Jula
2009

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

61.
årgang

Kveldsstemning ved kyrkja på Ådland
Foto: Inge Aasgaard

Jimmy Øvredal sin julesalme
skriven i Øvredalen nett utanfor
Samnanger-grensa...
s.3

Fine kostymer i Nattcupen
Mange bilde frå barneog ungdomsarbeid . s.8-10

Mamma søndagsskule
Solveig Røen fortel om sitt
søndagsskulearbeid s.16 -17

Eit jule-eventyr
Det var ein gong ein fattig bonde
som budde saman med kona si i ei
enkel hytte med eit jordgolv som
var dekt med strå. Ein dag gjekk dei
tom for mat. Då sa kona til mannen:
Gå ned til elva for å fiska! Mannen
så gjorde, og fiska heile dagen utan
å få noko. ”Me må nok gå svoltne
til sengs i kveld,” tenkte han i det
han kasta ut snøret for siste gong.
Brått hogg det til. Ein diger fisk
hang på kroken, og etter lang kamp
klarde mannen å få han på land. I
det han skulle til å køyra kniven i
fisken, sa denne: ”Ikkje drep meg!
Viss du kastar meg ut igjen, skal
du få oppfylt tre ønske, uansett
kva det måtte vera.” Det syntest
mannen høyrdes ut som ein god
avtale, så han kasta fisken ut igjen
og gjekk heim.
Men kona hans var ikkje like
nøgd då ho fekk høyra historia.”
For noko sludder,” sa ho.” Dette
er berre noko du finn på for å unnskylda at du ikkje fekk nokon ting.”
”Nei, det er sant,” sa
mannen og ropte ut:
”Eg ønskjer meg ein
middag!” Og straks
var bordet dekt med
dei lekraste rettar.
” Idiot!” sa kona.”
Du må ikkje kasta
bort ønska dine på
småting. Ein middag er ikkje nok.
Du må ønska deg
noko større og
finare som varer
lenger.” Ja vel,”
sa mannen: ”Då
ønskjer eg meg
eit nytt hus”! Og
med eitt var den
enkle tømmer-

hytta med jordgolvet forvandla til eit
herskapshus med mange rom.
” Nei, nei, kor dum går det an å
verta,” ropte kona fortvila.” No har
du alt brukt opp to ønske. Men me
kan få noko endå betre enn dette
huset. La oss ønskja oss eit slott som
ein konge kunne bu i.- Nei vent: Eg
vil ha eit slott som kunne passa for
Gud sjølv!”
Mannen gjorde som kona ville, og
sa: ”Eg vil ha eit slott som passar for
Gud! ” Og brått stod dei ikkje lenger
i det nye huset sitt. Dei var attende i
den gamle trehytta med eit jordgolv
som var dekt av strå.
Dette eventyret er ei julepreike.
Mannen og kona fekk det som dei
ville. Dei ønskte seg ein bustad som
passa for Gud sjølv. Men dei hadde
gløymt juleevangeliet. Då Gud kom
til verda, hende det ikkje i eit slott
men på ein heilt annan stad. Me les
frå juleevangeliet hjå Lukas i det 2.



kapitlet: ”Og ho fekk son sin, den
førstefødde; ho sveipte han og la han
i ei krubbe, for dei fann ikkje husrom
nokon stad.”
Det er nærliggjande å tenkja at
Gud, dersom han finst, må vera større
og mektigare enn alt og alle. Passar
han då ikkje best i eit slott? Men
Guds Son sin første bustad var i ein
stall, nedst i verda. For det var ikkje
rom nokon annan stad.
Gud går ikkje inn i verda på toppen, men heilt nedst. Slik vert det
tydeleg at han vil femna alle. For
å vinna oss for kjærleiken sin vert
han eit svakt og hjelpelaust barn, i
ei krubbe i ein stall med eit jordgolv,
dekt av strå. Gud søkjer seg alltid
nedover. Du treng ikkje ønskja deg
ein annan stad for å møta han. Han
er der du er. Denne jula søkjer han
deg. Ta imot han!
Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Julesalme frå fjellheimen
I myrke desemberkvelden,
når myldrande stjerner rår,
då skin ho på himmelkvelven, julekveldsstjerna vår!
Ho skin for den store Meister,
som før på ein julekveld
Alle som lyfter blikket,
vert merkte av Meisterens eld!

