har Sannidal svært viktige
elementer i sitt gudstjenestearbeid. Korene
beriker gudstjenesten og fører nye mennesker inn i gudstjenesten, slik at flere
involveres. Prester og organister er viktige,
men de alene skaper ikke levende gudstjenester. Det gjør menigheten sammen – når
flere involveres!
Det gleder meg at samarbeidet med organisasjonene og frikirkene er godt. Og så
har Bamble prosti sitt viktige fellesprosjekt
i Gautefall fjellkyrkje. Stå ved det ansvaret
og bruk fjellkyrkja flittig som trosarena og
miljøskapende faktor!
Til slutt vil jeg sammenfatte mine oppfordringer til menigheten etter inntrykkene
fra visitasdagene:
Vær takknemlige for alt det gode

arbeid som gjøres. Det er lett å undervurdere det jevne arbeide fra uke til uke.
Men Guds ord forkynnes, konfirmanter
undervises, kor samles og synger osv. osv.
I sin sum bygger dette menighet!
Følg opp initiativet for å gjøre Hellekirken til fullverdig soknekirke. Bispedømmet stiller prest til disposisjon og
stiftelsen er rede til å overdra kirken – nå
er det kommunens tur til å konkludere
økonomisk!
Hold fast ved korvirksomheten rundt
begge kirkene – som sangmiljø og trosmiljø. Kor er sangglede, menighetsbygging
og trosopplæring i ett!
Bygg videre på de gode relasjonene til
kommune, skole og institusjoner. Og er
det tjenlig – og avklarende – å lage en
fast plan for samarbeidet skole/kirke, så
gjør det! For en slik plan setter omforente
rammer om samarbeidsforholdet.
En menighet ivaretar to dimensjoner:
Den er både trosfellesskap og folkekirke.
Den som er trygt forankret i trosfellesskapet må våge å åpne seg utad – for å
innby og kalle nye mennesker til fellesskapet.
Bruk den nye diakoniplanen som er
underveis til å gjennomtenke og utarbeide en oppdatert lokal diakoniplan!
Til sist er det Gud som bygger kirke – i
Den Hellige Ånds kraft. Det betyr at bønnen må leve i menigheten – bønner som
binder oss til Gud og åpner menneskers
hjerter for evangeliet om Jesus Kristus.
Til slutt takker jeg igjen for gode dager
sammen i Sannidal. Jeg ber om og håper at
han som begynte den gode gjerning i dette
prestegjeldet, vil fullføre den og gi kraft
til fortsatt tjeneste. Det er vår tro og vår
visshet om at vår tjeneste for Herren Jesus
Kristus ikke er forgjeves. Gud velsigne
menighetslivet i Sannidal og Helle!
28. oktober 2007
Olav Skjevesland
Biskop i Agder og Telemark
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UTFLYTTEDE

Sannidøler
Grønn var min barndoms bygd...

