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EIN
AVGRENSA
GUD
allereie. Men jula sitt evangelium seier noko vi ikkje
kunne ha tenkt ut på førehand: «Ordet blei menneske
og tok bustad iblant oss» (Johannesevangeliet 1,
14).

På døra til ei mellomalderkyrkje i Köln finst eit bilete
som viser Jesusbarnet i krubba. Bak ser vi oksen og
eselet og over det heile Betlehemsstjerna. På kvar si
side av krubba sit Maria og Josef. Dette motivet finst
i ulike versjonar over heile jorda. Det spesielle ved
akkurat dette biletet er innskrifta som står på sida:
HIC ARTATUR DEUS = Her blir Gud avgrensa.

Jesus, Ordet frå Gud, gjekk rundt blant oss i Nasaret,
Kapernaum, Betania og Jerusalem. Han vandra
omkring og hadde heile himmelen med seg. Ikkje
rart mykje skjedde. Ikkje rart at folk undra seg og
sa: Alt han gjer er godt!

Fyrste gongen eg møtte denne setninga slo den
umiddelbart inn i meg: Det er jo dette som er jula sin
løyndom. Her blir Gud avgrensa. Ingen kan utøve
avgrensinga sin kunst slik som Gud, for ingen har
så mykje å miste.

Kvar finn vi Gud? Her i Jesus er Gud i avgrensa
utgåve som menneske- men likevel heilt og fullt til
stades. Paulus skriv ein stad: «For i han ville Gud la
heile sin fylde bu».

Jesus, som kom frå Gud, søkte seg nedover til ei
krubbe i småbyen Betlehem. Martin Luther seier
det slik: «Han som all verden er for trang, Her ligger
Han på moders fang».

Her blir Gud avgrensa – det betyr at Gud finst over
alt, men han lèt seg ikkje møte overalt. Gud er for
stor for oss. Han er for rein, for heilag, for lysande til
at vi med vårt øydelagde og sjølvsentrerte perspektiv
kan finne han.

Det er naturleg å tenkje at dersom Gud er til, så er han
så stor at vi ikkje kan fatte han. Men juleevangeliet
seier: Han lèt seg fatte i krubba!

Men i barnet i Betlehem, som blei til mannen Jesus,
der er Gud. Denne jula møter vi han igjen i kyrkja,
i Bibelen og i bønna. Det er avgrensa møteplassar,
men der er den grenselause Gud alltid å møte, heilt
og fullt. Og det er ingen ting han heller vil enn å
møte oss.

Mange trur at dersom Gud er å finne noko stad, så
må det vere ute i det uavgrensa rommet, i naturen.
Men kva finn vi eigentleg der? Vi kan vel saktens
ane Gud, men heller ikkje meir. For her er ingen ord,
ikkje noko ansikt og ingen tydeleg vilje.

Halvor Nordhaug

Dersom vi ikkje kjenner Gud i krubba, så blir den Gud
vi finn ute i naturen forma som ei forstørring av våre
eigne tankar, kjensler og draumar. Naturopplevinga
blir ei stadfesting av det tankegodset vi har med oss

Biskop i Bjørgvin
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Julesongane våre
«Det lyser i stille grender»
Det skulle gå mange år før Sande valde å ta med dette
femte verset likevel. Det fortalde Sølvi Vinnes og mannen hennar, teolog, forfattar og forskar, Fartein ValenSendstad, om i eit radioprogram på NRK Rogaland for
nokre år sidan. Sølvi Vinnes har skrive hovudoppgåve
om julesongane våre. I den nye salmeboka vår er alle
fem versa tekne med, og det er fint å vita at også det siste
verset til slutt vart godkjent av diktaren sjølv.
Den raude tråden gjennom versa er songen, - frå barnesongen i stova, songen som tona frå englane på Betlehemsmarkene og endeleg til den evige himmelsongen.
Temaet for songen er barnet, Guds Son, som til og med
sigra over døden.

Sommaren 1931 fekk Jakob Sande som då budde i Oslo,
spørsmål om han kunne skriva noko til juleheftet «Jul i
Sunnfjord». Det kunne han, og i sommarvarmen sette
han seg ned og skreiv «Det lyser i stille grender», denne
folkekjære julesongen som også her hos oss har vorte så
mykje brukt dei siste femti åra.
Då Jakob Sande skreiv songen, hadde han 5 strofer, eller vers som me seier. Men han var ikkje nøgd med det
femte verset korkje filologisk eller teologisk, så han tok
det bort etter ei stund. Det er det verset som tek til med
«Den songen som atter tonar…» Dermed vart det 4 vers
att, og det var også dei me lærte her i bygda på slutten
av 50-talet.

