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69. ÅRGANG

Vår lovsang skal
møte deg, Kristus! Her lar du deg finne.
Vi takker og tilber deg! Underets
time er inne!
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Underets time

S

almedikter Svein Ellingsen kaller
nattverden for ”underets time”.
På det greske kirkespråket kalles
nattverdens sakrament for ”mysterium”. Nattverden er en hemmelighet som vi ikke kan forklare. Vi kan bare ta
imot:

I nattverden
kommer Jesus
med alle sine
gaver: Med
tilgivelse og oppreisning og evig liv. Jesus
gir oss påfyll av Ånd, og tro, og kjærlighet.
Derfor oppmuntres vi til å ta i mot gavene.

Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Her lar du deg finne.
Vi takker og tilber deg!
Underets time er inne!

Det liv som var tapt,
har du vunnet og gitt oss tilbake,
du gir oss deg selv i det måltid
du lar oss få smake.

Påskefesten rammes inn av nattverden: Ordet nattverd betyr kveldsmat. På skjærtorsdag minnes vi det siste måltidet som Jesus
spiste med disiplene, kvelden før han ble
drept. Jesus døde for å gi oss tilgivelse og
evig liv. På påskedagen om kvelden og også
en uke senere viste Jesus seg for disiplene.
Han var i live, og han spiste kveldsmat
sammen med dem.

Når vi tar i mot nattverd, er vi med i et
fellesskap på tvers av tid og rom: For
eksempel når vi vandrer fram i kirkens
midtgang og dypper Jesusbrødet (oblaten)
ned i kalken med vin, er vi delaktig i en
forbønnskjede verden rundt.

Hva vi med vårt opprør mot
Gud har lagt øde, skal bøtes
den hellige time når død og
oppstandelse møtes.
Og Jesus kommer til oss hver gang vi feirer
nattverd. Under brød og vin kommer Jesus
til den enkelte. Noen tror at vi må være
spesielt verdige for å møte Jesus Kristus
i nattverden. Men jeg mener at alle som
søker Jesus, er velkommen - uansett hva
som tynger oss.
Her er du, vår tjenende
Herre og Mester, til stede
blant oss som av vantro og nagende
tvil holdes nede.
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Og vi som har sviktet deg,
løftes til lovsang og glede!
Du leder oss inn i ditt samfunn,
i forbønnens kjede.
Og når vi kneler ved den halve alterringen,
kan vi tenke på at ringen blir hel i Guds
usynlige evighet. Der sitter mange sammen
med Jesus til bords i Guds rike. Det siste
verset i denne nattverdsalme på nummer
656 i Norsk salmebok speiler det første
verset, og slutter ringen.
Vi takker og tilber deg!
Underets time er inne!
Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Her lar du deg finne.
Jeg ønsker dere alle en velsignet påske.
Hilsen Mecky Wohlenberg
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I himmelen, i himmelen

eg ble kjent med I himmelen, i
himmelen som barn gjennom
min bestefar. Jeg husker godt
at han med stolthet i stemmen
fortalte at melodien til denne fine
salmen var en folketone fra Heddal,
heimbygda vår.
Opp gjennom livet har I himmelen, i
himmelen vært ”min salme”, ikke bare
på grunn av tilknytningen til bestefar og

Heddal, men også på grunn av innholdet.
Teksten har det gode håpet i seg. Det
fullkomne som himmelen representerer,
kommer også så fint fram.
Teksten til salmen er skrevet av svenske
Laurentius Laurinus så tidlig som i 1622.
Oversettelsen som jeg foretrekker er den
nynorske av Bernt Støylen.

I himmelen, i himmelen,
hjå Herren Fader vår,
der vi i evig sæle snart
hans åsyn skoda får
og syngja ”Heilag! Heilag!” der,
nær Herren Sebaot.

Og sjela får sin prydnad fin,
den fagre sigerkrans,
og brudeklednad kvit som snø
og herlegdomens glans
med sæle,fryd og evig fred
nær Herren Sebaot.