D

et var trygt og godt å vokse
opp i Farsjø, og vi gikk i todelt
skole midt i bygda. 1 - 3 klasse
sammen i det minste klasserommet, og 4 - 7 klasse samlet i det
største rommet. Lærerne var strenge, men
vi lærte da vår ABC, og det “er blitt folk av
oss alle”. Jeg gikk på ski til skolen, og når
vannet gikk over veien måtte pappa ro
meg over vannet til skolen. Det var godt å
vokse opp på Nesland, med masse høner,
som jeg ofte var lei av, med hest, griser og
mange katter å kose med. Pappa var stolt
av gården og likte å sammenligne den med
et “Soria Moria” slott. Om somrene badet vi
og balanserte på teksten, om vinteren var
det ski og skøyter til mørket kom og jaget
oss inn. Vi hadde ikke TV eller data, men
levde sunt og var gode til å leke og jeg kan
ikke huske at vi kjedet oss. Da jeg ble eldre
syntes jeg det var lang vei til byen for da
ble utferdstrangen større, og de kjekkeste
guttene var jo i Kragerø må vite!
Da jeg som 18 åring dro et år til Minnesota, USA ble det skriving i Vestmar, og jeg
sendte reisebrev til avisa fra mitt skoleår
“over there”. I våre dager letter man knapt
på øyelokket når noen drar til USA og vi
drar på helgetur til New York...ja mangt har
endret seg siden jeg trådte mine barnesko
hjemme i Farsjø...
Senere ble det sykepleier-utdanning på
meg, og opphold flere steder i Norge og i
utlandet. Mannen min, Ragnvald, og jeg har
jobbet flere år på sjømannskirkene i Miami
og København, og vi liker fremdeles å reise
og ta vikariater ute. Her oppleves kirken å
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ha lav terskel, og “alle” kommer på kjerka
uansett stilling og stand.
Vi har tre barn fra 20 - 25 år ; Peder Jacob
jobber i SFO og barneskole som lærervikar,
Christine er utdannet danser og er pt i USA,
mens eldstejenta Ragnhild er utdannet
radio-TV- journalist og jobber med å lage tvprogrammer..Ragnvald har siden flyplassen åpnet på Gardermoen vært prest der,
og møter mange mennesker, både ansatte
og reisende, som ønsker en å snakke med
når livet blir vanskelig.
Selv jobber jeg nå som sykepleielærer,
og har mitt eget lille firma hvor jeg tilbyr
veilednings-tjenester innen helse-og sosialsektoren. Det kan bli travle dager, men
det oppleves svært meningsfyllt og jeg kan
mye styre min egen tid.
Vi bor også nå i en “grønn bygd”, Fetsund, som ligger i Akershus, ved Glommas
bredd, en halv time fra Oslo. Så fort våren
begynner å vise seg,setter jeg nesa mot Sannidal og hytta vi har hatt i Kilsfjorden i 10
år. Der er det godt å være, og da føler jeg at
jeg kommer “hjem”. Man blir mer bevisst
sine røtter med åra, og det å kunne møte
familie og gamle venner er veldig viktig for
meg. Hver sommer må jeg også en tur opp
på gården. Godt å se at gården er velholdt
og fin.

Riktig god jul til alle Sannidøler
fra Liv Nesland Seierstad
9
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«HVA ER
SKJEDD MED

E

jula?»

n skoleelev på julejobb i shoppingsenteret pakker julegaver
så kvikt hun makter: Julepapir,
blanke bånd og kjappe fingre
i samspill. Hun kaster et blikk
på den lange køen foran pakkedisken. Hun
klarer ikke å dy seg og sukker høylytt: ”Hva
i all verden er skjedd med jula?”
Sukket er lett å skjønne. Jesu fødsel inn i
vår verden har nesten druknet i shopping,
pakking og køkjøring. ”Adventstiden” er
blitt ”shoppingdagene før jul”. Englesangen
over Betlehemsmarkene er blitt til kassaklangen over julemarkedet. Ja, hva er skjedd
med jula? Under sukket ligger vel et ønske
om å finne tilbake til julens ”egentlige” mening.
Når vi spør etter julens ”egentlige” mening, spør vi selvsagt etter julens ”religiøse”
mening. For julen er jo, ikke sant, feiringen
av Jesu fødsel. Han kom for å bringe freden
og gleden og nåden inn i vårt liv. Dette er
julens mening som hellig høytid.
Det er ikke merkelig at vi sukker over
at materialismen tilslører det under Gud
gjorde i Marias liv. Heller ikke er det rart at
vi lengter tilbake til den egentlige mening
med julen.
Men stopp litt! - Når vi tenker slik og
lengter etter en ”ren” jul, uskyldshvit som et
julekort – da kan vi faktisk tape hele julens

