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å lørdag 20. september var vi
på menighetstur til himmelriket
på Gautefall. Dette er en dalgrop
som naturen har meislet ut, nesten
som et romersk amfiteater. Det er en fin
akustikk der i dalen. Kanskje derfor stedet
blir kalt for ”himmelriket”: Fjelldalen
trekker tankene våre mot lovsangen i
himmelen.
Vi var 14 mennesker og 1 hund som
var med, og vi hadde en fin tur. Denne
menighetsturen må gjerne bli til en årlig
tradisjon. Etter andakt og sang oppe ved
inngangen til ”himmelriket”, avsluttet vi
med pølser og vafler på bålet i gamma
ved fjellkyrkja.
Og jeg tenkte på det jeg har lest fra
Irland: Noen folkeminne-granskere spurte
en gammel kone hvor himmelriket er. Og
hun svarte: ”Himmelriket begynner en
halv meter over hodene deres.” Forskerne
dro på smilebåndet over denne naive
tenkningen.
Men da de begynte med å skrive ned
bønnene og salmene som den gamle
kone brukte, skjønte de henne bedre:
Hun regnet med at himmelen er veldig
nær oss, vi kan nesten røre den, men
likevel er himmelriket ikke identisk med
vår verden. For himmelen er der hvor
Guds vilje skjer fullt og helt. Slik er det
ikke hos oss.
Men der hvor mennesker gjør Guds

st
tø
vilje, blir noe av himmelens rike merkbart
blant oss.
Der Jesus er, er Guds rike nær. Jesus
vil leve med i våre liv, han vil prege våre
miljøer.
Når vi ber, slipper vi Gud inn i vår
hverdag og inn i våre bekymringer.
Og når vi feirer gudstjenesten og
lovpriser Gud, gjør vi dette samtidig
med at det feires en gudstjeneste
foran Lammets trone i himmelen. Den
halve alterringen i Sannidal kirke er et
symbolsk tegn på dette. Ringen er hel i
Guds usynlige virkelighet.
For den gamle kvinnen i Irland var
himmelriket en nær og kjær realitet.
Himmelriket er nær alle som tror.
Fjellturer kan minne oss om det. Oppe på
fjellet får vi perspektiv over livene våre:
At Gud er stor, og vi er en del av livets
vev i skaperverket. Og vi får lov til å være
venner med Jesus, og hans medarbeidere.
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Gud, vær med oss! Bo i oss og rens oss.
Vær over oss og løft oss,
vær under oss og støtt oss.
Gå foran og led oss,
gå bak oss og styrk oss.
Vær rundt oss og beskytt oss.
(gammel bønn fra Irland)
Høsthilsen fra
Mecky Wohlenberg
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KOLINS HJØRNE

I

høst har jeg trent med tanke på å delta i den
planlagte turen som menigheten skulle ha til
Himmelrike på Gautefall.
Første etappe gikk fra fjellkjerka. Marit var
stifinner , og prest og klokker sammen med Ole
tømremaker og en del andre våghalser la i vei.
Bevaremeivell å alle daer for noen bruer, stokk
og stein, grøfter og myrsumper. Så kom fine
stigninger med flate fjell, og meir stein og vassjuk
myr.
En pilegrims vandring til Himmelrike.
Kolin

Voff - eller PS: Hørt fra Marit (stifinner Halvorsen):
Jeg hadde aldri trudd at jeg skulle komme til
Himmelriket før Ole! (tømremaker Wastøl)
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JUNTOS

– Sannidal soul children.
på overnattingstur på BD-huset

J

untos har startet opp igjen – og teller
i høst 36 medlemmer. Første helga i
september hadde vi øvingsovernatting
på Mo Bedehus fra lørdag til søndag.
Vi startet med øving i kirka – for vi
skulle synge på gudstjenesten neste dag.
Etter ca to timers øving, måtte alle ut og
”herje” litt, og så var det mat. Vi hadde fått
gavekort på pizza fra 17. mai-komitéen, og
dette var en fin anledning til å bruke det!
Etter maten startet så en underholdningskveld som godt kunne konkurrert
med ”Gullrekka” på nrk. Frida og Kari var
glimrende programverter, og fram kom
flere talenter av alle slag: Det var leker,
konkurranser, sketsjer, solosang og mye gøy
og galskap.
Midt i programmet var det en pause der
alle fikk fråtse i lørdagsgodt, kaker og frukt.
Etter hvert blei det både mørkt og seint

