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68. ÅRGANG

Ja, vi elsker dette landet,

Og som fedres kamp har hevet

som det stiger frem,

det av nød til seir,

furet, værbitt over vannet,

også vi, når det blir krevet

med de tusen hjem.

for dets fred slår leir.
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PRESTENS HJØRNE

Den
bortkomne
sauen

Jesus tek seg av den eine,
som om ingen andre var.
Han har tid for deg når hine tid
og time ikkje har.
Denne salmen av Trygve Bjerkrheim måtte
jeg tenke på mens jeg jobbet med bibeltekstene for ukene etter pinse i kirkeåret:
Om Jesus som leter etter dem som har
rotet seg bort, for å berge dem.
For eksempel lignelsen om den ene sauen
som er borte. Gjeteren forlater de 99. Jeg
regner med at de er i en trygg innhegning.
Så går han og leter etter den ene som ikke
har kommet tilbake. Han finner den og
han gleder seg. For han er glad i hver sau
og hver lamunge.
Jesus tek seg av den eine,
nett som doggi glitreklår
i den stille sumarstundi
heile morgonsoli får.
Dette diktet er inspirert av bibelteksten
i Joh 4 om Jesus og den samaritanske
kvinnen ved brønnen. Men det passer
også på lignelsene i Luk 15 om de som var
kommet bort: En av hundre sauer, en av
ti sølvmynter, og en av to sønner. Og om
Han som alltid venter: Faren speidet etter
den yngste sønnen som var reist vekk.
Faren løp sønnen i møte da han endelig
kom tilbake. Etterpå oppsøkte faren den

eldste sønnen for også å få ham med på
gledesfesten.
Jesus tek seg av den eine,
om du minst av alle var.
Han vil møte deg med kjærleik,
som ein trufast bror og far.
Lukas forteller i sitt evangelium i kapittel
19 om tolleren og landssvikeren Sakkeus
som åpnet opp for Jesus. Sakkeus innså
sine feil og prøvde å rette opp ugjerningene. Og Jesus svarte: ”Menneskesønnen er
kommet for å lete etter det som er fortapt,
for å frelse det.”
Vi vet ikke hvordan det gikk med den ene
sauen og med sønnen(e) siden. Og om
Sakkeus klarte å leve sitt liv uten å presse
andre for penger.
Men vi vet at Jesus valgte døden for å
redde oss, for å kunne gi oss tilgivelse.
Jesus tek seg av den eine.
Sæl kvar ein som går til han.
Dag for dag han vil deg leia
til du når det gode land.
Bibelen forteller at Jesus var som et offerlam som ble slaktet, for å betale for de
skyldige. Og at Jesus stod opp igjen til
livet, evig liv. Han går ved vår side, som en
usynlig venn. Han er den som alltid venter.
Omvendelse er å snu seg mot Jesus. Måtte
hver sau som vi ser i sommer, minne oss
om at Jesus Kristus leter etter alle som er
kommet bort, for å redde dem.
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Det er så mange gode og fine salmer og sanger.
Så det er vanskelig å trekke fram en spesiell som jeg kan si er min.
Men - Navnet Jesus blekner aldri - liker jeg godt. Det gir håp , glede
og trøst å synge sangen om det navnet som evig består , som ingen
kan slette ut.
Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
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For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.
Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!
Astrid Barland
Nr. 86 i Norsk Salmebok
Tekst David Welander - 1923
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SANNIDAL SPEIDERGRUPPE

er 70 år.

K
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Bildet er tatt i 1936, to år før den formelle stiftelsen i 1938, i forbindelse
med en tur til Nissedal. Fra venstre: Sven Bø, Kristoffer Lofthaug, Alf Bakken, Olaf Høyesen, Torkell Tande, Anund Haugen og Egil Thorbjørnsen.

I

februar 1938 ble 1.Sannidal speidergruppe stiftet med Torkell Tande som
leder. Det startet med sju gutter i Haukepatruljen. Etter hvert ble det flere patruljer.
Aktiviteten har variert, men det har vært
sammenhengende drift , og for noen år
siden var det 120 medlemmer.
Jentespeiderne startet opp i 1941 og
hadde i mange år et godt samarbeid med
guttene. Fra 1990 ble gruppene slått
sammen.
Det er ganske mange sannidøler som har
gode minner fra leirer, turer og andre speideraktiviteter gjennom disse åra.
Søndag 21. september avvikles den tra-

disjonelle naturstien på bygdetunet. I den
anledning vil det bli markering av 70-års
jubileet. Vi ønsker da å invitere alle som
har vært speidere gjennom disse åra. Det
er umulig å nå alle med personlig innbydelse så vi må gjøre det på denne måten. Vi
oppfordrer dere som leser dette , om å tipse
utflyttede patruljekamerater. Det er tanken
å ha en uoffisiell konkurranse om hvilken
“gammel” patrulje som kan stille med flest
medlemmer. Detaljene i programmet er
ikke klare , men vi ber dere følge med på
annonse i avisene når det nærmer seg.
Velkommen til 70-årsjubileum.
Hilsen speiderne i Sannidal
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KOLINS HJØRNE