So bed eg i julenatta
- med tru på usynleg makt om fred for dei minste, veike;
- dei som treng englevakt:
Gje dei den same hjelpa
som den du har gjeve meg!
Lyft deira blikk mot fjella,
og styrk dei i trua på deg!

Eg lyfter mitt blikk mot fjella
- dei kvitpynta, trauste grå
og spør meg - som gamle David:
Kvar kjem mi hjelp ifrå?
Og fjella gjev svar attende
- i lydlause, sterke ord:
Hjelpa di kjem frå Herren,
som skapte vår himmel og jord!

Og under dei kalde stjerner
den heilage julenatt
stig songen frå slott og hytte:
Herre, kom til oss att!
Og fjella - dei trauste, stille,
- gjev svar ifrå Meistermunn:
Sjå - eg er med dykk alle,
frå dåpen til livskveldens blund.

Jimmy Øvredal
M: Norvald Kobbeltvedt

Mange kjenner Jimmy Øvredal frå Norge
Rundt- introen, der han
kvar gong går rundt
nesten som ein julenisse, med hue, kvitt
skjegg og fjellstav.
Nokre kjenner han frå
Tysse, der han han har
”feriehus”, og mange
kjenner versa hans frå
ulike diktsamlingar,
også til sals her i bygda. Men kven visste
at han hadde skrive
ein slik fin julesalme?
Tone er og sett til,
laga av Norvald Kobbeltvedt frå Os. Diverre
har me ikkje plass til
notar med tekst under,
men vers 1, 2 og 4 har
lik tone og vers 3 ein
eigen. Starten på kvart
vers er markert.



Lysmesse

I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Jorda
var aud og tom, og mørker låg over havdjupet.
Men Guds Ande sveiv over vatnet. Då sa Gud:
«Det verte lys!» Så vart det lys. Og Gud såg at
lyset var godt, og han skilde lyset frå mørkret.
1. Mos 1,1-4.

Dette er den bodskapen vi
har høyrt av han og forkynner for dykk: Gud er lys; i
han finst det ikkje mørker.
1. Joh 1,5.

Det folket som ferdast i mørkret, skal sjå eit
stort lys; over dei som bur i skuggelandet, skal
lyset stråla. For eit barn er oss født, ein son er
oss gjeven. Herreveldet kviler på hans aksler,
og han skal kallast: Underfull Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Jes 9,2+6.
Bilete frå lysmesser dei siste åra. Dei fleste tekne av Inge Aasgaard. Bibeltekstane vert lesne ved lystenninga på messa.


Reis deg i stråleglans! For lyset ditt kjem, og Herrens
herlegdom renn opp over deg. Sjå, mørker ligg over jorda
og skydimme over folka. Men over deg strålar Herren
fram, over deg syner hans herlegdom seg.
Jes 60,1-2.

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys på min stig. Dine
ord gjev lys når dei opnar seg, dei gjev den urøynde skjøn.
Salme 119,105+130.

Igjen tala Jesus til folket og
sa: «Eg er lyset i verda. Den
som følgjer meg, skal ikkje
vandra i mørkret, men ha
livsens lys.»
Joh 8,12.
De er lyset i verda! Ein by
som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast.
Matt 5,14.
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Dette julebildet vert mykje finare om du fargelegg det!
R = raud

GR = grøn

B = brun


S = svart

BL = blå

G = gul

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

Julerebus

Løysinga finn du i Bibelen. Lukas kap 2 vers 11

Teikneserien over er laga av ein mann som sjølv er prest. Her tenkjer han seg korleis det kan verta i kyrkja på julafta
når presten prøver å gjera noko skikkeleg orginalt.... Det er organisten som ser litt bekymra ut der oppe på galleriet.



