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Sommerhilsen fra Mecky
Wohlenberg, prest i Sannidal:

Våpenhuset

i Sannidal kirke

I

nngangspartiet inn i norske
kirker kalles ofte for våpenhus.
I gamle dager skulle folk legge
fra seg kniv og øks når de kom
inn i Guds hus. For kirkehuset skal
synliggjøre noe av Guds fredsønske for
verden. I våre dager bærer vi ikke med
oss våpen, håper jeg. Men vi kan be Gud
ta vekk våre sårende tanker og vår sløve
tankesløshet. Og når vi passerer gjennom
våpenhuset, kan vi slå av mobilen og isteden åpne våre sanser for Guds nærvær.
På himmelfartsdagen feiret vi gudstjenesten i våpenhuset. Etter planen skulle
vi ha vært ved bautaen på kirkegården,
der hvor stavkirken lå fram til 1772. Men
på grunn av kaldt vær prøvde vi messe i
våpenhuset isteden.
Det er flere ting i våpenhuset som
minner om den gamle stavkirken: Portstolpene på begge sider av døren inn i
kirkerommet er fra stavkirken. De ble
funnet under gulvet, da den nåværende
kirken ble reparert i 1915. På sideveggen
i våpenhuset henger den gamle kirkedøren fra stavkirken. Ja, hele våpenhuset
ligner litt på en stavkirke, med sitt mørke
stående panel og de små vinduene under
det høyet taket. Kanskje var kirkeskipet i

den gamle stavkirken ikke så mye større
enn våpenhuset som er nå.
For mange år siden var jeg i Torpo stavkirke i Ål i Hallingdal. Den er fra ca 1200.
Selve kirkeskipet husker jeg som omtrent
like stort som våpenhuset i Sannidal: Et
nesten kvadratisk rom, mørkt og høyt
under taket. Opprinnelig var det et kor
med alteret på østsiden av kirkeskipet, og
muligens et vindfang eller våpenhus på
vestsiden. Dessuten var det svalganger på
utsiden rundt kirken.
Jeg kan tenke meg at stavkirken i Sannidal var på samme størrelse som stavkirken i Torpo. Det var en fattig kirke som
ble reist i Sannidal engang på 1200 tallet.
Kirken var viet til diakonen Laurentius
som levde i Roma på 200 tallet. På norsk
kalles han Lars. Diakonen Laurentius ble
pålagt av keiseren å utlevere kirkens skatter. Da samlet han sammen alle fattige i
Roma, og stilte dem opp foran palasset:
”Her er kirkens skatt”, sa Laurentius. Keiseren likte dette dårlig Han lot Laurentius
henrette på en rist over et bål.
Stavkirken i Sannidal var nok liten og fattig. Men i det lille mørke rommet ble de
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andre som var
tilstede på gudstjenesten i våpenhuset 13. mai.
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Den
en
som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys” (Joh 8,12). Jesus
stod opp fra de døde på påskedagen. Han
lever og vil lyse opp våre hverdager.
I våpenhuset i Sannidal kirke henger nå
også en dør som trolig var kirkedør da
den nye kirken i Sannidal ble tatt i bruk
i 1772. Og vi kan grunne over det Jesus
sa: ” Jeg er døren inn til sauene. … Jeg er
den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt
liv for sauene” (Joh 10,7+11).
Våpenhuset leder oss inn i kirken. Og
kirkerommet med alle sine symboler
gjenforteller det som Jesus sa: ”I min Fars
hus er det mange rom. … Jeg er veien,
sannheten og livet. Ingen kommer til
Faderen uten ved meg” (Joh 14,2+6)

Døra
fra den
gamle stavkirken.