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusene barnehender
mot himmelen ljosa held.
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny,
den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.
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ARH

Den nye presten vår, David Vogel
Etter at David Vogel vart tilsett som prest hos oss, har han gjeve fleire intervju. Han har mellom anna vorte presentert
i Samningen tidlegare i haust. Likevel har me lyst til å presentera han gjennom Kyrkjebladet også. For at han skal
sleppa å svara på dei same spørsmåla enno ein gong, har me fått lov å bruka eit intervju som Ole Bjørn Eikeland
hadde med han for Fusa kyrkjeblad nr. 5 2015. Me har også fått lov til å korta litt ned og tilpassa artikkelen meir til
tilhøva i Samnanger.
ARH

Ei trygg hamn i heimen
Sjølv om eg nok skjønte litt av kva som skjedde, hadde
eg likevel ei god barndomstid og ei trygg hamn i heimen saman med mine tre yngre søsken. Me budde i ein
svær prestegard, nesten som ein bondegard. Om hausten
hausta me opp til to tonn eple, rikeleg både til juice og
sylting. I den store hagen dyrka me også grønsaker og
bl. anna jordbær. Dette var flott, for mange ting var dyre
og/eller vanskeleg å få tak i. Me hadde mange kjente i
Vest-Tyskland som sende oss brukte klede. Det var me
veldig glade for.
Dette var litt om min oppvekst.

Dette namnet må du læra deg, og det er ikkje vanskeleg.
Denne mannen må du læra å kjenna, det er heller ikkje
vanskeleg. Det fekk me erfara i vårt korte møte med han
ein tidleg morgon seint i september. Han er ny tilsett
sokneprest i Samnanger, men skal også ha ein del av
tenesta i Fusa.
David fortel: Me snakkar ikkje om bestemt prosent stilling i dei to kommunane. Derimot skal soknepresten i
Fusa, Einar Ekerhovd, og eg ha tenesteveker (det betyr
ansvar for gravferder og vigsler i begge kommunane). Eg
skal også ha ei gudsteneste i Fusa i månaden.

Kvifor vart du prest?
Eg vart ikkje prest på grunn av far, men trua på Jesus
vart meir og meir viktig for meg. Det vart ein tryggleik
for meg å vita at nokon er nær meg og med meg og som
er større og sterkare enn meg og dei som ville skada
meg. Eg har vakse inn i trua, og ho er vorten viktigare
og viktigare for meg. På konfirmantleir i 8. klasse, det er
nesten som her i landet, vart me oppmuntra til å skrifta.
Dette vart ei stor fridomsoppleving for meg. Så vaks eg
inn i prestekallet. Etter gymnaset studerte eg teologi, først
i Krelingen og så i Tübringen, Vest-Tyskland. Mesteparten
av studietida var likevel i Leipzig. Der tok eg eksamen.
Dette er gamalt Luther-land.
Eg er lutheranar, men har god erfaring med samarbeid
mellom lutheranar, katolikkar og baptistar. I DDR var
det sjølvsagt at alle kristne, uansett konfesjon, stod saman mot staten som ikkje likte kristen verksemd særleg.
Økumenikk er difor viktig for meg den dag i dag. Då eg
var ferdig med studiar, var det mange som ikkje fekk stilling, men det vart klart for meg at eg skulle vera prest.
Eg spurde sjelesørgjaren min og nokre prestar om råd.
Nokon nemnde Noreg og at det var prestemangel der. I
denne tida bad eg også mykje om at eg måtte finna den
vegen som Gud hadde planlagt for meg.
Ein ny veg opna seg. Eg kunne gå på norskkurs og fekk
plass på Praktikum på Misjonshøgskolen i Stavanger.
Dette var litt strevsamt i starten på grunn av språket,
men veldig spennande. Dessutan vart eg godt mottatt, og
presset var mykje mindre enn på universitetet i Tyskland.