Trusopplæring
Kyrkjemøtet har nyleg vedteke trusopplæringsplan for Den Norske Kyrkja. I Samnanger er me allereie i gang med tiltak for mange
aldersgrupper. Her kjem eit lite glimt frå
noko av det som skjedde i året som gjekk!

Basement

Klubben for ungdom som berre vil ”henga”. 1 – 2
fredagar kvar månad i ungdomslokalet i kyrkja på
Haga. Her er tilbod om ulike aktivitetar, men det
viktigaste er å ha ein stad å vera med venner.
I kjellaren på Haga er det kafé om tysdagskveldane ogå, og biletet øvst er teke på ein slik.

Friends

Det årlege, store ungdomsarrangementet gjekk
av stabelen fredag 13. november. Konsert med
Humming People sto på programmet, saman
med mange ulike leikar og konkurransar med
fine premiar, ”Stuss & Stæsj”, kafè m.m. 60
ungdomar var med og gjorde kvelden heilt
perfekt. Innekos med god stemning som nådde
taket då Humming People inviterte deltakarane
med på scena for å syngja. Her var det mykje
trøkk ! Ungdomen kan syngja! Og oppførte
seg eksemplarisk!



T-dag for 5-åringar

i Samnanger
Huskyrkjene
3 huskyrkjer starta opp i september, og lever sitt liv i
ulike heimar ein gong for månaden. Mottoet er: Saman med venner, saman med Jesus, saman for andre.
På storsamlingane i haust har me fått høyra litt om kva
dei har gjort og planlegg å gjera for andre. Barnepass
i førjulstida er eitt tiltak. Me gler oss til å sjå kva det
å ha fokus på å gjera noko for andre, kan føra
med seg av uventa godleik i bygda vår!

Kompisleir

Med temaet Noas ark, var ei gruppe 5-åringar samla i kyrkja på Haga i oktober. Her
var det dramatisering, kakebaking, forming
og leik for dei små, og samtale rundt bordet for dei vaksne! Felles framsyning av
dramaet om Noa, med mange kostymer og
fargerike effektar, var høgdepunktet. Den
store, flotte Noas ark heng framleis til pynt
i kyrkja. Enno er det plass til fleire dyr…

For 3. gong var 10-åringane
inviterte til den årlege kompisleiren på ungdomsskulen
i mars. Her var det mykje
kjekt som gjekk føre seg, med
gymsal og bading, grupper og
måltid. Til avslutning var det
gudsteneste som kompisane
hadde laga på Haga. Mykje
godt hadde dei også baka til
kyrkjekaffien!

Konfirmantweekend
Den tradisjonelle Fredtun-turen
overgjekk seg sjølv i år. 15 grader,
skyfri himmel og flat sjø midt i
oktober, var med og gjorde opplevinga til ei av dei beste me har hatt
der nede! Dei 25 konfirmantane
heva inntrykket enno nokre hakk!
Det er eit flott kull me har i år, med
mange positive og blide folk!



NattCup 09
I år måtte NattCupen flyttast til ungdomsskulen fordi gymsalgolvet på
Gjerde skule var nylakka og ikkje heilt ferdig herda til datoen vår kom.
Samarbeidet med All-Idrett som tek seg av det cup-tekniske (dvs det
meste…) er veldig kjekt, og me håpar at NattCupen blir fast innslag kvart
år framover. Mange kjekke og sporty ungdomar var med og gjorde at
cupen vart suksess!

