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Det snøar såpebobler i kyrkja på Haga
Barnekoret syng saman med familien Sulebakk, og små og store frydar seg!
Foto: Olav Aarvik

På pilgrimsveg
To Samningar på veg til Santiago de Kompostela.
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Trusopplæring

KOR er gøy!

Kva er det?

Kor for born og vaksne.
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Guds ord og Guds kroppsvarme
den var Kristi ”lekam” (1 Kor 12), står
det no at den er Kristi ”kropp”. Dette er
kanskje den viktigaste endringa i den
nye omsetjinga. Mens ”lekam” er noko
daudt og abstrakt i øyro våre, er kroppen
levande kjøt og blod.

Det er ikkje alltid sant at ”taushet er
gull”. Nokre gonger kan det vere øydeleggjande å ikkje seie noko. Dersom det
lenge blir stille mellom to vener, er som
regel vennskapen i krise. Og dersom nokon vi er glade i, knip munnen saman,
tenkjer vi fort at noko er galt. Kjærleiken
treng ord, gode ord.

Når kyrkja blir Kristi ”kropp” blir linja
trekt endå klarare til jula. Slik Jesus var
ein fysisk og levande kropp som møtte
menneske sine kroppslege behov, skal
også vi i kyrkja vere ein fellesskap der
menneske kan kome med heile livet sitt
og kjenne noko av Guds eigen kroppsvarme. Måtte mange menneske i Bjørgvin få
oppleve kyrkja på denne måten!

I jula feirar vi at Ordet frå Gud er kome
til oss. Gud har noko på hjarta, han vil
oss noko. I Maria si livmor skjedde det at
”Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss.” (Joh 1,14). Gud grip ordet, og
han gjer det gjennom snikkarsonen Jesus
frå Nasaret. Slik Jesus er, slik er Gud.

Eg ønskjer dykk alle
ei glad og signa jul!

Gud knip ikkje igjen munnen. Vi treng
ikkje lure på kva han tenkjer om oss, men
kan høyre kva Jesus seier: ”For så elska
Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje
skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Jesus går ikkje lenger rundt slik at vi
kan sjå og høyre han. Men han er hos oss
framleis, og ordet hans er nær kvar og
ein av oss i Bibelen. Ja, det går faktisk
an å seie at orda hans no er komne oss
endå nærare. I år har vi nemleg fått ei
ny bibelomsetjing. Det er ei stor og gledeleg hending. La denne boka bli årets
julegåve!
Det kan vere vanskeleg når kjende og
kjære bibelord blir omsette på nye måtar. Då den fyrste nynorskbibelen kom i
1921, skal det visstnok ha vore ein eldre
mann som sa: ”Er det ikkje lenger godt
nok at Skrifta er på det språket Meisteren
sjølv tala?”
Guds ord må likevel stadig omsetjast på
nytt, dersom det skal kome nær oss og
røre ved oss. Språket vårt er heile tida i
endring. Ord som tidlegare kunne fungere, gjer det ikkje lenger. Medan det
eksempelvis tidlegare stod om kyrkja at
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ADVENTVISE
Den gongen eg var lita,
var himlen alltid blå.
Eg spør meg mange gonger
om alt var annleis då.
For sjølv om det kom dagar
då sola gøymde seg,
så var det alltid stjerner
som lyste opp for meg.
Desember er den tida
eg minnest aller best.
Då hadde folk det travelt,
då pynta dei til fest.
Og me som var litt småe,
vart også rekna med.
Me laga julepynten
til årets juletre.

Me hadde ikkje mykje
å kjøpa for den gong.
Men tru meg når eg seier:
Me hadde det me trong.
Eg minnest eggeglasa
eg gav til mor og far,
og enno kan eg kjenna
kor takksame dei var.

Eg kjenner enno lukta
av frost og vedafyr.
For meg var adventstida
eit vakkert eventyr.
Eg kjenner enno gleda
som kribla i mitt sinn,
det blømer friske blomar
i minnekransen min.

Me lærde julesongar,
me kunne kvart eit vers.
Dei tende mange stjerner
når noko gjekk på tvers.
Me song om Jesus-barnet,
me såg kor stjerna brann.
Det vesle barnehjarta
i stallen kvile fann.

Bak nedrulla gardiner
var alt me drøymde om.
Ja, leiketybutikken
var mest ein ”heilagdom”.
Og framfor blanke augo
vart draumen rulla opp.
For ungane i gata
var spaninga på topp.

