På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Ung kyrkjesong
26.april hadde me ei lit spesiell gudsteneste på Ådland. Då var rundt 100 born med oss og
song. Desse borna var med på ei samling i Sætravika, som vart arrangert av ”Ung kirkesang”.
Dette er eit forbund for barne og ungdomskor som er tilknytt kyrkja. Dei har medlemer
frå Lindesnes i sør til Svalbard i nord. Heile 311 kor med ca 7500 born er med. Berre i
Bjørgvin er det 50 kor med over 1100 medlemer som tek del i dette forbundet. Svært kjekt
å få ei slik vitjing i kyrkja!

kyrkjekalenderen
Mai
Søn.10. kl.18.00 - Haga
Lek gudsteneste
m. søndagsskule
Tale av Øyvind Haga
Søn.17. kl.11.00 - Ådland
Gudsteneste 17. mai
Tor.21. kl.17.00 - Tysse bedeh.
Misjonsfest /fellesmøte
Tale av misj. Bergfrid Almelid
Song av Hagaviktrioen
Søn.24. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste
m. nattverd og søndagsskule

frå kyrkjeboka

Søn.31. kl.11.00 - Ådland
Høgtidsgudsteneste pinsedag
Dåp

Juni

Søn.7. kl.12.00 – v. Fitjavatnet
Nordviksæter-stemna

Døypte
12.4
Sunniva Frøland
Amund Nikolai Tysse-Magnesen
Andreas Tveit Nævdal
Johanna Haugen

Avlidne
12.3 – Johannes J. Høysæter
16.3 – Hans H. Solberg
1.4 - Thormod Ingvald Meyer

Ny telefonsentral
på
kyrkjekontoret
Endeleg, no har det kome ny telefonsentral på kyrkjekontoret! På
dagar med mange folk på kontoret, har det vore svært vanskeleg
å koma inn med telefonen. Ikkje
alltid var det opptattsignal som
kunne fortelja folk at det eigentleg dreidde seg om opptatt line,
og ingenting viste dei på kontoret
kven som hadde prøvt å ringja.
Folk har klaga, og med rette.
Men no er den nye sentralen på
plass. Me har fått nye nummer,
men det gamle vil også virka ei
stund framover. Du kan no også
nå dei tilsette med direktenummer.
Sentralnummer:
56 58 90 10
Fax:
56 58 90 11
Sekretær:
56 58 90 12
Soknepresten:
56 58 90 13
Organist:
56 58 90 14
Dagleg leiar:
56 58 90 15
Ungdomsleiar:
56 58 90 16
Leiar trusopplæring:56 58 90 17

Oppussing av kyrkja
For å få sett kyrkjene i Noreg i betre stand og i tillegg bøta på den
økonomiske krisa, har staten no
gjeve rentekompensasjon til vedlikehald av kyrkjer. Dette gjorde
at kommunestyret i Samnanger
kunne løyva pengar til utbetring
av kyrkja på Ådland i år, og no
er arbeidet i full gang.
Kyrkja skal isolerast først. Det
vart gjort ein del rundt 1990, men
mykje stod att. No vert kledningen teken fint ned, det vert isolert
og dei gamle borda vert sette opp
att. Det er berre nokre få stader
at bord treng å bytast. Det heile
vert gjort på eit lite parti om gongen, slik at kyrkja ikkje skal stå

”naken” så lenge. Etterpå skal
ho sjølvsagt målast, så ho vert
fin og kvit att!
Artig var det å sjå at materiale
frå ”gamle-kyrkja” frå 1652, var
brukt om att i veggane på den
nye i 1851. Tidlegare har me sett
at slike stokkar har vore brukte i
golv og tak. Dei fine rankebordene på stokkane har ”Samningen”
skrive om tidlegare. No vert dei
endå betre gøymde enn før…
Men me håpar verkeleg at det
vil verta lettare å halda kyrkjetemperaturen oppe på kalde,
vindfulle dagar til neste vinter,
sjølv om kyrkje-vindauga framleis er enkle.

Me ber om di støtte til
ungdomsleiarstillinga!
Samnanger kyrkjelyd har
gjennom mange år finansiert
løn til ungdomsprest og no
ungdomsleiar ved hjelp av gjevarteneste og andre frivillige
gåver. Me har mange trufaste
gjevarar! Støtta er viktig for
ungdomsarbeidet i kyrkja.
For tida er det stort underskot på gjevartenesta. Leiaren
for ungdomsarbeidet har no
50% stilling, men soknerådet
erkjenner at stillinga må reduserast dersom me ikkje greier
å auka inntektene til arbeidet.
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.)
For ungdomane som er
innom kyrkja vil det bety mykje at ungdomsleiarstillinga
vert vidareført utan reduksjon.

Mange ungdomar er med på det
som skjer i kyrkja. Ca. 30-40
unge fyller kvar veke kyrkja på
Haga. Her er det både konfirmantar og eldre ungdomar.
Bli med og støtt ungdomsarbeidet i kyrkja!
Du kan:
- Kontakta kyrkjekontoret
- Finna skjema i kyrkjene.
- Finna meir informasjon på
heimesida: www.samnanger.
kyrkja.no med skjema for ut
fylling og tilbakemelding.
- Gje pengar til kto. nr.
3562.07.01910
For soknerådet
Alfred Bruvik
leiar

BØNERINGEN er her for deg.
Står noko på, så ring Audun
Aase på tlf. 41 52 19 05

Me håpar at det skal verta lettare
å få tak i oss på kyrkjekontoret
no! Men sjølvsagt, med så mange
halve stillingar, vil ikkje alle vera
på kontoret til ei kvar tid..

Kyrkjelydskontoret Ope: Tys-fre 10-14.

Tlf: 56 58 90 10

Vil du vera med i bøneringen,
ring det same nummeret.
Fax: 56 58 90 11

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

