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Afrika syng !

Konfirmasjon
Ådland - 6. mai .

Gudsteneste kl.10.00
Melinda Solberg Bolstad
Sara Gjerde
Jonas Grønsdal
Eirin Aadland Haga
Martin Haugen
Anna Sesilia Kvittingen
Andreas Totland Moss
Sandra Trengereid
Ida Tveit Ulland

Irene Chepngetish, ein av
”våre” Kenyanske lærarar, fekk
både koret og folk i salen med
seg på entusiastisk lovsong!

kyrkjekalenderen

April
Søn. 22. kl.11.00 - Haga
Lek gudsteneste
m. søndagsskule
Tale ved Kjell Strømme

Ein ting er sikkert: Aldri har det
vore sunge slik i kyrkja på Haga
tidlegare! Og det har sikkert ikkje vore så fargerikt kor her før,
heller! I blomstrande, afrikanske drakter greidde songarar frå
Samnanger og Vaksdal å skapa
skikkeleg Afrika-stemning denne
mars-kvelden. Rett nok hadde
dei god hjelp av 4 afrikanarar,
i tillegg til ei dame som hadde
drive med korsong i Afrika og
to menn med god rytmekjensle
på ulike ”tromme og skramleinstrument”. Det kjem nemleg

ikkje heilt av seg sjølv for oss
nordmenn, å vera afrikanske.
Orda på zwahili og zulu ligg
ikkje heilt godt i munnen, og
me dansar ikkje naturleg att og
fram når me syng eller svingar
hendene begeistra i lovsongen,
sånn heilt av oss sjølv. Men det
er utruleg kva ein kan klara med
god hjelp og god øving!
Innimellom all songen, rytmane
og rørslene – bibelord, bøner og
glimt frå Afrika. Då koret song
seg ut dørane og stilte seg opp
som eit syngjande rekkverk for

dei som skulle gå, fekk dei selskap av ei afrikansk dame som
hadde vore publikum denne kvelden. Hennar jubel-rop sette ein
ekstra spiss på avslutningsongen!
Ho hadde teke del i mesteparten
av songane frå salen. Å vera i
Haga kyrkja denne kvelden gav
henne ei kjensle av å vera heime
i Afrika, meinte ho… Ein flott
attest å få for dei norske ”afrikanarane” med dirigent Tone Synnøve Ø. Steinkopf frå Vaksdal i
spissen.

Gudsteneste kl.12.00
Julie Totland Arnesen
Alexander Kviteberg Bolstad
Robin Haugen
Thea Haugbjørg Haugen
Erlend Røsseland Klette
Katrine Hodnelid Kvalvåg
Annika Langeland
Malene Rekve Norheim
Susan Janet Nossen
Georg Tveiterås Røen
Christian Johan Solheim
Robin Tveiterås
Aleksander Kongestøl Aasgaard

Kompis-leir

Laur.28. Frå kl.10 - Haga
Dugnad
i/ved kyrkja på Haga
Søn.29. kl.11.00 - Ådland
Gudsteneste m. nattverd

Mai
Ons.2. kl.18.00 - Haga
Samtalegudsteneste
m. konfirmantane
Søn.6. kl.10 og 12 - Ådland
Konfirmasjonsgudstenester
Søn.13. kl.18.00 -Haga
Lek gudsteneste
m. søndagsskule
Tors.17. kl.11.00 -Ådland
17.mai-gudsteneste,
helgetorsdag

Symjehall og gymsal var flittig i bruk.
Me trur det er Solveig Bolstad som er i svevet her..

Dåpsopplæringsplanen her i Samnanger
byrja med dei borna som var fødde i 1996.
No har desse borna nådd å verta 5.klassingar. Dei har fått Biblar på ei gudsteneste,
dei har hatt ”vandring gjennom Bibelen” på
skulen og det siste: ein kompisleir som gjekk
føre seg 17. og 18. mars på ungdomsskulen.
Stikkord frå programmet: ”Leik og moro,
mat og prat, gøy og alvor, bibel og blyant,
song og musikk, pizza og is, gymsal og symjehall, sovepose og underlag.” Inge Aasgaard her vore så grei å låna oss nokre bilete
frå desse dagane. Ser det ikkje moro ut?
Jesus velsignar brødet

Søn.20. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste
m. nattverd og sønd.skule

Leiren vart avslutta med ei
gudsteneste som 5-klassingane
var med på å laga. Her ser me
Espen og Jørgen som er med i
lovsongsorkesteret, og ei gruppe
elevar som er med og dramatiserer preiketeksten
Kyrkjelydskontoret

Pizza til pizzafesten lagar dei
sjølv! F.v. Espen Tveit Ulland,
Erlend Skar og Jørgen Mjeldstad

frå kyrkjeboka

Døypte
25.3 – Tobias Hisdal Canning
- Aaron Eliahs Fjellanger
8.4 - Abby Nadeen Steinsland
- Hanne Tveit Nævdal
15.4 - Torjus Frøland
- Rickard Elias Nygård
- Selma Haugen Lemme

Avlidne
13.3 – Magnus Larsen
14.3 – Lilly Haug

Ope:Tys-fre 10-14. Tlf:56 58 63 73

Fax:56 58 65 01
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Vakt.prest:41 52 19 05