No har me meire pengar,
me veit at det er slik.
Men Jesus er den same
for fattig som for rik.
Den store julegåva
som Himlen sende ned,
den finn me enn i stallen,
der får me liv og fred.

Me laga fantasislott
om alt me skulle få.
For her var nok til alle,
til store og til små.
Men gode, varme sokkar,
penalhus og ei bok,
var kjære julegåver
som me til hjarta tok.

Ja, dette var ei vise,
kan hende litt for lang.
Men minna strøymer på meg
om alt som var ein gong.
Og når eg tenkjer etter,
er himlen like blå.
for enno er det stjerner
å festa auga på.
Haldis Reigstad
(Frå ”Roser i snø”)
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Med samningar
på pilgrimsveg
til
Santiago
de Compostela.

Igjen har samningar lagt i veg mot eit av dei største pilegrimsmåla i Europa sidan middelalderen. I år har faktisk
fleire vore av garde, og kyrkjebladet har teke ein prat med
Solveig Røsseland og dottera Eli Røsseland Nesse, som
sit igjen med mange sterke opplevingar og rike minne.

som symbol.
- Korleis kom de på dette? Eg har tenkt på det i fleire år,
seier Eli. Og så opplevde eg at no var tida komen for å
gjennomføre planen. Ho hadde tenkt å gå åleine, men så
spurde mammo om å få vere med, og slik vart det.
- Når skjedde det så? Vi gjekk turen i september og tilSantiago de Compostela er ein by nordvest i Spania, hobakela 306 km på dei 16 dagane. Dagsetappane varierte
vudstad i regionen Galicia. Tidleg på 800-talet vart det
mellom 14-15 km og opp til 27 km. Dei første dagane
oppdaga ei grav som dei meinte måtte tilhøyre apostelen
vandra vi i låglandet, men det var så varmt at vi måtte
Jakob. Han var ein av Jesu disiplar som tidleg leid maravgrense vandringa til først på dagen. Oppe i høglandet,
tyrdøden (Apg. 12,2). På ein eller annan måte skal altså
som vi nådde etter kvart, vart det annleis. Men også då
leivningane hans ha hamna her. Santiago er då spansk for
gjekk vi tidleg for å kome fram til herberga i god tid.
St. Jakob. Resten av bynamnet er meir usikkert. Kanskje
- Korleis var det å gå denne vegen? Caminoen er ubeskrikjem det av latin campus stellae, stjernemarka? Ein gjetar
veleg. Underlaget varierer rett nok. Der er alt frå strekninskal nemleg ha sett ei stjerne der leivningane av apostelen
gar med asfalt, harde småsteinar, steinete urer og til fine
vart gravlagde.
stigar. Men opplevingane skifter heile vegen fordi naturen
Den mest kjende pilegrimsruta går frå Frankrike og
er så variert. Der er bakke opp og bakke ned. Du ser ut
gjennom Nord-Spania til Santiago de Compostela. Solover bølgjande enger i låglandet. Du vandrar gjennom
veig og Eli starta då i byen Leon i Spania og vandra i 16
fredelege skogsområde. I høglandet får du eit imponedagar på ”el camino”, pilegrimsvegen med kamskjelet
rande utsyn over eit mektig landskap. Innimellom er det
små, koselege landsbyar. Fekk
liksom alt dei dagane.
- Kva med overnattingsforholda? Herberga langs pileSolveig (t.v.) og Eli
grimsvegen er svært enkle
langs gamle vegar.
med store sovesalar. Men vi
er så trøytte at vi høyrer ikkje om andre snorkar. Berre
første natta var det problem
med høge lydar. Ikkje snorking, men der var ein festival
i byen, og frå kl.1-5 om natta
var det musikk på full guff
like utanfor herberget vårt.
På slutten av turen tok vi inn
på private herberge, og der er
standarden litt høgare. Der
er det ikkje meir enn 4-6 på
kvart rom.
- Kva gjer ei slik vandring
med folk? Vi gjekk i lag, men
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likevel lange stykke utan å snakke saman. Gjennom
stilla får vi ta alt inn på ein heilt annan og sterk måte.
Eg kjende på ein fred i sjela, seier Solveig. Bekymringar betydde ingenting. Alt stresset var lagt vekk.
Med dei på vegen var det også mange andre, folk frå
store deler av verda. Menneske du møtte, helsa deg