I himmelen, i himmelen ,
ja, der er klåre fin,
så sjølve sola sommarstid
så fagert aldri skin.
Der åsyn vi til åsyn står
nær Herren Sebaot.

Og lekamen som bleiknar bort
og kviler i si grav,
han opp skal stå så strålande
som morgonsol or hav
og veit av ingen våde meir
nær Herren Sebaot.

Av denne klåre himmelglans
dei frelste skina skal,
ja, som den klåre sola sjølv
høgt over stjernehall
og verta englar like der
nær Herren Sebaot

Og alt som oss vil tyngja her,
vår Herre taka skal,
og turka alle tårer av
i himlens gledesal.
Og døden finst då ikkje meir
nær Herren Sebaot.
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Ingebjørg Moe

Å Jesus Krist, stryk ut vår synd,
for du er evig god!
Til hjelp oss kom i avferds
stund
og styrk vårt veike mod!
Gjer at vi kan med frimod stå
nær Herren Sebaot.
Deg Fader, Son og Ande rik
ver evig lov og pris!
Du let oss sjå ein open port
inn til ditt paradis,
der evig lovsong fyller alt
nær Herren Sebaot.
Norsk Salmebok nr 845
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INNFLYTTEDE

Sannidøler

N

år jeg ble spurt om jeg
ville skrive om oss som
innvandrere til Sannidal
var jeg ikke sikker på om
jeg gjorde rett ved å svare ja. Jeg ber
dere bære over med resultatet.
Vi får si litt om oss selv: Jeg er født
og oppvokst i Eiker og streifet litt
omkring i Kongsberg, Tune og England. Marion er fra Birmingham og
det var her vi møtes. Som alltid har
det sterke kvinnelige kjønn en innflytelse på oss gutter så Marion fikk
meg til Baptist kirken sin på Lower
Parade i Sutton Coldfield. Etter en
stund giftet vi oss i denne gamle og
ærverdige kirken. Kirken var aktiv
og den vokste seg selv ut av dørene
noe som førte til at menigheten flyttet og fylte opp en verneverdig skole
over gata. Den gamle kirkebygningen, menighetshuset og tomta var
til overs og ble solgt til McDonald’s.
Dette har vist seg å være ganske
praktisk da vi nå kan kjøpe et måltid
mat når vi i det romantiske hjørnet
besøker stedet vi ga hverandre vårt
ja.
Men ikke være redd jeg tror ikke
det ville falle i god smak å foreslå å
selge Sannidal kirka til McDonald’s.
Etter Birmingham reiste vi syd for
Oxford for noen år. Det var lærerikt
og interessant å gå på de samme
gater som reformatorer som John

Wycliffe (han som oversatte bibelen),
John og Charles Wesely (grunnleggeren av metodistkirken og broren, han som skrev over seks tusen
salmer), med flere. Det var også
interessant å snakke med folk som
husket at den joviale kronprins Olav
og også at hans sønn studerte ved
Balliol College.
Vi flyttet så til Østfold til byen til
den Hellige St. Olav ved Sarpefossen, der han bygde sin borg for å
forsvare byen mot øst.
Ved å kaste øynene bakover i tiden
får vi et innblikk i at kristendommen
faktisk har endret vårt liv og hvordan vi gjør ting her i nord. I Ynglingesagaene i Snorre Sturlasons Heimskringla forteller Tjodolv fra Kvine
(Kvinesdal) om sveaene som hadde
uår. For å komme ut av disse dårlige årene holdt høvdingene råd og
bestemte å blote Domalde, kongen
deres. Dette så ut som gjorde underverker, når Domaldes sønn Domar
tok over som konge, etter blotingen,
styrte han landene lenge, og det var
godt år og fred i alle Domars dager.
Selv om elgjakta var skuffende og
finanskrisa uler rundt ørene har heldigvis våre høvdinger i kommunen
ennå ikke tatt til orde for å gjøre
med vår konge som det ble gjort
med Domalde, selv om det så ut som
det virket den gangen.
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Noe har skjedd – ordet om KviteKrist har kommet til landet.
Etter en del år i Smålenene og etter at Adam ble født reiste vi til Tele-