Voff !
J

eg følger i min forgjenger
Albins fotspor på
grøftekanten av
Kjølebrøndsveien - på vei til
kjerka. Ved Lystokk tar jeg
bakken mot golfparken, over
Lønnesletta gjennom tunnelen
under Europaveien, så inn i dype
skoger i Kalddalen (Kjerkedalen).
Over brua der frådende
vannmasser fra Lona farer under
meg. Jeg går opp den bratte
sandrenna med stigning en på to.
De rette grusgangene til Moltu fram til steinhella ved kjerkedøra.
Jeg undres på om det
kommer andre firbeinte
til denne prekensøndagen
– fra Kammerfossveien,
Sannidalsveien, Drangedalsveien
og Farsjøveien. Kanskje de har
mista fot og fått tap, som det
heiter på jaktspråket, tulla seg
bort og havna langt ut i hutaheiti.
Kolin
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Sannidøler
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a Aslak Lofthaug - min gamle
speiderleder - ringte og spurte
om jeg kunne tenke meg å
skrive noen ord til menighetsbladet
under rubrikken ”Utflyttede Sannidøler”, svarte jeg ja. Dette til tross for at
jeg egentlig ikke er ekte Sannidøl. Jeg
kom til Kil i 1958 og bodde der fram
til 1970 og følte meg som Kilsgutt og
Sannidøl, med røtter fra Lindheim.
Det å få vokse opp i Kil i trygge omgivelser var fint. Det var små forhold,
tette relasjoner og folk som brydde
seg om hverandre – noe det nok skorter på mange steder i dag.
I 1970 var jeg ferdig med gymnaset.
Kort tid etter trakk jeg i ”Kongens
klær”. Det var selvsagt marinen som
huket tak i en Kilsgutt med fartstid på
fjorden. Marinen, eller sjøforsvaret
som det egentlig heter, hadde spennende utfordringer og jeg ble der en
tid, stasjonert på rekruttskolen ved

Stavanger. Her fant jeg min kjære Astrid og vi giftet oss. Forsvarets beordringssystem føltes imidlertid som lite
familievennlig og det endte med at jeg
søkte meg inn i politi- og lensmannsetaten.
Etter endt politiskole fikk jeg ansettelse i Gjesdal i Rogaland. Dette var
ikke langt fra familiene for noen av
oss og vi slo oss ned der. Vi fikk to
barn som nå er voksne og etablerte.
I jobbsammenheng har jeg vært
heldig og fått prøve det meste. De siste
årene som lensmann – først i Sandnes
og senere i Gjesdal.
Jeg har benyttet meg av den fine
muligheten politi- og lensmannsetaten har til å pensjonere seg tidlig, er
nå nybakt pensjonist.
Det å være pensjonist er så menn
ikke bare spøk. En skal gjøre alt det
en ikke har fått gjort tidligere og i
tillegg hjelpe både barn og barnebarn
– noe som i sum fører til at en får det
fryktelig travelt.
Vi holdt kontakten med Sannidal
ved at det har vært vårt ferieparadis i
alle år. Her har vi slappet av og ladet
batteriene. Vi var heldige og fikk kjøpt
ei hytte ved Stølevatn, et sted hvor
vi trives utrolig godt. Vi hadde håpet
at vi skulle fått tilbringe mye mer tid
der når pensjonsalderen kom, men
foreløpig har det som sagt vært veldig
travelt.
Odd Heggø
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Hver 17. mai legges det ned krans ved bautaen som står rett ved inngangen til
Sannidal kirke. Her minnes sjøfolk fra Sannidal som falt under 2. verdenskrig.
I år holdt Signe Gøtterup talen - et egenskrevet , vakkert dikt - og Tellef Farsjø
jr. la ned kransen.

Min klippe

Du var min helt, min mann og klippe,
jeg turte så vidt å la deg slippe.
Ut i den store verdens knipe,
som herjet over land og rike.