– og da var det tid for Nikodemusvandring i
og rundt kirka. Nikodemus var en skriftlærd
som oppsøkte Jesus om natta for å få svar
på sine spørsmål. Nå var det vår tur til å
komme til Jesus i ly av mørke og natt – og
komme med våre spørsmål, våre bønner
og vår takk i en sein kveldstime. Vi startet
inne i kirka – som var opplyst kun med
stearinlys. Vi fikk høre om Nikodemus og
om hvordan han flere ganger var ute om
natta: En gang kom han til Jesus med alle
sine spørsmål. Det var da han fikk høre
de kanskje mest berømte ordene i Det
nye Testamentet, nemlig ”Den lille Bibel”:
Nikodemus undret seg over at Jesus sa han
måtte bli født på ny. Jesus svarer ham: ”For
så høyt har Gud elsket verden, at han gav
sin sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv.” (Joh. 3,16)
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Hvorfor kom Nikodemus om
natta? Kanskje var Nikodemus et skikkelig B-menneske som likte å være
seint oppe? Eller var han redd for at
andre skulle se at han var interessert
i hvem Jesus var? Hans ”partifeller”
blant fariseerne var i hvert fall ikke
på parti med Jesus. De var opptatt av
å få ryddet Jesus av veien! Da Jesus
var død, var Nikodemus ute om natta
igjen: Han var med og la Jesus i graven. (Joh. 19,39)
Kanskje er det sånn for flere av
oss: Vi er redde for andre og for hva
de vil si hvis de ser at vi er interessert
i Jesus. Og det er kanskje når det blir
mørkt rundt oss at vi finner ut at vi
trenger Jesus og søker ham. Jesus sa:
”Den som kommer til meg, vil jeg
aldri støte bort.” (Joh. 6,37) Nikodemus var tøff. Han kom med sine spørsmål
– uansett hvor ”rare” de kanskje var – til
Jesus. Og han fikk en venn – for evig.
Så var det vår tur til å gå ut i mørket.
Rundt kirka var det laget en liten vandring
med stasjoner som var opplyst av fakler. Vi
gikk i grupper, og på hver stasjon var det
små oppgaver: Bibelvers ble lest i kor, bønner ble sagt stille, takkebønner ble skrevet
og lagt i takkekurven, synder ble spikret på
et stort kors, lys ble tent og forbønnslapper
skrevet.Til slutt var vi igjen samlet inne i
kirken. Nå brant det sikkert 50 bønnelys
på et korsformet sølvpapir på gulvet foran
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alterringen. Lysene var tent for andre, for
mennesker vi ville at Gud skulle være hos,
mennesker vi ba stille for denne kvelden.
Før vi gikk for å finne soveposene, sang vi
denne kveldsbønnen:
”En dag sovner inn, du stryker mitt kinn
og holder meg tett inntil deg.
Du kaller meg din, gir ro i mitt sinn, jeg
vet at du bryr deg om meg.”
Og ro blei det faktisk! Kl 01.00 var det
HELT stille på Mo Bedehus. Bare nattevaktene strikket litt, pratet litt, drakk kaffe og
spiste opp de siste sjokolademusene i skåla.
Om noen skulle ha passert Mo Bedehus og
kirkestua seinere på natta og undret seg
over at det var lys i vinduene på prestekontoret, var det fordi Mecky-prest hadde
”hundevakta” fra kl 04 – 07. Da satt han
på kontoret og snekret ferdig prekenen til
gudstjenesten… På gudstjenesten var det
presentasjon av årets konfirmanter. Juntos
sang, og de nye konfirmantene hadde en
fin dramatisering. Vi har flotte ungdommer
i Sannidal kirkes barne- og ungdomsarbeid.
Vi som er ledere i Juntos vil takke alle medlemmene for en kjempekoselig start på en
ny korhøst!
Hilsen fra lederne, ved Kristin
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Trygve Bjerkreims
«Det er makt i de foldede
«D
hender» Kjær, mye brukt, men
aldri oppbrukt. Og den ble ny
for meg med Sigvart Dagsland.
Hans stemme har en sårhet og inderlighet
som griper, og budskapet blir sterkt.
Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem
vender,
Han har lovet at svar skal du få.