KOLINS HJØRNE

n
n

-

mark. Spørsmålet om hvor vi skulle
finne bo måtte takles. Som de fleste
utflyttede nordmenn vil utflyttede
engelske jenter også holde kontakt
med hjemlandet. Så utstyrt med en
reiseradio innstilt på BBC radio 4
ble mottaksforholdene i Sannidal
godkjent og her har vi bodd siden. I
ettertid har London karen Tim Bernes Lee oppfunnet World Wide Web
og revolusjonert kommunikasjon
noe som blir benyttet nå. Martin ble
født, noe som tyder på at vi trives.
Marion tok også med seg høsttakkefesten og med glede ser det ut som
denne har slått rot.
Når dette leses antar jeg at det
nærmer seg Påske så må vi få lov til
å ønske God Påske.
Marion og Øivind Moen

VOFF!!!!!!! (= GRRRRRR!!!!!!!)

J
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eg føler meg forbigått da jeg ikke er
blitt spurt om å skrive i menighetsbladet som en innflytta Sannidøl. Jeg
oppnevner derfor meg selv til å skrive litt.
Siden jula 2007 har jeg bodd her. Oppveksten hadde jeg i en storfamilie på Bestum
i Oslo. Seinere på Hønefoss ; og så i Tigerstaden igjen for studier i et års tid.
I Sannidal har jeg labba Vestbygda på
kryss og tvers til nå, også ved kjerka, der
jeg følger med vaktsomt blikk hva folk
foretar seg en søndag formiddag. Men,
kafeen i kirkegangen viser jeg størst oppmerksomhet….
Kolin.
Den alternative innflytter.
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HELLE –

Eget sokn!!

Høsten 2009 er det
valg...
...på nytt menighetsråd. For første gang
skal det over hele landet avholdes valg
samtidig med valg på nytt Storting. Dette
skjer mandag 14. september. Det vil også
være anledning til å forhåndsstemme fra
10. august ; på menighetskontoret , og i
kirken i forbindelse med gudstjenester.
Nominasjonskomiteen er allerede igang
med oppsøkende virksomhet for å få
rundt 15 navn til valglista. I Sannidal skal
det velges inn 6 medlemmer og 5 varamedlemmer til menighetsrådet. Lista skal
være klar i mai måned og blir presentert i
neste nummer av menighetsbladet.
Nytt ved dette valget er stemmerett også
for dem som er 15, 16 eller 17-åringer
– men en må fortsatt være myndig for å
kunne velges inn i et menighetsråd.
Ved årets kirkevalg velges menighetsrådsmedlemmer bare for to år, ikke for en
fireårs-periode slik det har vært til nå. Det
blir altså nytt valg allerede i 2011, - da
samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

Agder og Telemark Bispedømmeråd
vedtok i møte 3.mars å skille ut Helle
som eget sokn – med virkning fra
1.januar 2010.
Navnet på det nye soknet blir Helle
sokn. Vedtaket er gjort med forbehold
om at Kultur- og kirkedepartementet
godkjenner Hellekirken som soknekirke. Soknekirken gis navnet Helle
kirke.
Dermed er en årelang prosess til
ende – og Hellekirken menighet kan
til høsten velge sitt første menighetsråd. Hvor mange medlemmer det skal
være i dette rådet avgjøres ved menighetsmøte i Hellekirken 22.mars.
Soknegrensene for det nye soknet er
også vedtatt av bispedømmerådet.
Grensene skal følge skolekretsgrensene. Det vil si at grensen mellom
Helle og Sannidal nå går på toppen
av Rønningbakken.
Det står alle fritt å velge kirke for
gudstjenestebesøk og kirkelige
handlinger, men en har bare stemmerett og er valgbar til menighetsrådet i
det soknet der en har bostedsadresse.
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«En smak av vår»
I HELLEKIRKEN.