Av biskop Olav Skjevesland

poeng. Lukas forteller ikke at Jesu
fødsel skjedde på en helligdag. Jesus
ble ikke født i kirketiden, for å si det
sånn, men under en skattinnskriving.
Jesus ble født på en dag med livlig handel
i kroer og vertshus. Det var kø langs veiene
og umulig å finne hotellrom. Da engler
proklamerte Jesu fødsel, holdt ikke prestene
på å tenne lys i tempelet. Fattige gjetere
strevde til livets opphold ute på jordene.
Det er klart at julens mening kan drukne
i stress og kommers. Men det som er like
klart, er at Jesus ankom denne verden i
jordisk kjøtt og blod. Jesus kom ikke inn i
et åndelig avlukke, fjernt fra menneskers
livskamp. Han kom som menneskevenn inn
i våre hverdager.
Var det ikke slik, rommer ikke Jesu fødsel
et godt budskap. Hvis julens nyhet bare
passet til avissiden for religiøst stoff, var
dette en smal nyhet med liten rekkevidde.
Lukas’ juleevangelium vil nettopp få frem at
Jesu fødsel skjedde i menneskers virvlende
hverdag. Derfor passer nyheten på enhver
avisside. For nyheten angår livet i dets
mangfold. Kultur. Politikk. Business. Sport.
Neste gang vi står ved pakkedisken og
ser på raden av mennesker som stresser i
julestria – da kan vi tenke: Det var til oss
han kom, hverdagsmenneskene. Som venn
og frelser.
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VISITASEN
Bokollektivet i Sannidal
var første stoppested
for biskopen. Her holdt
han andakt og hilste på
beboerne. På bildet er det
Aslaug Heimdal som får
veksle noen ord med
Olav Skjevesland.
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Familiegudstjeneste i Hellekirken med
deltakelse av Hellespeiderne, Minikoret og Angels
- og ellers fullt hus.Victoria Larsen Alstrup var
solist for Angels.

n
l

at
e

SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2007

SAME0407 11

11

27-11-07 09:52:51

E
va
b
m
B
W
O
b

Søndag var det gudstjeneste i Sannidal kirke - og Sannidal Kirkes Barnekor sang for en nesten fullsatt kirke .
Biskopen talte - om å bygge menighet.

Postludiet var et samarbeid mellom
Juntos - Sannidal Soul Children og
menighetskoret Laudate. Det svingte av
afrikanske rytmer da korene sang;
Hamba Nathi - Gå du med oss for vegen er lang .

Vi gleder oss over samarbeid over
generasjonsgrensene og korene synger
sammen igjen også julaften. Korvirksomheten er i medvind , med stadig flere
som finner veien til øvelsene – blant annet takket være dyktige og inspirerende
dirigenter; Torhild Barland , Kristin Wohlenberg og Robert Czyz. Og på bildet ser
vi en mulig arvtaker – Ingeborg Eileen
Pedersen som hjelpedirigent for Juntos.

12
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Etter visitasgudstjenesten
var det samling på Mo
bedehus der hundre
mennesker fikk bevertning Bojan Brajkovic og Markus
Wohlenberg ble også mette....
Og etterpå fikk alle høre
biskopens visitasforedrag .

Vi lot oss trollbinde av
Karolina Czyz’ vakre
fløytespill - akkompagnert på
piano av ektemann Robert.
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-
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Nytt fra Hellekirken
TO NYE PIANOER I HELLEKIRKEN!
Tidligere i år fikk Hellekirken en større pengegave fra Kragerø Sparebank. Planen
var å kjøpe et nytt piano til bruk i peisestua, noe vi har savnet lenge. Samtidig
var det også ønskelig med et elektrisk piano som et supplement til det gode
akkustiske pianoet vi allerede har i kirkerommet.
Vi regnet med at styret måtte gjøre et valg, men etter å ha forhandlet med Helland
Musikk i Skien ble det “ja takk begge deler”!
Nå har vi et stort og flott elektrisk piano i kirken, og en noe mindre utgave i
peisestua.
Vi takker Kragerø Sparebank for nok et bidrag til Hellekirken.
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TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av
Kragerø Sparebank
Kragerø Sparebank

Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»
1840»

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
14
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DØDE:
27.09.07
28.08.07
13.10.07
26.09.07
19.10.07
25.10.07

DØPTE:
Sannidal kirke:
23.09.07 Oskar Brenna Nilsen
21.10.07 Emine Brekka Listou.
04.11.07 Catalina Olsen
Hellekirken:
23.09.07 Linda Marie Jacobsen
23.09.07 Jenny Antonie Jacobsen
Andre kirker:
16.09.07 Theo Elias Skorstad Nygaard

Juletrefester
KJØLEBRØND BEDEHUS
Juletrefest for barn
Torsdag 27. desember kl. 17.00

KJØLEBRØND BEDEHUS
Juletrefest for voksne
Lørdag 5. januar kl. 18.00
Sang av Mannsgruppa fra Gjerstad og
Kragerø

ONSDAGSKLUBBEN
arrangerer Hellige Tre Kongersfest
på Mo bedehus
søndag 6. januar kl. 17.00
Alle velkommen - uansett om du
har vært på Onsdagsklubb eller ei.
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Trygve Johnsen
Oddmund Gribbestad
Peder Andreas Klausen
Margit Kaspara Kjendal
Signe Sofie Lindkjenn
Ester Marthiniussen

f. 1924
f. 1938
f. 1931
f. 1917
f. 1920
f. 1917

VIGDE:
Sannidal kirke:
20.10.07 Jan Egil Johannes Maljers og
Susanne Amalie Myrvang
Hellekirken:
20.10.07 Børre Bertelsen og
Linn Kristin Bjørkholta

Sangkvelder 𐀀𐀁
SANGKVELD I
HELLEKIRKEN

Søndag 27.01.08 blir det en ny
korkveld i Hellekirken.
Da kommer Kormix fra Kragerø på
besøk, og det blir mye sang, både solister,
kor og fellessang. Harald Gulstad skal
holde andakt.
Alle er velkommen til en hyggelig
vinterkveld i Hellekirken!

JULESANG MED KORMIX
I SANNIDAL KIRKE
Søndag 09.12.07 kommer KorMix
til Sannidal kirke og byr på korsang og
vokale og instrumentale solister.
Jan Inge Bjørgan spiller fiolin og
Magnus Dobbedal spiller saksofon.
Tron Mathisen vil rette søkelyset mot Dominicana og det blir tatt opp en
kollekt til Kirkens Nødhjelp .
Vel møtt i Sannidal kirke andre
søndag i advent kl.18.00.
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Velkommen
til gudstjeneste!
DESEMBER 2007
2.desember
1.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Utdeling til 3 og 4. åringer
09. desember
2. søndag i advent
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Minikoret og Angels
- Utdeling til 3 og 4-åringer
Sannidal kirke kl. 18.00
Julesang med KorMix
14.desember
Hellekirken kl. 18.00
Julekonsert
16. desember
3.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 18.00
Julekonsert
24. desember
Julaften
Hellekirken kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Harald Gulstad
Sannidal kirke kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
25.desember
1.juledag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
26.desember
2.juledag
Kjølebrønd bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

30.desember
Søndag etter jul
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad

JANUAR 2008
1.januar
Nyttårsdagen
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
6.januar
Kristi Åpenbaringssøndag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
13.januar
Vingårdssøndagen
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
20.januar
Såmannssøndag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
27. januar
Kristi Forklarelsesdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Hellekirken kl. 18.00
Sangkveld
KorMix
Harald Gulstad - andakt

FEBRUAR
3.februar
Søndag før faste
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste / årsfest
Michael Wohlenberg
10. februar
1.søndag i faste
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
17.februar
2.søndag i faste
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
24.februar
3.søndag i faste
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad
Med forbehold om endringer

KOR-MIX
som kommer
til Sannidal kirke
9. desember
og til Hellekirken
27. januar

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