Våpenhuset i Sannidal kirke ber oss om
å komme inn i kirken. Dørene inn til
Sannidal kirke vil hjelpe oss å komme på
innsiden av kristen tro.
MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR. 2 – 2010
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Min
salme

M

in salme? Har jeg noen
salme jeg kan kalle min? Det
jeg vet, er at flere salmer
på ulike måter har betydd
noe så langt i livet. Noen har en tekst
- kanskje bare et vers - noen forbindes
med en hendelse. Og noen har rett og
slett en flott melodi. I mine ører..
Den jeg har valgt, er en salme om tro. Om
håp. Og også om kjærlighet og omsorg.
Korset, ankeret og hjertet - er ikke det et
flott symbol?

Da jeg som jente var med på bedehuset
ble denne ofte sunget, så jeg forbinder
den nok med bedehus. Nå, som voksen,
opplever jeg den sterkere og sterkere
hver gang jeg synger den. Eller bare
hører den. Jeg liker melodien, og - om
det er jubeldager eller tunge dager med
motgang; løftet om at Jesus er med meg
alle dager - det svikter ikke!!
Kari Lien

Løftene kan ikke svikte
1. Løftene kan ikke svikte,
nei de står evig fast!
Jesus hvert ord har beseglet
den gang hans hjerte brast.

3. Tro når det mørkner på ferden:
Solen ei sloknet har!
Kun noen timer - og siden
stråler en morgen klar!

Ref: Himmel og jord skal brenne,
høyder og berg forsvinne
Men den som tror skal finne:
Løftene rokkes ei!

4. Tro, selv om vennene svikter,
tro når kun én står med:
Jesus, din venn, vil deg følge
daglig med all sin fred!

2. Gjør du som Abraham gjorde,
sku imot himlen opp!
Mens du da stjernene teller,
vokser din tro, ditt håp.

5. Tro under alt som deg møter,
snart du jo hjemme er!
Da skal du evig få skue
det som du trodde her.

1
2

av
ni

Norsk Salmebok nr. 314 – Tekst og melodi : Lewi Pethrus
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før nå
KONFIRMASJON
OG

SPØRSMÅL:

1 Når og hvor sto du til konfi
1.
konfirmasjon?
rmasjon?
2. Hvordan foregikk konfirmasjonsundervisningen?
3. Var det noen spesielle skikker forbundet med konfirmasjonen?
4. Hva var det vanlig å ha på seg?

n

er en andakt sammen med prest Mecky,
SMUK, konfirmantene og Juntos. Secret
Service ble også brukt som en slags generalprøve hvis vi skulle ha framføring av en
bibelforelling søndagen etter. Mecky underviste oss i Gudstro, og vi lærte hvordan
vi bør oppføre oss blant andre mennesker,
og hvordan vi bør ta vare på hverandre.
Jeg syns hele denne tiden har vært positiv
og koselig, vi var en veldig fin gjeng.
Jeg hadde selskap hjemme på
Nygård med hele familien. Jeg ser
det er flere og flere konfirmanter som må
ha to selskaper, ett med mor og ett med
far, og det syns jeg er trist. Jeg er veldig
takknemlig for at jeg hadde ett selskap
med både mamma og pappa og at vi var
hjemme på gården. Det er veldig lenge siden det har vært konfirmasjon på Nygård.
Flesteparten av guttene velger å ha
dress. Jeg valgte å ha bunad, som
jeg fikk i konfirmasjonsgave av foreldrene
mine. Jeg valgte selv å ha bunad, selv om
jeg var den eneste gutten i kullet som har
det. Nesten hele familien min har bunad,
så for meg var det naturlig. Noe som også
er veldig moro, er at mormor har brodert
skjorta, og at farfar har spart i mange år på
en bunadskniv som jeg fikk til min bunad.

3.

4.
KARL HOLTE AARØ

1.
2.

Jeg sto til konfirmasjon søndag 2.
mai 2010 i Sannidal kirke.
Jeg er med i SMUK, som møtes hver
tirsdag, derfor hadde jeg ikke så mye
av den vanlige konfirmasjonsundervisningen. Vi hadde også Secret Service, som
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KLAS LØNNE

1.
2.