Kyrkjelydar over heile Norge inviterer 11-åringane til
overnatting i kyrkja natt til
1. sundag i advent. Dette
er ein årleg tradisjon, som
kyrkja i Samnanger også vil
vera med på! Med nyttårsfeiring (nytt kyrkjeår!) med
stjerneskot, god mat, mange aktivitetar, lite soving og
kjekke deltakarar og leiarar,
vart det ein suksess! Til
avslutning var 11-åringane
med på lysmessa på Ådland
saman med konfirmantane!
Her bar dei lys, var med og

Lys vaken

song, og ba klimabøna frå stafetten
som starta på Svalbard og endar i København til Klimatoppmøtet. Etter
klimabøna var beden, vart symbolske 12 slag ringt med kyrkjeklokka
for å minna oss om at me er ” i tolvte
time” når det gjeld klimautfordringane i verda.
Det heile vart ei stemningsfull og
fin oppleving for ei godt full kyrkje!
Etter lysmessa inviterte dei framleis
”lys vakne” til kyrkjekaffi på Haga,
og ein god gjeng fekk smaka på
baksten dei hadde laga!
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk r

janua

februar

På bibeldagen i februar, tok Astrid og
Harald Fylling oss med til Mali. Her har
Normisjon teke del i eit arbeid med å gje
Kasonké-folket nytestamentet på deira
eige språk. ”No snakkar Gud til oss på
vårt eige språk,” sa folk der lukkelege!

Sam

mars

Kompishelg for 5.klassane på
Tysse-skulen. Her ser me
Iselin, Astrid Marie og
Fabian som bakar
bollar.

Korprosjekt denne våren var ”Visst skal våren komme” av Eyvind
Skeie og Sigvald Tveit. Her frå konserten 27. mars.

Påskeverkstad for 6-åringane vart arrangert i
kyrkja på Haga for første gong. Dette er ein del
av trusopplæringa i kyrkjelyden vår. Her ser me
Håkon og Knut Arne laga påskepynt.

I mars hadde me også ”Roadservice” på
besøk i ungdomslokalet på Haga. Mykje
lyd og lys der!
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april

mai

26.april hadde me vitjing
av rundt 100 frå ”Ung
kirkesang” i kyrkja på
Ådland. Ei gudsteneste
utanom det vanlege!
Til høgre ser me ”kompisane” på tur til Børdalen
i mai. Simon, Maria Agnethe, Simen og Maria
grillar marshmellows..
Etter to år som leiar av
trusopplæringsprosjektet, tok me farvel med
Brita Grastveit. (T.h.)
Ei stund etter kunne me
ynskja Line Bjørhovd
velkomen som ny barnearbeidar i kyrkjelyden.

juni
juli
Vollen ved Nordvikasetret er den vakraste
gudstenestestaden du
kan tenkja deg, - i alle
fall i slikt ver! Høgt
under taket, frisk luft
og uten tersklar...
Setra-stemnet vart halde i byrjinga av juni,
som vanleg dei siste
åra.

Oppussinga av kyrkja på Ådland tok til i
mai og heldt fram utover sumaren. Bordkledning vart teken
forsiktig ned for å få
isolert under. Etter
at borda var komne
på plass igjen, vart
kyrkja måla. Taket
vart også reinsa for
mose og sopp.
12

året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk 14. september var den store valdagen. For først
ste gong vart soknerådsvalet halde samstundes augu
med stortingsvalet i rom nær desse vallokala. Dette auka valdeltakinga til rundt 17% her i Samnanger. Her ser me Svein Høysæter putta seddelen i urna.
Under ser me 4-åringane få bøker på sundagsskulens dag.
Dette var også dagen for utdeling av medalje til Solveig
Røen som du kan lesa om s. 16

september

”Lys vaken” er eit landsomfattande prosjekt
der 6.klassingane vert inviterte til å overnatta
i kyrkja. Mange aktivitetar i kyrkja på Haga,
før det heile vart avslutta med deltaking i
lysmessa på Ådland. Her ser me Håvard Loe
visa fram ”lys vaken”- t-skjorta si.