med eit varmt smil. Det var som vi gjekk i ei boble
av kjærleik og det å høyre i hop. Der var ein gjensidig respekt og aksept og eit samhald som strøymde
frå alle. Når vi nådde fram til herberget, var vi alle
trøytte, men etter ein dusj var det å sitje ned og ta inn
varmen frå alle desse forskjellige menneska vi var
hamna i lag med. Og vi gledde oss til kvar ny dag,
sjølv om vi kunne kjenne på verk i kroppen.
- Kan de gje eit bilde av nokon av dei? Vi møtte ein
japanar som ikkje kunne eit ord engelsk, men smilte.
Vi undra oss over ein gut som gjekk med mor si, for
han på ein måte humpa seg fram på dårlege bein.
Vandringa var tydelegvis viktigare enn problema
med å gå. Ei mil frå Santiago trefte vi ein frå Italia
som hadde gått heilt frå Frankrike. Eine foten var blå
og 3 gonger så tjukk som normalt. Ein utruleg vilje
til å gjennomføre.
Det mest spennande møtet var likevel med ein pensjonert norsk misjonær som gjekk i lag med dottera
si. Eine dagen hadde han og eg ein ivrig diskusjon,
fortel Eli, for vi såg nok ulikt på ein del spørsmål
om tru. Men då vi overraskande møtte kvarandre att
i Santiago, var dei fulle av begeistring for å sjå oss
igjen, så ordskiftet hadde faktisk opna for kontakt på
tvers av ulikskapane. Ja, møtet med dei er nok det
som sit djupast i hjarta mitt etter turen, seier Eli.
Og så spanjolane sjølve då. Camino’en er full av
englar, seier dei. Vi kunne vere trygge heile vegen.
Var det noko som feila, eit gnagsår eller anna problem med vandringa, så samla dei seg om deg for å
hjelpe. Eine dagen skulle vi sende ryggsekkene våre
til neste herberge, men så kom dei ikkje fram. (Elles
bar vi dei på ryggen). Men spanjolane styrte i veg,
så ryggsekkene kom på plass.
- Kva med målet, Santiago de Compostela? Santiago er ein fantastisk by med ein utruleg atmosfære
i gamlebyen. Vi var der eit par dagar før vi drog heim
att. Vi tok òg ein busstur til Atlanterhavskysten, til
Kapp Finisterre, Verdens ende. Også det ei nydeleg
oppleving.Men å kome til domen eller katedralen i
Santiago var likevel noko heilt spesielt, seier Solveig.
Der er krossar og kyrkjer langs heile pilegrimsvegen,
men domkyrkja i Santiago er noko for seg. Og så alle
folka, sikkert 1000 menneske, og alle til nattverd. Og
så stilt som det var. Då var verkeleg målet nådd.
Og begge håper at fleire får lyst å gjere som dei. Ja,
Solveig ønskjer seg ned att.
Audun Aase.
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Trusopplæring? Kva er det?
For nokre år sidan vedtok Stortinget at alle som er døypte, skal ha rett til opplæring i det dei er døypte til den kristne trua. Med vedtaket følgde planar og pengar til innføring av trusopplæringsreforma. Samnanger
kyrkjelyd var heldige og vart prosjektkyrkjelyd. Det medførte pengar til prøvetiltak og hjelp i planprosessen. Prosjektet vårt var i aldersgruppa 10 – 18 år. Nokre tiltak vart direkte vidareførte, og noko nytt kom
til. Tiltaka er under kontinuerleg utvikling, og nye tiltak vert prøvde ut.
ring før jul, eller utdeling av gratis kaffi og bollar.
Konfirmantopplæringa er ein del av trusopplæringstilbodet. I tillegg er det for denne aldersgruppa medarbeidarsamlingar og medarbeidarhuskyrkje for dei som har lyst
å vera hjelpeleiarar i barne- og ungdomsarbeidet i kyrkja.
På desse medarbeidartiltaka inngår det ein del grunnleggjande leiaropplæring. Difor er det eit krav til medarbeidarane at dei prioriterer medarbeidartiltaka så langt det går.
For dei yngste, som ikkje var omfatta av trusopplæringsprosjektet i Samnanger, er det også i gang ei planutvikling. Trusopplæringsnemnda har gjort vedtak om å
begynna med dei minste – 0 – 4 år. Likevel er det tiltak i
gang for enkelte årskull også over 4 år, som T-dagen for
5-åringar med tema Noas ark. 6-åringane får tilbod om
tre samlingar i året – Julevandring, påskeverkstad og