Kan du fortelja litt om din bakgrunn, ein liten presentasjon?
Eg er 39 år gamal og har tysk bakgrunn, men har budd
i Noreg dei 10 siste åra. Eg kjem frå delstaten Sachsen.
Eg vart fødd i Leipzig, og var 14 år gamal då muren fall.
Far var også prest, det prega livet mitt mykje.
I DDR skulle alle born og ungdomar vera med i den
kommunistiske ungdoms-organisasjonen. Alle hadde
uniform og det vart halde regelmessige møte. Eg var
den einast i klassen som ikkje var medlem der og derfor
heller ikkje hadde uniform. Eg vart mobba av gutane i
klassen. Dette gjekk laus på sjølvtilliten. I ettertid har eg
jobba mykje med dette. Det handlar om å vera annleis enn
fleirtalet. Det er ikkje lett. Oppi dette var far min tydeleg
mot kommunismen. Det fanst ikkje ytringsfridom i DDR
slik vi er vant til i dag. Agentar frå statssikkerheitstenesta
(«Stasi») overvaka folket og ytringane deira. Også i
kyrkja fanst det ein del Stasi-agentar, men far var alltid
i opposisjon og sa det han meinte. Han var ikkje redd.
Sidan prestane hadde ein offentleg posisjon, så var det
heller ikkje så lett å senda dei i fengsel.
Kyrkja i DDR var for mange ein tilfluktsstad i eit ufritt
land. Der kunne ein snakka forholdsvis fritt. Folk rådførte
seg med far. Men sidan det var ein viss sjanse for at det
kunne vera hemmelege mikrofonar i huset, gjekk han
nokon gonger på tur når han snakka med folk. Eg hugsar
at ein gong hadde han ein samtale i tenestebilen sin som
var ein Trabant.
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Eg opplevde at folk såg meg og aksepterte meg som det
mennesket eg var. Folk var ikkje så fokuserte på det eg
presterte eller ikkje presterte. Det er godt å verta verdsett
som den personen ein er. Faktisk åt eg lunsj med professorane. Det kunne ikkje så lett skje i Tyskland!

søkte på fast stilling i Rissa, ein stor kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. På ein kristen nettstad vart eg
kjend med Katrine frå Bremangerlandet i Nordfjord. Og
det vart treff! Første møte vart på Fisketorget i Bergen, for
kona mi budde i Bergen i mange år. Så gifta me oss i 2009.
No bur me på Haga og har to små born. Ein tyskar og ei
vestlandsdame med to små trøndarar, Joel og Lea!

Litt om familien – Kor kom kona inn i bildet?
Ja, så vart eg ordinert av biskop Finn Wagle i 2007. Eg

Kva forventningar har du til å vera sokneprest i
Samnanger?
Det som er viktig for meg, er at fleire folk kjem i
kontakt med den treeinige og levande Gud, og at me
kan skapa eit levande kristent fellesskap. Dei 4 B-ane i
Apostelgjerningane (Bibel, Brødsbryting/nattverd, Bøn,
Brødre/søsken-fellesskap) er grunnleggjande for meg. Eg
håpar på eit levande fellesskap og har alt opplevd noko
av det her i Samnanger.
Mange der eg kjem frå, synes den tradisjonelle gudstenesta er litt kjedeleg. Då er det godt at me også kan ha
«moderne» gudstenester med band og alternativ liturgi
som her i Samnanger.
Eg set pris på at så mange frivillige har lyst til å engasjera
seg i kyrkjelydsarbeidet. Slik eg ser det, er det godt samarbeid mellom tilsette og frivillige. Dette må me fortsetja
med. Eg ønskjer at me som kristen kyrkjelyd kan stå
saman og oppleva at trua og det kristne fellesskapet har
berekraft gjennom både gode og vanskelege tider. Eg

ønskjer dessutan å verta kjent med innbyggjarane – blant
anna gjennom å spela fotball og innebandy med «gutta»
her i Samnanger.
Kva tilhøve har du til fotball?
Eg heiar ikkje på noko lag, men har trent i rosenborgdrakt
dei siste åra (på trimnivå!). Grunnen til det er at kona mi
og eg fekk rosenborgdrakter i bryllaupsgåve. Kona mi
som er vestlending, ville aldri bruka rosenborgdrakta
ho fekk!
Det norske språket kan du svært bra. Kvar har du
lært det?
Det starta med norskkurs i Tyskland. Så lærte eg meir i
Stavanger, var saman med norske der. Dessutan kjørte eg
mykje i Trøndelag, og då høyrde eg på lydbøker i bilen.
Dette gjorde eg også for å verta betre kjend med norsk
kultur. (David snakkar godt bokmål, men seier gjerne ikkje, og det er ikkje negativt når han bur i Samnanger!)
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førestilla oss. Eg tenkjer at me har eit ansvar for å hjelpa.
Nokon er redde for islamisering. Angela Merkel sa til det
at me ikkje må la oss styra av redsle. Ho oppmoda faktisk
dei kristne i Tyskland til å gå i kyrkja og til å vedkjenna
seg trua si. Det er også ei fin oppmoding til oss som bur
i Norge. Då vert ein kanskje heller ikkje så redd for folk
som vedkjenner seg ei anna tru.
Er du musikkinteressert? Spelar du noko instrument?
Eg lærte å spela piano, gitar også. Eg må kanskje reaktivera dette! Eg har ikkje spela så mykje dei siste åra. Eg
er og glad i song. Den nye salmeboka likar eg godt. Eg
slit litt med nokre av dei eldre norske salmane som eg
opplever som litt tunge og trauste, men det er ikkje noko
problem for meg å syngja dei likevel.