r
e
b
o
kt

o

nove

mber

I oktober var det både tur til Fredtun og Noa-dag som
du kan lesa om på side 9. Men biletet ovanfor er frå folketonekvelden i kyrkja på Haga. Her ser du Hilde Aarvik syngja
føre på gamlemåten, medan koret fungerer som tonefylgje.

desember

I desember har me mange fine arrangement
i kyrkjene våre. Likevel har me valt å ta
med eit litt trist bilde, frå rivinga av prestebustaden. Dei hadde funne ut at det var
billegare å byggja nytt enn å pussa opp. Her
går taket, og i skrivande stund er det berre
murar igjen av heile prestebustaden.
13

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

KRO OG MOTELL

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

deKorina

blomster & interiør
Tlf. 56 58 79 00 Fax. 56 58 79 01

THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599
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
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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Frazer Siansengo og Soul X Ministries
i Zambia

eitt
måltid
om dagen. No
slepp dei å betala leige,
og det hjelper nok veldig bra.
Når resten av huset vert ferdig, vil dei
leiga ut den delen, slik at inntektene kan gå til
Soul X Ministries sitt arbeid. Alle pengar som vert
samla inn her heime, vert overført uavkorta til Zambia,
og kjem rett i hendene på styret som avgjer kva dei skal
brukast til. Dei og me har lagt veldig vekt på å vera heilt
opne om kor mykje pengar som vert overført, og kven
som tek imot dei. Melding går til fleire e-postmottakarar
samstundes, slik at alle er informerte.
Det er ungdomsarbeidet i kyrkja vår, som har stått for
innsamling til Soul X Ministries. Med hjelp av kyrkjeoffer har me greidd å senda 3000 kr fire gonger for året.
Ein million zambiske kwacha kostar rundt 1500 kr, så
pengane strekk langt. Dei siste åra har det likevel vore
inflasjon pga. finanskrisa, og pengane deira har vorte
endå mindre verd.
Det imponerte oss å høyra Emmah seia at ho alltid
gir tiende av det vesle ho tener. 10 % er mykje når
pengane ikkje strekk til frå før. ”Viss eg ikkje gjer det,
vert eg berre så ulukkeleg,” sa ho. Følg gjerne hennar
føredøme!
Ønskjer du å gje ei julegåve til Soul X Ministries, er
me og dei glade for det! Bruk konto nr 3530.21.38786,
og merk gåva med ZAMBIA.
Riktig god jul!
Hilde Aarvik

