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KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

Englar kveda:
Høyr den gleda,
høyr den gleda som her er hend!
Ljoset er runne,
livet er vunne,
livet er vunne: ein Frelsar send.

Sjå, det dagast,
snart det lagast,
snart det lagast til høgtid ny!
Då skal oss klokka
leikande lokka,
leikande lokka til helg i sky.

Tekst: Frå ”Kling no klokka” av Elias Blix

Bilde: Kyrkja på Ådland lyspynta til helgemesse.
Foto: Knut Ådne H. Røen
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I Barcelona ligg katedralen for ”Den heilage familien”. Dei tok til med å bygge på den i 1882.
Dei byggjer og byggjer og er enno ikkje ferdige.
Eg såg den då eg var på visitas i Sjømannskyrkja i Spania no i oktober. Eg trur heile bibelsoga
kjem med når utsmykkinga er ferdig. Men det
vert altså eitt fokus: Den heilage familien med
Maria, Josef og Jesusbarnet.

for å sjå om dei verkeleg framleis var sett. Kan
hende syntes dei at det var ubehageleg at Jesu
augo aldri sleppte dei. Eg opplevde det som
utruleg godt. Det er jo slik eg kjenner han frå
Bibelen: Jesus veit om meg, han tar vare på
meg og vil meg vel.
Det handlar om nærleik, slik det gjer i alle juleforteljingane. Evangelisten Johannes fortel at
Guds Son ”kom til verda”, ”var i verda”, ”kom
til sitt eige” og ”tok bustad mellom oss”.

Ute på ein av veggane har bilethoggaren forma
Jesu andlet i stein. Det er laga slik at kvar du
enn flyttar deg, så fylgjer augo hans med deg.
Dei ser deg, kvar du enn går.

Eg tenkjer at dette må få konsekvensar. Vi kan
ikkje berre haste gjennom jula slik mange gjorde det utanfor katedralen i Barcelona. Johannes
fortel at ”Jesus kom til sitt eige”. Dette er den
historiske forankringa for jula. Så held han fram
med jula si utfordring og gåve: ”Alle som tok
imot han, dei gav han rett til å verta Guds born,
dei som trur på namnet hans.”
(Joh 1,11-12).

Det var tankevekkjande å sjå på menneska når
dei i hundretal gjekk rundt på plassen og på fortauet nedanfor. Nokre visste nok ikkje om det,
eller tenkte ikkje på det. Dei hadde anna å gjere
og hasta forbi. Men mange gjekk og skotta opp

Det tyder at ”den heilage familien” har utvida seg noko heilt
enormt! Vi òg kan verte Guds
born. Vi kan verte Jesus sine
brør og søstrer! Det er dette
som er jula sitt evangelium.
Ut over heile verda har julebodskapen gått ut og skapt
nærleik på tvers av kontinent.
Dei same augo som fylgjer oss,
fylgjer våre medsysken over
heile verda. Jesus har sett oss.
Gud har frelst oss. Vi er ikkje
gløymde!
Med ynskje om ei signa jul!
Ole D. Hagesæther
biskop


NY JULESONG
Mange av oss har i haust vorte kjende med Eilert Tøsse sine tonar til Kristin Reitan sine dikt. Det
siste er ein flunkande ny julesong! Den er alt i bruk på skulane rundt om i bygda, fordi han skal
brukast på skulegudstenestene før jul. Han vil også verta brukt på julekonserten vår i år. Dessutan
er han send på E-post til Litauen til dei kora som har vore på vitjing her i Samnanger. (Sjølvsagt
med eige korarrangement.) Dei lagar ei Litauisk gjendikting av songen. Så det er berre å læra seg
denne like godt først som sist, for dette vert den nye ”juleslageren”!

1. Himmelen gløder,
kommer og møter
jorden med englesang.
Himmelske under
ligger og blunder
svøpt i en krybbe,
i støv en gang.

3. Hyrdene hører,
ordet berører,
frelseren er et barn.
Hyrdene tier,
engelen sier:
dere skal gå for
å finne ham.

2. Lammene sover,
hyrdene våker,
natten er tung og lang.
Skyene revner,
lysende engler
omskaper mørkret
med himmelsang.

4. Tonene gløder,
kvinneætt føder,
jublende himmelsang.
Eva fikk løftet,
hun var den første.
Vi som har falt
skal få bære ham.

5. Himmelske gåte,
vi har fått nåde,
frelseren bar vår skam.
Lyset fortrenger,
nettene revner.
Alt vi har tapt
har vi fått i ham.