Vogel (uttalast som «fågel») betyr vel fugl. Er det eit
vanleg namn i Tyskland?
Ja, det er riktig, det er ganske vanleg. Det er i alle fall
40-50 personar i Norge og som har dette etternamnet.
Det er fleire enn dei som har jentenamnet til kona mi som
etternamn (Vadøy).

Er det eit bibelvers og ein salme du har eit spesielt
forhold til?
Konfirmasjonsverset mitt frå 1. Tim. 6,12: «Strid den
gode striden i trua og grip det evige livet som du er kalla
til, det som du vedkjende deg då du bar fram den gode
vedkjenninga framfor mange vitne.»
Når det gjeld salmar, er eg glad i mange, men nr 532 i
Salmeboka, «Guds kirkes grunnvoll ene», vil eg trekkja
fram her.

I Bibelen har vel fuglane positiv omtale: «Sjå på fuglene i lufta…»
Det har eg faktisk ikkje tenkt på i denne samanhengen!
Men det er eit fint bilete på å setja si lit til Gud.

Guds kirkes grunnvoll ene

Tyskland har ei mykje opnare haldning til flyktningekatastrofen enn Norge. Kva tenkjer du om det?
Eg tenkjer at det blant anna har å gjera med Tyskland si
historie. Etter alt det vanskelege som hende i samanheng
med det såkalla Tredje rike, ynskjer ein å visa godleik. Så
ynskjer vel Tyskland å ta meir ansvar i Europa og verda
enn det dei tok før. Andre land krev vel også at Tyskland
tek meir ansvar og ikkje heile tida unnskyldar seg med
den vanskelege og tunge historia si. Flyktninge-problematikken er dessutan ei kjent utfordring i den nyare tyske
historia. I slutten av og etter Den andre verdskrigen var
det millionar av tyskarar som måtte flykta frå Tsjekkia
og dei tidlegare tyske områda vest i Polen.

Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist.
Ved ord og vann alene hun er hans verk for visst.
I kjærlighet han døde og vant en hellig brud,
med fryd får hun ham møte i rettferds rene skrud.
Valgt ut fra hver en stamme forent i felles håp,
hun roper ut det samme: «Én herre, tro og dåp!»
Et hellig navn hun nevner, hun bryter samme brød,
og mot et mål hun stevner, tent av den samme glød.
Selv om den her må bære forakt for sine sår,
når hun i liv og lære for verden splittet står,
Skal helgenropet stige: «Er tiden ennå lang?»
Og kveldens gråt skal vike for gledens morgensang.

Kan Samnanger og Fusa ta imot fleire flyktningar?
Det kan ikkje eg døma om. Eg er ikkje godt nok kjent
med kommunane enno. Eg veit i alle fall at min tidlegare
kommune, Rissa, har teke imot mange flyktningar og er
opne for å ta imot endå fleire. Eg vart kjent med fleire
flyktningar i Rissa. Eg spela fotball med muslimar frå
Somalia og vart kjent med unge kristne eritrearar i kyrkjelydane der. Kyrkjelyden der gjorde ein stor innsats
for å integrera eritrearane som vart dei som møtte mest
trufast opp på gudstenestene.
Eg tenkjer at det er viktig å vera open mot folk som har
opplevd så mykje vanskeleg i livet sitt, ting me ikkje kan

Midt i sin nød og trengsel, i fare og i strid,
hun skuer i sin lengsel: Guds fred til evig tid,
når hun med jubel eier det som hun håpet her,
når kirken vinner seier og får sin hvile der.
Så er hun alt her nede forent med Gud og dem
som står for ham med glede og alt er kommet frem.
Hør deres jubel tone! Å, Herre, hjelp at vi
får synge for din trone med dem til evig tid.
Samuel J. Stone, til norsk v. Arve Brunvoll
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Friluftsgruppa til konfirmantane på skileir på
Kvamskogen.
Jau - det kan vera vanleg
undervisning i kyrkjerommet også! Her er
det leiar Kristi Mjelstad
som har samling med
kompisane.
T.v. Det har vore utkledning, dei har fått måla
dyrefjes på seg i høve skodespelet om Noas
ark, dei har baka dyr, teikna dyr og her syng
dei saman med Kristi.Trusopplæringsdag for
5-åringane i kyrkja på Haga.
Ja. det er gøy på leir!
Kompisleiren er på ungdomsskulen, med
mange aktivitetar og mat på skulekjøkenet.
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noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for

Fargelegg teikninga

For eit barn er
oss fødd, ein son
er oss gjeven.
Herreveldet
kviler på Hans
skuldre!

