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68. ÅRGANG

mens frost og
vintermørke rår
begynner
kirkens nye år
og våre sinn skal
være vendt
mot lyset som på
jord er tent

SAME0408 1

24-11-08 09:22:15

Advent i november
Kom adventstid til vårt ensomme hus.
Vi setter i staken et enslig lys.
Advent er ild som i kulda blir tent.
Vi venter en gave som Gud har sendt.

A

dventstid er ventetid. Jeg liker å sette
meg ned, tenne et lys, synge en
salme (ikke julesalmer, de får vente
litt ennå), be til Jesus, og lese bibelord:Tekster fra profetene i Det Gamle Testamente som ventet på at Gud skulle sende
redningsmannen Kristus. Og tekster fra Det
Nye Testamente om at Jesus en gang skal
komme igjen. Han vil bringe en rettferdig
fred til hele skaperverket. Ordet ”advent” er
latin og betyr: Herren kommer.
Lyset jeg tenner hjelper meg å fokusere
på Gud. Bønnen kobler meg opp mot Jesus.
Salmene og bibelord åpner opp for Guds
Ånd. Jeg føler meg privilegert at jeg får lov
til å øse slik av troens skattkammer. Det
er spennende og berikende å følge med
på kirkeåret og kirkens tradisjoner. Denne
opplevelsen vil jeg formidle til flere.
Derfor er det litt dumt at adventstiden
er blitt kortere. Opprinnelig varte den i
40 dager før jul, som ble til 4 uker, og så til
4 søndager med bare 3 uker imellom. Og
disse 3 ukene er preget av julekonserter og
førjulsgudstjenester. Jeg liker godt julesanger, men savner stillheten og salmene for
advent.
Derfor gjør jeg som i kirkens første tid i
Nordvest Europa: Jeg begynner advent i november, ca 40 dager før jul. Da får jeg bedre

tid til lystenning og bønn. Jeg forbereder
julen og åpner opp for gavepakken fra Gud:
For Jesus Kristus som bringer glimt av himmelen til jord.

Den gaven er av et helt annet slag
enn gaver vi gir eller får hver dag.
Åpne den gjenlåste dør i ditt hus!
Da skinner Guds stjerne, vårt julelys.
Mecky Wohlenberg
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salme
La meg få høre om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord.
Syng for meg sangen om Jesus,
herligste sang på vår jord.
Den som for Betlehems hyrder,
lød fra det himmelske kor:
”Ære skje Gud i det Høye,
født er en Frelser til jord”
Refr.
Syng for meg sangen om Jesus,
syng den i sjelsdypet inn.
Syng til hvert ord om min Frelser,
gjenlyder dypt i mitt sinn.
La meg få høre det atter,
at han for min skyld har lidt.
Fristelsens bitreste kvaler,
hån og bespottelse titt.
Hjemløs og fattig han vandret,
lidelsens tornfulle vei.
Bar all min synd uten klager,
sådan en Frelser har jeg.
La meg få høre om Korset,
hvor han led skjendselsfull død.
Vis meg hans grav hist i klippen,
hvorfra med kraft han seg brøt.
Dødsrikets porter han sprengte,
åpnet til Himmelen vei.
Førte fra døden til livet,
også en synder som meg.
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angen jeg har valgt husker jeg
godt bestemor sang på. Hvor
ho hadde den fra, vet jeg ikke,
men det er en sang som ble mye
brukt i søndagsskolesammenheng
tidligere, og det er godt mulig at den
ble med fra Sannidal, ho var født i
Kjølebrønd.
Den er skrevet av Fanny Crosby, født
i New York i 1820, døde 1915. Denne
damen fikk ikke den beste starten i
livet, hun ble blind bare 6 uker gammel
og mistet faren like etter. Hun tilbrakte
mye tid med sin bestemor, som leste fra
Bibelen for henne. De var fattige, men
hun fikk etter hvert gå på blindeskole
og ble lærer. Hun ofret seg for de svake
og så sin misjon i å skrive om Jesus.
Så mange som 8 000 dikt og sanger
regner man det kan være etter henne.
I den norske Sangboken er 12 av
sangene hennes gjengitt.
Melodien til denne sangen er laget
av John R. Sewey, og den er oversatt til
norsk av Bernhard Fjærestrand.
Litt artig at historien var slik da
det egentlig var tanken på min egen
bestemor som satte meg på ideen.
Anne Sofie Aardalen
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”Pilgrimsprest” Arne Lauvhjell på vandring – her ved gamma.