Kulturutvalget i Hellekirken ønsker velkommen til

«En smak av vår – i ord og toner»
søndag 22.mars kl. 19.00.
Ordene er det Ole Jakob Modalsli som står for. Han er til
daglig prost i Nedenes i Aust-Agder, men har sterke bånd
til Kragerø og Helle.
Tonene er ved Kragerø Kantori ledet av Robert Carding.
Det blir mye korsang, og Robert vil også bidra med
orgelmusikk.
Det er tredje gang kulturutvalget arrangerer «En smak av
vår», det har dermed blitt en tradisjon som er kommet
for å bli.
Velkommen til Hellekirken!

TOM MARTIN BERNTSEN

til Gautefallstevnet
Årets Gautefallstevne er søndag
14. juni. Det blir ikke innvielse
som opprinnelig tenkt; en mangler
noen kroner og timer på at kirka
skal bli ferdig til det. Det blir da et
tradisjonelt stevne, med gudstjeneste kl 12.00, mat og ulike aktiviteter for hele familien etterpå.
Årets taler er Tom Martin Berntsen.
Han er ny-ansatt som prosjektkonsulent i vårt bispedømme for demokratireformen og med prosessen omkring forslaget til ny liturgi.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2009
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Tidligere har han
vært kapellan på
Søndeled, rektor på Bibelskolen i
Grimstad, og sokneprest i Landvik.
Han var primus motor for å starte
opp et keltisk kristent fellesskap
i Norge, der bl.a. soknepresten i
Sannidal, Michael Wohlenberg er
med.
Ellers på Gautefallstevnet deltar
prostiets prester, og det er menighetene i Drangedal som har ansvaret for matstellet i år.
7
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Con Amore
STRYKEKVARTETT
gir konsert i
Sannidal kirke lørdag 25. april kl. 19.30
Kragerø kirke søndag 26.april kl. 18.00
Stryke-kvartetten består av:
Janina Sadlak - 1. fiolin,
Czesłwa Banach - 2. fiolin,
Beata Jańta - bratsj,
Małgorzata Rekiel - cello.
Kvartetten hadde 10-årsjubileum i fjor .
De kommer fra Opole. («Opolskie fylke»
hovedstad; ganske stor by) som ligger
i sør-vestlig Polen. Alle spiller i Opole
Filharmoniske Orkester i fast stilling.

D

Noen jobber også som instrumentlærere
i lokale musikkskoler.
Cellisten (Malgorzata Rekiel) er Robert
Czyz’(organist i Sannidal) studievenninne.
De har over 700 stykker på repertoaret
og har spilt mange konserter både i Polen og i utlandet.
Velkommen til konsertene !
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Det skjedde i ...

DES 08
DESEMBER 08

Juleavslutning for
SMUK
(SannidalMenighets
UngdomsKlubb)
den 14. desember i fjor.

e

Snøvær og julestemning
og kanefart.
Ole Wastøl stilte med
hest og slede og gav
SMUKerne en opplevelse de
sent vil glemme.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2009
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HELLIGE TRE
KONGERS FEST
Onsdagsklubben på Mo Bedehus
hadde Hellige tre kongers fest på
Helligtrekongersdag, 6. januar. Bedehuset myldret av barn - og til sammen
var det over 80 frammøtte til dette
som er en årlig tradisjon i Sannidal.
Denne gamle festdagen i kalenderen
ble også kalt Gamle julaften, og er til
minne om de tre vise menn eller ”de
hellige tre konger” som kom med sine
gaver for å tilbe Jesusbarnet i Betlehem. Julefortellingen ble dramatisert
av store og små barn fra Onsdagsklubben, og både Josef, Maria, engler,
hyrder, stjernen og de vise menn var
hjertelig til stede. Det ble et vakkert
opptrinn - med nydelige kostymer
og enda nydeligere skuespillere. Flott
sang og diktlesning fikk vi også høre.
Takk til store og små i Onsdagsklubben for en fin Juletrefest og Hellig Tre
Kongers Fest!

