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Livets lys
og livets kraft
Gi oss håp
og mot
Led oss i den
mørke natt
Hjelp oss å
slå rot
Stillheten
senker seg
Dødens
makt er stor
Smal og bratt
er livets vei
Hjelp oss å
sette spor
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Adventskransen
er 150 år
Nå tenner vi vår adventskrans,
adventskrans.
Vi gleder oss i lysets glans, lysets glans.
Det er ikke så ofte at vi synger denne
salmen (nummer 28 i Norsk
salmebok). For selv om
det er en gammel skikk
å tenne lys i advent,
så er tradisjonen
med adventskrans
forholdsvis ung. I
Norge bruker de
fleste adventsstake,
mens adventskransen brukes nok litt
sjeldnere.
Den sier oss at Gud har brakt,
Gud har brakt
det lys som bryter mørkets makt,
mørkets makt.
Det var den tyske indremisjonspresten
Johan Hinrich Wichern som i advent 1839
satte 24 lys på et stort vognhjul. Dette
hjulet brukte han som en slags adventskalender på barnehjemmet for foreldreløse
barn som han drev i Hamburg. Hver kveld
under andakten tente han et lite rødt lys,
og på hver adventssøndag tente han et
stort hvitt lys.
Hvert adventslys skal skinne klart,
skinne klart
og si at Jesus kommer snart,
kommer snart.

Til advent i 1859 eller 1860 ble hjulet
pyntet med grønne furukvister, og dermed
var adventskransen oppfunnet. Av praktiske
grunner beholdt man senere bare de fire
store hvite lys, ett lys for hver søndag i advent. I Norge bruker vi fire fiolette
lys. I katolske land brukes lys
i de fire kirkeårsfargene
fiolett, grønn, rød, og hvit.
På svenske kranser er
det ett hvitt lys og tre
fiolette lys.
Kransen minner om tornekronen til Jesus, og at
Jesus nå har kongekronen
i Guds kosmos. Grønne
kvister minner oss om håpet,
og om palmegrenene da Jesus kom til Jerusalem. Ringen og kransens grønne farge er
symboler på evigheten. Og lysene er tegnet
på Jesus som er verdens lys. Jo nærmere vi
kommer julen, jo flere lys tenner vi.
Hvert lys vi tenner, bringer bud,
bringer bud:
Når Jesus kommer, ser vi Gud, ser vi Gud.
Svein Ellingsen har oversatt denne salmen
fra dansk. Også i salmen Mens frost og
vintermørke rår (opprinnelig fra Sverige)
skriver Ellingsen om adventskransen og
evigheten: Vårt ønske ved den tente krans
er at vårt liv må være hans (salme 23, vers
3 i Norsk salmebok).
Jeg ønsker dere alle en velsignet adventsog juletid.
Hilsen Mecky Wohlenberg
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Av Olle Nivenius – til norsk ved Arve Brunvoll
Som når båra når til stranda.
Her er nærleik. Brød skal
No har morgonljoset vakna
Som når kar vert fylt til randa.
brytast.
No har natterøyster tagna.
Jord og himmel saman knytast. Som når svaret er for handa
No har alt eg søkte,sakna,
Endå før ein tanke spør
Lågmælt løyndomar skal
som eit under vorte mitt.
bytast:
Overgjeven. Tvilen,strevet,
”Ditt er mtt og mitt er ditt”.
Denne stund som verken
Bytt mot det som her vert
svalar.
gjeve,
Ikkje meir å måtte spyrje.
Denne stund då teiing talar.
Del i livet som er æve.
Ikkje meir for allting syrgje.
Då det eventyret kallar:
Augneblinken , grenselaus.
Ikkje måtte. Einast byrje
Overgje seg sjølv og sitt.
kvile i sin eksistens.