Jeg sto til konfirmasjon søndag
6. mai 1984 i Sannidal kirke.
Konfirmasjonsundervisningen
foregikk i skoletiden, en gang
i uken. Det var ved Jan Ek. Vi måtte
pugge, og kunne utenat Fadervår,
trosbekjennelsen, 10 bud og mye annet. Vi hadde overhøring en uke før
konfirmasjonen. Da sto vi på to lange
rekker i kirken, og presten gikk til hver
enkelt av oss og stilte spørsmål som vi
måtte svare på. Det var ikke sånn at vi
ikke ble konfirmert hvis vi svarte feil,

men det ville være fryktelig flaut. Etter
overhøringen var det overhøringsfest
på barneskolen hvor det ble servert
lapskaus.
Å leie lokale var ikke vanlig, de
fleste hadde selskap hjemme med
den nærmeste familien. På menyen var
det tradisjonell, hjemmelaget mat og kaker. Det var også vanlig å leie inn noen
damer for å hjelpe til med matlagingen.
Jeg hadde på meg pen bukse og
jakke, men ikke i samme farge.
Smalt slips var også viktig. De fleste
jentene hadde bunad.

3.
4.
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INGEBJØRG LINDHEIM

1.
2.

Jeg sto til konfirmasjon i oktober
1934 i Støle kirke.
Konfirmasjonsundervisningen
hadde vi på Skåtøy kommunes
lokaler i Kragerø. Der møttes vi en gang
i uken. Det var veldig moro å bli kjent
med ungdom fra hele Skåtøy kommune.
På grunn av at kommunen var så spredt,
møtte vi ungdommer vi aldri hadde sett
før.
Vi måtte kunne hele Luthers lille katekismus utenat, men vi kunne også mye
fra før, fra folkeskolen. Overhøringen var
på selve konfirmasjonsdagen. Da sto vi
oppstilt i rekker, alfabetisk. Det var viktig
også for presten at vi svarte riktig på
spørsmålene, så de var ikke så vanske-

lige. Og var det noen som ikke kunne
svaret, ble de konfirmert allikevel.
På den tiden var det ikke så mange
biler, og ikke fine veier som i dag.
Vi kjørte med hest og vogn til kirken, i
et pøsende regnvær. Så fikk vi skifte til
konfirmasjonskjolen på Støle skole.
Selskapet ble holdt hjemme med familie og venner. Det var tradisjonell middag
først, så kaffe og kaker, alt hjemmelaget.
Ofte trakk selskapet så lenge ut at det ble
kveldsmat også.
Gavene vi fikk var for det meste smykker, jeg kan huske at jeg fikk en bok også.
Det var ikke vanlig å gi penger i gave.
Guttene fikk ny mørk dress til
konfirmasjonen, alle jentene hadde
lang hvit kjole.

3.

4.
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KONFIRMASJONSTIDEN
PÅ HELLE
– vil du bli konfirmant?

N

å er konfirmantåret over for
denne gang og her følger
noen glimt fra årets kull på
Helle.
Konfirmasjonstid er den opplæringstiden som kirken tilbyr alle som går i 9.
klasse. Siden de fleste hos oss døpes som
små barn er det naturlig at den opplæringstiden som hører med følger på et
senere tidspunkt. Når Den norske kirke
tar i mot noen til dåp forplikter de seg
også til å følge dem opp. Konfirmasjonstiden er en del av dette.

