På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Har du høyrt det?

frå kyrkjeboka

Som du kanskje såg i Samningen
sist veke, har Samnanger barnekor
og King Sing hatt ein påskemusikal som dei til slutt framførde i
kyrkja på Haga.
Her får me sjå nokre glimt frå
denne konserten og frå generalprøve-øvinga i bedehuset veka
før. Alt frå palmesøndags-vifting
til påskedagsglede på eit brett!
Bileta er tekne av Olav Aarvik.

Døypte
21.3 – Jacob Langeland
4.4 - William Hisdal Haga

Vigde
17.4 – Randi Kristin Odland
og Alfred Voreland

T.v.: Martine og Silje i samsong.
Under: Jesus har stått opp att!
Malin jublar på påskedag.

Døde

Helene med palmegrein.
Martine har songglede!

23.3 – Bjørg Haukanes
23.3 - Ingvald Haga
20.4 - Jakob Totland

kyrkjekalenderen
April
Tors.29. kl.18.00 - Haga
Samtalegudsteneste
m. konfirmantane

Thea syng

Mai
Søn.2. kl.10 og 12.00 - Ådland
Konfirmasjonsgudstenester

T.v: Ei palmegrein kan vera god å
ha om du er litt flau av deg... Det
er Kristoffer som gøymer seg her.

Søn.9. kl.18.00 - Haga
Storsamling / lek gudsten.
Ungdom tek del

Under: Ane og Hanne som englar.

Tors.13. kl.17.00 - Tysse
Misjonsfest
– fellesmøte Helgetorsdag
Man.17. kl.11.00 - Ådland
17.mai-gudsteneste
Høgtidsgudsteneste, pinsedag
Dåp
Søn.23. kl.11.00 - Ådland
Høgtidsgudsteneste
Pinsedag
Dåp
Søn.30. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste
Nattverd Søndagsskule

Juni
Søn.6..kl.12.00 – Nordviksæter
Sætrastemna /Gudsteneste
v. Fitjavatnet

T.v.: Hermela og Firtuna
er nye i Samnanger og i
barnekoret!

Sjølv om open barnehage er
lagt ned, kosar babysongarane
seg framleis i kyrkja på Haga.
Dei tok like godt og forlenga
sesongen litt, i høve til dei 10
oppsette samlingane i vår. Så
dei er framleis på plass i kyrkja
om torsdagane kl. 11. Men ut i
mai, vert det nokre veker pause,
før dei prøver seg med to junisamlingar. Om veret vert fint,
vil det verta ein avslutningstur
ute, på ein av dei. (Ta kontakt
med kyrkjekontoret, om veret er
”tvilsamt”. Dei vil vita kva som
er bestemt.)
Datoar for babysong
fram til sumarferien:
29. april, 6. mai, 3. og 10. juni.

Kyrkjelydskontoret Ope:Tys-fre 10-14.

Tlf:56 58 90 10

Babysongen

Har du ein Baby mellom 0 og
1 år som ikkje har fått vore med
på songen enno? Det er ikkje for
seint å hengja seg på dei siste
samlingane før ferien! Så håpar
me å starta opp igjen til hausten
ein gong..
Fax:56 58 90 11

BØNERINGEN er her for deg.

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Står noko på, så ring Audun
Aase på tlf. 41 52 19 05
Vil du vera med i bøneringen,
ring det same nummeret.

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