mange år og måtte greie opp med mye på
egenhånd. Hun hadde en styrke i seg selv,
men hentet mye gjennom troen. «Ja, jeg ber
til Gud», sa hun så ofte, og det var kraft i
stemmen. Hun visste hvor hjelpen var å få.
Bønnen har så mange former og vi kan få
gjøre det på vår måte: Et sukk, en samtale,
et rop. Jeg forstår ikke hvordan Gud kan
høre oss alle. Men selv om jeg ikke forstår
det vet jeg jeg at ingenting er umulig for
Gud, og Hans visdom er på et annet plan
enn vår.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Dette gir fred.
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Trygve
Bjerkreim
Sigvart
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Det er makt i de foldede hender
Når i frelserens navn du får be,
Og en gang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.
Tankene går til min mor som var enke i
6
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Giro.
Takk for at du setter så mye pris på bladet at du vil hjelpe oss med
fortsatt å kunne gi det ut.
Beløpet gjelder : Gave til Menighetsbladet

er

.

Mottakers adresse :
Sannidal Menighet
Kirkestua
Gamle Sørlandske 23
3766 SANNIDAL
Kontonummer : 2655 01 39617
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søndag 19. okt. kl.19.00.
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LITEN HILSEN

fra Peru

H

verdagen er litt annerledes på den
andre siden av jorden enn den er i
Sannidal. For det første står vi opp
omtrent når dere begynner å trappe ned på
arbeid for dagen. Til gjengjeld kan vi høre
07. nyhetene på NRK-nettradio på senga
når vi skal sove. Da er vel dere i gang med
frokosten. Byen vi bor i, Arequipa, langt sør
i Peru har ca. 1.3 mill. mennesker. Her er
det bare sol hver dag. Vi har sett antydning
til overskyet en formiddag siden vi kom for
snart to mnd. siden. Grunnen er selvsagt
høyden. Vi bor på 2400 m.o.h. og det sies at
verdens tørreste ørken er rett utenfor byen
her. Det tror vi på, for det er veeeeldig tørt
her. God temperatur om dagen. Kortermet
skjorte er godt. Men hver kveld når kl. blir
18.00 blir det fort veldig mørkt og mye
kaldere. Og bare for å nevne det, så er vi i
starten av vårsesongen. Så til jul er det høysommer her. Ikke mye snø og slaps.
Vi har base på DNS (den norske skolen)
i Arequipa, mens Tron også er rektor på en
skole til. Den ligger på 3800 m.o.h. i byen
Juliaca. Så vidt vi har funnet ut er han rektor
på den høyest beliggende norske skole i verden. Det kan ikke mange andre skryte av.Til
sammen på skolene er det 19 elever fordelt
på nesten alle trinn fra 1 – 8. Utfordrende på
en helt annen måte enn hjemme.
Vi dropper brannøvelsen her, men har
allerede hatt en jordskjelvøvelse på skolen.
Og det er nødvendig, for det er små skjelv
hele tiden. Vi har vel egentlig bare merket
to – tre av dem. Men vi har boltet fast TV’n
på bordet så den ikke skal riste ned i neste
skjelv.
Vi stortrives i vår nye tilværelse. Vi bor
bra. Fint hus med god plass. Vi har fått
mange nye gode venner. 6 norske familier