D

enne salmen sang jeg første
gang i kirkekor i Seljord.
Jeg bodde tre år i Seljord
kommune før vi i fjor flyttet til
Fossing på Helle.
For meg er min tro – og også
musikk – en viktig del i livet mitt. Så da
var det bra at jeg igjen kan synge i et kor.
Da vi flyttet til Fossing gikk familien
min og jeg til gudstjenester i Sannidal. Jeg
var så glad fordi menigheten i Sannidal
var veldig hyggelig og åpen for oss og
hilste oss velkommen.
Jeg hørte om kirkekoret Laudate og
begynte å synge der i fjor. Det var så bra!
Det er veldig snille mennesker i koret
og det er moro å synge med hyggelige
mennesker.
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Den første tiden i Norge savnet jeg
mine salmer fra den katolske kirke. Men
senere ble jeg kjent med mange norske
salmer. Jeg liker flere salmer. Etter at jeg
begynte å forstå teksten på norsk var det
fint å synge disse flotte salmene. Jeg liker
mange julesanger, som Deilig er jorden
eller Mitt hjerte alltid vanker. Og mange
andre salmer.
Men særlig liker jeg salmen No har
morgonljoset vakna. Jeg hørte den
første gang i Seljord. Det er en veldig
poetisk tekst og en utrolig vakker melodi.
Det gjør meg glad når vi begynner å
synge gode julesalmer i koret mitt.
Jeg ønsker menigheten en veldig rolig
adventstid.
Hjertelig hilsen Kerstin Gruss.
3
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i Sannidal?

i er ved Sannidal kirke en mørk og
hustrig høstkveld. Men fra vinduene
i kirka lyser det varmt og innbydende. Biler, et par mopeder og noen ungdommer står ute. Døra til våpenhuset står åpen,
og snart trekker alle inn. Ved døra inn til
kirka står det en haug med ungdommelig
skotøy, og vi hører prat og latter, gitarspill og
pianotoner…
Men snart dempes lyset, og roen senker
seg. På lerretet ser vi en vakker solnedgang
og leser:
Vær stille, vær åpen for Guds nærvær her inne, der ute, overalt.
Visste du at hver uke samles 30 – 50 ungdommer til hverdagsmesse i Sannidal kirke
– også kalt ”Secret Service”?
Sangen lyder: Livets lys og livets kraft, gi
oss håp og mot. Led oss i den mørke natt,
hjelp oss å slå rot…
Tre ungdommer kommer fram. Ett og ett
lys tennes mens presten sier: Vi tenner lys
for Gud, Skaperen som sa: Bli lys - og det
ble lys. Vi tenner lys for Jesus som sa: Jeg er
verdens lys. Den som tror på meg, skal ikke
vandre i mørket, men ha livets lys. Vi tenner