For aldersgruppa 10 – 18 år har me no “Kompis” – eit
tilbod til dei som sluttar tidleg på skulen ein dag for
veka, og som ikkje har rett til SFO. “Kompis” eit “etter-skuletid-tilbod” i kyrkja på Haga. Dei som melder
seg på, får mat, leksehjelp, ulike aktivitetar og “on-line”
– ei stund med andakt og bønevandring. “Kompis” har
vorte svært populært, og 25 – 30 barn tar del kvar veke.
Til same aldersgruppa er det også tilbod om “kompisleir” for 10-åringar, og “Lys Vaken” for 11-åringar – ei
helg med overnatting i kyrkja og deltaking på lysmesse
som avslutning.
Frå ungdomsskulealder er det “Basement” – eit rusfri
ungdomsklubb som er open annan kvar fredag det meste
av skuleåret. Basement vekslar med Ten- Cafè på bedehuset på Nesodden, og tilsaman gir dette eit rusfritt tilbod
til ungdom dei fleste fredagar gjennom året.
Dei som er begynt på ungdomsskulen, har
også tilbod om å vera med i eit Huskyrkjefellesskap. Dette er mindre grupper som
samlast i heimar. Ungdomar leier gruppene,
som har mottoet “Saman med venner, saman
med Jesus, saman for andre!” Her er det mat
og prat, song og musikk, bibellesing/andakt,
spel og sprell, og planlegging av noko dei kan
gjera saman for andre, t.d. gratis barneparke-

Over: På kompisleier høyrer det
med ballspel og andre leikar i
gymsalen.

Mange ungdomar innom i
kyrkje-kjellaren på ”Basement”.
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Foto: Nils Arne Lavik
Utdeling av 4-årsboka på er eit av dei tradisjonsrike tiltaka som sikkert også vil få sin plass i den nye trusopplæringsplanen. Bilete er teke på”Søndagsskulens dag” 18 sept. i år.

bokutdeling. For dei som er 8 år, er det Tårnagenthelg,
med tårnagentklubb etterpå, som samlast nokre gonger
for året.
Når ein “byggjer ut” trusopplæringsplanen, vert det
naturleg nok gjort ein del endringar. Den nye planen
for dei første tre åra etter dåpen, er å invitera barnet og
foreldre/søsken/fadrar dåpsfest ein gong for året. Her
vert det mat, hyggjeleg prat og informasjon/foredrag frå
ulike krefter om korleis ein saman kan halda lovnaden
ein gjev ved døypefonten. Dåpssamtalen – den første
kontakten med kyrkja – er også under revisjon.
For dei minste (0-1 år) vert det tilbod om Babysong kvart
halvår. Dersom det er ønske om det, kan dette utvidast
til “småbarnstrall” for alle opp til fire år. Babysong er
eit populært tiltak, og me er glade for at også Samnanger
kyrkjelyd har dette tilbodet. Her er det song og musikk
med og for dei aller minste, og sosialt fellesskap for
nybakte foreldre.
Når trusopplæringsplanen er ferdig, vil det verta trykt
informasjonsmateriell som syner heile trusopplæringsløpet for dei som vert døypte i Samnanger. På denne måten
kan ein få eit meir heilskapleg inntrykk av kva det dreier
seg om i dei ulike fasane av barnet sitt liv.
Slutt opp om trusopplæringa – følg barna til kyrkja på
dei ulike trusopplæringstiltaka!
Velkomne skal de vera!
Hilde Aarvik
-

Til Egypt for å
lære
- og heim att med inspirasjon og utfordringar.
24. okt. drog eg saman med kollegaer i prostiet på ei vekes studietur til Egypt. Grunnen
til akkurat dette reisemålet er at kapellanen i
Os, Geir Sakseid, har budd der i 8 år, utsend
På babysongen kan du både syngja og dansa!
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KOR er gøy
Desse bileta er tekne på konsert med barnekoret/ King
Sing og familien Sulebakk i kyrkja på Haga 1. november.
Her er moro og ivrig song, undring og ettertanke, medaljeutdeling og vill liksom-gitar-rokke-speling!
				

Foto: Olav Aarvik

Vil du vera med i
barnekoret?
Sjå baksida.
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for store og små
Det er ikkje berre borna som likar å syngja i kor. Det er
kjekt for dei vaksne og! Her er eit knippe bilete frå dei to
korprosjekta me hadde i året som gjekk. Dei to øvste er
frå ”The Land of our dreams” med Knut Inge Røen, kor
og band i haust. Bileta er frå Norheimsund og kyrkja på
Haga, men den same gjengen var også til utvandrarkyrkja
på Sletta og hadde konsert.