Tr
(P

Her er elevene fra Arequipa og Juliaca
samlet første skoledag.
bor i gangavstand til hverandre. Det er hyggelig. Vaktmannen patruljerer gata vår hele
tiden. Vi må låse oss inn gjennom tre dører
for å komme inn, for alle vet ikke riktig hva
som er mitt og ditt. Men vi har det fantastisk.
De norske misjonærene har fordelt seg
i de lutherske kirkene her. Vi går i kirken
El Buen Pastor (Den gode hyrde). En liten
sementbygning med trapp rett ut i gata.
Det raser det masse trafikk forbi, samtidig
som vi nesten hver gudstjeneste opplever
gjeter med flokker av husdyr som passerer
kirketrappa i slalåm mellom alle løshundene.
Vi bruker 40 min. på å spasere opp. Det
begynner kl. 08.45 så vi må opp i otta på
søndag også. Pastoren i kirken er en flott
taler, og de har sluppet ungdommene til på
musikkinstrumentene under gudstjenesten.
De har fortsatt litt å hente på dat musikalske
og rytmiske, men spillegleden er der i fullt
monn. Mange av sangene kjenner vi igjen
fra sangbøkene hjemme, selv om vi sliter
litt med tekstene fortsatt. Og det er tydelig
å se at mange i menigheten har fått et nytt
innhold i livet sitt i møte med kirken. Det er
mange problemer blant folk her. Både familiære, sosiale og økonomiske. Der er godt at
de finner både hjelp og styrke i kirken.
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Takk til
Marit Skarvang

Tron på Plaza de Armas. Byens stolthet.
(Plazaen altså).
Misjonærene her gjør en flott jobb. De er
med å bygger nye menigheter, underviser
lokale medarbeidere og driver spennende
ungdomsarbeid, ikke ulikt det vi holder
på med i Norge. Vår oppgave er å gi barna
deres god skolegang, slik at de kan konsentrere seg om sitt viktige misjonsarbeide. Vi
er glade for hvert eneste av de ca. 60 års undervisningserfaring vi har til sammen. Og vi
ser og vet at vi vil komme hjem til skolene i
Sannidal og til menighetslivet hjemme med
mange nye erfaringer og impulser. For hjem
kommer vi om to år. I mellomtiden får dere
huske på oss her oppe på samme høyde
som toppen av Galdhøpiggen. Snakket noen
om høydetrening?
Vårlig hilsen fra Marianne H.
og Tron S. Mathisen

e.

.
e

r

t

Marianne på skoletur.Vulkanen Misti til
høyre er en aktiv vulkan 5800 m.o.h.Vulkanfjellet til venstre er over 6000 m.

SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 – 2008

SAME0308 11

Fra 1. oktober ble “Marit på kontoret”
pensjonist. En ung sådan. I 15 år har
hun holdt orden på kirkebøker ,
regnskap , prester og arkiv.
De som har henvendt seg til kontoret
i den rødmalte kirkestua har blitt møtt
med åpenhet og hjelpsomhet - og har
erfart at her er det en person som kan
sin jobb.
Ved siste bispevisitas - i 2007 - kunne
prosten med tilfredshet rapportere at
“menighetskontoret i Sannidal skjøttes
med svært god orden“.
Marit har gjort sin jobb på en
forbilledlig måte. Samvittighetsfull og
nøyaktig - og med tanke for alle de små
detaljene som må stemme. Gjennom
år der menigheten har hatt mange
forskjellige vikarprester inne har det
vært godt for både prester og menighet
at Marit har vært et stabilt holdepunkt.
Vi takker deg for trofast tjeneste og
ønsker deg gode år framover.
Hilsen Sannidal Menighet
11
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UTFLYTTEDE