lys for Den Hellige Ånd som trøster og viser
vei og hjelper oss å tro på Jesus.
Sangen begynner igjen: Henover jord et
pilgrimstog så stille skrider frem…
Det har akkurat vært Allehelgensdag.
Mecky prest forteller litt om denne dagen
i kirkeåret. Deretter fortsetter han med å
fortelle fra Bibelen. Vi er i Apostlenes Gjerninger, boka som forteller om de kristne slik
de hadde det etter at Jesus hadde fart opp til
himmelen. Mecky trekker trådene i fortellingen til sist uke. Samtidig kommer dagens
bibeltekst opp på skjermen:
Fortellingen i dag handler om at disippelen Filip traff en afrikansk hoffmann fra
Etiopia. Mannen hadde vært i tempelet i
Jerusalem for å be, for han trodde på jødenes Gud. Han har kjøpt seg et suvenir der
i tempelet, en Jesaja-bokrull. Nå sitter han i
vogna si og leser i bokrullen og klør seg litt
i hodet. Han leser om en Guds Tjener som
bærer våre smerter og sykdommer. En som
skal ta straffen på seg. Det er da han møter
Filip, og han benytter sjansen til å spørre
denne fremmede jøden om det han leser.
Filip kommer opp i vogna til ham, og den
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etiopiske hoffmannen spør hva fortellingen
betyr. Jeg skjønner ikke helt dette, sier han.
Hvem er det Jesaja skriver om her? Han som
skal ta all straff på seg?
Og Filip forteller om Jesus som døde
for menneskenes synder. Han tok straffen
slik at menneskene kunne bli venner med
Gud. – Si meg, kan jeg bli døpt? Undrer den
etiopiske hoffmannen. Og sammen stiger
Filip og den mørke afrikaneren ned i en
elv, og Filip døper ham til Jesus Kristus. Og
afrikaneren fortsatte lykkelig sin reise, står
det videre. – Slik begynner vi altså i Apostlenes gjerninger å høre om hvordan andre
enn jødene begynner å tro på Jesus, og at
disiplene etter hvert skjønner at hedninger
kan bli døpt og bli kristne, avslutter Mecky.
Og ungdommene synger: Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt! Slik som
Peter og Johannes og Maria gjorde før, da
de delte ut sin glede, skal vi gå fra dør til
dør. Og når ordets nøkler åpner en lukket
hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at
Jesus slipper inn…
Så ber unge, ubeskjedne stemmer høyt
og klart: Fader vår, du som er i himmelen. La
ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme…
Mecky tar til slutt opp prestens usynlige
sprayboks og fornyer korsets tegn over alle
sammen mens han sier den 4000 år gamle
velsignelsen. Og sammen synger vi den:
Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la
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sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig…
Omsider begynner alt å røre på seg igjen.
En halvtimes gudstjeneste er over. De som
er med i Juntos Sannidal Soul Children, har
alt vært i kirka og sunget et par timer på
forhånd, og konfirmantene har hatt ukas
undervisning. Utenfor kirka står biler med
rosa eksos og foreldre som venter. De som
skal videre på ungdomsklubben SMUK,
rusler mot kirkestua. Der møtes venner, og
gitarer hentes fram. Noen vil kanskje bare
prate eller spille kort på kirkestueloftet
mens andre finner mikrofoner og fortsetter
å synge i kirka. Noen vil heller skru moped
i mekkebua. Slik fortsetter SMUK-kvelden –
og avsluttes med felles kveldsmat henimot
kl 21. Det meste av det som skjer der, har
ungdommene ansvaret for alene – med
voksne i bakhånd.
Tirsdagskveldene er ungdommenes kveld
i Sannidal Kirke – men det betyr ikke at ikke
andre kan komme. Gudstjenesten ”Secret
Service” starter kl 19.00. Den har en liten,
fast liturgi og blanding av nyere sanger og
eldre salmer. Av og til er den også i Kirkestua. De som vanligvis er der, er Juntos-koret,
SMUK-ungdom og konfirmantene – men
det er altså fullt lov for andre også å komme
innom.
Såå hemmelig er det tross alt ikke! Vel
møtt!
Kristin Wohlenberg
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Tilbakeblikk

1.juledag 1973 – Gudstjeneste i Sannidal kirke

To kroner og egen hest

I

et ”talrigt kredsmøde” i Kjølebrønd i 1904 ble
det vedtatt å henstille til sognepresten om
at han måtte få utvirket at den midlertidige ordning med 8 søndagsprekener i Kjølebrønd måtte bli en permanent ordning.
Forpliktelsen til å skysse presten var
en villig til å påta seg. ”Sogneprestens forslag,nemlig at han bruker
sin egen hest og får for hver gang
2 kroner, tilsammen 8 kroner årlig,
enedes man om at vedta og utbetale hvert aar i desember”.
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ØRE
KRONIBUS
– fra 1968

Hyggelig
Man skal være optimister. Jeg
hørte om en i fjor som syntes
det så så svart ut, helt til han fant
ut at det mørke han så , bare var
fluelort på brilleglasset.
La oss møte det nye året med
blankgnidde brilleglass.
Jeg for min del gnir både briller
og hender av glede når jeg ser
årsregnskapet for Menighetsbladet, og takker alle glade givere,
Sier
Øre Kronibus.

GULLFEST
(1963)
Det var en fin flokk gullkonfirmanter som
møttes i Sannidal kirke på Bededag – til
bededagsgudstjeneste. Ved gudstjenestens
slutning ble jubilantene samlet på kirkegulvet – som for 50 år siden – og presten holdt
en kort tale.
Etter gudstjenesten dro jubilantene med
ektefeller til Kil gamle skole hvor koselige
bord var dekket av Husmorlagets damer.

