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We are the Soul Children
We are a family
We are the Soul Children
That’s who we are
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Quo vadis…?

HVOR VAR DU? ELLER
HVOR KUNNE DU VÆRT?
Korsveifestivalen 2009 er historie - men lever
videre i 3000 deltakere i alle aldere.
HVOR GÅR DU? - Dette var temaet
for årets Korsveifestival i Seljord i juli. Vi
var to familier fra Sannidal som ønsket å
utforske temaet nærmere. Derfor pakka
vi campingvognene og menga oss med
de nesten 3000 andre rundt ”Messe i
manesjen”, bibeltimer og grønne timer;
samtaler under treet, sjutime, Baluba,
brukt-torg, nattkafé, morgen- og kveldsbønner, sirkusakrobater, dansekurs, ungdomsprogram, barnetimer, sjøorm-safari
og mye annet. Her var det flotte, fargerike
gudstjenester i det store sirkusteltet. Alle
sanser ble involvert, og prekenen var
nesten uten ord (!) i form av pantomime
- framført av Korsvei-klovnen Angela og
datteren Johanna. Her var det nydelige
sanger fra et bredt repertoar, konserter
og utstillinger, lek og aktivitet for barna
og ungdommene, næring for tro og tanke
for alle aldere – og vi ble ikke passive
tilskuere. Korsveifestivalen er en dugnad

der man bidrar etter evne. Alle deltakere
var del av ”tun” som hadde ansvar for
hverandre. Vi delte på bibeltimene for de
minste barna – slik at alle voksne fikk fri
litt hver. Vi fikk ansvar for å skape hygge
og trivsel på ”vårt” tun, slik at alle skulle
bli kjent og inkludert og at barna kunne
bli venner. Vi bygde regn-skjul av presenning, og bord og benker til felles måltid.
Om kveldene satt vi rundt leirbålet.
Festivalens tema var altså det å følge
Jesus - og overskriften er hentet de første
disiplenes spørsmål til Jesus: ”Hvor går
du, Herre?” Hvor vil Jesus ha oss med?
Er vi villige til å følge ham? Hvor er vi på
vei i våre liv? Dette var utfordringen på
Korsvei i år.
Taler Shane Clairborne fra USA fortalte
om hvordan han i ungdommen ble ”født
på ny” år etter år, uten at det skjedde noe
særlig. Men så kom altså Jesus inn og
herpa livet hans. Sammen med noen ven-
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ner begynte han å lese Bibelen
på nytt og finne ut hva det er
å følge Jesus. Det førte ham til
Philadelphias fattige og hjemløse,
og til Calcutta og Irak. Shane leverr
nå i en kommunitet (et fellesskap))
hvor de gir etter evne og får etter
behov, og sammen søker å leve
Guds kjærlighet ut i sin hverdag og
g
sitt lokalmiljø.
Shane gjorde det klart at han
ikke ønsket å gjøre andre motløse
eller gi en fasit for hvordan alle skal
al
være disipler. Han sier, klokt nok, at
det må den enkelte komme fram til i
sitt liv - slik mor Theresa hadde sagt til
ham: ”Finn ditt eget Calcutta – det finnes
overalt.”Vi kan gi noe godt til de som bor
nærmest oss – vi kan utgjøre en forskjell
i vårt lokalmiljø! Å følge Jesus er å leve
sammen med Ham der vi er. ”Slutte å
klage på den kirken vi er en del av, og
begynne å leve den kirken vi drømmer
om,” som Shane sa…
Korsveis motto er ”Mer himmel, mer
jord” og bevegelsen har fire ”veivisere”

Veivalg
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BESLUTNING
Jeg vil følge Jesus Kristus.
I en tid hvor så mye kaller på min
oppmerksomhet,
vil jeg søke Jesus Kristus.
I en tid hvor sterke krefter splitter,
vil jeg bygge fellesskap.
I en tid hvor overfloden tynger,
vil jeg leve enklere.
I en tid hvor uretten råder,
vil jeg fremme rettferdighet.

