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Inspirasjonssamling
18.aug. var medarbeidarane
i kyrkja inviterte til å ta del i
ein medarbeidarfest, ei inspirasjonssamling før me starta
på nytt semester. Her var god
mat og variert program leia
av soknerådsleiar Hilde Aarvik. Me fekk glimt frå ulike
delar av kyrkjelydsarbeidet.
Til å verkeleg inspirera oss til
ny dyst, var Arne OppsahlEngen invitert til å halda tale.
Mange kjenner han kanskje
som skuleprest på Framnes,
men no jobbar han med unge
i NAV og prøver å hjelpa dei.
Her har Nav og kyrkja same
mål, sa han: Inspirera til å få
eit nytt liv!
Engen har sjølv vore gjennom vanskelege periodar i
livet, med to alvorleg sjuke
born, utmatting og depresjon. Han har lært seg ein
viktig ting – å gleda seg over
«øyeblikket» - små ting i
kvardagen. Så er det slik i
jobben hans på Nav at han
må og sjå etter små ting hjå
sine klientar, - noko som kan
vera verd å støtta opp under
og lata veksa og verta stort.
Det same ynskjer kristendo-

men å gjera: gje folk håp, nye
sjansar og løfta dei opp.
Alle kan ha «down-periodar» i livet sitt – gje menneske
nytt håp! Det som er viktig
for alle, er å verta møtte, - å
sjå kvarandre. Ser me einannan i kyrkjelyden? Folk kan
vera deppa, føla skam over å
ikkje få til livet og tru at ingen andre er som dei. Jesus
sender ingen ut – det er det
kanskje me som gjer. Jamfør
den kvinna som salva Jesus
sine føter. Læresveinane ville
senda ho bort, men Jesus tok
imot ho og gåva hennar.
Gud elskar «underdogs» folk som ikkje «får det til».
Her er eit knippe frå Bibelen,
som Gud kunne bruka i si teneste trass i dei meir tvilsame
eigenskapane deira:
Paulus var ein mordar
Gideon var usikker
Miriam var ei sladrekjerring
Martha var bekymra
Thomas var ein tvilar
Elias var humørsjuk
Moses stamma
Sakkeus var kort
Abraham var gamal
Lasarus var død
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Sjå ikkje berre fasadar. Bak
fasaden er det mange som
har det vondt. Ver ei inspirasjonskjelde for andre:
– vert sjølv inspirert
- ver ekte
- ver lyttande og til stades
- ver raus – løft andre opp
- hell velsigning over nokon
Den store inspiratoren :
- skapte deg og kalla deg (salme 139)
- kjenner deg og elskar deg

NY DATO

for
temasamling
om Luther
Den tillyste temasamlinga
om Luther hadde hamna
på valdagen, og vert difor
flytta til 16. oktober.
Då kjem Joar Haga frå
NLA og snakkar til oss.
Meir om det på neste
kyrkjeside.

Ny kyrkjetenar
I vår vart kyrkjetenar på Ådland, Finn Moss, pensjonist.
På Haga hadde kyrkjetenar
Bente Bødker eit års permisjon, og sa opp den delen av
stillinga si frå 1. august. Dermed bestemte kyrkjestyret at
dei to stillingane skulle slåast
saman til ein. Det vart lyst etter ny kyrkjetenar, og Kumar
Eikeland frå Fusa, vart tilsett
i stillinga. På bildet er han i

samtale med soknerådsleiar
Hilde Aarvik då han vart presentert for medarbeidarane:
Han er 44 år gamal, har kone
og to tenårings-born i Eikelandsosen. - Kom frå India
og fekk norske foreldre då
han var tolv. - Har jobba ma.
med fiskeoppdrett, og som
vaktmeister. Ein praktisk kar
med godt humør, – ta vel i
mot han!

Kyrkjelydskontoret Ope: Man. tys.-tors. fre 10-14.

Frå kyrkjeboka

- tilgjev deg og løftar deg
- følgjer deg og heiar på deg
- ber deg og trøystar deg
- støttar deg og vernar deg
Han seier: «Eg vil igjen ta
meg av deg» (Jes. 1,25)
”Ja, Jesus gjev det som fellesskapet treng,” avslutta talaren etter å ha delt av eigne
erfaringar på ein måte som
rørde oss alle, og verkeleg
gjeve oss inspirasjon til å
prøva å vera noko for andre.

Foreldrekurs
Er de foreldre til barn
mellom 0 og 10 år?
Treng de litt hjelp i ein
travel kvardag? No kjem
kurset for dykk. Her får
de tips og råd om barneoppdraging og kan dela
erfaringar og problem
med andre. Oppstart 28.
sept. - Sjå heimesidene
våre for meir info.
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LUTHER-JAZZ med prosjektkor

31. oktober 2017 er det nøyaktig 500 år sidan Martin
Luther slo opp dei 95 tesene
på slottskyrkjedøra i Wittenberg. Men Luther er kjend for
mykje meir enn berre som reformator: Han både dikta og
komponerte melodiar, den
mest kjende er «Vår Gud,
han er så fast ei borg».
Olav Arne Steinkopf (kantor
i Arna og sjølv jazzpianist)

Tlf: 56 58 90 10

har no tonesett og arrangert
11 av desse for kor, solistar
og jazzband. Luther sine tekster har fått nye melodiar og
nye arrangement. Musikken
har eit spenn frå rolige jazzballadar til latin-amerikanske
rytmer og funk. Dette er musikk som verkeleg svingar!
Me satsar på eit regionalt
felleskor, med songarar frå
Samnanger, Fusa, Vaksdal

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

og Arna. Og med eit band av
heilproffe jazzmusikarar, leia
av Olav Arne på tangentane,
skulle det liggja an til ei konsertoppleving av dei heilt store. Vår eiga Anne-Lise vert
dirigent på konsertane.
Vil du vera med i koret, ta
kontakt med kantorane eller
kyrkjekontoret.
Sjå på kyrkja si heimeside
for meir informasjon.

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