Konfirmasjonstiden avsluttes med en
festgudstjeneste hvor konfirmantene
blir bedt for. Samtidig feirer vi også den
enkelte konfirmant og alt det flotte som
bor i ham eller henne. Sammen med
kirken feirer også den enkelte familie.
Og konfirmantene er vel verdt en feiring,
som konfirmantprest på Helle kan jeg
skrive under på det!
Det å være konfirmant har tradisjonelt
vært knyttet til overgangen fra barn til
voksen og i vår tradisjon er altså dette
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knyttet til dåp og dåpsopplæring.
I Norge har vi hatt konfirmasjon
i flere hundre år og på landsbasis
blir ca 66 prosent av årskullet
konfirmert i Den norske Kirke. I
vår kommune ligger tallet høyere.
Hvis du begynner i 9 klasse til
høsten er du velkommen som
konfirmant. Som ungdom i den
aktuelle alder vil du motta en brosjyre fra kirken sentralt som forteller litt om hva konfirmasjonstiden
dreier seg om. Uavhengig av dette
sender vi lokalt ut invitasjon til
alle dem vi har registrert i vårt
medlemsregister. Skulle du av en
eller annen grunn ikke ha mottatt
en slik invitasjon, ta kontakt med presten
eller menighetskontoret i Sannidal.
Hos oss innbærer konfirmasjonstiden
forskjellige typer samvær samt tur til
Gautefall, i sum litt alvor og forhåpentligvis mye moro!

Bildene viser konfirmanter som på
samtalegudstjenesten spiller kunnskapsspillet ”Vil du bli konfirmant” og deltar
i gudstjenesten. Det er også et bilde fra
den etterfølgende festen som menighetsrådet arrangerer for å gjøre litt stas på
konfirmantene.
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Årets konfirmanter
FRA SANNIDAL KIRKE, 2. MAI.
Foran fra venstre sitter: Ida Marie Norin, Nora Auråen Albertsen og Christine
Myrseth Farsjø.
Sittende fra venstre; Hanna Marie Brekka, Kari Lunden Fjellheim, Sokneprest
Michael Wohlenberg, Stine Mostad Bjørklund og Kjersti Skarvang Olsen.
Stående fra venstre: Ingeborg Eileen Pedersen, Anneline Holmen Tangen, Maria
Charlotte Pietschmann, Ellen Stensvold, Malin Sundbø og Caroline Tønnesland.
Tredje rekke fra venstre; Sigbjørn Ugelstad Rasmussen, Jonas Bergslien Svendsen,
Jørgen Gulliksen, Morten Aamot Trædal, Kevin Huseby Berg, Emil Lønne
Fredriksen, Thomas Haugholt og Simen Ludvigsen.
Bak fra venstre; Teddy Aron Løvik Sjuve, Eivind Hegland, Jonathan Wohlenberg,
Karl Holte Aarø, Mads Varlo Clemmetsen og Ken Robin Buen Følgesvold.

G

FOTO: FOTOGRAF JAN HASSELEID
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Årets konfirmanter

.

I HELLEKIRKEN, 2. MAI.
Foran fra venstre; Ida Eneberg Auråen, Anita Røed Frøhaug, Lena Kristoffersen
Kråkenes og Hanne Iversen.
Sittende fra venstre; Lisa Marie Nitschke Rørholt, Christina Coco, Iselin Mari
Engseth Sverkmo, Sokneprest Harald Gulstad, Kristine Karlsen Dukefoss, Nina
Hommeland Sørum og Rebekka Klokkervold Nilsen.
Bak fra venstre står: Mikael Kristoffer Vikre, Stian Kristian Hansen, Marius
Gjeruldsen Moen, Mats August Tovsen Nilsen, Christoffer Devenney Nilsen, Morten
Taasen Ree, Sondre Solli Kvihaugen, Sebastian Mogen, Gaute Paulsen og Frank
Oliver Haugholt Danielsen.