L

ørdag 18. oktober var konfirmantene
i Kragerø, Sannidal og Drangedal
prestegjeld sammen på aktivitetsdag
i området rundt Sannidal kirke. Det var
mange som løftet i flokk for å få til denne
samlingen. Alle konfirmantprestene, Sannidal menighetsråd og velvillige aktører fra

Kragerø politikammer, Kragerø og Drangedal begravelsesbyrå, Kirkens Nødhjelp
og Bispekontoret, bidro til at dette ble en
innholdsrik dag.
Både kirken, Mo bedehus, kirkekontoret,
bygdetunet, gamma og naturen omkring
ble tatt i bruk.
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T SAMLING

,

i Sannidal

Musikk i kirka ved Alexander Grønstad
(piano) og Martinius Solum (gitar)

Dagen startet og sluttet i kirken, og på
veien var 9 konfirmantgrupper innom
tema som menneskeverd, sang og musikk,
ungdomsliv og kriminalitet, dødsfall og begravelse, tro, pilegrimsvandring, nødhjelp,
natur, miljø og skaperverk.
Sannidal menighetsråd klarte det kunst-
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Marianne i farta!

stykket å servere god, varm lunsj til nærmere 150 mennesker på en halvtimes tid.
Ikke bare det, de fikk det til å se lekende
lett ut!
Takk skal dere ha, alle som bidro. Dette
frister til gjentakelse!
Harald Monsen
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Sannidøler

tter ca. tjue år i Kil med dagligvarer, fisk, SMUK og speideren
skulle utdannelsen i boks. I
løpet av tre år på BI i Porsgrunn rota
jeg meg borti en søt sykepleierstudent som bodde i Kristiansand. Det
gikk som det måtte. I dag har vi vært
lykkelig gift i 12 år og har tre aktive
gutter. Vi bor på Hånes i Kristiansand og går i en liten, men hjertevarm frikirke. Ingeborg (Ek) jobber
som jordmor når hun ikke er hjemme med barna. Selv har jeg vært i
økonomi og salg de siste årene. Livet
er altså akkurat like hektisk som for
alle andre dobbeltarbeidende småbarnsfamilier…
Årene i Sannidal var fylt med
mye glede og masse aktiviteter. På
SMUK hendte det at vi var over 45
stykker samlet på Kjærkestua på
fredagskveldene. Flere kom til tro
de årene, og mer enn en frelsesbønn
er bedt over restene etter kveldsmaten på kjøkkenet der! Det var en
rik tid med åndelig vekst og mange
utfordringer. Spesielt husker jeg de
gudstjenestene hvor noen av oss
kom et kvarter før tida og satt stille i
benken og leste gjennom salmene og

dagens tekst! Fromt? Mulig det, men
det hadde over seg en ro og et Gudsnærvær som fortsatt sitter i. Men
som så mange andre har vi funnet ut
at det ikke nytter å cruise gjennom
livet på åndelig bagasje fra ungdomstiden! I voksen alder har vi erfart at
små grupper hvor vi deler liv og tro
gir oss et rimelig godt utgangspunkt
for ikke å falle i åndelig søvn. Vi er
nå ledere for en cellegruppe med
ni voksne. Her går vi et stykke vei
sammen mot den Gud som setter oss
i frihet. I denne gruppa er vi så befriende forskjellige, og vår vei inn til
Kristus er forskjellig. Men erkjennelsen av at vi trenger nåden er felles.
Så går det mot advent og jul igjen.
Reklameavisene fyller postkassene
og kjøpepresset øker i takt med
lengden på ønskelistene fra barna.
Men som noen så lurt sa det: ”En
jul uten Jesus er som pakker uten
innhold!”. Årets gavetips blir derfor
boken ”Du er unik” av Max Lucado.
Da får du både jul og pakke med
innhold!!
Ønsker alle en fredfylt og fokusert
advent og julefeiring!!
Geir Andersen
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JULETREFEST

S

i gamle dager.