Julequiz topp 10:
1. Kor i Bibelen kan me lesa juleevangeliet?
2. Kor var Kvirinius landshovding?
3. Kva er «manntal»?
4. Kva heitte mor til Jesus?
5. Kor vart Jesus fødd?

6. Korleis reagerte gjetarane ute på marka då engelen kom?
7. Kva sa engelen til dei?
8. Kor mange vise menn var det som kom frå Austerland?
9. Korleis kom dei til Jerusalem?
10. Kva gav dei til Jesusbarnet?

(Finn svara i Bibelen i Lukas 2 og Matteus 2)
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borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna

Kryssord
Kva heitte engelen som kom med det glade budskapet om at Jesus var født?

Engel

Dyre-gåter

Vitser

Kva dyr i jungelen ser dårlegast?
Svar: Brilleslange

”Pappa, får eg sitte på fanget ditt?”
”Vil du ikkje heller sitte her på benken ved
siden av meg?”
”Nei, for den er nymalt!”

Kva dyr ser best?
Svar: Sebra

Eg syns sauen din spring veldig fort,
spesielt med tanke på at den var født lam!
Læreren: Kva er tre pluss tre pluss tre pluss tre?
Elev: Ein heil skog..

Kva dyr har det fælast?
Svar: Ein tusenbein med gnagsår..
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ARVEN

FRÅ

STAVKYRKJENE

Det er kome 3 nye kunstverk i Haga kyrkje. Desse heng
i kvart sitt «felt» til høgre når du kjem inn hovuddøra.
Audun Storaas er kunstnaren og gjevaren bak desse
bileta.

OM KUNSTVERKA
Ornamentikken i rammene rundt dei 3 kunstverka, er like.
Det er skurd henta frå Uvdal stavkyrkje i Numedal.

På intervju-tur til Norheimsund der «gamle-dokteren» har
budd sidan han flytta frå Samnanger i 1980, fekk me ein
interessant prat om bakgrunnen for kunstverka.

Maria, - Jesu mor

Dette motivet er henta frå Urnes stavkyrkje i Sogn.

Storaas fortel:
Både Margit Ann og eg er interesserte i stavkyrkjene i
landet vårt. For nokre år sidan gjekk Margit Ann på eit
kurs om stavkyrkjer. Som ein avslutning på kurset blei
det arrangert ein tur der ektefeller/ kjente fekk høve til å
vera med. Eg nytta høvet til det, og me vitja 7 forskjellige
stavkyrkjer. Eg blei spesielt fasinert av ornamentikken/
treskurden i kyrkjene. Den er heilt fantastisk.

Altar/ lys og krusifiks og drakemotiv

Dette motivet er også henta frå Urnes stavkyrkje i Sogn.
Nedst er 2 kjempande drakar. Truleg tyder det kampen
mellom det vonde og det gode.

På verkstaden din på Valland blei det såleis kunstutforming med bakgrunn av kunst frå stavkyrkjene?
Ja, eg syntest treskurden der var imponerande og svært
interessant. På museum i Bergen finst bilete av ein del
stavkyrkjeornamentikk. Der har eg studert meir nøyaktig
motiva og såleis laga tresnitta mine.
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Kristusfigur

Dette motivet er henta frå ein treskulptur som står i Hamre
kyrkje på Osterøy. Kristusfiguren har ikkje armar. Det
blir tolka slik at det er kyrkjelyden som er Kristi armar.
Her ser me kunstnaren sjølv visa bildet på verkstaden sin.:

I tillegg til 3 bilete me har fått før av Storaas, prydar no
desse 3 kunstverka Haga kyrkje. Samnanger sokneråd og
kyrkjelyden elles er svært takksame for den rause gåva.
Hjarteleg takk til Audun Storaas!