PS: Menighetsråd og redaksjon i 2009 takker også alle
glade givere , men har kanskje ikke like stor grunn til å
se på regnskapet med glede.
Derfor ligger det en giro i
dette nummer av bladet......
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2009

SAME0409 7

7

30-11-09 06:34:05

Med mamma på ”jobb”.

A

lltid hyggelig å ønske en ny verdensborger velkommen. Dette er Per
Leander Lia Moen somble født 27.
mai i år. Foreldre er Sharlene Lia Moen
og Marius Moen.
Per Leander har tross sin unge alder allerede blitt en del av kormiljøet i Hellekirken.
Når mamma Sharlene drar til øvelse med
Mini og Angels er Per Leander med. Og
dette ser han ut til å trives med.
Sharlene gjør en kjempejobb med korene i
Hellekirken – og det har hun gjort i mange,
mange år. Hadde vi hatt en hatt skulle vi
tatt den av i beundring og takknemlighet.
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Giro som tidligere
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Bakside av giro som tidligere

H

S

o
Je
o

jo
1

p
fa
va
g
e
10

SAME0409 10

SA

30-11-09 06:34:08

INNFLYTTEDE

Sannidøler

Hei, hei, alle sammen.

S

om innflytter til Sannidal så har
jeg blitt bedt om å skrive noen
ord til menighetsbladet.
Jeg heter Gerd Albertsen – er 42 år
og kommer opprinnelig fra Mo i Rana.
Jeg er gift med Knut Albertsen , 48 år ,
opprinnelig fra Bodø.
Vi har to barn, Patrick 20 år bor og
jobber i Kristiansand og Caroline snart
14 år som fortsatt bor hjemme hos oss.
Første gang jeg var i Kragerø var
påsken 1998. Da var vi på besøk hos
familien til Knut. Jeg syntes at Kragerø
var en perle! (Og pussig nok så blir Kragerø omtalt som perlen blant kystbyene).
Det er i år ti år siden vi kom til Kra-
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gerø. Vi har bodd ni år i Sannidal og
her stortrives vi. Ungene har fått mange
gode venner og de har begge engasjert
seg i både kor og SMUK.
Her i Sannidal er det et veldig godt
miljø, trygt for barna og veldig hyggelige mennesker. For oss så er det lett å
bli engasjert, for her står folk sammen
for bygda si.
Jeg vil også få benytte anledningen til
å takke alle i Sannidal for flott giverglede når det gjelder basarene som jeg
har fått lov til å være med å organisere
for koret vårt, Juntos.
Samtidig så vil jeg ønske alle sammen
ei riktig, riktig god jul og et fredfullt
nyttår.
Med vennlig hilsen
Gerd Albertsen
11
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Livets
lys
og livets
kraft
- noen tanker
om en mystisk salme,
AV MECKY WOHLENBERG

