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Med presten og oranisten på Samnangerheimen

Døypte

drefellesskap (syskin-fellesskap)
og Brødsbryting (nattverd). Då
opplevde me noko som for meg
gav grunnlag til ettertanke. Ei
herleg gammal dame bad han ta
opp att B-ane. Når bed me om
noko slikt sjølv om me kunne ha
lyst til det?

Me var venta. Dei gamle sat i ein
halvsirkel i Storstova då me steig
inn, onsdagen klokka elleve som
vanleg. Dette er den faste dagen
for besøk av prest og organist. Er
presten oppteken med kyrkjelege
handlingar, er det ein annan som
held andakt. Om du ikkje høyrer
til på sjukeheimen, er du likevel
velkomen til å vera med!
Presten minna om at me fram-

leis er i påsketida, og me song
salmane Krist stod opp av døde
og Deg være ære. Presten hadde
Jesus som den gode hyrdingen
som gjennomgangstema, kjent
og kjært for alle. Gjetaren som
passar på sauene sine, finn nye
beite til dei, er saman med dei
så dei kjenner kvarandre og er
trygge. Han tok også opp ”Dei
fire B-ane”: Bibel – Bøn – Brø-

25.3.
- Leah Ormehaug
- Aksel Holdhus-Ekerhovd
- Thomas Tømmerbakk
Erstad
15.4.
Kian Fure Heimdal

Vigde

Etter Fadervår og velsigninga,
song me No livnar det i lundar,
og organist Eilert slutta av med
fine tonar på pianoet. Me gjekk
eller køyrde rikare ut av Storstova.
S. Aa.

Aktivitør Anne Karin Hanevik
Røsseland: Ein viktig person for
å få alt i stand.

27.4.
Ronny Skråmestø og
Jannikke Sæterhaug

Gravlagde

Sigrid moldestad kjem!

Frostskader på kyrkjegarden

I kulturveka kjem Sigrid Moldestad og held konsert i kyrkja
på Ådland. Ho er ein artist med
sterkt forteljarhjarta og evne
til å røra tilhøyrarar med vakker melankoli og leiken kraft.
I september gav ho ut albumet
«Vere her», og fekk strålande
platemeldingar landet rundt. «Nå
er det på tide at denne artisten blir
allemannseie», sa Aftenposten.
«Kvalitetstungt band som briljerer i all sin måteholdenhet» sa
BT. Frå dei som kastar terningar
har ho fått femmarar både frå
NRK P1, Bergensavisen, Aftenposten, Dagsavisen m fl.
Moldestad har sin bakgrunn
i felespelet og folkemusikken.
Spesielt har ho fordjupa seg i

Etter ein vinter med mykje vintervér, har det gått hardt ut over
mange gravsteinar på kyrkjegarden. Dei har sige seg skeive,
og fleire har velta. Det er sendt
ut brev til dei fleste pårørande
til velta steinar, men mange
fleire steinar er så skeive at det
må gjerast noko med dei. Kyrkjekontoret har ikkje kapasitet
til å skriva brev om alle desse.
Gravsteinane er dei pårørande
sin eigedom, og det er ikkje kyrkjegardsarbeidaren si oppgåve å
driva med denne opprettinga. I
mange tilfelle kan pårørande sjølv
greia å gjera rettearbeid. Men det
kan vera nødvendig å ta opp både
stein og sokkel for å få meir jord
og stein under eine sida av steinen. Treng du hjelp til det, kan
du ta kontakt med kyrkjekontoret
som kan formidla kontakt med

tradisjonen frå heimområdet sitt,
Breim i Nordfjord. Med denne
arven som inspirasjon og rot, har
ho utvikla sitt eige musikalske
uttrykk i grenselandet mellom
tradisjonar og nyskaping, folkemusikk, pop og visesong. I 2017
feira Sigrid ti år som soloartist.
Ho har gjeve ut fem soloalbum på
desse åra. Førre album, «Brevet
til kjærleiken» , var basert på
tekstar av Jan-Magnus Bruheim
og vart m.a. kåra til «Årets album» av «Norsk på norsk» på
NRK P1.
Gå gjerne på Spotify eller
YouTube for smakebitar. Me
håpar på fullt hus i kyrkja 3. juni!
Billettar er alt lagt ut for sal. Sjå
heimesidene våre.

Frå kyrkjeboka

privat firma som gjer slikt arbeid.
Dei fleste steinar på kyrkjegarden står med to boltar på ein
sokkel, slik dei skal gjera etter
forskriftene. Då kan du rugga
steinen litt, men han veltar ikkje.
Men det finst framleis att steinar
som er støypte fast i sokkelen.
Merkar du under arbeid med ein
slik stein at han losnar frå sokkelen, må du leggja steinen flatt og
ta kontakt med kyrkjekontoret.
Har du ein stein som manglar
sokkel, kan det gjerast å montera
sokkel på han. Av og til må då
steinen kuttast i underkant. Desse
steinane må vurderast individuelt.
Vil du gjera arbeidet sjølv, må
det gjerast etter reglane. Det er
føreskrifter for både sokkelstorleik og dimensjon på boltane.
Ynskjer du ikkje leggja ut pengar på å få reparert steinar på
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gamle graver, kan du melda frå
til kyrkjekontoret om sletting
av grav. Då vil steinen verta
fjerna. (Hugs å snakka med andre pårørande om dei er samde.)
Det er viktig at gravsteinane som står på gravene ikkje er farleg lause, slik at nokon kan velta dei over seg.
Kyrkjeverja

Nytt korprosjekt med Solveig Leithaug!
I september vert det nytt korprosjekt med Solveig Leithaug, der me øvar alle onsdagane i september og avsluttar med ein konsert i slutten av månaden.
Sist me hadde Solveig på besøk, var våren 2015. No er ho
her igjen, med songar frå sitt nyaste album: «TIME».
Saman med Solveig skal koret syngja 8 songar - 4 på
norsk og 4 på amerikansk. Her er det kjende songar som:
«Eg ber for Norge», ”Di trufaste hand», ”Lys i et vindu»
og «Heilt til himlen». Frå det nyaste albumet
«Time» skal me syngja 4 songar. Desse 4 er på amerikansk. Dette gler me oss verkeleg til! Vonar mange vert
med! Så set av datoane allerede no!
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