FOTO: FOTOGRAF JAN HASSELEID
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Sannidøler

Vårtanker

FRA EI GAMMEL PRESTEKONE

I

kke det at jeg føler meg så gruelig
gammel enda, men det er noen år
siden 80 - årenes Sannidal, - 11 gode
år med masse liv og røre i den gamle
prestegården. Fine minner fra det store, ovale
kveldsbordet på kjøkkenet, fra livet på volleyballbanen ute i hagen, den store bæråkeren
og drivhuset laget av gamle prestegårdsvinduer. Ikke minst er det bra å tenke tilbake på
fellesskap med mange gode mennesker som
vi opplevde alle ville oss vel. «Sjakob», sa
minstejenta vår, Hildegunn, som ble født mens
vi bodde i Sannidal. Men det er snart 29 år
siden. Disse årene resulterte forresten også i
to kjærkomne svigersønner. Sju av barnebarna
kan vel da betraktes som 50 % sannidøler?
Etter 11 år hos dere reiste vi tilbake til Nord
- Norge. Da Jan døde, ble det etter hvert
naturlig for meg å flytte tilbake til min hjemby
Kristiansand. Her har jeg det bra og opplever
våren sterkere enn noen gang før. Alle grønnfargene, lyset, sola, varmen – endelig! De
fleste løkblomstene er på retur, men nå blomstrer liljekonvallene under syrintreet.
I skrivende stund, 25.mai, er det vel på høy
tid å bli ferdig med våronna, selv om den i
dag for mitt vedkommende dreier seg mer om
mer eller mindre medgjørlige blomsterbed,

enn bær og grønnsaker. I den forbindelse
går tankene også til den jorda vi alle går
omkring med på innsida. Der trengs det
visst våronn kontinuerlig, av og til også en
grundig omgang med både plog og harv. Og
stadig luking og steinplukking. Utrolig hvilket
oppkomme av stein det er i den jorda, og tar
vi ikke ugresset etter hvert, så kan vi måtte
se langt etter en blomstrende sommer og rik
høst. I praksis dreier det her seg om å ta et
oppgjør med det i livet som måtte være på
tvers av Guds gode vilje for oss, enten det nå
gjelder synd eller sår og løgntanker på egen
verdi, - bekymringer, motløshet osv. Og så får
vi være rause med såkornet, Guds eget ord,
brukermanualen for den skapningen Gud
kalte for menneske. Der står det bl.a. om Guds
evige kjærlighet til oss. Det er lenge, så det
holder. Så var det også godt nok, det Jesus
gjorde på Golgata. Tenk å få leve i Guds tilgivelse, gi den ut til andre og ikke minst: tilgi
seg selv. Når Han som ser og vet alt, har lagt
saker og ting bak seg, så skal ikke vi gå omkring og plage oss selv med noe som Jesus for
lengst har gjort opp for. En gang til: Det var
godt nok, det Han gjorde på Golgata. Lykke til
med våronna da. La det bli en god sommer og
høst, så holder det nok også for vinteren som
måtte komme.
Vennlig hilsen Sigrun L. Ek.
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øndag 7. mars - kirken er åpnet igjen
etter at taket er malt, men den lange
tradisjonen med gudstjeneste på
Jambakkmyra opprettholdes i år også.
Turistforeningen stiller som vanlig med vaffelstekere og kaffekokere.
16.mars kommer Hans Inge Fagervik til Sannidal kirke for å holde Rock Mot Rus – konsert
for alle konfirmanter i Kragerø og Drangedal.
Hvite Bånd er arrangør og Aud Brekka, Hildur
Einarson og Britt Veivåg stiller med kake og saft
til 150 konfirmanter. Et flott tiltak. Hans Inge
Fagerviks budskap er tydelig og usminket.
Fredag 19.mars har Juntos-korleder Kristin
(Wohlenberg) invitert til miljøkveld. Aller først
øves det i kirken. Koret skal opptre på gudstjenesten søndag og forbereder dette. Spente
solister får den gjennomkjøringen de trenger. Så
invaderes Mo bedehus (BDhus). Noen kormammaer har laget pizza. Det smaker – og stemningen stiger enda noen hakk. Så er det tid for lek.
Om det er ungene/ungdommene eller lederne/
mammaene (som står på sidelinja) som morer
seg mest er ikke godt å vite. Miljøkvelden avsluttes med Late Night Service i kirken. Mecky
prest samler ungdommene oppe ved alterringen, til sang og bønn og lystenning.
Søndagen er det familiegudstjeneste. Og lille
Philip bæres til dåp. Det er lenge siden koret
har opptrådt i kirken, og alle setter stor pris på
å høre og se dem igjen.
Det snakkes om Tysklandstur for koret i
høstferien, og driftige mammaer organiserer
kakebasar nummer to til dette formålet. Driftige mammaer er i denne sammenhengen Gerd
Albertsen og Hildegunn Wangen.
Tirsdag før påske får de aller fleste husstander i Sannidal besøk av konfirmanter med
innsamlingsbøsse. Det er innsamling til Kirkens
Nødhjelp , og Fasteaksjons”general” Lars Jacob
Moe kan fornøyd konstatere ny innsamlingsrekord for Sannidal , nær kr. 26.000.
MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR. 2 – 2010
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Kake og saft i våpenhuset ved
Rock Mot Rus – konsert