Ein endå større turne var det
med Bjerkrheim-jazzen på
vårparten. Etter ein oppstart
i kyrkja på Haga fekk heile 4
kyrkjer i Rogaland vitjing av
det store koret. Prosjektet vart
avslutta med to konsertar på
Vossajazz.

Under: Olav Arne Steinkopf frå Vaksdal, hadde arrangert og komponert
swingande musikk til tekstar av Trygve Bjerkrheim. Her ved flygelet.
I Nain på Voss.
Det var songarar
både frå Voss, Vaksdal og Oslo saman
med samningane på
dette prosjektet. Det
heile vart dirigert av
kona til komponisten:
Tone Synnøve Øygard Steinkopf.

Er det ikkje? Jau,
Frøydis Grorud frå
Beat for Beat-programma på fjernsynet var med og
spelte på Vossajazzen saman med ein
gjeng andre dyktige musikarar.
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CD med BjerkrheimJazz frå Vossajazz
julegåva i år?
Såg du bileta frå kjempekoret som song Bjerkrheim-jazz, på førre sida? Turneen dei hadde, enda opp med to konsertar
på Vossajazz 17. april. I samband med desse to konsertane vart det gjort opptak, No kjem resultatet ut på cd.
Opptak og miksing er av Morten Skage ved Studio 5071 i Bergen. Mastering og trykking har ”Lydmuren” i Oslo teke
hand om.
Cd-ane kostar kr 150,- og skal vera klare ca 1. desember. Dei som ynskjer det, kan få tak i cd-en på kyrkjekontoret
på Haga, eller ta kontakt med Eilert Tøsse. Notane til dette verket har no kome ut på Cantando musikkforlag. Difor
skal det òg etter kvart vera mogleg å få tak i denne cd-en på Cantando musikkforlag sine nettsider. På coveret til cden nyttar ein den same illustrasjonen som følgjer notane. (Sjå ovanfor) Der kan du lesa kven som medverkar på plata,
m.a. prosjektkor frå Samnanger! Arne Olav Steinkopf er kantor i Vaksdal, og koret ”Kilden” høyrer også til der.
Lokal CD, altså - med gamle songar i ny drakt!

10
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Bli kjend i kyrkja
Diakoninemnda har i haust hatt fleire samlingar der dei
inviterer funksjonshemma til å verta kjende i kyrkja.
Dette er eit opplegg som Bjørgvin bispedøme har laga
til, og som t.d. naboane våre i Os og Fusa også har hatt
i sine kyrkjer.
Desse samlingane har ei fast opning og avslutning, men
elles gjer dei ulike ting kvar gong. Dei har vore i begge
kyrkjene våre, helsa på tilsette i kyrkja, sett på dei gamle
protokollane, sett på gamle ting i kyrkja på Ådland, hatt
bønevandring i kyrkja på Haga og det heile vert avslutta
med julevandring på Ådland no i advent. Her har vore
både orgelspel, song og spel av Tutti-Frutti-bandet.

Kveldsmat i peisestova på Haga høyrer også med kvar
gong, og to damer frå diakoninemnda lagar god mat med
kakao til.
Det er godt at begge kyrkjene våre er greie å koma seg
inn i med rullestol, for dei som treng det. No har me òg
merkt HC-parkering utanfor begge kyrkjene, slik at vegen
skal verta kortast mogeleg til rett dør.
Soknepresten er glad for desse ”bli kjend” –samlingane.
Det har vore kjekt å verta kjend med dei som var til stades.
”Me ynskjer å sjå dei, og ta dei på alvor,” seier han. ”Me
håpar og at dei vil oppleva at dei høyrer heime i kyrkjelyden og kan koma i kyrkja på andre tilstellingar”
Sam

Sokneprest Audun Aase saman
med gjengen som var med på
”Bli kjend i kyrkja” i haust:
Bak:
Lars Rune, Håkon Martin,
Maria.
Framme:
Sara, Stein Helge og Ørjan

I Tutti-Frutti-bandet spelar dei på skranglande ananas og andre meir vanlege instrument! Frå.v. Lars Rune på rytmeananas, (bak: medhjelpar Veronika) Håkon Martin på el-gitar, og Maria syng. Bak henne spelar Anne Lise på synt.