Konfirmantene og Juntos-koret synger
nå i høst den latinske hymnen Vitae
Lux. Den er på en CD fra 1990 av Ole
Edvard Antonsen. Kirsten Bråten Berg
har sunget den, og Sissel Kyrkjebø.
Melodien er av Frode Alnæs fra gruppen Dance with a stranger.Teksten er
av Ivar Dyrhaug som mange kjenner fra
NRK’s Beat for beat. Men jeg vet ikke
om han også har skrevet den latinske
teksten, eller bare den norske oversettelsen:
Livets lys og livets kraft
Gi oss håp og mot
Led oss i den mørke natt
Hjelp oss å slå rot
Stillheten senker seg
Dødens makt er stor
Smal og bratt er livets vei
Hjelp oss å sette spor
Vi bruker sangen på lysmessa i november, og på adventskonserten den 6.
desember. Jeg oppfatter teksten som
tydelig inspirert av Bibelens ord om
Jesus: I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket
…, skriver evangelisten Johannes (Joh
1,4-5). Og Jesus sa om seg selv: Jeg er
verdens lys. Den som følger meg, skal
ikke vandre i mørket, men ha livets
lys (Joh 8,12). Og om dem som vil
følge ham, sa Jesus: Dere er verdens
lys! … Slik skal også deres lys skinne
for menneskene, så de kan se de gode
gjerninger dere gjør, og prise deres Far
i himmelen! (Matt 5,14+16)
Derfor blir sangen for meg en fin bønn
for mørketiden i advent:
Stillheten senker seg, dødens makt er
fortsatt stor.
Smal og bratt er livets vei. Hjelp oss å
sette gode spor, kjære Jesus.
Den siste linjen kan også oversettes
med: Måtte Han bevare oss.
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Kirken
stenges.
4. januar stenges kirken for sin vanlige
virksomhet. Det kan høres dramatisk ut , men det skyldes en gledelig
begivenhet.Taket skal nemlig males.
Det er malermester Arnfinn Waag som
skal utføre arbeidet. Det er samme
firma som stod for malerarbeidene i
Skåtøy kirke.
Sannsynligvis kan kirken tas i bruk
igjen første søndag i februar. Om det
skulle bli forsinkelser kan vi denne
søndagen være på Mo bedehus.
Ellers går det fram av gudstjenestelista at det blir gudstjeneste på
Bokollektivet en av søndagene og på
Kjølebrønd bedehus en annen.
I våre sammenhenger er vi vant med
å rette blikket oppad , og snart blir
det en fornøyelse også inne i Sannidal
kirke
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2009
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MENIGHETSRÅDENE
har hatt konstituerende møter og
har gjort følgende valg:

SANNIDAL
Leder : Anne Vollebæk Lofthaug
Nestleder : Line Hammerstad
Representant i fellesrådet : Knut Rinde
Vara til samme : Kjell Vidar Andreassen

HELLE
Leder :Trond Kilnes
Nestleder : Kjersti Skarvang Eckholdt
Representant til fellesrådet :
Leif Kr. Eckholdt
Vara til samme :
Hilde Berger Gundersen
Økonomiansvarlig : Leif Kr. Eckholdt
Sekretær : Jorun Riaunet Nilsen
Vi ønsker lykke til med oppgavene og
vil oppfordre til å be for menighetsrådene og menighetenes virksomhet.
13
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SEPTEMBER
Vi skriver 1. SEPTEMBER – sommeren er over – og aktivitetene trappes
opp. Det er konfirmantinnskrivning i
kveld.
TORSDAG 3. SEPTEMBER I dag var
det andakt på Bokollektivet. Noen av
beboerne ønsket å gi sin stemme ved
menighetsrådsvalget. Menighetsrådet
skal ha møte i Kirkestua på kvelden.
LØRDAG 5. SEPTEMBER. Palmar
kirketjener og noen av oss andre har
vært på nettet – på yr.no - med jevne
mellomrom hele uka i håp om god værmelding for Gautefall lørdag. Det ble
ikke sol , men likevel bra turvær. For en
håndfull mennesker og ingen hund på
vandring til Himmelriket. Med beretningen om den barmhjertige samaritan
som reisefølge.
SØNDAG 6. SEPTEMBER. I dag var
det gudstjeneste i kirken og Mecky
prest fortalte mer om den barmhjertige
samaritan.
FREDAG 11.SEPTEMBER. I kveld er
det ungdomskonsert i kirken. June, Marianne, Ingeborg og Ellen har jobbet for
å få til dette og SMUK stiller med gratis
pizza til alle etter konserten.
SØNDAG 13. SEPTEMBER. Fredag
kveld ristet veggene i ærverdige Sannidal kirke da rockebandet Humming People hadde konsert. Det var litt roligere
i dag under høsttakkefesten. Det satte
nok dåpsbarnet Alexandra pris på. Høsttakkefesten er nå en godt innarbeidet
tradisjon i Sannidal. Spente barn – noen
av dem var fra barnekoret - bar frukt,
grønnsaker, blomster og bakverk inn i