Sannidøler
Margrete
Tveitereid Søyland
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i fforr een trygg oppvekst
på Tveitereid. Jeg flyttet hjemmefra
etter at jeg var ferdig på gymnaset i
1970. Første året gikk jeg på husmorskole
på høsten og bibelskole på våren. Deretter ble det sykepleierutdanning og noen år
senere utdannet jeg meg til sykepleielærer.
Siden 1980 har jeg bodd i Stavanger-området. Her har jeg truffet min mann, bonde
og melkeprodusent. Vi har to barn på 19
og 17 år. Vi bor i et aktivt landbruksdistrikt
i Time kommune der Bryne er kommunesenter. I årenes løp har jeg arbeidet på
sykehus, sykepleierskole, hjemmesykepleie
og nå siste året på sykehjem.
Siden jeg var heime på Tveitereid leste
jeg juni-nummeret av menighetsbladet.
Der ble det invitert til 70-års jubileum for
speiderne. Da jeg ble spurt om å skrive litt
til denne spalten hadde jeg lyst til å fortelle
noen gode minner og tanker fra speiderlivet. Jeg var aktiv med i speideren fra jeg var
11 år til jeg flyttet hjemmefra.
For oss jente-speidere var Karen Dobbe
en viktig leder. Når jeg tenker tilbake så
kan jeg aldri huske hun var sint. Det var
mye glede rundt henne samtidig som
vi hadde veldig respekt for henne. Hun
utviste en utrolig tålmodighet. Alt det hun
lærte oss på diverse turer og satte oss som
14-åringer til å koke kakao til en hel juletrefest.. Jeg kan best beskrive hennes lederstil

med det Paulus skriver til galaterne kap
5 vers 22: «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.» En bibellærer jeg hørte en gang
sa at det her er Faderens karakterdrag i
sine barn. Hun levde ut sin kristentro på
en måte som fortsatt forundrer og oppdrar
meg.
Jeg leste nylig en artikkel om betydningen av å ha friluftlinjer på høgskole-nivå
for at neste generasjon skal få lære om
friluftsliv. Dette fikk vi lære mye om i speideren. Mye å være takknemlig for. Jeg har
hatt stor nytte av det på alle mine fjellturer
gjennom årene. Som lærer har jeg undervist mye i førstehjelp, men grunnlaget ble
lagt da jeg gikk i speideren. Så til dere som
er speiderledere i dag. Dere gjør en viktig
jobb.
17. mai er en dag jeg ofte drømmer meg
tilbake til Sannidal og bygdetunet. Har
så mange gode minner derfra. Dessuten
var det befriende å ha på seg speiderdrakt
denne dagen. Behøvde ikke være redd for å
skitne ut nye fine klær minnes jeg.
Så et annet minne fra barndommen.
Jeg var ofte med mine foreldre til Holtane
bedehus. Husker jeg satt nedi benken og
stava meg fram til teksten som står på det
broderte teppet som henger der. «Herren
skal stride for Eder og i skal være stille.» 2.
Mos. 14.14. Senere i livet har de Ordene fått
meg til å stoppe opp når utfordringene har
vært store. Da har jeg kommet på at nå er
tiden til å be til min himmelske Far.
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Konfirmanter 28. 09.1958

I SANNIDAL KIRKE
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Kjell Andersen
Arvid Henry Andersen
Arne Bjørklund
Olav Steinar Bråtane
Kay Eigil Fredriksen
Knut Inghart Halvorsen
Arnfinn Herregården
Kjell Gunnar Herregården
Erling Peder Hulløen
Rolf Martin Kristiansen
Kjell Anders Lindheim
Knut Lønne
Halvor Menstad
Tore Hallvard Mobekk
Knut Moe
Ole Mostad
Ivar Pedersen
Odd Sigurd Pedersen
Nils Pedersen
Sigbjørn Solbakken
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John Sveinungsen
Knut Tveit
Finbo Øvrebø
Knut Karsten Øyvang
Åse Kristina Bjerva
Marit Dalen
Astrid Tonette Granvik
Liv Gundersen
Karin Johanna Heistad
Jorund Holtane
Ragnhild Lia
Solveig Lønnerød
Rigmor Pedersen
Karin Johanne Rønning
Anne Lise Skårnes
Britt Solli
Karin Astrid Stenger
Grete Karen Søndbø
Anne Marie Wallmark
13
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Støtt våre
annonsører – de
støtter oss!