EIT MINNE FRÅ SAMNANGER-TIDA
ikkje halde ved like, men bestemte meg for å prøva. Her
var ingen tid å mista, tenkte eg. Gjekk så ned til Hadeland
og kjøpte meg eit par skeiser, tok bilen ut til Kalven, for
derifrå var kortaste avstanden over fjorden dit eg skulle,
tok så dokterkofferten oppi ein ryggsekk, og var temmeleg spent på turen og på om dugleiken min på skeiser
var god nok.
Heldigvis klaffa alt. Ute på fjorden hadde eg ei flott
naturoppleving. Ver og føre var godt. Himmel, fjord og
fjell var ei overveldande oppleving. Eg kom fram til det
rette huset og tok det skada kneet i augesyn. Eg reinsa
såret, sydde og bandasjerte. Kneet blei bra. Etter utført
arbeid var det å ta fatt på heimvegen,- på skeiser og med
sekk på ryggen -til Kalven.
Nokre dagar seinare prata eg med ein mann som sa at
der ute ved Holmefjord, var ikkje isen spesiell trygg….
Men heldigvis er lukka betre enn vitet stundom!

I samtale med Audun Storaas kom me også inn på enkelte minne som han har frå den tida familien budde i
Samnanger. Familien har gode minne, dei treivst godt
i Samnanger og fekk mange gode vener, seier han. Han
var distriktslækjar i bygda frå 1971- 1980. Den tida var
det mykje meir vanleg at dokteren kom i heimane til folk
som var sjuke. Her er ei av hendingane, og me let Audun
sjølv fortelja:
Det var ein av desse kalde vintrane med is på fjorden
langt utover.
Ein far frå Rolvsvåg-sida ringde og var heilt fortvila.
Guten hans på ca 12 år, hadde vore uheldig og hogge
seg i eit kne. Det høyrdest alvorleg ut. Det var ikkje veg
til Rolvsvåg då. Fjorden var frosen, - så båttransport var
det ikkje snakk om. Einaste måten å koma dit på, var å
skeisa. Eg hadde skeisa på Movatnet som gutunge, men
det låg årevis tilbake i tid. «Skeisekunsten» hadde eg
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BØNEVANDRING ?
Kva er det? Det høyrest kanskje litt eksotisk ut, men er ganske enkelt. Ei bønevandring er å gå frå «stasjon til stasjon» i kyrkjerommet og utføra konkrete handlingar som gir oss høve til å be til Gud på mange ulike måtar. I kyrkja
på Haga står mange av desse stasjonane framme heile tida. Me trur at Gud ynskjer å kommunisera med oss menneske.
Å be er å snakka til og med Gud. Når det er bønevandring, er det eit tilbod til barn, ungdom og vaksne om å bruka
dei stasjonane dei vil. På denne måten kan alle som vil vera med og be, utan at ein treng formulera bøner med ord.
Det er ei pedagogisk tilnærming som gjer at alle kan ta del. Når det er bønevandring er det frivillig å delta. Ein treng
heller ikkje bruka alle stasjonane, og det er sjølvsagt lov å berre gå rundt og sjå.
På den STORE KROSSEN bak i kyrkja, kan du
festa ein lapp med ei bøn
om tilgjeving for noko
gale du har gjort. Etterpå
blir lappane makulerte
eller brende utan at nokon
les dei først.

Den mest kjende stasjonen
er nok LYSGLOBEN, der
du kan tenna eit lys og be ei
bøn for nokon eller noko du
er opptatt av. Å tenna lys er
ei symbolsk handling som
minner oss om at Jesus er
Lyset for Verda, og det hjelper oss så me ikkje treng
bruka ord. Me kan berre
tenka på det eller den me vil
be for, og tenna eit lys.
Andre stasjonar kan vera
meir ukjende.

Ved den VESLE KROSSEN
framme i kyrkja kan du legga
ein stein som eit symbol på
noko tungt i livet ditt som du
ønsker å legga frå deg hos
Gud.

Ved BØNETØNNA
kan du skriva ei bøn
heilt anonymt, og
legga den i ei lita tønne. Presten vil be for
desse lappane samla
på neste gudsteneste.
(Utan å lesa dei opp.)

På TAKKETRÈET kan du
henga opp raude papirhjarte
som symbol på noko du er
takksam for.

Ved DØYPEFONTEN
kan du legga ein papirblome som opnar seg på vatnet
og ta med deg eit bibelord
heim, ei «helsing frå Gud».
Nokre gonger tenner me
lys og set på vatnet som ein
takk for dåpen.

Ved ALTARRINGEN kan
du knela ned og bli velsigna.
Då legg nokon ei hand på hovudet ditt og les velsigninga:
«Herren velsigne deg og vare
deg, Herren la sitt andlet lysa
over deg og vere deg nådig,
Herren løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred! Amen!»