-
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Jeg kunne jo ikke fatte det,
at de måtte ta deg med.
Av gårde du reiste fra dette land ,
ut i verden som en mann.
Du kjempet og sloss for ditt fedreland
som nå står fritt med mang en mann.
Vår frihet vi fikk i mange land,
da vi så våre menn steg i land.
Da flagget ble heist bak en lund,
som symbol for den stund.
Da Hitlers tid var omme
og vår frihet skulle komme.
Det henger der for hver en mann som
døde for sitt fedreland.
Til minne om den gang de falt
for landet som var så mangt.
En blomst på graven vi nå la,
akkurat nå som da.

pt

En hyllest til de som kjempet,
for frihet og loven som vi ventet.

g

Vår lov og frihet de oss ga,
derfor vi nå roper høyt hurra!

gø

Signe Gøtterup
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1.pinsedag i
Sannidal kirke - der
det også var menighetsmøte etter gudstjenesten.
Et enstemmig møte gav sin
tilslutning til at grensene mellom
Sannidal sokn og det framtidige
Helle sokn bør følge skolegrensene.
Samtidig gav møtet uttrykk for
sin bekymring i forbindelse
med presteressurser til
nevnte sokn.

PINSEGUDSTJENESTER
8
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Andre pinsedag på Stangnes
der organist Robert
Czyz for anledningen ledsaget salmesangen på fiolin. Og
det var bare så vakkert. Og
gitarspill ved dagens prest,
Michael Wohlenberg. Et
perfekt tonefølge ute i
Guds frie natur.

.
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festivalen
2-4. mai 2008!!!

Helgen 2-4.mai var Juntos Sannidal Soul Children på
Soul Children- festivalen i Oslo.
Det var 24 barn+5 voksne med fra
Sannidal. Og på hele festivalen var
det over 900 barn! Med god hjelp
fra foreldre som arrangerte
kakelotteri, kunne vi reise til Oslo
uten alt for stor egenandel.

V

i reiste med buss fra Tangen
fredag 2. mai kl.13.00. sammen
med Angels, som er et kor fra
Helle. I bussen var det stor stemning,
vi både skravlet og sang. Etter noen
timers busstur var vi framme ved den
tyske menigheten i Oslo. Der la vi fra oss
bagasjen og rigget oss til, før vi gikk ned
til konserthuset for å øve. Konserthuset
var stort og flott! Vi øvde på sanger og
fikk også med oss konsert med Oslo Soul
Children. Deretter gikk vi tilbake til den
tyske menigheten, stelte oss, og la oss til
å sove. J
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Juntos Sannidal Soul Children
har ikke sunget i operaen, men
derimot på taket av den!
En pust i bakken med nistepakke... Caroline Albertsen og
lederne: Torhild Barland, Mirjam
Pedersen, Kristin Wohlenberg,
Ingunn Haslund og Britt Veivåg.
På lørdag våknet vi til strålende sol. Vi
stelte oss og spiste frokost, før vi gikk
ned til Filadelfia for å øve. Etter øvingen
og lunsj pausen gikk vi ned til den nye
operaen i Bjørvika. Vi sang flere sanger på
operataket, med mange tilskuere, bla.Tv2
og NRK! Etter konserten kom et av de
store høydepunktene, nemlig shopping i
Oslo. Etter vi hadde shoppa litt, spiste koret på Peppes pizza. Da vi hadde spist oss
gode og mette gikk vi tilbake til Filadelfia.
Der skulle Juntos synge foran alle!
Etter konserten gikk vi tilbake til den
tyske menigheten etter en flott dag.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 – 2008
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Også på søndag våknet vi til fint vær.
Vi pakket, ryddet og spiste før vi gikk
ned til Oslo konsert hus for siste øvelse
før den store konserten. Etter vi hadde
øvd noen timer fikk alle på festivalen
pizza. Det smakte godt! Da pizza pausen
var over, var alt klart til konsert. Vi ga alt
på den siste konserten og vi var ganske
slitne da vi var ferdige. Da smakte det
godt med is!
Så dro vi hjem etter en slitsom, vellykket, morsom og inspirerende helg.
Ellen Stensvold og Marianne Lofthaug
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Nytt lydanlegg

PÅ PLASS!!

B

arnekoret og Juntos har fått nytt
lydanlegg. Det ble innviet under
vårkonserten og feiret med en
diger marsipankake ved kirkekaffen etterpå.
Solister og korister får vist fram hva de
kan på en mye bedre måte enn før. Og
god lyd gir trygghet og engasjement .

Anlegget har kostet kr. 35.000 og er
finansiert ved gave fra Kragerø sparebank
og kirkeofringer .Takk til dere som gjennom å gi penger til dette har gitt menighetens barn og unge større muligheter til
smittende livsutfoldelse gjennom sang.

Lydanlegget var i bruk da
barnekoret sang 17.mai.
Her er det lydmannskapet Øystein Pedersen og
Jonathan Wohlenberg
som får noen gode råd
fra Mecky prest.

s
F
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BLI MED PÅ

Menighetstur
TIL FJORDGLIMT
LEIRSTED

nk

22 - 24 . august - 08

Hvorfor ?