Sjølv om
Soul X som ungdomsarbeid i kyrkja vart
lagt ned då huskyrkjene starta
opp i haust, er Soul X Ministries i
Zambia framleis oppegåande. Som mange
veit, vart det i 2004 stifta ein liten frivillig organisasjon i Lusaka, Zambia. Organisasjonen vert driven av
menneske som lever i slummen. Ein av dei som er med
og driv denne vesle organisasjonen, er Frazer Siansengo.
Han har tidlegare sona 11 år på dødscelle i Mukobeko,
eit av dei verste fengsla i verda.
Soul X Ministries er knytt til ein kyrkjelyd som held
til i Kanyama-bydelen (eit av fire store slumområde) i
Lusaka - Bread of Life Church. Det er ei bønegruppe for
kvinner som Emmah, mor til Frazer, er med i, familiane
deira og nokre til, som var dei første medlemene i Soul
X Ministries. Medlemene vel eit styre. Dei har som mål
å hjelpa innsette i fengsel, dei som nett er komne ut frå
fengsel og familiane deira. Det er gratis å vera medlem
i Soul X Ministries.
Fengselsvesenet i Zambia fungerer annleis enn det me
er vande med her heime. Det er lite mat å få. Klede,
medisin, toalettartiklar og anna må fangane sjølve skaffa.
Dei som ikkje har familie som bryr seg om dei, eller har
høve til det, er altså svært utsette. Soul X Ministries
reiser til fengselet med slike varer, og også med ein del
mat for å betra kosthaldet for fangane. I tillegg til dette,
prøver dei å ta seg av foreldrelause barn i slummen. Soul
X Ministries har også teke på seg oppgåva med å be for
oss her i Samnanger!
Med pengar frå Samnanger har dei bygd eit hus i slummen. Dette er no i bruk, sjølv om det enno ikkje er heilt
ferdig. Ein del av takplatene og nokre sementsekker vart
nemleg stolne.
Omtrent på same tid vart Frazer arrestert på nytt, fordi
han var på same stad som ein ransmistenkt. Då politiet
fann ut at han hadde vore i fengsel før, tok dei han med.
Rettstryggleiken i Zambia er ikkje mykje å skryta av.
Her gjeld det at dei som har pengar til advokat, stiller
først i køen. Frazer sat inne i over eitt år utan sikting
eller dom, før han vart sett fri. Innan dette hadde han
gifta seg med si Matildah, og ho fødde ein son som no
er tre år. I januar ventar dei sitt andre barn. Matildah,
Frazer og Frazer jr. deler hus med mor Emmah. Den vesle
familien bur i stova, medan mora bur på soverommet.
Fleire rom har dei ikkje.
Då me besøkte Emmah i 2004, arbeidde ho med kjøp og
sal. Kvar morgon gjekk ho til fiskehandlaren og kjøpte
fisk som ho selde vidare til andre. Det ho tente var akkurat nok til husleige og to mål mat om dagen, men å eta fisk
sjølv hadde ho ikkje råd til. Då Frazer vart sett fri i 2003,
måtte ho sørgja for han og, så då måtte dei klara seg med
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Sokneprest Audun Aase intervjuar Solveig Røen

Mamma sundagsskule
Skulle det vere nokon som fortener det æresnamnet som overskrifta uttrykkjer, må det vere Solveig Røen.
Som bygdefolket vel veit har ho levd og anda for sundagsskulen mesteparten av livet sitt. Og då ho og
dermed sundagsskulen vart heidra med kongens fortenestemedalje tidlegare i år, seier det seg sjølv at også
kyrkjebladet vil markere dette med eit intervju.

Mat og prat.

Men før eg har sjanse til å kome i gang med intervjuet,
lyt det vere mat. Kven har ikkje opplevd Solveigs gjestfridom? Du går aldri svolten derifrå. Heller ikkje denne
gongen gjorde eg det. Då eg ringde og måtte melde eit litt
endra klokkeslett, fekk eg beskjed: Du må ikkje ete før
du kjem. Dermed vart det rundstykke og den vidgjetne
eplekaka hos Solveig. Og praten gjekk. Som kjent er ikkje
det heller noko problem for Solveig, gjerne med artige
historier innimellom. Ho hadde m.a. ei sundagsskulesoge
frå gamle dagar. Sundagskulelæraren hadde snakka om
at ”kjødet er skrøbeligt”. Då var det ein gut som etterpå
lurte på om det var smalakjøt han hadde meint.

Då eg var 12 år, fekk eg stemple stjerne i sundagsskulekorta. Under krigen hadde sundagsskulen julefest på
lemmen der Svein O. Aadland bur.
Etter krigen tok eg etter kvart sjølv til å halde sundagsskule, og då i gamleskulen. Måtte den gongen vaske
golvet sjølv etterpå og hadde stundom med meg varmt
vatn heimanfrå.

Minne frå sundagsskulen?