11
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noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for

Om jula

4 på kjøkenet

Frå venstre: Kristian, Dina, Emma og Amalie som vert intervjua på kjøkenet.

til og med at ein gong fekk ho ﬂeire mandlar, - det var i
barnehagen.
- Men veit de kvifor me feirar jul? spør eg.
- For at me skal feira noko utanom bursdagen, seier Kristian. Men så tek han seg i det og held fram:
- Det er jo fordi Jesus vart fødd me feirar jul.
Det er dei andre einige i óg. Kristian som er eldst og har
gått på skulen i mest 1 ½ år, veit óg at det er difor me gjev
kvarandre gåver – fordi Jesus var ei gåve til oss.
- Men kven var Jesus då?
Dei stussar litt, men så kjem det:
- Han er konge!
Ei av jentene meiner at det går ikkje, for me har jo ein
annan konge i Noreg.
- Og eg veit kva prinsessa heiter. Det er Mette Marit,
skyt ei anna inn.
Etter litt diskusjon att og fram vert me einige om at Jesus
nok er ein annleis konge.
- Kan de nokon julesongar?
- Eg kan den om nissen og grauten, seier Dina.
Det viser seg snart at alle kan opp til ﬂeire songar og i
alle fall «Å jul med di glede», og no skal dei snart syngja
han igjen!
Og så har ikkje dei ﬁre tid til å snakka meir med meg,
for det er til «kosekveld» på koret denne kvelden, og no
ventar bollar og saft.
-ARH-

Kyrkjebladet har teke turen innom øvinga til Barnekoret
og King Sing i bedehuset på Tysse ein tysdagskveld i
november. Ute er det mørkt og litt kaldt i lufta, men inne
er det lyst og varmt og fullt av ungar – og småsysken – og
foreldre – og besteforeldre. Songen som ljomar under
tak-kvelven er full av energi og songglede. Alle tonane
er kanskje ikkje like reine, men det legg ingen dempar på
opplevinga. Det er ﬂott både å høyra og sjå dei!
Eg får med meg ﬁre born ut på kjøkenet, der det er litt
rolegare, for å prata litt med dei om jula. Dei ﬁre er Kristian som går i 2. klasse, Emma som er fem år, Amalie som
snart er fem og Dina som snart er ﬁre.
På spørsmål om dei gler seg til jul, får eg eit samstemt
JA!
- Kvifor gler de dåke til jul då?
- Me får pakkar, seier Amalie, og dei andre nikkar og er
einige.
- Og nissen kjem, seier Emma, - i fjor trur eg det var
besten, legg ho til.
- Er det noko anna de gler dåke til?
Alle er einige om at det er god mat i jula, og aller mest
gler dei seg til julegrauten.
- Med mandel i! ropar dei nesten i kor.
Amalie seier ho fekk mandelen ein gong og då fekk ho
noko godt som ingen andre fekk. Dei andre er med på
det, og det er ﬂeire som har fått mandelen. Emma meiner
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borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna

Kryssord
Skriv inn orda i rutene etter bileta. Då får du eit nytt ord loddrett i dei gråe rutene.
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Kva musikkinstrument gøymer seg her?
Stokk om på bokstavane og sjå kva du ﬁnn!

1. SPREKKTEL
2. IANOP
3. TIRAG
4. TYLØFE
5. MOTREM
6. ONIFIL
7. PREMOTT
8. GLORE

1. Trekkspel
2. Piano
3. Gitar
4. Fløyte
5. Tromme
6. Fiolin
7. Tompet
8. Orgel
Løysing:

for
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk -

ar

I januar 2011 var det for første gong tårnagenthelg for 3.-klassingane i kyrkjene. Dei
var sjølvsagt oppe i kyrkjetårnet og hadde ulike
agentoppdrag i kyrkja. Men dei var og på Haga
og åt og hadde ulike aktivitetar. På biletet til høgre
dramatiserer dei bibelfoteljinga om då Josef og Maria
måtte rømja med det vesle Jesusbarnet til Egypt.

u
n
ja

februar

Judith Kristine og Ronja
I mars var det kompishelg på Tysseskulen for 5.-klassingane. Bading i bassenget var ein av aktivitetane.