D
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06
06
06
15
15
22
28
29
29
03
09
16

blir formidlet av

V
Sa
07
07

Kragerø Sparebank

2

TERRA SKADEFORSIKRING

Kragerø Sparebank

28

Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»

28

09
16

Støtt våre annonsører,
de støtter oss

30
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Utgitt av Sannidal Menighetsråd
Redaksjonskomite: Aslak Lofthaug,
Michael Wohlenberg, Elfrid Dobbe,
Kari Skarvang
DØPTE:
Sannidal kirke:
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
15.06.08 John Therkelsen
15.06.08 Celine Laursen Bertelsen
22.06.08 Jonas Sørvik-Thorsen
28.06.08 Synne Bråtane Bjørgan
29.06.08 Noah Birkeland Jakobsen
29.06.08 Hjalmar Skarvang Eckholdt
03.08.08 Alexander Antonie Maljers
09.08.08 Sofie Hogner Jahr
16.08.08 Eline Utnes Opsahl

VIGDE:
Sannidal kirke:
07.06.08 Hanne Mevold og Johan Ekrem
07.06.08 Marit Louise Waller Martinsen og
Stian Bjørkmo
21.06.08 Anne Lisbeth Nicolaysen og
Bjørn Støyl
28.06.08 Anette Larsen Haarseth og
Thor-Morten Hansen
28.06.08 Anette Wang og
Bård Kaasa Kristensen
09.08.08 Linn Hogner og Per Ola Jahr
16.08.08 Marit Elisabet Utnes Øyangen og
Nils Håkon Opsahl
30.08.08 Linn Auråen Solbekk og
Tommy Wang

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

Kirkelig velsignelse av borgelig inngått
ekteskap:
26.07.08 Vibeke Caroline Lønnum
Strømmen og Martin Fossen.

DØDE:
08.06.08
03.07.08
12.07.08
20.07.08
25.07.08
02.08.08
03.08.08
22.08.08
07.09.08
10.09.08
10.09.08

født
Einar Minde
1938
Mary Kvellestad
1928
Arne Petter Lund
1925
Olaug Agnete Andersen
1916
Arne Rangaard Støen
1924
Marit Kiil
1923
Anne Johanne Mastereid 1951
Maria Grimsgaard Morsø
Død før fødsel
Gunhild Johanne Johansen 1918
Aagot Brynemo
1913
Martin Andre Wilhelmsen
Eriksen
Død før fødsel
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Velkommen
til gudstjeneste!
OKTOBER

5.oktober
21.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Leif Westermoen

12.oktober
22.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
19.oktober
23.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Arne Jan Olsen , NLM
Sannidal kirke kl. 15.00
Høstmøte – Norsk
Luthersk
Misjonssamband
Sannidal kirkes barnekor
Hellekirken kl. 19.00
«En Smuk Aftensang»
Marcel Singers v/dirigent
Gunvor Fjellheim
Helga Johanne
Størdal, sang
Geir Pedersen, saxofon
Se omtale s. 9

25-26.oktober
Barnegospelfestival
Kragerø
26.oktober
Bots- og bededag
(Obs: Vintertid !)
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Gullkonfirmanter
Menighetskoret Laudate
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad

NOVEMBER

2.november
Allehelgensdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
9.november
26.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Minikoret

16.november
27.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Anne Marie Dahl Mustard
23.november
Siste søndag i kirkeåret
Domssøndagen
Sannidal kirke kl. 18.00
Lysmesse
Michael Wohlenberg
Juntos –
Sannidal Soul Children
30.november
1.søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Utdeling av 4-årsbok
Hellekirken kl. 18.00
Lysmesse
Harald Gulstad
Med forbehold om endringer

Forsidebildene er fra Speidernes natursti på
Bygdetunet der mange deltok i gudstjenesten.
Guttene som stikker hodene fram er
Sindre Bråten Skoglund, Frode Løvik Sjuve,
JJostein Knudsen Dal og Martinius Solum

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