–

Kristin Wohlenberg

E

Det skjedde i ...

JAN

–

JANUAR 09
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Det skjedde i ...

FEB 09
FEBRUAR 09

ET FULLSATT MO BEDEHUS.
Bolivia – og Misjonsalliansens arbeid der
– ekte og jordnært presentert gjennom ord og bilder
av Grete Matre .
Sør-amerikanske sanger og rytmer
– og andre sanger - ved hjelp av Kristin og Mecky
Wohlenberg og diverse instrumenter.
Pianospill av Markus☺
Et rikholdig gevinstbord.
Et – om mulig – enda mer rikholdig kveldsmatbord.
Ord til ettertanke. Om bønnering rundt jorden
– og om Jesu ord til den blinde tiggeren Bartimeus:
Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
8.500 kroner som gir kvinner i Bolivia
muligheten til å etablere sin egen arbeidsplass
– og dermed muligheten til å arbeide seg ut av
ekstrem fattigdom.
Kort sagt – BOLIVIA-kveld!
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2009
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Skål og
skje til salt –
en av gevinstene. Laget i Bolivia av døve
Felix.
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Herre Kristus,
du ba om at alle som tror må være ett.
Måtte dine kirker få glede seg over
fellesskapet i himmelen.
Måtte de også oppnå å få være sammen på jord
i fellesskapet rundt nattverdbordet.
Herre Kristus,
du kaller oss til å elske vår neste.
Måtte våre lokale menigheter få søke
det som er til felles beste.
Herre Kristus,
gjennom brød og vin gir du oss tegn
på ditt nærvær som forvandler all skapning.
Måtte kunstnere og formidlere få glimt av dette ditt nærvær
og vise det, som i et speil, til verden.
(Fra boken Din rytme, Din bønn - Keltiske bønner fra Landisfarne - av Ray Simpson)
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Konfirmanter

I HELLEKIRKEN OG
SANNIDAL KIRKE 3.MAI 2009
Alstrup, Kristian Larsen
Alstrup, Victoria Larsen
Andersen, Helene Nathalie Gjerde
Bråthen, Jesper
Clemensen, Sandra Sørby
Dåvøy, Andreas
Eikeland, Nora
Holstad, Helene Kristiansen
Johnsen, Milla
Münch, Moritz
Myrstrand, Ingvild Holm-Risøe
Pedersen, Adrian
Pedersen, Håvard
Salte, Kevin Køhler
Skogen, Natalia Nygård
Strandskogen, Marcus Brynemo
Sundbø, Andrea
Sølyst,Lill-Anett Aarak
Øvringmo, Benjamin
Bjørkkjær, Morten Køhler
Dal, Jostein Knudsen
Farsjø, Malin
Grønstad, Martin

SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 1 – 2009
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Isaksen, Ann Charlott
Kristensen, Elisabeth Flæte
Larsen, Karoline Solberg
Lofthaug, Marianne
Ludvigsen, June Kimiko
Lønne, Knut Andreas Skarvang
Moen, Joakim
Paulsen, Nicholine Isnes
Paus, Anne Marie
Rasmussen, Liv-Mari Ugelstad
Rødsvik, Odd Martin
Rønning, Kristoffer
Sjuve, Frode Løvik
Skilbrei, Oddvin
Skoglund, Sindre Bråten
Snøås, Jørgen
Solum, Martinius
Stabben, Elisabeth Kristine Sørvik
Steffensen, Ida Kristine
Søndbø,Thomas Kaasa
Thorsen, Jon Martin Andersen
Tisjø, Christian
Valbø, Jon Fjellheim
Wiig, Espen Waasjø
13
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Terje Pedersen
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no

Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

TERRA SKADEFORSIKRING

Bakeri Kragerø
Volum E-18

D
16
2
25
28
14
15
17
25
2

35 98 11 15
35 99 22 21

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Kragerø
blir formidlet
avSparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Kragerø Sparebank
Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken
1840»
«Lokalbanken
siden
1840»
Kragerøsiden
Sparebank
Kragerø
Sparebank
Sparebank
Kragerø
Kragerø
Sparebank
«Lokalbanken
siden
1840»
«Lokalbanken
siden
1840»
Kragerø
Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Telefon 35 98 40 00