Det skjedde i
Sannidal i

MARS

Marie på miljøkveld for Juntos

Late Night Service
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Maria
ved påskegraven

Det skjedde i
Sannidal i

APRIL

Snorre
og Jonathan
spiller ved
Ung Messe

14
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åske startet riktignok i slutten
av mars, men får plass under
denne headingen . Påskegraven og korset kommer på
plass i kirken og blir stående til siste
søndag i april.
Palmesøndag døpes Maja og Magnus.
Som alle andre dåpsbarn i Sannidal kirke
får de med seg hjem dåpsservietten som
er laget på Madagaskar. På denne måten
støtter menigheten et kvinneprosjekt.
Etter dåpen tennes lys for hvert barn, for
å understreke at Jesus sa; Jeg er verdens
lys, den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Skjærtorsdag kveld. Gudstjeneste i
Sannidal kirke, der prekenteksten handler om da Jesus vasket disiplenes føtter.
Etterpå er det nattverd. Ved gudstjenestens slutt slukkes alle tente stearinlys.
Lys og blomster fjernes fra alterbordet.
Harald prest leser fra begynnelsen av
lidelselshistorien og tar oss med et lite
stykke henimot langfredag. Alvorlig og
sterkt.
1.påskedag er steinen på graven tatt
bort. Kristus er sannelig oppstanden!
Det er fint å synge de kjente påskesalme-

Stine og Kari dramatiserer.

ne , og gleden er stor også over Sander
og Sondre som bæres til dåp. Markus og
Niklas sørger for at alle som er i kirken
får med seg en påskelilje hjem – et flott
symbol på liv som seirer over død.
Påskegudstjenestene er godt besøkt.
Så også på Kjølebrønd bedehus 2.påskedag, der rundt 40 mennesker er til
stede. Kjølebrønd blåsegruppe spiller til
preludium og noen av salmene. En fin
variasjon.
Fram mot samtalegudstjenesten
18.april foregår det mye planlegging og
øving. Konfirmantene skal alle bidra – på
ulike måter.
På selve dagen stiller konfirmantene i
finklær. Og så får vi se og høre. En del av
konfirmantene dramatiserer bibeltekster.
Noen spiller og noen synger. Noen har
laget bilder som er utstilt i sideskipet.
To av dem er hjelpeprester. Noen svarer
på vanskelige spørsmål som presten har
stilt…Juntos synger. Og vi er imponert
over hva de kan og klarer og tør.Så får vi
alle bevege oss. For å tenne lys,for å be
en bønn, for å motta nattverden , for å se
en papirblomst med et bibelvers folde
seg ut i berøring med vann. Vi er også
imponert over all forberedelse som er
gjort. For å tilrettelegge kirkerommet for
det som skal skje (rigging av lydanlegg
og instrumenter, midlertidig flytting av
benker, et ettertankens hjørne i sideskipet m.m.), planlegging og tanke for alle
detaljer, tid og øving med konfirmantene
og ikke minst en trygg og fin gjennomføring av en utrolig flott gudstjeneste.
Det er ikke få timer som går med for
Mecky prest.
Siste søndag i april er det familiegudstjeneste med sang av barnekoret. De er
like herlige hver gang….
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Det skjedde i
Sannidal i

MAI

Bilde tatt fra kirketårnet. Bekransning
av bauta ved Olav Tveitereid.
Sannidal kirkes barnekor.