Til kyrkjes for hundre år sidan
I Samnanger har me feira hundreårsjubileum
som eigen kommune i år. I jubileumsveka hadde me også feiring i tilknytning til kyrkja, med
historisk vandring på prestavegen, jubileumsgudsteneste og kyrkjekaffi etterpå. Der snakka
me sjølvsagt om tilhøvet mellom kyrkja og
kommunen, men me tok også ein titt på kyrkjebygg og gudsteneste, i 100-årsperspektiv:
Sjølve kyrkjebygget er frå 1851, men heilt den
same som no var likevel ikkje kyrkja vår på Ådland
i 1907. Det første me ville reagert på, om me hadde
sett kyrkja utvendig, var at ho hadde to store skorsteinar på taket. For rundt 1900 fekk me to store
støypejernsovnar i kyrkja og desse gjorde mykje av
seg både utvendig og innvendig. Det var heller ikkje sakristi, så heile det vesle tilbygget på austsida
mangla. Det vart bygd først året etter, i 1908.
Inne i kyrkja var sjølvsagt mange av dei gamle
tinga me har enno, på plass: Krusisfikset frå 1200talet, nattverdskalk frå 1500-talet, Dei små glasrutene som er frå 1600-talet og lysestakar truleg frå
Altartavla som hang framme i kyrkja i 1907.
Gamal lysekrune som før var for levande lys.
1700-talet. Men ein mørk vinterdag ville nok kyrkja tedd seg heilt annleis like vel, for det var ikkje
straum der, berre levande lys. Straumen kom i 1920.
Ei lita lysekrune under galleriet og fleire lampettar,
dessutan ein stor oljelampe ute i våpenhuset har me
framleis frå den tida. Dei vart rett og slett bygde om
til elektrisk lys.
Altarbildet med Peter på vatnet, kom først i 1931, så
det var det biletet av nattverden som heng til høgre i
kyrkja no, som hang framme i eit sinnrikt råmeverk
med utskorne rankar, søyler med marmormønster og
litt sånt ”stasj”. Dei farga glasrutene framme i koret,
var heller ikkje der, for dei var det nemleg konfirmantane i 1931 som sytte for å samla inn pengar til.
Ei heil krone måtte dei skrapa inn for å kunna kjøpa
ei rute kvar til kyrkja sitt 80-årsjubileum.
Opninga inn til koret var trongare. Ein stor bjelke gjekk tvers over i koropninga, og stengde for
utsynet. Men på veggen over koropninga, var det
eit stort vindauga som sleppte lys inn, det kan me
framleis sjå på utsida av kyrkja. Preikestolen hang
høgare oppe på veggen enn han gjer no. Kyrkje-benkane var innelukka då som no, men dei som synest
at benkane er vonde å sitja på, skulle prøvt dei me


hadde for 100 år sidan! Dei hadde høge, heilt rette
ryggar og salmebokhyller som stakk fram i benken
framom. Det var greitt nok for ungane, som sat inn
under hyllene, men for dei vaksne som fekk denne
kanten omtrent i nakken, var det verre. Men aldri så
gale…. Det var sikkert svært vanskeleg å sovna om
preika vart for kjedeleg og lang!
Galleriet var omtrent halvparten så stort som no.
(Det vart bygd på i 1951, då dei gjorde ei storvøla
og gav kyrkja omlag den utsjånaden ho har i dag.)
Men var kyrkja likevel eigentleg større? For dei påstår at ho romma 428 personar. Rett nok var 27 av
dei plasserte på ringjeloftet og 18 framme i koret,
men no reknar me at kyrkja er full når det er 250
til stades. Dei måtte stua godt før i tida! Og når
me snakkar om galleri: Der oppe mangla det noko
vesentleg: nemleg orgel. Det kom først i 1919, kjøpt
brukt frå Birkeland. Og korleis vart gudstenesta
utan musikk? Ja korleis var eigentleg gudstenesta
for hundre år sidan?

er i fleirtal, slik ein vanleg kyrkjesundag. Til og med
småjentene stiller med skaut. Når dei går inn i kyrkja
skil dei lag: Hovuddukane til venstre, til kvinnesida,
og hattane til høgre. Dvs. dei berrhovda til høgre,
for mennene skulle ta hattane av seg i kyrkja . ”Me
såg korleis dei gamle mennene tok av seg hatten og
bøygde hovudet. Det var mest som dei helsa på Gud
sjølv,” fortalde Johan Fagelid som var fødd i 1904.
Knut Røen som var fødd ti år seinare, fortalde han
såg for seg alle snaue, gråe skoltane på høgresida i
kyrkja, då han gjekk i kyrkja som liten gut. Det var
nok menn som ikkje var gamle og snaue i kyrkja
også, men det var skoltane han minnest! Og havet
av svarte hovdadukar på venstresida.
Korleis liturgien i gudstenesta var, veit me som har
levd nokre år. For i alt i 1887 fekk me den liturgien
me hadde heilt fram til 1977. Kven hugsar ikkje
klokkarbøna: ”Herre, eg er komen inn i dette heilage
huset ditt og vil høyra det som du talar til meg”…
Men slik sa dei det nok ikkje i 1907, for då hadde
me ikkje gudstenester på nynorsk. I teorien kunne
me nok hatt det, for den nynorske liturgien feirar
også hundre år i år, men her i Samnanger vart den
nynorske liturgien først innførd i 1938. Me hadde
gudstenester på bokmål, og ikkje eit slikt bokmål
me har no, som er halveges norsk av seg, men eit
slikt bokmål som likna meir på dansk og var nokså
snirklete. Her er det på sin plass å gje eit lite døme
frå tekstboka: (Dette er frå utgåva av 1919, så det
kan ha vore endå meir snirklete 12 år før!) ”Stat op,
bliv lys! Ti ditt lys kommer, og Herrens herlighet opgaar over dig; ti se, mørke dekker jorden, og mulm
folkene, men over dig skal Herren opgaa, og over
dig skal han hærlighet aabenbare sig, og folkefærd
skal vandre til dit lys, og konger til den glans som er
opgaat over dig.” (Es.60, 1-)
Salmeboka var Landstad si, også på bokmålsdansk.
Og dei song salmane usigeleg seint, dessutan hadde
salmane mange vers på den tida. Det kunne godt vera
både tolv og femten vers. I fylgje vår kjelde, var salmane beint ut endalause før orgelet kom i 1919.. Salmesongen var inspirert av folkesongen, med mange
folketonar. Det var om å gjera å ha mange krullar på
tonane, di fleire di betre. Røen meinte å hugsa at det
serleg var nokon der borte på kvinnesida som liksom
kappast om å få dei flottaste ”kørlingane” på tonane.
Ikkje rart at salmane måtte gå seint, for å få plass
til alle krusedullane! Dessutan hadde kvart bygdelag
sine lokale variantar av tonane. Då var det ikkje lett
å vera prest, som hadde utdanna seg og lært meir
moderne salmesong. Mange prestar prøvde å syngja
meir rett fram, og litt fortare, men kyrkjelyden held