Thea, Oskar og Kristina
I februar vart 5-åringane inviterte til temasamling om Noah.
Dei måla dyr, og kledde seg ut som dyr, baka dyr og åt dyra
attåt grauten etterpå....
I mars hadde me vitjing av Ingvard Wilhelmsen som snakka
om å vera ”Sjef i eige liv”. Kona hans Roda Odeng Wilhelmsen song mellom anna spirituals.

ma

rs
Stephanie
og Hanne

Roda Odeng
Wilhelmsen
Ingvard Wilhelmsen
Samningen

14

Juleblad 11.indd 14

16.12.2011 09:52:45

året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk -

april
ma

i

Konﬁrmantane var på tur til Fredtun i april,
der var det både leik og læring.
Første helga i mai kom den store dagen i
kyrkja på Ådland. Er dei ikkje ﬁne!

juni
I over 100 år har det vore
stemne ved Fitjavatnet mellom
vaksdalingar og samningar. Og
i slikt ver er det ingen katedral
som er ﬁnare til å ha gudsteneste i! Så kan me kosa oss med
grilling og nistemat etterpå.

Siste helga i juni var det grilling på Neset etter
gudstenesta. Etterpå fekk store og små prøva sandvollyball-bana. Fint ver denne dagen og! Og me
som trudde det regna heile sumaren?

15
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk -

august

Ein ny konﬁrmantgjeng byrjar i kyrkja. Her frå presentasjonsgudstenesta i september.

september
ok

to

be

r
desember

Samningen

er

mb
e
v
o
n

Ved eit lukketreff, kom me
over eit brukt
elektronsik
kyrkjeorgel
til kyrkja på
Haga. Kjekt
å kunna
variera til
gudstenestene
og dessutan
kan det verta
orgelbrus for
dei som giftar
seg i denne
kyrkja også!

Det har vore utskiftingar i kyrkjestaben denne hausten.
Først slutta Torill Moss etter mange år som kyrkjetenar
på Haga. Bente L. Dyrøy Bødker tok over etter henne i
august. Og for dei som lurer på kven ho er, så bur ho i
Fjellheimsfeltet på Tysse med mann og to born. I september slutta Olav Aarvik etter 14 år som kyrkjeverje,
og etter litt nøling tok Britt Haukanes over denne jobben.
På biletet får Olav velfortent takk av presten og Britt
vert ynskt velkomen. Men sidan Britt har vore sekretær
i kyrkja, førde det til at denne stillinga også måtte lysast
ut. Denne jobben gjekk til den same Bente, så no er ho
altså både kyrkjetenar og sekretær i to deltidsstillingar.
Men som de ser er det
Sa gode smilet det same både med
støvkosten og ved daten!
16
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Kyrkjebladet vil
ynskja lesarane sine
ei velsigna julehøgtid !
Vel møtt i kyrkja i jula.

Frå lysmessa 1.søndag i advent

INKA FOT- OG KROPPSTERAPI
Kari: 90 78 09 55 Elin: 91 78 28 40
Samnangerheimen, Haga

deKorina
blomster & interiør
Tlf. 56 58 79 00 www.dekorina.no

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

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

KRO OG MOTELL

5652 ÅRLAND
Tlf. lager
Bjørkheim
56 58 77 30

K.I. SVENSDAL A/S
Graving - transport
56 58 66 23 - 915 58 853

Tlf. kontor
Eidsvåg
55 33 37 30

KIWI minipris
Ope kl. 7-23 (9-21)
Telefon 56 58 76 16

NORDVIK ELEKTRO
Autorisert elektroinstalatør
56 58 78 52 - 918 93 650

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

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

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

E.OLDERVOLL
REGNSKAPSKONTOR
5652 Årland

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

Døgnvakt
55 24 08 08

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

SAMNANGER
TAXI
Tlf. 56 58 88 66 - Mob. 470 26 289

SAMN. FYSIKALSKE INSTITUTT
Off. godkjent fysioterapeaut Geir Næss
Timebestilling 56 58 91 09

PÅ TYSSEKAIEN - TLF. 56 58 63 32

SAMNINGEN
Ting Samningen du også!
56 58 77 05

Transport og graving
Tlf. 56 58 87 00

Mobil 99 55 29 29
SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

Avdeling Samnanger Telefon: 05555

SAFA-UTSALGET
5652 Årland
56 58 61 60

K. THARALDSEN
Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545
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Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:
Telefon:
56 58 90 10
Fax. 56 58 90 11
E-post:
post@samnanger.kyrkja.no
Postadresse:
Hagabakkane 1, 5650 Tysse
Kontortid:
Måndag -fredag: kl.10-15
Om du vil treffa nokon særskild, er det lurt å ringja på førehand.
Alle er ikkje på kontoret kvar dag.