n-
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for
Solveig å
fylle 5 år på
Korsvei.
eller målsetninger: 1) Søke Jesus Kristus,
2) Bygge fellesskap, 3) Leve enklere og 4)
Fremme rettferdighet. Les gjerne mer om
dette på www.korsvei.no!
Hvis du lengter etter noe av det samme som Korsvei-deltakerne, kan du tenke
gjennom disse veivalgene – og kanskje
be denne bønnen – men obs! Det kan
være risikabelt… Du kan ende opp som
et forandret menneske!
- Kristin Wohlenberg

BØNN

Jesus Kristus!
Du som døde og sto opp til nytt liv,
du som gav deg selv for at jeg skulle
leve:
Vend mine øyne mot deg,
så din kjærlighet kan forme livet mitt.
Du som kan blåse liv i støv og stein:
Kom til meg, bli hos meg.
Gi meg hva du krever, og krev så hva
du vil.
I dine hender, Herre Gud,
overgir jeg min ånd.¨
Fra boka ”Veivisere”
3
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Min
salme

G

jennom de ni år i arbeid
som kantor/organist i Den
Norske kirke ( mesteparten
i Sannidal kirke) har jeg
naturligvis veldig god kontakt med
Norsk Salmebok.
Da jeg kom til Norge som polsk
musiker betydde de norske salmene
først og fremst ”musikk” for meg.
I begynnelsen av mitt norske liv
skjønte jeg bare det som var mest
universelt.Tekstene kom etter hvert ,
men jeg skjønner fremdeles ikke helt
det poetiske salmene inneholder.
Det er vanskelig for meg å velge en
favorittsalme. Jeg har flere jeg kan
velge blant.
I de mange år hadde jeg perioder
med forskjellige salmer, men for det
meste var det de musikalske verdiene
som var viktigst for meg.
En salme som har litt personlig
betydning for meg er Deilig er jorden.

Ikke fordi den er så kjent og
populær for dere norske – men
fordi musikken er skrevet av en
ukjent komponist i den byen der
jeg kommer fra. Nemlig fra Wroclaw
(datidens Breslau) Salmen er skrevet
i 1842. Planen min er å ”grave litt”
i Nasjonalbiblioteket i Wroclaw for
å ”finne” komponisten til den kjære
salme for det norske folk.
Ellers så liker jeg godt salmer som
baserer seg på norske folketoner ,
spesielt med moll-tonearter. Norsk
folkemusikk er utrolig vakker.
Som før nevnt hadde jeg tid for
flere favorittsalmer, men i dag vinner
”Ingen vinner frem til den evige ro”
Det er en alvorlig tekst i denne
salmen. Litt skremmende, men tekst
og melodi blir for meg en vakker
salme.
Deres organist Robert Czyz.
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Ingen vinner frem til den evige ro
som seg ei veldig fremtrenger.
Sjelen må utstå en kamp for den tro
hvorav vår salighet henger.
Porten kalles trang og veien heter smal.
Dog kan Herrens nåde åpne himlens sal.
Kjemp da alvorlig, treng fremad med
makt,
om du vil himmerik vinne!
Meget vil deg hindre,min sjel,stå imot.
Satan ei nåden deg unner.
Treng deg gjennom alt som vil stanse
din fot,
verg deg i fristelsens stunder!
Intet vil deg gagne hele verdens prakt
dersom den får sjelen fanget i sin makt.
Hør hva han sier som døde for deg :
Strid i Guds kraft for din krone!
Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,
selv er han himmeriks rike.
Derfor gjør med jesus din daglige ferd,
aldri vil han fra deg vike !
Treng deg til hans hjerte inn med all din
makt,
han i nåde rekker deg sin bryllupsdrakt.
Hør hva han sier: Bruk tålmod , o sjel,
så skal du himmerik vinne!
NORSK SALMEBOK NR. 108
TEKST: LARS LINDEROT 1798
OVERSATT AV GUSTAV JENSEN 1914
MELODI: NORSK FOLKETONE (HALLINGDAL)
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KOLIN om valget

D

et blir tunge og store saker for en
ny regjering.
For eksempel : Fjerning av
båndtvang.
Jeg tror imidlertid at stortingsvalget kommer i skyggen av menighetsrådsvalget.

