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Klyvande arbeidarar på kyrkjetaket

frå kyrkjeboka
Døypte

Dei kvir seg ikkje for å gå
i høgda, desse karane. Det
ligg i namnet; Firmaet heiter
nemleg «Klyvar», dei kjem
frå Voss og har spesialisert
seg på å gjera arbeid i høgder
dei fleste andre helst ikkje vil
vera i. Slike firma er mykje
brukte på jobbar i Nordsjøen,
men altså også på kyrkjer og
andre høge bygg. Og ja – dei
er godt sikra og har heile tida
ein vakt som følgjer med på at
ikkje noko farefullt skal skje.
(For oss vanlege med føtene
på jorda, ser det farefullt nok
ut å berre vera oppå der…)
På kyrkjetaket vårt låg det
heilt på toppen nokre gamle
mønepanner. Desse har sett
noko skranglete ut i det siste,
men me har heldigvis ikkje
sett at det har leke inn. Me
har likevel vorte tilrådd å
skifta dei, og det var nødven-

ger to gongar tidlegare. Det
er ikkje meir enn to år sidan
han hadde ein storslagen og
godt besøkt konsert her på
Haga saman med prosjektkoret. Songane koret skal
syngja i lag med han er mellom anna: «Eg ser», «Føtter
på fjell», «Kyrie», «Til alle
tider». Koret kjem òg til å
syngja songar som «Ein fin
liten blome», «Som et barn»
og «Gå i fred».
Dette gler me oss verkeleg til
og håpar mange vil vera med
og syngja eller koma og høyra
på! Nye songarar kan melda
seg til kantorane eller på kyrkjekontoret. Sjå også heimesidene våre for meir info.

Kyrkjelydskontoret Ope: Man-fre 10-14.

Tlf: 56 58 90 10

03.07.
Herman Dalane
14.08.
- Filip Fossdal Moe
- Charlette Olaug Chemtai
Solheim
21.08.
Viktoria Ask Uglehus
28.08.
- Lineah Isabelle Steinsland
Trengereid
- Melvin Allaskog Teige

Vigde
18.06.
Hans Kristian Utskot og
Anne May Bogevik Jørgensen
20.08.
Nils Arne Teige og
Margrete Bjørnås

Døde
08.05.
Magnar Aksland
10.06.
Helene Skar
23.06.
Mary Lilletvedt
14.07.
Olav O. Haukenes
18.08.
Gerd Nilsen

korprosjekt
med
Bjørn Eidsvågs
klassikarar
Korprosjektet skal i haust
syngja songar av Bjørn Eidsvåg. Sidan midten av syttitalet har artisten og låtskrivaren
frå Sauda vore aktiv med eigne songar. Ikkje mindre enn
25 album har han gjeve ut, og
4 gonger har han fått Spelemannsprisen. Mange av songane hans har vorte kjende og
folkekjære, både i og utanfor
kyrkjeleg samanhang.
Til å tolka eit knippe av
desse kjende songane har me
vore så heldige å få Ruben
Espelid som solist! Ruben er
sjølv frå Rogaland, og den
fine stemma hans passar perfekt til dette repertoaret. Han
har halde konsert i Samnan-

dig, viste det seg. Dei tjukke
sutaksborda på toppen, hadde
tydeleg skader av væte.
I tillegg var taket så overgrodd
med mose, at det var fare for
at det kunne sperra for vatnet, og leia det inn i kyrkja.
Dessutan aukar det sjansen
for groing på kyrkjeveggane
når det kjem «mosevatn» frå
taket heile tida.
Taket på kyrkja er ikkje lett
tilgjengeleg verken for folk
med stillas eller lift, så då var
det midt i blinken med desse
klatrarane. Og tru ikkje at
dei berre kan klatra, dei kan
også faga sine. Me gler oss
over tett møne, mosefritt tak
og reine veggar og får seinare i haust vitjing på ny for
å skifta ut mørtelen der taka
møtest både på tårnet og på
sideskipa.
		
Kyrkjeverja

Foreldrekurs 0-10 år
Nytt i haust er at det vert halde foreldrekurs i kyrkja på Haga for dei som har born frå 0 til 10
år. Dette kurs-opplegget har fått gode kritikkar andre stader, m.a frå BUF-etat. Det er for alle
typar familiar, også åleineforeldre og dei som har «bonusborn».

Kvifor gå på foreldrekurs?
•
•
•
•
•

Born kjem ikkje med brukarrettleiing.
Foreldrerolla er den viktigaste rolla me tek på oss i livet.
Familielivet i dag er under press.
Foreldre møter forvirrande mange råd om korleis ein skal oppdra borna.
Å oppdaga at me ikkje er åleine med utfordringane me møter, men få idear frå andre
foreldre, kan verkeleg bety noko!

Kurset går over 5 kveldar, tre av dei før jul. Det vert mat, dvd-undervisning (Nicky og Sila Lee),
smågrupper og tid til prat. Sjå heimesider for meir info og lysing på plakatveggen.
Tema som vert tekne opp:

• Byggja sterke fundament
• Møta borna sine behov
• Setja effektive grenser

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

• Læra sunne relasjonar
• Vidareføra dei verdiane du
synest er viktige.

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