Tilsette:

Kontortelefon Privattelefon
Sokneprest: Audun Aase
56 58 90 13 56 58 61 30
audun.aase@samnanger.kyrkja.no
Dagleg leiar:Britt Haukanes 56 58 90 15 56 58 78 59
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no
Leiar for barne- og ungdoms- 56 58 90 16 40 42 99 33
arbeidet: Hilde Aarvik hilde.aarvik@samnanger.kyrkja.no
Barnearbeidar :
56 58 90 17 47 46 61 55
Line Bjørhovd
line.bjorhovd@samnanger.kyrkja.no
Kantorar:
Eilert 56 58 90 14 56 58 65 43
Anne Lise og Eilert Tøsse eilert.tosse@samnanger.kyrkja.no
Sekretær og kyrkjetenar
56 58 90 12
Haga: Bente L.D. Bødker bente.bødker@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjetenarar Ådland: Finn Moss
56 58 77 70
Kyrkjegardsarbeidar: Hans Tysse
56 58 63 14

Gudstenester i jula
Julaftan kl.14.30 - Ådland

Familiegudsteneste
Song av Knut Inge Røen m. familie
Offer til Kirkens Nødhjelp

Soknerådsleiar - Åshild Aadland Haga 56 58 65 08

Julaftan kl.16.00 - Haga

Familiegudsteneste

Kirkens S.O.S .

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

Song av ungdomar
Skulemusikklaget spelar
Offer til Kirkens Nødhjelp

Vitjing i heimen

Juledag kl.12.00 - Ådland

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.

Høgtidsgudsteneste
Dåp
Song av Inger Odland
Blåsargruppe tek del
Offer til ”Norsk misjon i Øst”

Barnedåp
Alle foreldre som er medlemer av DNK, får sendt ei orientering
om dåpen straks kyrkjelyds-kontoret har fått fødsels-melding.
Dåpssøndagane vert kunngjorde i kyrkjekalenderen og på heimesidene våre. Elles er det berre å ta kontakt med kontoret.

Nyårsaftan kl. 23.15 - Ådland

Gjevarteneste

Midnattsmesse

Trusopplærings-stillinga:
Prosjekt Haga kyrkje:
Prosjekt Zambia:

Søn. 8. jan. kl. 11.00 - Haga

Gåver til konto:
3562 07 01910
3562.71.03172
3530.21.38786

Kyrkjeblad for Samnanger

Gudsteneste

Redaksjonsnemnd: Olav Aarvik, Anlaug Røen Hauge
Redaktør: Britt Haukanes
Takk til alle som har lånt oss bilde!

med nattverd
Offer til UIO

Heimeside www.samnanger.kyrkja.no
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Returadresse:

Samnanger kyrkjekontor
Hagabakkane 1, 5650 Tysse

Vel møtt til faste aktivetar i kyrkjelyden

Søndagsskular

Babysong
Song musikk og rørsler med
dei minste. Anna kvar måndag
i kyrkja på Haga.
Oppstart etter jul: 9. januar
Aldersgruppe: 0-1år.

Kompis
Ein plass å vera etter
skulen. M.a. mat,
spel, musikk,
aktivitetar,
”on line”,
leksehjelp,
vera med venner.Haga kyrkje
ons. 12.30 -16.00
Pris 150 pr. mnd. Påmelding til barnearbeider
Line 474 66 155

Ei hjelp for heimane med dåpsopplæringa. Søndagsskulane følgjer opplegget ”Sprell levande”.
I Haga kyrkje under gudstenestene.
I Tysse bedehus kl. 11.- 12.15 Oppstart 29. januar
For datoar, sjå kyrkjelydskalender

Barnekor
Glad song med borna.
To korgrupper: 4 år
tom.2.klasse og King
Sing for 3.-7. klasse.
I Tysse bedehus, tysdagar kl. 17.30
(Arr: Samarbeid mellom Misjonsforsamlinga og kyrkja.)

Basement
For vaksne:
LOVSONG OG BØN
Haga kyrkje. Måndagar kl. 20-21
PROSJEKTKOR
2 gongar i året. I vår: salmar frå Fusa og
Samnanger.
Oppstart 16.februar
SAMTALEGRUPPER/ SMÅGRUPPER
Ynskjer du vera med i ei gruppe, ta kontakt med soknepresten 56 58 90 13
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Rusfri open ungdomsklubb med café. PS2
med ”Band Hero”, biljard og andre spel,
lovsong, musikk og prat i kosekroken. Frå
og med 8.klasse. Anna kvar fredag i kyrkja
på Haga. Oppstart fre. 10.januar
(Dei andre fredagane er det All-Idrett på Gjerde
skule og Ten-kafe på Nesodden etterpå. Arr: misjonsforsamlinga.)
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