dagbok

kirken og la det ved alteret. Et flott syn
- og en fin anledning til å takke Gud for
alle hans gode gaver til oss. Anne (Lofthaug) og Sigrunn (Bråtane)tok seg som
vanlig av salget utenfor etter gudstjenesten. Det ble samlet inn over 6.000
kroner til misjonsprosjektet Nådehjemmet i Bangkok. Dette er også en måte å
takke på. Ved å gi av våre penger til de
som har mye mindre enn oss.
Også i Hellekirken var det gudstjeneste. Med korsang,dåp av Per Leander
og presentasjon av konfirmantene. Og
historiens første menighetsrådsvalg etterpå.
MANDAG 14.SEPTEMBER. Valgfunksjonærene er på plass på Hellehuset, på Sannidal Samfunnshus og på
Kjølebrønd bedehus. Rustet med solide
bunker med valglister, strikketøy, kaffe
og wienerbrød fra Vidars Bakeri. Valgdeltakelsen er stor og opptellingskorpset blir sittende og telle i Kirkestua helt
til det blir tirsdag 15. september.......
20. SEPTEMBER. Speiderne har sin
natursti med friluftsgudstjeneste på
Torsdalssetra. Det er rundt 100 mennesker på gudstjenesten.Teksten er fra
Matt. 6 Vær ikke bekymret for livet,
hva dere skal spise, eller hva dere skal
drikke, heller ikke for kroppen, hva
dere skal kle dere med. Er ikke livet
mer enn maten og kroppen mer enn
klærne?
Søk først Guds rike og hans rettferdig-
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R
het, så skal dere få alt det andre i
tillegg.
Regndråpene faller og midtveis
under gudstjenesten må Mecky pakkee
ned gitaren så den ikke skal bli ødelagt.
gt.
Kristin spiller fløyte – vakkert som
alltid. Gir assosiasjoner til fuglesang og
naturopplevelser.
I ettermiddag skal det være gudstjeneste på Skarbo bedehus der menighetskoret Laudate skal synge.
LØRDAG 26.SEPTEMBER. Noen
av oss er trøtte – men alle er glade og
fornøyde. 24 konfirmanter, 10 SMUKke
ungdommer (ungdommer fra SannidalMenighetsUngdomsKlubb), Mecky
prest, SMUKleder Terje (Pedersen)
og kokke Elfrid (Dobbe) m/assistent
Kari (Skarvang) har tilbrakt et døgn
på Oksøya utenfor Brevik.Terje og
Trond (Olsen) kjørte båt fra Kragerø
for å kunne frakte alle sammen fra
Setrebrygga i Brevik over til Oksøya.
Det var en herlig gjeng. Snille og greie
med både oss voksne og med hverandre. I tillegg ble vi velsignet med
varmt og nydelig høstvær. Volleyballbanen var i flittig bruk og det at sanden
ble drasset inn i alle rom etterpå ble
bare en påminnelse om liv og glede
og aktivitet. Det var undervisning for
SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 – 2009
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konfirmantene og mye annen moro og
før vi gikk til ro fredag fikk vi tenne lys
og være stille for Guds nærvær. I morra
skal de (konfirmantene) presenteres
for menigheten.
SØNDAG 27. SEPTEMBER – ettermiddag. Søndag for alle slags konfirmanter og for dåpsbarnet Ada. Årets
konfirmanter hadde brukt noe av
tiden på konfirmantturen til å øve på
drama. Det ble en flott del av gudstjenesten i dag. Gullkonfirmantene var
også tilstede og hadde samling på Mo
bedehus etterpå med god mat og tid
til prat og mimring. I Hellekirken var
det gudstjeneste med ”gamleprosten” –
Leif Westermoen.
ONSDAG 30.SEPTEMBER. I går var
korene, ungdomsklubben og konfirmantene ”overalt”; i Kirken, Kirkestua
og bedehuset. Som de pleier å være
hver eneste tirsdag.
Og i kveld starter Onsdagklubben
på sitt tolvte år med virksomhet på Mo
bedehus.
En travel og innholdsrik måned er
snart historie. Og jeg tenker på Marta
og Maria og håper at vi alle ikke bare
gjør oss strev med mange ting , men
også velger den gode del......
Kari Skarvang
15
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4.OKTOBER. Gudstjeneste i Sannidal
kirke ved vikarprest Kjetil Helland.
Abraham Sørdalen er til stede og
sørger for at alle i Kragerø kan lytte til
gudstjenesten på Hallo Kragerø. Det er
ofring til Boliviaprosjektet . Et prosjekt
- formidlet av Misjonsalliansen - som
gir kvinner mulighet til å etablere
egne arbeidsplasser og dermed også
muligheten til å jobbe seg ut av ekstrem fattigdom.
18. OKTOBER. 10 barn og 4 voksne fra
korene i Sannidal menighet har vært
på barnegospelfestival i Kragerø. Med
blant annet kjempekonsert i Kragerøhallen. Og noen av ungdommene
fra Juntos har vært med å arrangere.
Jonathan har vært en del av lys- og lydmannskapet. (Det er i hvert fall mye
lyd under et slikt arrangement.....)
Kari, Ellen og Kjersti har stått i kiosk
og solgt pølser, brus og godterier.