No tenkjer me oss at me skal til gudsteneste ein
vakker sumarssundag i 1907. Vegane rundt fjorden
er ferdige for ikkje så mange år sidan så me treng ikkje ta båt, men mange av oss gjer det likevel. Ikkje
alle har hestekjerrer som er høvelege, ikkje alle har
hestar heller, og sjøen er den gamle ferdslevegen me
er vane med å bruka. Medan klokkene kimar, legg
me til ved Neset eller Kyrkjeneset som det eigentleg
heiter, og går over Likleitet mot kyrkja. Så treffer
me dei som kjem med hestekjerrene sine til kyrkjes.
Alle mennene lettar på kyrkjehattane sine og helsar,
medan kvinnene nikkar og smiler inn i kyrkjeskauta
sine. Nokon damer av den litt finare sorten har hattar dei og, men skaut eller hovdadukar som dei sa, er
mest vanleg. Nokon har kvite skaut, men dei svarte

Kyrkjekledde kvinner syng på Likleitet
Frå den historiske vandringa i jubileumsveka.

Sam
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Ekstraoppgåve: Kva for to stjerner er nøyaktig like?
Framhald frå side 5

måten. Det var slik det hadde vore og skulle vera.
Dette var kyrkjespråket! Den snirklete dansknorsken hadde ein eigen opphøgd dåm, språket høvde
til slike opphøgde ting som religon, meinte mange.
Å snakka om Gud på ”landsmål” derimot, var å trivialisera det heilage, og beint ut gudsbespotteleg.
Ja, kyrkja var høgtidleg, og opphøgd for folk. Då
var det ikkje så nøye om dei ikkje forstod alt. Det
seier i alle fall Johan Fagerlid som altså vaks opp
på byrjinga av 1900-talet. Å vera med i kyrkja,
var noko av det kjekkaste borna visste på den tida,
seier han. Stemninga med båtane og hestevognene
og alle dei festkledde folka. ”Me forstod ikkje stort
av innhaldet korkje i salmane eller preika, men me
tok med oss ut att inntrykket av noko ljost, gildt og
stort, noko som la ævelengt og himmeldåm inn i
sjela vår.”

på sitt. Det kunne gjerne henda dei låg ei heil strofe
etter presten i songen til slutt, vert det fortald.
Skal me ta eit lite døme frå Landstad også, på nr.310,
finn me i vakker gotisk skrift:
Jesu, din søde Forening at smage
Længes og trænges mit Hjerte og Sind;
Riv mig fra alt det, mig holder tilbage,
Drag mig i dig , min Begyndelse, ind!
Viis mig ret klarlig min Jammer og Møie,
Viis mig Fordærvelsens Afgrund i mig,
at sig Naturen til Døden kan bøie,
Aanden alene maa leve for dig!”
”Fordærvelsens afgrunn” og ei eit seinare vers:
”blandt myrrha en lædskende drue”… Kva trur de
folk synest om dette språket, som låg så langt frå det
me samningar tala til vanleg? For oss kjennest det
framande, og veldig omstendeleg. Me vil ha Bibelen
på hjartespråket, og helst forstå det me les og syng.
Men det er ikkje sikkert dei i 1907 tenkte på same

P.s. Vil du lesa meir om kyrkja i gamle dagar, kan du ta
ein titt i kyrkjeboka frå 2001. Der finn du både ”Kyrkja i
minnekrans” av Johan Fagerlid og ”Minne om kyrkja på
Ådland” av Knut Røen.
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BYAR I NOREG
Kva heiter desse byane? Bruk fantasien.
Lat dei vaksne prøva seg også. Er dei like flinke som du?