P

å Kristi Himmelfartsdag er det
planlagt å være ute på kirkegården, men kaldt og utrygt vær gjør
at gudstjenesten flyttes innendørs
– til våpenhuset. Det er trolig aller første
gang det er en gudstjeneste her – og noenog-tredve mennesker og en hund får være
med å skrive historie. (Se bilde side 3) I våpenhuset er vi omgitt av historiske ting og
på bordet står for anledningen lysestakene
fra 1600-tallet – fra den gamle stavkirken.
Høytidsgudstjeneste i kirken 1.pinsedag
– denne dagen blir Adrian døpt - omgitt av
familie og menighet . Gudstjenesten blir
overført på lokalradioen ”Hallo Kragerø”
På Stangnes 2.pinsedag synger menighetskoret Laudate – og alle de flotte pinsesalmene får tonefølge av fiolin (Robert
Czyz) og gitar (Mecky Wohlenberg). Mange
har tatt veien – og regnet kommer først når
gudstjenesten er over.

FAMILIEGUDSTJENESTE

J

i Sannidal 17. mai.

17.

mai, nasjonaldagen vår,
barnas dag, den dagen
i året hvor vi kan spise
så mye pølser og is som vi orker. Vi kan
pynte oss i finstasen, eller bunad for de
som har, og gå ut for å prise Norge og
våren, høre korpsmusikken, og se og
høre de glade barna som roper “HURRA”
i barnetoget. Men det er godt med litt
åndelig påfyll også. Så etter kransenedleggelsen ved bautaene, gikk vi inn i kirken
for å få nettopp det.
Da vi kom inn i kirken 17. mai var det
et flott skue. Det var bunad- og festkledde
barn og voksne på alle kanter. Gudstjenesten startet med at speiderne gikk inn
i kirken i prosesjon, fram til alteret, der

de sto og holdt flaggene under hele gudstjenesten. Våre vakre nasjonalsalmer ble
høytidelig sunget,“Fagert er landet”,“Gud
signe vårt dyre fedreland”, og selvfølgelig
“Ja, vi elsker”.
Under prekenen på 17. mai snakket
presten litt om Sannidal kirkes historie.
Blant annet om hvilke deler av den gamle
stavkirken som er brukt i den “nye” kirken.
Barnekoret hører med på en sånn
festdag. De var så fine der de sto, stolt
i finstasen sin og underholdt med flere
sanger. Sanggleden var det absolutt ingenting å si på, de sang av hjertens lyst.
Gudstjenesten ble avsluttet med at speiderne gikk ut av kirken i prosesjon.
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JeRUSS
Je
RUSSalem
alem
JeRUSSalem er navnet på
kristenrussens elegante røde sykkel.

.

Forsidebildet viser en midlertidig parkering utenfor Sannidal kirke,
men da bygdefolket ruslet inn til gudstjeneste 17. mai trillet JeRUSSalem med.
Sammen med eierne sine – som var snartenkte nok til å ta plass på første benk.
Der gikk de ikke glipp av noe…

d
g

Vi har ikke noen ”ordentlig” giro med i dette
nummeret , men håper likevel at du setter så mye
pris på bladet at du kan gi oss den økonomiske
støtten vi trenger til fortsatt å kunne gi det ut.

s-
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Kari og Ola
Menighetsbladleser
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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
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Kragerø
blir formidlet
avSparebank
«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