Jau, då vil eg ta fram dei mange storhenda eg fekk vere
med på i sundagsskulen. Sundagsskulens dag var det stor
stas med. Då var det først gudsteneste på Ådland, og
deretter gjekk vi i prosesjon med Nordbygda musikklag
og sundagsskulefana opp der smia ligg. Der var mat og
leikar og ei lita samlingsstund til slutt.
Krinsårsmøta var òg svært gjevande. Dei gjekk over to
dagar, frå laurdag til sundag og vart haldne rundt omkring,
t.d. i Øygarden og på Voss, men også i Samnanger. Fekk
høyre korleis andre gjorde det og lærte av det. Ikkje minst
korleis formidle bibelteksten så borna kunne få tak i det

Når begynte det for deg, Solveig?

Vel, for meg starta det med at presten Knut Gjesdal
tok til med sundagsskule i kyrkja på Ådland etter gudstenestene der. Eg var ti år då han kom til bygda. Hadde
nok høyrt om sundagsskule før, men då vart eg med. Og
det var kjekt. Born kom frå Li og Skar og Hisdalen og
sjølvsagt frå Ådland og Nordbygda.
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og få det med seg. Elles var det alltid slik ein lys og lett
tone, og det meiner eg er viktig ikkje minst når du har
med born å gjere. Alvoret skal vere der, men det har med
måten å bere det fram på.
Elles var det årlege samlingar på Wallemtunet utanom
dei lokale samlingane for sundagsskulearbeidarane her i
bygda.. Då var dei gjerne heime hos meg og med besøk
av sekretærar frå sundagsskulen.

Fekk den frå Amerika, frå Kristine Røen, søskenbarn til
Knut, mannen min. Hugsar ein gong eg fortalde om Jesus
som lækte sjuke. Då var det ein liten gut som rette opp
handa si og sa: Jesus gjorde meg frisk.
Elles har det vore viktig og kjekt å syngje med borna.
Prøvde å lære dei enkle songar. Når eg ein plass spurde:
”Kva skal vi syngje i dag?” ville borna stadig syngje:
”Jesus, kom inn, kom inn i mitt hjarta, Jesus.” Og så må
vi ikkje gløyme minneorda. Dei skreiv eg på kort, så
borna fekk dei med seg heim. Elles ville det vere lett å
gløyme dei. Då mannen min vart pensjonist, skreiv han
minneorda. Ein ting har eg tenkt på: kanskje eg meir
skulle ha bede med dei og for dei?

Kva har vore viktig for deg i møte med borna?

Det har vore å vise dei Jesus. Tekstgjennomgåinga har
vore sentral, og der begynte eg tidleg med flanellograf.

Kva har det gjeve deg å vere
sundagsskulelærar?

Ja, eg trur eg er blitt mest velsigna sjølv. Når du skal
dele gudsordet med borna, må du arbeide skikkeleg med
det, og då får du mykje igjen sjølv.
Og så er ungane så smilande og tillitsfulle. Når det kom
få, vart du gjerne litt mismodig, men Jesus tek seg av den
eine, og då blir det stort også om der er få.
Seier ei smilande Solveig, som nok hadde vore i sundagsskulen framleis, om ikkje høyrsla hadde svikta.
Audun Aase

Det er ikkje ofte Solveig Røen vert
mållaus, men det skjedde då ho
fekk vita at ho skulle få kongens
fortenestemedalje i sølv! Det var
på søndagsskulens dag i kyrkja på
Haga, ho fekk denne store overraskinga. Her set Ordførar Marit
Aase medaljen fast på jakkeslaget
hennar.

Men målløysa varte ikkje så lenge!
Her har ho alt overteke mikrofonen
for å takka og fortelja.

Sa
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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

PÅ TYSSEKAIEN - TLF. 56 58 63 32

SAFA-UTSALGET
5652 Årland
56 58 61 60

K. THARALDSEN

Transport og graving

Tlf. 56 58 77 53

Mobil 99 55 29 29

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545

Takk for gåver
Avdeling Samnanger Telefon: 05555

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

Korleis har du det...
Krisetelefon:
815 33 300
E-postteneste:
www.kirkens-sos.no

EIGENTLEG?
Nokon å prata med når livet er som verst
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til alle dykk som støttar oss med pengar på
blankettane som fylgjer med kyrkjebladet.
Vert det noko att når utgiftene til kyrkjebladet er dekte, går resten til kyrkjelydsarbeid.