Rett svar: 1. Kirkenes 2.Skien. 4. Stavanger 4. Hønefoss 5. Hammerfest 6. Lillehammer 7. Bergen 8. Risør

Noko

Oppgåvene er frå Spor Forlag som har slike oppgåver til fri kopiering. www.sporforlag.no



DU SER DET IKKJE FØR DU TRUR DET!
BAKGRUNN

I januar 2007 vedtok soknerådet å søkja om prosjektmidlar til trusopplæring. Ei nemnd vart sett
ned, og med utgangspunkt i nye idear som ungdomar har kome med og det allereie eksisterande
tilbodet, vart det sendt inn søknad med skisse til
trusopplæringsplan for aldersgruppa 10 – 18 år.
Søknaden vart stetta, og Samnanger Kyrkjelyd fekk
tildelt 340 000kr. pr år til å gjennomføra planen!
Prosjektperioden er to år.
Bakgrunnen for prosjektet er eit stortingsvedtak
om at alle kyrkjelydar i Den Norske Kyrkja skal ha
ein plan for trusopplæring for alle døypte mellom
0 – 18 år frå 2009. Allereie i 1969(!) vart det slutt
på at det som før heitte dåpsopplæring, var ein del
av kristendomsfaget i skulen. Difor vart det viktig
for staten å sikra at dei døypte får opplæring i det
dei er døypte til andre stader enn i skulen. Skulen
skal framleis sikra at barn får kunnskap om kristendomen som religion, medan kyrkja skal sikra at dei
døypte får kjennskap til kva kristen tru inneber, og
høve til å utvikla seg på det åndelege planet.

BG
Appelsiner med nellikspikar gjev verdens
beste julelukt! Renate og Jørgen i aksjon

VISJON

Då planen vart utforma, var det viktig for kyrkja
å vera ei relevant kraft i lokalsamfunnet. ”Me vil
vera med å gjera Samnanger til den beste staden å
veksa opp!”, er visjonen for trusopplæringsarbeidet
til Samnanger kyrkjelyd! Draumen er at dei som
veks opp i Samnanger skal verta heile menneske
som har eit godt rykte med seg når dei kjem ”ut i
verda”. Tenk om alle som kjem frå Samnanger opplevde å vera ettertrakta arbeidskraft, og automatisk
vart kalla inn til jobbintervju, berre fordi dei kom
frå Samnanger!
Dette kan kyrkja opplagt ikkje gjera åleine. Det kan
berre realiserast i tillegg til og i samarbeid med andre aktørar, både kommunale og frivillige tiltak og
organisasjonar i bygda.

VERDIAR

Mennesket er både ånd, sjel og kropp. Me veit
stort sett kva som skal til for at kroppen skal veksa,
og for at sjela – eller psyken – skal få utvikla seg.
Men kva med den åndelege delen av mennesket?
FN’s barnekonvensjon slær fast at alle barn har rett
til ei åndeleg utvikling! Kva kan kyrkja bidra med
når det gjeld barn og unge si utvikling til heile men-

BG
Kjempefine julekort vert laga på kompisklubben
sin juleverkstad. Her er Maria Agnethe i sving.


neske? Livshjelp og trushjelp vart sentrale omgrep i
utforminga av planen. Medan kyrkja nok har minst
å bidra med når det gjeld barn og unge si fysiske
utvikling, har ho mykje å bidra med når det gjeld
både det sjelelege og det åndelege. Kyrkja er ein
stad for fellesskap, ein stad å utvikla det åndelege
mennesket sitt, ein stad å bli sett, ein stad å byggja
relasjonar, ein stad for dei store spørsmåla, ein stad
å leika og le, ein stad å verta meir kjent med Gud
ein stad for undring, ein stad å falla til ro, ein stad
for utfordringar, ein stad for håp, kort sagt: ein stad
å høyra til!

SJØLVE PLANEN

Det nye i planen er tilbodet til dei mellom ti og tretten år. Her har ikkje kyrkja hatt noko tilbod utover
det heilt sporadiske, eller i samarbeid med skulen.
Sjølv om desse tiltaka først og fremst er meint å vera
ein del av trusopplæringa for dei som er døypte, er
sjølvsagt alle i dei aktuelle aldersgruppene velkomne til å vera med!

BG
I kompisklubben sin jule-snekkarverkstad.
Daniel og Alexander får hjelp av Terje.

Sjølve trusopplæringstilbodet har tre hovuddeler:

Kompis-klubben annan kvar torsdag er for alle
mellom 10 og 13. Her er det ulike aktivitetar, mat
og andakt.

10 – 13 ÅRSFASA:
Kompis: Klubb, leir, Etter skuletid, turar og
gudstenester. Det er særleg lagt vekt på 10-årsfasen.
10-åringane vert inviterte til gudsteneste der dei får
ein bibel, og Kompis-leir, avslutta med eigen Kompis-gudsteneste som dei lagar sjølv i samarbeid med
presten og andre.