«Lokalbanken siden 1840»
«Lokalbanken siden 1840»

Støtt våre annonsører –
de støtter oss!

www.drangedalsbanken.no

Sannidal Landhandel • Telefon 35 99 02 57
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HELLE OG SANNIDAL

MENIGHETSBLAD
Utgitt av Helle menighetsråd og
Sannidal menighetsråd

DØPTE:
Sannidal kirke:
21.03.10 Philip Kolberg Torp
28.03.10 Maja Vibeto Opheim-Baann
28.03.10 Magnus Wilhelmsen Pettersen
04.04.10 Sander Skulstad Bjerke
04.04.10 Sondre Hegland
23.05.10 Adrian Ahlgren
Hellekirken:
13.04.10 Gaute Paulsen

VIGDE:
10.04.10
29.05.10

DØDE:
06.03.10
10.03.10
23.03.10
25.04.10
25.05.10

Solfrid Eriksen og Espen Johnsen
Trine Fjeld Syvertsen og
André Bjerke

Sigmund Heldal
Alfhild Elise Wang
Marit Tomine Brynemo
Ken Johnny Evensen
Eilert Aasen

f. 1933
f. 1932
f. 1930
f. 1972
f. 1930

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!
Ring 815 33 300 eller skriv en
SOS-melding via www.kirkens-sos.no

VI ER HER – ALLTID!

Redaksjonskomite :
Hildegunn Wangen, Elfrid Dobbe
og Kari Skarvang
Kontonr. til menighetsbladet:
2655 01 39617
Menighetskontor for
Helle og Sannidal sokn
Kirkestua
Gamle Sørlandske 23
3766 Sannidal
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
Sannidal sokn
Sokneprest: Michael Wohlenberg
Tlf. 906 73 871
E-post : prest.sannidal@kragerokirkene.no
Organist:
Robert Czyz
Tlf. 992 71514
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Palmar Moltu
Tlf. 35 99 21 97
Klokker og menighetssekretær:
Kari Skarvang
Tlf. 35 99 21 97
Tlf. 416 33056
Renholder: Rita Løvik
Helle sokn
Sokneprest: Harald Gulstad
Tlf. 35 98 68 67
Tlf. 997 24054
E-post : harald.gulstad@kragero.kommune.no
Organist:
Robert Czyz
Tlf. 992 71 514

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR. 2 – 2010

SAME0210 19

19

09-06-10 09:11:34

Velkommen
til gudstjeneste!
SANNIDAL SOKN

SEPTEMBER

JUNI
5.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Bente Heibø Modalsli

5.september 15.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Michael Wohlenberg

18.juli

8.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Michael Wohlenberg

19.september 17.søndag etter pinse
Speidernes natursti
Friluftsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Se annonse lokalavis

25.juli

9.søndag etter pinse
Sannidal Bygdetun
kl. 13.00
Olsokgudstjeneste
Harald Monsen

27.juni

JULI

AUGUST
1.august

15.august

29.august

10.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Bente Heibø Modalsli
12.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Michael Wohlenberg
14.søndag etter pinse
Sannidal
Vandregudstjeneste menighetstur
Michael Wohlenberg
Sted og klokkeslett –
se annonse lokalavis

26.september 18.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Gullkonfirmanter
Michael Wohlenberg

OKTOBER
3.oktober

19.søndag etter pinse
Sannidal kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon
Michael Wohlenberg

HELLE SOKN

JULI
11.juli

7.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Harald Gulstad

AUGUST
8.august

11.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Michael Wohlenberg

22.august

13.søndag etter pinse
Hellekirken kl.11.00
Leif Westermoen

SEPTEMBER
12.september 16.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Harald Gulstad
26.september 18.søndag etter pinse
Hellekirken kl. 11.00
Harald Gulstad
Med forbehold om endringer

Grafisk produksjon: RLF • Trykk: Erik Tanche Nilssen as, Skien.
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