nøtunge graner stod
majestetisk langs den
smale veien mann
og hest hadde brøyta
etter det siste snøfallet.
Stjerneklar vinterhimmel, snø
som knitret og skrek under
sparkemeiene.
- Kle godt på dere, onger, det er 10 kuldegrader i kveld, husk ulltrøye og ullbukse!
Det var kaldt å renne utfor bakkene,
men du verden så morro!
De voksne tok turen med
hest og slede godt
innpakket med
skinnfell over
beina.
Inne på Bedehuset var det godt og
varmt, deilig lukt av bjørkeved og det durte så koselig i
den gamle kakkelovnen.
Yttertøy, kalosjer og støvler fylte
gangen. Noen beksømsko også,
noen hadde tatt skia fatt.
Det ble skiftet til inneklær som mor i
travel førjulstid hadde sydd eller strikket.
Innesko eller sokker og en var klar for å gå
rundt juletreet.
Juletreet var høyt og fint, pyntet med
levende lys, stjerne i toppen, lenker laget
av fint , blankt papir. Der var julekurver
fylt med nøtter og rosiner, norske flagg og
hvit ”snø” av bomull, da var det mange som
beundret ”Du grønne glitrende tre!”
”Kvinnfolksida” var til venstre når en
kom inn av døra og ”karsida” til høyre.Det
ble tisket og hvisket hvis en uvitende ny
kjæreste havnet på gal side.
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Rundt juletreet gikk en parvis – arm i
arm. Det var spennende hvert år å finne ut
om det var nye kjærester å se. Hvem var de,
hvor kom de fra? Blir det kanskje bryllup
snart ? Du verden for ei pen jente! Han har
vært heldig !
Tiner fulle av god julemat ble hentet inn,
sylte, rull , egg på hvetekake og brød pluss
lefse, smultringer og fattigmann. Kaffe fra
den store Bedehuskjelen gjorde det til et
festmåltid.
Ongene fikk
heimelaga ripssaft og langet i
seg som onger kan
gjøre. Skolemesteren leste
juleevangeliet og holdt en liten julepreken. ”Lærerinden”
leste opp fra et barneblad.
Noen skolebarn sang – Deilig er jorden .
Det var juletrefest på Kjølebrønd bedehus. Mye har endret
seg siden den gang , men julens budskap er
det samme.
Det nærmer seg advent og jul – små og
store har en forventning til det som skal
komme. Barna gleder seg til presanger og
god mat. Men julen er mer enn det – julen
er Jesus!
Mitt ønske for oss alle er at vi må få en
julehøytid med Jesus i sentrum , slik at vi av
hjertet kan synge:

– Han er
Frelser min! –
Aud Brekka.
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I høst har det startet mange nye medlemmer i SMUK. Nå er vi ca. 18 ungdommer og
noen voksne som møtes hver tirsdag i kirkestua klokka. 19.00. vi starter med Secret
Service som er en liten andaktstund, der
Juntos og konfirmantene også er med.
Vi har gjort mye forskjellig i høst, noen
har mekka mopeder og andre har laget film
eller mat, og etter på har alle spist sammen.
Vi har hatt mye forskjellig god mat f.eks.
toast, pølser, hamburgere, brød og pålegg.
Vi har også hatt en SMUK tur til Down
Town der vi spilte bowling og spiste masse
pizza! Etterpå dro vi tilbake til Kjerkestua
der vi så film og spiste masse godteri! Til
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slutt fikk lederene lagt oss og vi sovnet vel
ca.klokka 02.00. Etter en lang kveld og en
kort natt ble vi vekket og måtte stå opp for
å spise frokost, og da alle var mette, gikk
vi i Kirken. Da vi var ferdig i kirken dro vi
tilbake til Kjerkestua for å rydde, pakke og
spise opp resten av godteriet.
SMUK har plass til mange flere medlemmer. Det er for dem som går 8.klasse og
oppover så det er bare å møte opp for de
som vil.
Hilsen SMUKerne
June Ludvigsen og Ellen Stensvold
Fotograf : Kjersti Skarvang Olsen
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HØSTTAKKEFEST
Dette er Natalie Salvesen og Solveig
Pedersen (bak) som står klar til å bære
fruktkurver inn i kirken på Høsttakkefesten. Natalie og Solveig og de andre
sangerne i Sannidal kirkes barnekor satte
sitt preg på gudstjenesten denne fine
høstdagen.
Sannidal menighet har avtale med
hhv. Det norske Misjonsselskap og Misjonsalliansen om to misjonsprosjekter.

Menigheten har forpliktet seg på årlig
støtte på tilsammen kr. 17.000. Ved Høsttakkefesten gikk pengene fra ofringen og
salget av all medbrakt frukt , grønnsaker
og bakverk til Nådehjemmet i Thailand.
Til sammen er det i 2008 sendt .kr.12.100
til dette formålet.
Kvinneprosjektet i Bolivia - lån og hjelp
til etablering av kvinnearbeidsplasser - er
i år støttet med kr. 8.300.
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Disse øynene.