Etter skuletid kvar onsdag er for alle i 5. – 7.
klasse som har lyst på ein stad å vera desse timane.
Her er det matstasjon, ulike aktivitetar og spel, PCar
og PS2, biljard, leksehjelp og varmestove.
14 ÅRSFASA:
Konfirmasjonsførebuing med eigen plan. Undervisning, kroer, turar
og gudstenester.

BG
Du kan laga mykje fint av perler! F.v. Rebecca, Frida, Asmund og Marcus


15 – 18 ÅRSFASA:
Fellesskap: Her får dei
unge tilbod om å vera
med i fellesskapsgruppa
Soul X, som er ei gruppe
for samtalar om tru og
liv, turar, leik & moro og
leiartrening.
Leiartrening: Kyrkja
er oppteken av å gi høve
til å utvikla leiarevner
hos dei som ønskjer det.
Det kan vera hjelpeleiaroppgåver i samband
med KOMPIS-arbeidet
eller konfirmantane, og i
gudstenester.

Hjelpearbeid:
Konfirmantar og
Soul X har i fleire år samla inn
pengar til eit eige
hjelpeprosjekt
i Zambia. Den
frivillige organisasjonen Soul
X Ministries er
etablert og vert
driven av lokale
menneske
frå
slummen i Lusaka. Dei hjelper
innsette i fengsel
og familiane deira, og foreldrelause born.

MEDARBEIDARAR

Sjølv om kyrkja har nytilsett Prosjektleiar for trusopplæring i 50% stilling i tillegg til leiar for ungdomsarbeidet i 50% stilling, er planen umuleg å
gjennomføra utan uløna medarbeidarar. Dette kan
sjølvsagt vera foreldre som har lyst å vera med, men
gjerne også andre som vil vera med å gjera noko for
barn og unge. Dersom me skal nå målet vårt om at
Samnanger skal vera den beste staden å veksa opp,
trengst det fleire vaksne medarbeidarar som er glad
i barn og unge, og også eit samarbeid med andre lag
og organisasjonar i bygda. Bli med då vel!
I Aa

Hilde M Aarvik - Leiar for ungdomsarbeidet

Gratis hårstell var populært
på Friends. Signe vert ”stæsja”
av frisør frå ”Klippekroken”.
Friends: Ein
stor happening i
november for alle
tenåringar i bygda. Her vil ein
invitera inn ulike
artistar og laga
ein ”landsby” for
ein kveld, med
masse aktivitetar,
musikk og cafè.

I Aa

GTX: Gudstenester
som
konfirmantar og
Soul X lagar og
gjennomfører 4
gongar i året: Av,
med og for ungdom, men ope
for alle som vågar å koma…

I Aa
Meir frå Friends-arrangementet i november. Over:
Ragna vann Limbo-konkurransen. Maria held staven.
Til venstre: Ruben Gazki sjonglerer med sverd!
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Dårleg start

på det nye året. Sterk
vind reiv fleire tre over ende
og la ein del av gjerdet flatt
på kyrkjegarden. Kyrkjegardsarbeidar Hans Tysse
ser på skadene.
26. januar hadde me fullt hus
i kyrkja på Haga. Då kom

Rune Larsen

og song
både for oss og med oss. Her
får han hjelp av nokre lokale
koristar.

O Aa

februar

mars
For første gong:

Kompisleir

for 5.klassingane på Tysse
skule. Her er dei i full
gong med å baka sin eigen pizza.

I Aa

I Aa
11
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Afrika syng!

OAa

Nokre ekte og mange
uekte afrikanarar i kyrkja
på Haga. Det er ikkje lett
for oss samningar å dansa
uansrengt og klappande att
og fram medan me syng
på swahili eller zulu. Men
utruleg kva som går med
ein del øving! Dette var altså eit korprosjekt me hadde
saman med Vaksdal.

ap

ril

Hurra!

Samnanger er plukka
ut som såkalla forsøkskyrkjelyd
og får 340.000 kr. frå staten til trusopplæringsprosjektet: ”Du ser det ikkje før
du trur det!” Ungdomsarbeidarane Hilde
Aarvik, Solhild Røen Hauge, Åshild Aarvik og Line Bjørhovd jublar uhemma.

Sam

i
a
m

Tradisjonen tru;

Første helga i mai er det konfirmasjon i
kyrkja på Ådland. Er dei ikkje fine?

IAa

Ein flokk frå Samnanger, inkludert Irene,
Bendik og Josephine,
reiser til Moster for å
sjå den gamle kyrkja,
museet og ikkje minst

Mostraspelet
IAa
OAa

OAa
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk Samnanger feira 100 år som eigen kommune.
Jubileumsveka i juni vart avslutta med ei historisk vandring på prestavegen, jubileumsgudsteneste og kyrkjekaffi etterpå. Her ser me Christian
Meyer som dansk embetsmann koma med ulike
kunngjeringar på kyrkjebakken og barnekoret
som syng på gudstenesta.

jun

i

Sam

juli

Sam

august
Nytt fjes i kyrkja. Brita Grastveit
Sam

er

septemb

vart tilsett som prosjektleiar i
trusopplæring og tok til i august.
Meir om kva ho driv med side 8-9.