I Sannidal kirke var det gudstjeneste
ved ungdomspresten i Langesund ,
Bjarte Tysvær . Et spesielt og fint innslag da de tre dåpsbarna – Eskil, Julie
Mariell og Julie Linnea fikk en ”ekstra
velsignelse” med på veien. Båret langs
midtgangen i kirken så alle fikk se dem
og høre velsignelses-sangen med røtter
fra Brasil.
25. OKTOBER. Hellekirken samler fullt
hus under sin jazz- og lyrikk-kveld.
Kulturutvalget gjør en god jobb – det
gjør også Liv Elin Leite Fuglestad som
loser publikum gjennom en kveld med
lokale musikere og lyrikeren Sverre
Therkelsen.
31. OKTOBER. Konfirmantdag i , ved og
i området rundt Sannidal kirke. En liten
pilegrimsvandring for 130 konfirmanter fra Kragerø, Drangedal , Helle og
Sannidal. Og menighetsrådet serverer
suppe og baguetter til alle.
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Sannidal kirke på Allehelgensdag blir
det tent lys på alterringen for hver
enkelt som har gått bort siste året og
som er gravlagt på Sannidal kirkegård.
Menighetskoret Laudate deltar .
8. NOVEMBER. Inger Bekkevik besøker Hellekirken og det blir samlet inn
penger til hjelpearbeidet hun driver
i Litauen. Helle Misjonsforening –
representert ved Thorolf Soppekil – er
til stede og overrekker kr. 250.000 til
Hellekirken og samme beløp til Normisjon i Telemark. Gavene er muliggjort ved salg av Helle bedehus.
Om kvelden er det konsert i Sannidal kirke med Edouard Sowa og
Robert Czyz. En FLOTT opplevelse
for oss som var i kirken. Munnspill –
piano/orgel var en fin kombinasjon og
Edouard var en ”mester” på munnspillet og en mann med utstråling! Han
ville gjerne komme til oss igjen ved en
seinere anledning , og da må ikke din
plass stå tom.....
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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
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35 98 11 15
35 99 22 21

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25
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Kragerø
blir formidlet
avSparebank
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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»

Telefon 35 98 40 00

D
07
16
22
23
29

«Lokalbanken siden 1840»
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører –
de støtter oss!
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Redaksjonskomite: Aslak Lofthaug,
Michael Wohlenberg, Elfrid Dobbe,
Kari Skarvang
DØPTE:
Sannidal kirke:
13.09.09 Alexandra Mellem
27.09.09 Ada Waller Bjørkmo
18.10.09 Eskil Jørstad Andreassen
18.10.09 Julie Mariell Bråtane Rørholt
18.10.09 Julie Linnea Grøgaard Lognvik
25.10.09 Amalie Wang-Kristensen
25.10.09 Aurora Brekka Bjørnsen
Hellekirken:
13.09.09 Per Leander Lia Moen
27.09.09 Fredrik Rød Johansen
11.10.09 Fabian Kornrud Kittilsen
11.10.09 Rikke Kittilsen
Andre kirker:
13.09.09 Julian Kittilsen - Skåtøy kirke
11.10.09 Matheo Sørdalen - Kragerø kirke
08.11.09 Jonatan Kilen – Manglerud kirke