Vi spør Kolin: Skal du stemme?
Nei.
Hvorfor ikke?
Jeg får ikke valgkort. Leserne av menighetsbladet
tar meg ikke heilt alvorlig......
Hva synes du om lista til
menighetsrådsvalget?
Alle femten kandidatene
er flotte folk som bør inn,
gjennomsnittsalderen er
53 år.
Godt voksne som kan
bruke tid og krefter i
menigheten.
Kolin
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PS : Redaksjonen tar Kolin så alvorlig at
de vil jobbe aktivt for å påvirke de rette
instanser til å sende ham et valgkort til
valget i 2011.

..... og disse ble valgt inn i det nye
menighetsrådet i Sannidal.
FASTE MEDLEMMER
Anne Vollebæk Lofthaug
Knut Rinde
Marit Halvorsen
Elfrid Dobbe
Helena Eikenes
Line Wingereid Hammerstad

VARAMEDLEMMER
Kjell Vidar Andreassen
Gerd Adolfsen Albertsen
Thor Lien
Thor Wastøl
Kari Anne Haugen

I tillegg er sokneprest Michael Wohlenberg fast medlem av menighetsrådet i Sannidal

6
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Menighetsrådet

PÅ HELLE

t
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isse personene er historiske. De
er valgte medlemmer av det aller
første menighetsrådet på Helle.
I sin egen soknekirke som offisielt skal
hete Helle kirke , men som sikkert vil
gå under betegnelsen Hellekirken i lang
tid framover. Helle sokn er en realitet fra
1.januar 2010.
Gratulasjoner går til alle ildsjeler som har
stått på for Hellekirken og Helle sokn!

n

Og dette er lista....
FASTE MEDLEMMER
Leif Kristian Eckholdt
Knut Nitschke Rørholt
Hilde Berger Gundersen
Trond Kilnes
Kjersti Skarvang Eckholdt
Jorun Riaunet Nilsen
VARAMEDLEMMER
Jon Guste-Pedersen
Mari Bertelsen
Bjørn Vidar Bråthen
Solveig Mindrebø Sundbø
Arild Winsnes
I tillegg er sokneprest Harald Gulstad
fast medlem av menighetsrådet på
Helle.
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Første
sokneprest på
Helle –
Harald Saanum
Gulstad

Styret i Stiftelsen
Hellekirken fungerer fram til
og med 31.12.09.
Da trer det nye
menighetsrådet i funksjon.
I likhet med menighetsrådet i
Sannidal er de valgt fram til
1. november 2011.
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Konfirmanter
I SANNIDAL KIRKE 27.SEPTEMBER 1959
Nils Andersen Malmhaug
Inge Tore Dalen
Knut Torgny Dobbe
Arne Thomas Eggum
Tore Farsjø
Øyvind Oskar Kristiansen
Jens Moe Svenum
Helge Nesland
Hans Magnar Nicolaysen
Ole Jørgen Ramberg
Harald Wilberg Schulze
Ingvar Kristian Skarvang
Knut Mørland Skarvang
Arne Kåre Svendsen
Tellef Wåsjø
Arne Dagfinn Øyvang
Ragnhild Margareth Aabøe
Ingfrid Bakken
Randi Dorothea Brubakken

Inger Lovise Dobbe
Inger Susanne Fossen
Reidun Grønstad
Reidun Henny Gustavsen
Brit Kari Haugholt
Bjørg Heistad
Vigdis Kåsa
Randi Kjøsen
Torunn Fredrikke Landsverk
Vigdis Luise Landsverk
Gunn Jessie Mastereid
Liv Turid Mastereid
Randi Nordbø
Jorund Romnes
Arnbjørg Sjultangen
Margrete Solberg
Kari Ranveig Svendsen
Kari Wenche Wallmark
Åse Edit Wiik
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JAZZ OG LYRIKK
i Hellekirken

S

øndag 25.oktober inviteres det
til jazz og lyrikk i Hellekirken kl.
19.00.
Det blir lokale krefter med Renate
M Hauge, vokal, Øistein Buen, piano, og
Svein Andresen, slagverk. De samarbeider
med musikere fra Oslo, og har med seg
Svein Therkelsen på kontrabass, Rune
Nicolaisen, tenorsax og Thorbjørn Alfsen,
gitar.
De har et variert musikalsk program
som spenner fra salmer til kjente jazzlåter.
Sverre Therkelsen er kjent av mange
som forfatter og mangeårig lærer og
rektor ved Fredtun Folkehøgskole. Han
sier selv at han har glede av å skrive om
små ting og filosofere rundt hverdagens
hendelser. ”Jeg ønsker å hjelpe noen til

å se betydningen av hverdagen,” sier han.
Denne kvelden vil han lese egne tekster
og knytte sammen musikk og lyrikk.
Velkommen til en spennende og stemningsfull høstkveld i Hellekirken!