På VERDSKARTET
kan du klistra ein prikk
på ein stad du vil be
for, eller ein stad du
kjenner nokon du vil
be for.

Nokre stasjonar har berre vore brukt ein gong eller to for året, som å teikna ei bøn, eller ulike andre uttrykk. Det er
mange måtar å be på, så her er det fantasien som set grensene. Innimellom har me hatt nye stasjonar på vandringa.
Til dømes har me under OL gitt høve til å be for idrettsutøvarane! Andre aktuelle tema kan også få uttrykk gjennom
nye stasjonar i bønevandringa. Bønevandring er ein fin måte for mange å ta del i bøn, med symbolske handlingar.
For dei som ikkje ynskjer å ta del i vandringa, er det muleg å bli sitjande og be stilt til Gud for seg sjølv, eller ta del i
songen som ofte lyder under bønevandringa.
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk -
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Kykja på Haga feira 20-årsjubileum og
biskop em. Ole Hagesæther som vigsla
kyrkja, var gjest på festen 1.febr.

I samband
med jubileumshelga,
var det og
konsert med
Solveig
Leithaug
og eit stort
prosjektkor.

ma

rs

14-15. mars drog konfirmantar og andre
ungdomar til fjells på skileir. Friluftsgruppa
stilte med utandørskjøken, og var heldige
med veret for slik matlaging!
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Kompisleiren vert alltid avslutta med
ei gudsteneste i kyrkja på Haga. Her
dramatiserer kompisane dagens tekst for
foreldre og andre. Det er om då Peter
fornekta Jesus.

året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk T.h. Ungdomane ser på film og bilete frå konfirmantåret. Det skal visast
på festen etter samtalegudstenesta.

apr

il

Under: Den store dagen kom. Prost Arild
Hellesøy stilte opp som vikar for soknepresten.

mai
Siste helga i
mai drog me til
Wallemtunet på
kyrkjelydshelg.
Her er Vibeke
Tysse i full gang
med å laga pynt
til gudstenesta, saman med far sin.

juni

ju

23. august held Audun Aase den siste
gudstenesta si som sokneprest i Samnnger. Det var duka til stor avskilsfest
i Grendahuset etterpå, med mykje
kaker og mange helsingar.

t

li

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

septemb

er

6. september vart David Vogel, innsett som
ny sokneprest i Samnanger. Kyrkja var
pynta til fest, og prosten var med igjen.
Etterpå vart det festsamkome i kyrkja på
Haga, også her med kaker og helsingar.

14. september var den store valdagen.
Det var både soknerådsval og kommuneval. Her er kommunen si ambulerande
valteneste på vitjing til dagsenteret som
nyt sola utanfor kyrkja på Haga. Mary
Herfindal puttar valsetlane i konvolutt.
Etter å ha øvd heile hausten, vart det konsert i slutten
av oktober med ”Sacred consert” av Duke Ellington.
Storband og kor frå Vaksdal og Samnanger fekk det til
å svinga både i kyrkja på Haga og på Vaksdal. Takk for
samarbeidet til Tysse og Nordbygda musikklag, familien
Steinkopf, og koret Kilden.
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foto Samningen

desember
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be
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1. søndag i advent med lysmesse. Kyrkja var
fint pynta, og konfirmantane tok del med
tekstlesing og lystenning.
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Stor marknad og auksjon på Tysse
Datoen er sett til 23. april - og det er berre å merka han av i kalenderen med ein gong. Dette må du ikkje gå
glipp av! Det vert stor marknad til inntekt for trusopplæringsarbeidet til kyrkja, i Safa sine lokale på Tysse.
Auksjon vert det også, og litt av kvart anna! Har du noko fint du ikkje treng sjølv, kan du gje det til marknaden. Me vil koma attende med meir informasjon når det nermar seg!
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E.OLDERVOLL

REGNSKAPSKONTOR
5652 Årland

Kyrkjebladet vil ynskja
lesarane sine ei
velsigna julehøgtid !
Vel møtt i kyrkja i jula.

INKA FOT- OG KROPPSTERAPI
Kari: 90 78 09 55 Elin: 91 78 28 40
Rødekorshuset, Indre-Tysse

deKorina

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

THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599
K.I. SVENSDAL A/S

Graving - transport
56 58 66 23 - 915 58 853

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

Har nokon flytta heimanfrå?

KRO OG MOTELL

Då kan eit abonnement på

5652 ÅRLAND
Tlf. lager
Bjørkheim
56 58 77 30

vera av dei beste julegåvene å få!