- For å bygge åndelig og sosialt
fellesskap
- For å lade batteriene.....
Pris for hele helga:
Kr. 500,- for voksne,
kr. 250,- for barn,
maks. kr. 1.250,- for familie.
Du /dere kan også velge bare
en overnatting eller å være
med en av dagene.
Pris for delopphold avtales.

il

a

Jeg heter
Solveig og
skal på tur til
Fjordglimt...

Opplegg for helga tilpasses ut
fra hvem som melder seg.
Påmelding til Kari Skarvang
- tlf. 35 98 94 61
- mobil/SMS 416 33056
E-post :
kari_skarvang@hotmail.com
innen 1. juli.
Velkommen til liten og stor!
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Støtt våre
annonsører – de
støtter oss !
TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av
Kragerø Sparebank
Kragerø Sparebank

Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»
1840»
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Støtt våre annonsører,
de støtter oss
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Utgitt av Sannidal Menighetsråd

DØPTE:
Sannidal kirke:
17.02.08 Hanna Sveinungsdatter Eie
17.02.08 Sofie Kristoffersen Carlsten
16.03.08 Lisa-Tomine Lindheim Wangen
16.03.08 Ingrid Christin Schulze
16.03.08 Emma Hansen
23.03.08 Julie Justad Pettersen
23.03.08 Maiken Mostad Pedersen
27.04.08 Emma Lindestad Solli
06.05.08 Frode Løvik Sjuve
06.05.08 Teddy - Aron Løvik Sjuve
06.05.08 Bobby - Andre Løvik Sjuve
06.05.08 Tim - Albert Løvik Sjuve
25.05.08 Hermann Solstad
Hellekirken:
09.03.08 Vilde Uberg
09.03.08 Sofie Uberg
08.04.08 Anders Taasen Ree
08.04.08 Morten Taasen Ree
13.04.08 Angelica Alexandersen Lie
13.04.08 Linnea Knutsen Myrland
Andre kirker:
02.03.08 Matheo Bråthen Kristiansen
02.03.08 Ane Hommeland Haug
13.04.08 Tobias Fuglestveit Nupen
02.05.08 Tonje Mari Haukenes
04.05.08 Sondre Johnsen-Kalberg
VIGDE:
10.05.08

31.05.08

Liv Grimsgaard og
Jens Andreas Egebak
Thygesen
Eva Roverud og
Erik Kristoffer Næsland
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Redaksjonskomite:
Aslak Lofthaug
Michael Wohlenberg
Elfrid Dobbe
Kari Skarvang
Kontonr. til menighetsbladet
2655 01 39617
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:
04.03.08
08.03.08
23.03.08
31.03.08
06.04.08
11.04.08
20.04.08
21.04.08
02.05.08
03.05.08
03.05.08

Astrid Halvorsen
f. 1921
Ingeborg Martine Heimdal f. 1911
Johan Sverre Aardalen
f. 1920
Ole Einar Andersen
f. 1925
Eli Evensen
f. 1917
Anders Odd Heibø
f. 1926
Thyra Haavet
f. 1919
Synnøve Mathisen
f. 1916
Tonje Mari Haukenes
f. 2008
Thorolf Løvstad
f. 1924
Aasta Pedersen
f. 1920
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Velkommen
til gudstjeneste!
JUNI
22. juni
6.søndag etter pinse
Aposteldagen
Sannidal kirkegård kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Tur til Barland etter
gudstjenesten
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Bente Heibø Modalsli
29.juni
7.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Monsen

JULI
6.juli
8.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste
13.juli
9.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Monsen
20.juli
10.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Sam Tore Bamle
27.juli
11.søndag etter pinse
Sannidal bygdetun kl. 11.00
Olsokgudstjeneste
Michael Wohlenberg

AUGUST
3.august
12.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad

10.august
13.søndag etter pinse
Sørdalen kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste – felles for
Hellekirken, Sannidal, Frikirken
og Metodistkirken
Michael Wohlenberg
17.august
14.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
24.august
15.søndag etter pinse
Fjordglimt leirsted
Familiegudstjeneste
i forbindelse med menighetstur
22.-24. august
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste

Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Fossing bedehus kl. 17.00
Gudstjeneste m/nattverd
Michael Wohlenberg
28.september
20.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Angels
Harald Gulstad
Med forbehold om endringer.

31.august
16.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

SEPTEMBER
7.september
17. søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Michael Wohlenberg
14.september
18.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Angels og Mini
Michael Wohlenberg
21.september
19.søndag etter pinse
Sannidal bygdetun kl. 10.30
Speidernes natursti
70-års jubileum for speiderne i
Sannidal
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