VIGDE:
09.09.09
19.09.09

DØDE:
07.10.09
16.10.09
22.10.09
23.10.09
29.10.09

Stine Skarvang og
Bjørnar Pedersen
Elin Østerholt og Tommy Johnsen

Marit Isaksen
Kittil Bråtane
Aasulf Konrad Tyvand
Marit Løchting
Einar Ragnvald Kåfjord

f.1946
f.1932
f.1920
f.1934
f.1932

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

Juletrefester
Kjølebrønd Bedehus
Juletrefest for barn
Søndag 27. desember kl. 17.00
Kjølebrønd Bedehus
Juletrefest for voksne
Søndag 3. januar kl. 18.00
Sang av Mannsgruppa fra Kragerø og Gjerstad. Andakt ved jakt-prest
Onsdagsklubben
arrangerer Hellige Tre Kongersfest på
Mo bedehus
onsdag 6. januar kl. 18.00
Alle velkommen - uansett om du har
vært på Onsdagsklubb eller ei.
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Velkommen
til gudstjeneste!
6.desember 2. s. i advent
Sannidal kirke kl.18.00
Adventskonsert med Juntos

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

Fredag
11. desember
Hellekirken kl.18.00
Julekonsert
Harald Gulstad

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

13.desember 3. s. i advent
Furubo kl.16.00
Adventsgudstjeneste
Michael Wohlenberg

27.desember Søndag etter jul
Hellekirken kl.11.
Harald Gulstad

Onsdag
16.desember
Sannidal kirke kl.18.00
Julesang
Laudate. Strykere.
Sannidal skolemusikk
Michael Wohlenberg

Fredag, 1.1.: Nyårsdagen
Sannidal kirke kl.12.00.
Michael Wohlenberg

20.desember 4. s. i advent
Helle omsorgsboliger
kl.16.00
Førjulsgudstjeneste.
Michael Wohlenberg

10.januar 1. s. e. Kr. åpenbaring
Hellekirken kl.11.00
Helle eget kirkesokn.
Festgudstjeneste med biskop
Olav Skjevesland.
Minikoret og Angels
Bente Heibø Modalsli
Harald Gulstad
Michael Wohlenberg

DESEMBER

Torsdag
24.desember: Julaften
Sannidal Bokollektiv
kl.11.00
Omsorgsboligene kl.11.45
Sannidal kirke kl.15.30
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl.15.30
Harald Gulstad

JANUAR

3.januar Kristi Åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Michael Wohlenberg

17.januar 2. s. e. Kr. åpenbaring
Sannidal bokollektiv
kl.11.00
Nattverd.
Michael Wohlenberg
24.januar Vingårdssøndag
(ikke gudstjeneste i
Sannidal)
Hellekirken kl.11.00
31.januar Såmannssøndagen
Kjølebrønd bedehus
kl. 11.00
Michael Wohlenberg

FEBRUAR
7.februar Kristi forklarelsesdag
Sannidal kirke/Mo bedehus
kl.11.00
Familiegudstjeneste og
årsmøte.
Michael Wohlenberg
14.februar Søndag før faste
Hellekirken kl.11.00
Sannidal kirke kl.18.00
Konsert: Kammermusikk
med trio fra Polen
21.februar 1. s. i faste
Sannidal kirke kl.11.00
v/vikar
28.februar 2. s. i faste
Sannidal kirke kl.11.00
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl. 11.00
Harald Gulstad

MARS
7.mars 3. s. i faste
Jambakkmyra kl.12.00
Michael Wohlenberg
14.mars 4. s. i faste
Hellekirken kl.11.00
21.mars Maria budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Michael Wohlenberg
Hellekirken
Kulturkveld
Mega , m.fl.
28.mars Palmesøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Michael Wohlenberg
Hellekirken kl.11.00
Påskevandring. Harald Gulstad
Med forbehold om endringer.
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