Tlf. kontor
Eidsvåg
55 33 37 30
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VAAGE SERVICES

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

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

SAMNANGER
TAXI

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

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

Døgnvakt
55 24 08 08

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

SUNNIVAS KLIPP
Haga
Tlf. 99 79 20 63

SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

SAFA-UTSALGET

PÅ TYSSEKAIEN - TLF. 56 58 63 32

5652 Årland
56 58 61 60

K. THARALDSEN

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545

Transport og graving

Tlf. 56 58 87 00

Mobil 99 55 29 29
NORDVIK ELEKTRO AS
Autorisert elektroinstalatør
918 93 650

Avdeling Samnanger Telefon: 05555

TYSSELAND

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

- kjøkken direkte frå fabrikk
Tlf. 56 58 90 40
www.faginnredning.no
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KIWI BJØRKHEIM
Mandag - lørdag 7-23
Telf. 56 58 76 16

Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:

Telefon:
56 58 90 10
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
56 58 90 13
98 84 28 82
David Vogel
david.vogel@samnanger.kyrkja.no
Dagleg leiar: 		
56 58 90 15
40 04 92 41
Britt Haukanes
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no
Barnearbeidar :		
56 58 90 17
95 98 69 34
Kristi Mjelstad
kristi.mjelstad@samnanger.kyrkja.no
Kantorar:
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
98 61 95 15
Haga: Bente L.D. Bødker,bente.bodker@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjetenarar Ådland: Finn Moss
90 79 45 72
Kyrkjegardsarbeidar: Hans Tysse
56 58 63 14

Sokneprest:

Gudstenester i jula
Julaftan kl.14.30 - Ådland

Soknerådsleiar - Hilde Maraas Arvik 41 65 23 18

Familiegudsteneste

Solosong av Linn Borgny, Benjamin og K.I. Røen
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

Julaftan kl.16.00 - Haga

Familiegudsteneste

Vitjing i heimen

Solosong av Siri Aarvik
Samnanger Skulemusikklag spelar
Offer til Kirkens Nødhjelp

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.

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.

Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste
Dåp
Solosong av Inger Odland
Blåsargruppe tek del
Offer til Misjon uten grenser

Gjevarteneste

Trusopplærings-stillingane:
Prosjekt Haga kyrkje:
Prjosjekt Ådland kyrkje		
Prosjekt Zambia:			

1. Nyårsdag kl. 17.00 - Haga

Gudsteneste

Gåver til konto:
3562 07 01910
3562.71.03172
3530.20.80664
3530.21.38786

Kyrkjeblad for Samnanger

Redaksjonsnemnd: Britt Haukanes, Bente Dyrøy Bødker og
Anlaug Røen Hauge
Takk til alle som har hjelpt oss med bilde til bladet: Berit
Hernes, Inge Aasgaard, Fred Morten Ervik og Samningen.

Nattverd
Offer til Åpne Dører
Etter gt. vert det juletregang og kyrkjekaffi med
restar av julekaker.

Heimeside www.samnanger.kyrkja.no
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Returadresse:
		

Samnanger kyrkjekontor
Hagabakkane 1, 5650 Tysse

Vel møtt til faste aktivitetar i kyrkjelyden

Søndagsskular
Småbarnstrall

(1-4 år)
Anna kvar onsdag kl.10-12 i kyrkja på Haga. Oppstart etter jul:
Sjå lysing i Samningen.

Ei hjelp for heimane med dåpsopplæringa. Søndagsskulane følgjer opplegget ”Sprell levande”.
I Haga kyrkje under gudstenestene kl.11.00.
I Nesodden bedehus kl. 11.00.
For datoar, sjå lysingar i Samningen.

Babysong er ikkje starta opp
att pga. manglar leiar. Kunne
du tenkje deg å leie det?

Kompis

(10-13 år)

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 175 pr. mnd. Påmelding til barnearbeider
Kristi 95 98 69 34.

Barnekor
Glad song med borna.
To korgrupper: 4 år
tom.1.klasse og King
Sing for 2.-7. klasse.
I Tysse bedehus,
tysdagar kl. 16.45.
(Arr: Samarbeid mellom Misjonsforsamlinga og kyrkja.)

For unge og vaksne:
TEMASAMLINGAR
Kveld med undervisning /tale, song,
kveldsmat og samtale. Haga kyrkje ca. ein
gong i månaden.

For gudstenester
Sjå kyrkjekalender, lysingar i Samningen eller
heimesidene våre: www.samnanger.kyrkja.no

KRO
Kveld med lovsong, andakt, bønevandring, café og sosialt samvære i Haga
kyrkje 1 tysdag i månaden.