oktobe

r

Nye salmar fekk

me høyra då eit stort kor frå
Samnanger og Kvam song Eilert Tøsse
sine tonar til Kristin Reitan sine tekstar.

ber ”Friends” sjå side 10

m
nove

Julevandring

for førsteklassane i
kyrkja på Ådland.
Ivar Bård Aadland
som Augustus går
føre dei tre vise
menn, gjetarane
og resten av den
syngjande flokken

OAa
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r
e
b
m
e
des

SVEIN EDVARDSEN

A.S.SAFA - SAMNANGER FABRIKKER
5650 Tysse
Tlf. 56 58 98 00 Telefaks 56 58 98 01

Lakslia 14 - Borgstova - Indre Arna
Står til teneste med alt ved dødsfall

Døgnvakt
55 24 08 08

Tlf. og faks:
56 58 77 40
www.bjorkheim.no
post@bjorkheim.no

Byggmester
Tlf.56 58 76 60 - Mobil 95 75 97 19

E.OLDERVOLL

REGNSKAPSKONTOR
5652 Årland

GUNN FRISØRSALONG

Margunn Lønnebakken -56 58 66 75
Ope frå 8.30 - Stengt måndag

VAAGE SERVICES

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

5652 ÅRLAND

KRO OG MOTELL

OLINE

Blomar , kunst og gåver
Tlf. 56 58 79 00 Fax. 56 58 79 01

JOHAN HAUGEN
Autorisert bilverkstad
56 58 61 47

Tlf. lager
Bjørkheim
56 58 77 30
Tlf. kontor
Eidsvåg
55 33 37 30

K.I. SVENSDAL A/S

Graving - transport
56 58 66 23 - 915 58 853

KJELL HAUG
Lastebiltransport
56 58 62 76

NORDVIK ELEKTRO
-

Bolig -

Industri -

Skipsinstallasjon Mob. 91 71 84 91
Tlf. 56 58 13 50
Fax. 56 58 21 29
E-post: h-solh@
online.no

Alarmanlegg brann / innbrudd - Internkontroll- Kontroll av el. anlegg

Kvalitetsinstallasjoner til gode priser...
5642 HOLMEFJORD
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Autorisert elektroinstalatør
56 58 78 52 - 918 93 650

TYSSELAND

Smie og mekanisk verkstad
Tlf. 56 58 76 40 - Mobil 480 08 815

SAMNANGER
DROSJEBILSENTRAL

Tlf. 56 58 78 65 - Mob. 479 09 315
SAMN. FYSIKALSKE INSTITUTT
Off. godkjent fysioterapeaut Geir Næss
Timebestilling 56 58 91 09

Apeltunveien 2c, 5222 Nesttun - Tlf. 55 10 96 00
E-mail: bilsalg@oldervoll.no

SAMNINGEN

Ting Samningen du også!
56 58 77 05

SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

TORALV SÆTERHAUG

PÅ TYSSEKAIEN - TLF. 56 58 63 32

Personløfterutleige
945 57 072 - 56 58 64 46

Transport og graving

SAFA-UTSALGET
5652 Årland
56 58 61 60

Tlf. 56 58 77 53

Mobil 99 55 29 29

K. THARALDSEN

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545

Avdeling Samnanger
THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599

Kyrkjebladet vil
ynskja lesarane sine
ei velsigna julehøgtid !

Telefon: 815 22002
Ope kl.:
09-21 (20)
Telefon:
56 58 76 16

Korleis har du det...
Krisetelefon:
815 33 300
E-postteneste:
www.kirkens-sos.no
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EIGENTLEG?
Nokon å prata med når livet er som verst

Helgemesse
Så vakker var kyrkja på Ådland til Helgemesse
i år. Linda Haug Kollbotn hadde vorte invitert
til å laga ein installasjon i kyrkja. Ein installasjon er ikkje det same som ei utsmykking, for
pynten er ikkje berre pynt, han skal også fortelja oss noko. Og denne dagen var kyrkja full
av himmel! (Sjå og framsida)

OAa
OAa

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.
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.
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 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.

OAa
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Alt har si faste tid,
alt som hender under himmelen, har si tid:
ei tid til å fødast, ei til å døy,
ei tid til å planta, ei til å riva opp;
ei tid til å gråta, ei til å le,
ei tid til å syrgja, ei til å dansa;
ei tid til å leita, ei til å missa.
Alt skapte han fagert i si tid.
Jamvel æva har han lagt i hjarto til menneska.
Eg skjøna at det Gud gjer, varer til evig tid.
Ikkje kan ein leggja noko til,
og ikkje kan ein ta noko ifrå.
Utdrag frå Forkynnaren kap.3
OAa

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.