Dessverre

handler det
ikke om et
realityprogram eller et manipulert bilde
på dataskjermen. Det dreier seg heller
ikke om finanskrise eller børssvikt. Nei,
det handler om en annen svikt , eller
snarere et svik.
For det jeg ser er de kjempestore
øynene og de utstrakte armene til et lite
afrikansk barn.
Disse øynene her forstyrret meg , og
jeg måtte igjen ta fram avisartikkelen
med bildet av det underernærte
og malariasyke barnet. Artikkelen
beskriver noe av arbeidet til ”Leger
Uten Grenser” Hver dag står de
midt i smertens virkelighet. For
dem er det ikke nødvendig å skape
noen ”liksom-elendighet”. Malaria,
Matmangel, Meslinger (3xM), diarè
og luftveisinfeksjoner tar livet av
over 9 millioner barn under fem
år hvert eneste år. Det hele er så
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meningsløst , for små ressurser kunne
ha reddet dem, behandlingsmetodene
er enkle og billige. Men små barn er en
underprioritert gruppe. Og nå ber Leger
Uten Grenser om hjelp i kampen mot
barnedødeligheten.
Det gjelder fremtiden til de minste og
svakeste blant oss.
Dessverre kan vi ikke bare rope:
Hvor er du Gud som skal lindre nøden?
Nei , hvor er vi – hvor er jeg?
Anklagene mot Gud rammer oss selv.
For Han er avhengig av vår hjelp. Våre
hender. Han er avhengig av at våre øyne
ser.
Herre led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem
Som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se , gi oss vilje til å be:
Herre Gud fyll vårt liv med din ånd!
Torill Biørn.
11
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Gamle klipp

fra menighetsbladet.
På lo
loftet i Kirkestua oppbevares gamle menighetsblad.
Om alle nummerne finnes har vi ikke helt oversikten
over men det aller første nummeret er der ihvertfall.
over,
Det ble gitt ut i april 1940 – omtrent samtidig med at
det brøt ut krig i Norge.
B
Bladet
ble gitt ut av et bladstyre – der Ole Dobbe
var formann og sokneprest Tande var sekretær. Den
ga var det 10 utgivelser i året – og bladet kostet kr.
gang
3,- pr. år.
Og soknepresten skriver: Det er kanskje dem
so spør : hva skal nå dette være til. Er det
som
n behov for et slikt (blad) her i bygda?
noe
Jeg tror det er.
Så mangt bidrar i denne tid til å venne sinn
og tanker bort fra den eneste sanne kilde til
liv : Guds ord. Og mange av de gamle bånd
løsner som før holt en menighet sammen.
Sannidal menighetsblad vil gjerne bringe
et ord til hvert hjem og hver enkelt fra vår
F og vår Herre Jesus Kristus. Det vil være
Himmelske Far
bi
l dd mellom
ll
ll d
et binneledd
alle
de troende, der de står i et mangegrenet arbeid i de
forskjellige kretser, være til opbyggelse og til hjelp i arbeidet .

Så fra novembernummeret 1945.

Sannidal
menighetspleie.
Bidrag til juleutdelingen mottas med
takk av presten.

Siste nr.

Trykkingen ble dessverre forsinket. Den
elendige kraftforsyningen i distriktet har
skylden.

Sannidal kirke.

Som man vil ha lagt merke til er det blitt

endel forandringer i kirken. Nye vinduer
og nytt galleri. Det er forresten ikke riktig å si det er nytt, det er det gamle som
kommer tilbake, og det ser ut til at det
gamle her er det beste.
Menighetsrådet har vist stor interesse
for arbeidet med kirken, den komite som
arbeidet med vinduene besto av tre medlemmer : Knut Eikehaug ,Tomas Wastøl
og Knut Lindheim. De fortjener stor takk
for sitt arbeid.
Det gjenstår nå å få et høvelig lysarrangement, og når tida kommer få kirken
malt!
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Bildet er hentet fra
desembernummeret i 1986.
Det er Liv Bråtane og Tryggve Mo
som julaften dette året var kirketjener
Trygve Wreens hjelpere
i klokketårnet .

I et blad fra 1968 møter vi Øre
Kronibus. Den gangen var det
oversikt i bladet over alle innkomne gaver og det var daværende
sokneprest Tor Mo som takket for
gavene via denne ”personen”.
”Forleden dag sa jeg takk og
lov. Det var da jeg kom til å
tenke på kollekt-taleren som
var så ufin at han sa: Når jeg
ser på dere skulle jeg tro det
var bare rikfolk ; men når jeg
ser i kollekten skulle en tro
det var bare fattigfolk.
Det var da jeg sa : Takk og
lov at jeg er i Sannidal , så jeg
slipper å være ufin !
Sier din venn Øre Kronibus.
I forrige nummer lå det med
en giro med anmodning om en
gave til menighetsbladet. Mange
har brukt giroen – og vi takker
for støtten til menighetsbladet.
Fortsatt mangler vi noe for
å gå i balanse i 2008 – så vi
er takknemlige om flere har
anledning til å støtte.
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Støtt våre
annonsører – de
støtter oss!