«Lokalbanken siden 1840»
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører,
deTlf.:
støtter
oss
35 99 74 00
www.drangedalsbanken.no
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SANNIDAL
MENIGHETSBLAD

Utgitt av Sannidal Menighetsråd
Redaksjonskomite: Aslak Lofthaug,
Michael Wohlenberg, Elfrid Dobbe,
Kari Skarvang
DØPTE:
Sannidal kirke:
18.01.09 Robin Anthony
Johannessen Kvilaas
18.01.09 Dani Fossum Kvilaas
01.02.09 Nicholas Schaufel Olsen
15.02.09 Thomas Lidal Svendsen
22.02.09 Aurora Eines Høvik
Hellekirken:
08.02.09 Kaja Karstensen
Andre kirker:
30.11.08 Viktor Jensen - Kragerø kirke

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!

DØDE:
16.11.08
21.11.08
25.11.08
28.11.08
14.12.08
15.01.09
17.01.09
25.01.09
21.02.09

Karen Otlaug Lien
Åsta Lønne
Sigmund Norfred Jensen
Aslaug Johanne Menstad
Ragnhild Nesland
Kristi Karlberg
Svend Roger Arvesen
Oddmund Farsjø
Birger Osvald Olsen

f. 1917
f. 1927
f. 1920
f. 1919
f. 1917
f. 1926
f. 1976
f. 1927
f. 1923

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

VI ER HER – ALLTID!

JUNTOS - SANNIDAL
SOUL CHILDREN
inviterer til VÅRSANG i Sannidal kirke
søndag 29.mars kl.18.00
Velkommen !
15
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Velkommen
til gudstjeneste!
MARS
22.mars
Maria Budskapsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Svein Holberg
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Harald Gulstad
Årsmøte og menighetsmøte
etter gudstjenesten
Hellekirken kl. 19.00
”En smak av vår”
Kulturkveld
Kragerø kantori
Ole Jakob Modalsli
Se omtale s.7
29.mars
5.søndag i faste
Hellekirken kl. 11.00
(OBS: Sommertid!)
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirke kl. 18.00
Konsert Juntos – Sannidal
Soul Children

APRIL.
5.april
Palmesøndag
Sannidal kirke kl. 09.00
(Merk tiden !)
Påskevandring
Harald Monsen
9.april
Skjærtorsdag
Hellekirken kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste
Harald Gulstad
Menighetskoret Laudate
10.april
Langfredag
Sannidal kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg

12.april
1. påskedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste
Harald Gulstad
13.april
2.påskedag
Kjølebrønd bedehus
kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
19.april
1.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Samtale med konfirmantene
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal
Soul Children
25.april
Sannidal kirke kl. 19.30
Konsert
Strykekvartett fra Polen
Se omtale s. 8
26.april
2.søndag etter påske
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Harald Gulstad
Samtale med konfirmantene

MAI

17.mai
Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
21.mai
Kristi Himmelfartsdag
Skarbo bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Laudate
24.mai
6.søndag etter påske
Sannidal kirkegård kl. 09.00
Morgensang
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
31.mai
1. pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg

JUNI
1.juni
2. pinsedag
Stangnes kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste
Felles for Sannidal og Støle
menigheter
Bente Heibø Modalsli
7.juni

3.mai
3.søndag etter påske
Sannidal kirke kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste
Harald Gulstad
10.mai
4.søndag etter påske
Hellekirken kl. 11.00

Familiegudstjeneste
Harald Gulstad

Treenighetsdagen
Sannidal kirke kl. 11.00

Gudstjeneste
Harald Gulstad
14.juni
2.søndag etter pinse
Gautefall Fjellkirke

Fellesgudstjeneste for
Bamble prosti
Med forbehold om endringer

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