Velkommen
til verden !
Denne
flotte jenta
heter Jagoda Czyz
og ble født 18. juli
2009.
Stolte foreldre er Karolina og Robert Czyz
(organist) og stolt
storebror er Filip.
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JUNTOS
«D
a pinsedags morgen
kom, var de alle samlet»… står det om de
første disiplene.
Det stemte ganske bra for medlemmene i koret Juntos fra Sannidal
også!
På Pinsedags morgen var vi samlet
– og det FØR kl 10 om morgenen –
til lovsang og glede - eller til ”Praise
and Worship” som det heter på mer
ungdommelig norsk… - i Oslo Konserthus. Her var vi på festival sammen
med 60 andre Soul Children kor fra
hele Norge.
Vi sang om Jesus i timevis – på
norsk, på dansk, på engelsk… Vi
dansa og sang med hele kroppen sammen med proffe solister og supre
gospelledere fra Europa og USA.
Vi fikk bra Bibelundervisning og
mange andre fine opplevelser i et
sommervarmt Oslo.
Jeg kan nevne flatseng i barnehage,

trengsel på trikken, lunsj i Slottsparken, is på Karl Johan, pizza på Peppes
og ikke minst utekonserten på Jernbanetorget.
Vi takker alle som var med og
gjorde turen mulig: Alle (det var
vel mest mammaer!) som deltok på
kakebasaren i april! Menighetsrådet
som alltid støtter oss med penger
og velvilje! Søndre Skøyen Kapell
som lånte oss lokaler til overnatting,
Mecky og Palmar som kjørte oss
trygt fram og tilbake i bussen – og til
Teensa og Tweensa og de voksne som
var med på turen og bidro til at den
ble så fin!

Hilsen Kristin Wohlenberg,
Juntos-leder
Til oppklaring:
Teens = tenåringer
Tweens = litt yngre ungdom (de imellom – between – barn og ungdom)
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Det skjedde i ...

OLSOK-GUDSTJENESTE PÅ
BYGDETUNET.

D

juli 2009

Det er en kort,
men fin tradisjon
å feire gudstjeneste på bygdetunet
på søndagen som
ligger nærmest Olsokdagen - 29. juli.
Dagen var solfylt
og fin, og mange
møtte opp.
Dagens musikere
var Kristin Wohlenberg på fløyte
og Thor Lien på
trekkspill.
Historielaget sto
for salg av vafler,
sveler og kaffe, og
en forventningsfull Erle Bråtane
Bjørgan venter
ved matbordet
– sammen med
bestefar Olav.
12
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Det skjedde i ...
august 2009
KOROPPSTART
OG KORVIRKSOMHET
DRE.
FOR MANGE ALDRE.
På Mo bedehus synger
de minste – om Gud som
gir oss liv og kraft og
eplemost og solbærsaft.
Mye liv er det i Sannidal
kirkes barnekor.
Hver øvelse avsluttes med at alle holder
hverandre i hendene og
synger –Kjære Gud ta min
in hånd .
Her ser vi Filip Czyz og Sara Fjellheim
Etter øvelsen er det
fristende å klatre i
branntrappa på utsiden
av bedehuset. Det synes
i hvertfall Margrethe
Lindheim Wangen.
Tvers over veien – i Kirkestua – synger Laudate.
Trivelig fellesskap – som
ønsker å bli større.
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 – 2009
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Terje Pedersen
Tlf: 901 36 115 • tppost@online.no
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Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA,
VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg.