S
TERRA SKADEFORSIKRING
blir formidlet av
Kragerø Sparebank
Kragerø Sparebank

Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører,
de støtter oss
14
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Utgitt av Sannidal Menighetsråd
Redaksjonskomite: Aslak Lofthaug,
Michael Wohlenberg, Elfrid Dobbe,
Kari Skarvang
DØPTE:
Sannidal kirke:
07.09.08 Amalie Johnsen
28.09.08 Thomas Rugseth
26.10.08 Mathias Moen
16.11.08 Emilie Roligheten Bråtane
Andre kirker:
12.10.08 Vilde Marie Havnes Hodnemyr
Myrbostad kyrkje
12.10.08 Olav Leander Tveitereid
Klemetsrud kirke
19.10.08 Martin Andreas Jacobsen
Kragerø kirke

DØDE:
15.07.08
17.09.08
06.10.08
14.10.08
06.11.08
06.11.08
09.11.08

Per Wåsjø
Signe Haugen
Evald Gundersen
Ina Lindkjenn
Kristoffer Lindkvist
Stein Bjørnar Johannessen
Margareth Synnøve
Svingen

f. 1948
f. 1925
f. 1935
f. 1931
f. 1944
f. 1952
f. 1919

Kontonr. til menighetsbladet
2655 01 39617
Menighetskontor i Kirkestua:
Kontortid menighetssekretær:
Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 14.00
Telefon : 35 99 21 97 - Telefax : 35 99 22 60
E-post : sannidal.menighet@start.no
Sokneprest Michael Wohlenberg
Mobiltlf. 906 73871
E-post: prest.sannidal@kragerokirkene.no

Tåler å høre
ALT!
Sladrer ikke!

Ring 815 33 300 eller
skriv en SOS-melding via
www.kirkens-sos.no

VI ER HER – ALLTID!
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Velkommen
til gudstjeneste!
DESEMBER
7.desember
2.søndag i advent
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirkens minikor
Utdeling til 3 og 4-åringer
12.desember
Hellekirken kl. 18.00
Julekonsert m/lokale sang- og
musikkrefter
Harald Gulstad
14.desember
Sannidal kirke kl.17.00
Julekonsert m/lokale sang og
musikkrefter
Michael Wohlenberg
18.desember
Furubo kl. 16.00
Førjulsgudstjeneste
21.desember
Helle Omsorgsboliger
kl. 15.30
Førjulsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
24.desember
Julaften
Sannidal bokollektiv
kl. 11.00
Omsorgsboligene i
Sannidal kl. 11.45
Førjulsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Harald Monsen
Mini og Angels
Sannidal kirke kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
og Juntos

25.desember
1.juledag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg

FEBRUAR
1.februar
Vingårdssøndagen
Sannidal kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste
Menighetens årsmøte i
kirken etter gudstjenesten.

26.desember
2.juledag
Kjølebrønd bedehus
kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

8.februar
Såmannssøndagen
Hellekirken kl. 11.00

28.desember
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad

15.februar
Kristi forklarelsesdag
Sannidal kirke kl. 11.00

JANUAR 2009
1. januar
Nyttårsdag
Jesu navnedag
Sannidal kirke kl. 12.00
(merk tiden!)
Gudstjeneste
4.januar
Kristi Åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
11.januar
1.søndag etter Kristi
Åpenbaringsdag
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
18.januar
2.søndag etter Kristi
Åpenbaringsdag
Sannidal kl. 11.00
Gudstjeneste
25.januar
3.søndag etter Kristi
Åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl. 11.00

Gudstjeneste
Hellekirken kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste
22.februar
Søndag før faste
Fastelavenssøndag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste

Med forbehold om endringer

Juletrefester
Kjølebrønd Bedehus
Juletrefest for barn
Lørdag 27. desember
kl. 17.00
Kjølebrønd Bedehus
Juletrefest for voksne
Søndag 4. januar
kl. 18.00
Onsdagsklubben
arrangerer
Hellige Tre Kongersfest
på Mo bedehus
Tirsdag 6. januar
kl. 18.00
Alle velkommen - uansett
om du har vært på
Onsdagsklubb eller ei.

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