KÅR

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.
Deg Fader, Son og Ande rik
ver evig lov og pris!
Du lèt oss sjå ein open port
inn til ditt paradis,
der evig lovsong fyller alt
nær Herren Sebaot.
KÅR

Sa
T: L.Laurinius 1622 O: B.Støylen 1917

17

SOUL X
MINISTRIES
Det byrja med at dåverande ungdomsprest Svein
Høysæter fekk eit brev frå ein dødsdømt fange i Zambias verste fengsel, Mukobeko, i byen Kabwe. Han
ville gjerne ha ein brevvenn. Frazer Siansengo (bildet) var i 1995 dømt til døden for eit mord, to år etter han først vart fengsla. Han vart snart ”adoptert”
av ungdomane i Soul X, som samla inn pengar og
sende 10-kilospakkar med tørrmat, medisin, toalettartiklar, bøker og musikk etc. til fengslet. Tilhøva i
Mukobeko er så ille at Amnesty International definerer det som tortur å vera innsett der. Det er sparsamt
med mat og medisin, og det florerer med smittsame
sjukdomar i eit fengsel som er overfylt og har svært
dårlege hygieniske tilhøve.
Brev og pakkar kryssa kvarandre, og me fekk høyra om den vesle kyrkjelyden ”The Bible Christian
Church” som eksisterte i fengslet, og der Frazer var
med. Utruleg nok kom pakkane våre fram til dei, og
det gjekk rapport tilbake til Norge om kva dei hadde
fått. Avdi pakkane var registrerte postpakkar, kom
dei trygt fram til fengslet, der dei vart opna av adressaten i påsyn av sensursjefen, i tilfelle det skulle vera
noko ulovleg i dei. Heilt til postvesenet i Zambia bestemte seg for å ta 200 kroner for å levera ut pakkane,
vart det sendt om lag ein pakke annan kvar månad.
Fårepølser og knekkebrød vart svært populært! Eit
eingongskamera vart sendt. Det var ikkje lov, og dei
kunne bli straffa for å ta bilete, men greidde likevel å
få det gjennom sensuren, å ta bilete på cella, og smugla filmen ut med ein besøkjande som sende det til
oss. Spennande! Så skjedde det utrulege: Frazer si
ankesak kom opp etter elleve år som dødsdømt. Ein
advokat fekk litt pengar frå oss, og byrja nøsta i saka
hans. Det viste seg fort at det ikkje var noka sak, for
det fanst ikkje papir frå den første rettssaka, og heller ingen bevis eller vitne. Domsavseiinga var heller ikkje å finna, så Frazer vart sendt til eit fengsel i
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Lusaka. Etter ei stund oppdaga dei at han var utan
papir, og ville ikkje ta sjansen på at han skulle døy i
fengsel, utan at det fanst heimel for å ha han der. Då
vart han levert til politistasjonen, og ved stengjetid
den dagen fekk han pengar til bussen, så han kunne
koma seg til slummen der mora budde, saman med
ein halv million andre menneske. Han visste ikkje
kor huset hennar var, men hadde namnet på kyrkja ho
gjekk i. Der traff han tilfeldigvis (?) ein som visste
kor ho budde, og som tok han med dit. No var det
blitt mørkt om kvelden, og mora hadde nett kome
heim etter å ha vore vekke ei veke i samband med
ei gravferd til ein slektning. Ho hadde ikkje straum
i huset sitt, men kjende att sonen på stemma. Cellegruppa til mor Emmah gjekk inn i arbeidet med å
hjelpa dei som sat i fengsel. Dei mottok pengar frå
Samnanger, kjøpte mat med meir og reiste til Mukobeko på besøk. I 2004 reiste ekteparet Aarvik til
Zambia for å vitja dei. I løpet av to veker oppnådde
ein med hjelp av Kirkens Nødhjelp sitt kontor i Lusaka, å få unna papirmølla for å få registrert Soul X
Ministries (som var namnet dei valde,) som NGO
(frivillig organisasjon) hos myndigheitene. To heile
dagar på besøk i slummen, oppretting av bankkonto
og endeleg, siste dagen, eit besøk i Mukobeko Maximum Security Prison. Det vart eit sterkt møte med
tre innsette. Stanley Kunda hadde vore dødsdømt i
20 år! Han er no overført til den litt betre avdelinga
for livstidsdømde.
Sidan 2004, har Soul X Ministries kjøpt tomt og
bygd eit hus i slummen for pengar som er samla inn i
Samnanger. Huset er gjeldfritt og har fire rom. Emmah Siansengo – mor til Frazer – bur i det eine. Dei
tre andre kan dei leiga ut og få inntekt frå, eller tilby
til tidlegare innsette som ikkje veit kor dei skal gjera
av seg i byrjinga, som eit slags ettervern. Dei har
også oppdaga ei gruppe foreldrelause barn i slummen, som var utan tilsyn av vaksne. Desse barna
prøver dei å hjelpa så godt dei kan, med mat og klede
og skulegang.
Diverre er Frazer vorten arrestert igjen. Han var
saman med ein tidlegare fange då vedkomande vart
arrestert for ran, og vart teken med då han forklarte at
dei kjende kvarandre frå fengsel. I januar skal saka
hans opp i retten, etter nesten eitt år i varetekt! Det
gledelege er at organisasjonen driv arbeidet vidare på
trass av at Frazer no sit i fengsel. Larry Muhandu er
leiar no. Dei er nøye på å ha styrevedtak på korleis
pengane me sender skal brukast. Me held kontakten via e-post, og sender pengar via Western Union
International Bank, eit system som fungerer svært
bra! Det er spanande å sjå korleis dette arbeidet kan
utvikla seg.
Takk til alle dåke som har vore med og gitt til Soul
X Ministries! Ver med og be om at Frazer får ei rettferdig rettssak i januar!
H. Aa

Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:

Kontortid: tysdag -fredag: kl.10-14 Om du vil treffa presten er det lurt å avtala tid på førehand.
(P.g.a. gravferderder og andre oppdrag er han ikkje alltid til stades i kontortida.)
Telefon: 56 58 63 73 Fax. 56 58 65 01 E-post: post@samnanger.kyrkja.no
Postadresse: Haga, 5650 Tysse

Tilsette: 							
Telefon
Sokneprest: 		
Audun Aase Kyrkjel.kont. Privat 56 58 61 30
Mobil 41 52 19 05
Dagleg leiar: 		
Olav Aarvik			
Kyrkjelydskontoret Privat 56 58 64 15
Leiar for ungdomsarb.
Hilde Aarvik		
40 42 99 33
Prosjektleiar trusopplæring Brita Grastveit		
47 46 61 55
Kantorar:
Anne Lise og Eilert Tøsse 56 58 65 43
Kyrkjetenar, Haga:
Torill Moss			
56 58 77 70
Kyrkjetenarar, Ådland:
Finn Moss			
56 58 77 70
Kyrkjegardsarbeidar:
Hans Tysse			
56 58 63 14
Kyrkjelydssekretær:
Britt Haukanes		
Kyrkjelydskontoret
Barnedåp

Alle medlemer av Den norske kyrkja får sendt ei orientering om dåpen straks kyrkjelyds-kontoret har
fått fødselsmelding. Dåpssundagane vert kunngjorde på kyrkjesida og i kyrkjekalenderen. Elles er det
berre å ta kontakt med kyrkjelydskontoret.

Vitjing i heimen

For dei som ikkje kan koma til kyrkje, kan soknepresten halda nattverd i heimen. Om nokon ynskjer
samtale/ sjelesorg eller skriftemål, kan dei også ta kontakt. Presten har sjølvsagt teieplikt.

Vakttelefon

Dette nummeret kan du ringja når du må ha tak i prest i helgane og på kveldstid. Presten på vakt
vurderer om den lokale presten skal tilkallast, eller om vaktpresten skal koma. Tlf. 954 81 979

Kirken S.O.S .

Kyrkja sin nattfilial - døgnope Tlf. 815 33 300
E-postteneste: www.kirkens-sos.no
Her får du snakka med ein prest / sjelesørgar, gjerne anonymt om du vil.

Gjevarteneste

Ungdomsleiar-stillinga:
Konto: 3562 07 01910

Prosjekt Haga kyrkje:
Konto: 3562 17 0317

Prosjekt Aserbajdsjan :
Konto: 3530 21 38786

Prosjekt Zambia:
Konto: 3530 21 44204

Takk for gåver

til alle dykk som støttar oss med pengar til kontoane ovanfor, eller på blankettane som fylgjer med kyrkjebladet. Vert det pengar att når utgiftene til kyrkjebladarbeid er dekka, går resten til kyrkjelydsarbeid.

Kyrkjeblad for Samnanger vert gjeve ut av soknerådet. Redaksjonsnemnd: kyrkjekontoret
Redaktør: Britt Haukanes Foto: Samningen (Sam), Knut Ådne H.Røen (KÅR), Inge Aasgaard (IAa),
Olav Aarvik(OAa), Brita Grastveit (BG) Trykk: Øystese Trykkeri
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Gudstenester i jula
Julafta
kl.14.30 Familiegudsteneste - Ådland
			
”Fødselen som tenner håp for heile verda” Luk2,1-14
			
Song av Knut Inge og Linn Borgny Røen
			
Offer til Kirkens Nødhjelp
kl.16.00 Familiegudsteneste - Haga
			
”Fødselen som tenner håp for heile verda” Luk2,1-14
		
Song av Ellen Høysæter
			
Skulemusikken spelar
			
Offer til Kirkens Nødhjelp
		
1. Juledag kl.12.00
		
				
				
				

Høgtidsgudsteneste - Ådland (Merk tida)
”Gud viser andlet.” Joh1 1-14				
Blåsargruppe tek del
Song av Marit Kristine Hisdal
Offer til Sjømannsmisjonen

Nyårsafta kl.23.15
				

Midnattsmesse - Ådland

Søn. 6.jan. kl.11.00
Kr. Openberringsdg.
				

Gudsteneste - Haga

”Freden som gjer trygg” Joh 14, 27

”Jesu lys er liv og lækjedom” Joh.8,12
Offer til misjonsprosjekt i Aserbajdsjan

Julefestar
Tors.27. kl. 17.00

Juletrefest for born, Nordbygda grendahus

Fre. 28. kl.17.00		
				
Nyårsafta kl.21 		

Julefest i Tysse bedehus
Nyttårsfest for ungdom, Nesodden bedehus.
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