TERRA SKADEFORSIKRING

Bakeri Kragerø
Volum E-18

35 98 11 15
35 99 22 21

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Kragerø
blir formidlet
avSparebank

V
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«Lokalbanken siden 1840»

Kragerø Sparebank

Kragerø Sparebank

«Lokalbanken siden 1840»

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken
1840»
«Lokalbanken
siden
1840»
Kragerøsiden
Sparebank
Sparebank
Kragerø
Kragerø
Sparebank
«Lokalbanken
siden
1840»
Kragerø
Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»
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Telefon 35 98 40 00
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«Lokalbanken siden 1840»
«Lokalbanken siden 1840»
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Støtt våre annonsører –
de støtter oss!
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Utgitt av Sannidal Menighetsråd
Redaksjonskomite: Aslak Lofthaug,
Michael Wohlenberg, Elfrid Dobbe,
Kari Skarvang
DØPTE:
Sannidal kirke:
21.06.09 Olav Eikehaug Tangen
21.06.09 Jakob Eikehaug Tangen
21.06.09 Ingeborg Brynemo
28.06.09 Aron Kristoffer Størseth Daastøl
19.07.09 Inger Angelica Brekka Rørholt
02.08.09 Amalie Thorsdal
02.08.09 Luna Thorsdal
06.09.09 Pedro Santos Dahlgren
06.09.09 Alexander Eltvik
06.09.09 Åsne Andersen Carlsten
06.09.09 Astrid Samuelsen Moe
06.09.09 June Kimiko Ludvigsen

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!

Andre kirker:
07.08.09 Maya Josephine Jurgens –
Langesund kirke

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

VIGDE:
13.06.09
27.06.09
27.06.09
04.07.09
11.07.09
18.07.09

Rikke Breimyr og
Knut Olav Therkelsen
Guro Einertsen Hamre og
Sandro Eikeland Occhipinti
Torhild Nomeland og
Ronny Klausen
Iris Anita Eines og
Lars Normann Kiær Høvik
Maria Lyngmyr og
John Magne Bjerke
May Helen Bråtane og
Fredrik Sørensen
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VI ER HER – ALLTID!

DØDE:
14.06.09
20.06.09
12.07.09
12.08.09
28.08.09

Knut Arild Haugane
Magna Mjelland
Tordis Farsjø
Else Kristine Skarvang
Gerda Irene Skårnes

f.1955
f.1914
f.1925
f.1930
f.1916
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SEPTEMBER
27.september
17. s. e. pinse
Sannidal kirke kl.11. 00
Gullkonﬁrmanter.
Konﬁrmantpresentasjon
Michael Wohlenberg
Oﬀer til menighetsarbeidet
Hellekirken kl 11.00
Leif Westermoen
Oﬀer til Gautefall Fjellkirke

Sannidal kirke kl.11
Kjetil Helland
Oﬀer til Norsk Luthersk
Misjonssamband
Hellekirken kl. 19.00
Kulturkveld
Jazz og lyrikk
Se omtale side 9

OKTOBER
04.oktober
18. s. e. pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Kjetil Helland
Oﬀer til Boliviaprosjektet

NOVEMBER
1.november
Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Michael Wohlenberg
Nattverd
Oﬀer til menighetsarbeidet

11.oktober
19. s. e. pinse
Hellekirken kl.11.00
Vikarprest
18.oktober
20. s. e. pinse
(denne helga Barnegospelfestival)
Sannidal kirke kl.11.00
Bjarte Tysvær
Oﬀer til menighetsarbeidet

25.oktober
Bots- og bededag
(OBS: VINTERTID!)
Hellekirken kl.11.00
Harald Gulstad

8.november
23. s. e. pinse
Hellekirken kl.11
Michael Wohlenberg
Utdeling til 3- og 4-åringer

15.november
24. s. e. pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Leif Westermoen
Oﬀer til Gautefall Fjellkirke
22.november
Siste s. i kirkeåret
Sannidal kirke kl.18.00
Lysmesse med konﬁrmantene
Michael Wohlenberg
Juntos –Sannidal Soul Children
Kollekt til menighetsarbeidet
29.november
1. s. i advent
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Utdeling til 3-og 4-åringer
Sannidal kirkes barnekor
Oﬀer til menighetsarbeidet
Kirkekaﬀe i prestegården
Hellekirken kl.18
Lysmesse med konﬁrmantene
Harald Gulstad

Med forbehold om endringer

ADVENTSKONSERT
Sannidal kirke
Søndag 6.desember kl. 18.00
Juntos Sannidal Soul Children
Andakt v /Michael Wohlenberg

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