Kyrkjebladet vil
ynskja lesarane sine
ei velsigna julehøgtid !

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:
Tysdag -fredag: kl.10-14
Om du vil treffa nokon særskild, er det lurt å ringja på førehand.
Alle er ikkje på kontoret kvar dag.

Tilsette:

Kontortelefon Privattelefon
56 58 90 13 	56 58 61 30
			
audun.aase@samnanger.kyrkja.no
Dagleg leiar: Olav Aarvik
56 58 90 15 56 58 64 15
			
olav.aarvik@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: Britt Haukanes 56 58 90 12
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjetenar, Haga:
Torill Moss	56 58 77 70
Kyrkjetenarar, Ådland: Finn Moss 	56 58 77 70
Kyrkjegardsarbeidar: Hans Tysse	56 58 63 14

Sokneprest: Audun Aase

Gudstenester i jula
Julaftan kl.14.30 - Ådland

Familiegudsteneste
Song av Knut Inge Røen
Offer til Kirkens Nødhjelp

Soknerådsleiar - Alfred Bruvik tlf. 56 58 98 05
Vakttelefon

Tlf. 954 81 979
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.

Julaftan kl.16.00 - Haga

Familiegudsteneste
Song av Renate Tveiterås
Skulemusikken spelar
Offer til Kirkens Nødhjelp

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

Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste

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.

med dåp
Song av Inger Odland
Blåsargruppe tek del
Offer til Misjonsprosjekt i Aserbajdsjan

Barnedåp

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

Nyårsaftan kl.23.15 - Ådland

Midnattsmesse

Gjevarteneste

Gåver til konto:
Trusopplærings-stillinga: 3562 07 01910
Prosjekt Haga kyrkje:
3562.71.03172
Misjonsprosjekt:		
3530.21.38786 (Merk gåva med
prosjekt Zambia eller Aserbajdsjan)

Søn.3. jan. kl. 11.00 - Haga

Gudsteneste

med nattverd
Søndagsskule for borna

Kyrkjeblad for Samnanger

Redaksjonsnemnd: kyrkjekontoret Redaktør: Britt Haukanes
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Heimeside www.samnanger.kyrkja.no

Returadresse:
		

Samnanger kyrkjekontor
Hagabakkane 1, 5650 Tysse

Me ber om di støtte til barne- og ungdoms- leiarstillinga!
Samnanger kyrkjelyd har gjennom mange år finansiert løn til ungdomsprest
og no leiar for barne- og ungdomsarbeidet ved hjelp av gjevarteneste og andre
frivillige gåver. Me har mange trufaste gjevarar!
For tida er det Hilde Aarvik som arbeider i denne stillinga I dette kyrkjebladet får du glimt inn i noko av barne- og ungdomsarbeidet til kyrkja.
Kyrkja er avhengig av gåver for å oppretthalda og vidareutvikla det arbeidet
me har i dag. Me vil difor utfordra fleire om å verta med som gjevarar, - om
å gje større eller mindre summar regelmessig, gjerne kvar mnd. (Det vert
gjeve skattefrådrag for gåver til Den Norske Kyrkja.)
Du kan:
- Kontakta kyrkjekontoret for å få meir informasjon.
- Finna skjema i kyrkjene, som du fyller ut og returnerer til kyrkjekontoret.
- Finna skjema på heimesida vår, fylla ut og returnera det til kyrkjekontoret.
- Gje pengar til kto. nr. 3562.07.01910
Ver med og støtt barne- og ungdomsarbeidet i kyrkja!
For soknerådet
Alfred Bruvik
Leiar

