På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Fotball - NattCup !
Fredag 7. mars

frå kyrkjeboka

Døypte
24.2 Marius Nysæter Skjoldal

Vigde
19.1 -Marita Kaldestad og
Nils Edvard Ulland

Avlidne

arrangerer All-Idrett/TenKafé
og Soul X NATTCUP på Gjerde
skule!
Alle ungdomsskuleelevar er
inviterte til å stilla lag og heiagjengar! Me vil laga ein kveld
der alle kan ha det kjekt i lag
med fotball og ulike andre aktivitetar! Lag og heiagjengar vert
oppmoda om å stilla i kostymer,
men dette er valfritt. Premie
til beste kostyme, heiarop etc.
Sjølve cupen vert jente- og guteserie, med premiar til vinnarane.
Alle laga er med i trekkinga av
eit gåvekort på Pizza for kr 500!
I tillegg til cup, vert det ulikt
anna program, som kafè,
”ChillOut”, andakt, bordtennis,
spel, konkurransar og leikar etc.
ut i dei små timar.
Det vert også høve til å gi ei gåve
til konfirmantane sitt innsamlingsprosjekt: Soul X Ministries
sitt arbeid for foreldrelause born
og andre fattige i slummen i Lusaka, Zambia.

Påmelding:

Plakat og påmeldingsskjema
finn de på ungdomsskulen. Det
kostar 100 kroner å melda på
lag, medan publikum og heiagjengar går gratis. Kvart lag har
3 spelarar og max 2 innbytarar.
Skjemaene skal leggjast i postkassa på Hagakyrkja. De kan
også melda på lag pr sms til mobilnr 4042 9933. Påmeldingsfristen er tysdag 4. mars.
Me treng minst 12 lag for at cupen skal kunna gjennomførast,
så BLI MED DÅ VEL!
PS:
Viktig melding til foreldre!
Me veit ikkje heilt nøyaktig kortid me vert ferdige med cupen,
men har sett kl 04 som grense.
Me vil ikkje lata nokon gå heim
nattestider, så dersom det er vanskeleg med henting, skyssar me
dei med glede til døra heime!
Spørsmål kan stillast på mobilnr
4042 9933.

Me treng eit fargerikt fellesskap i kyrkja!
23.1 – Adelheid Ovidia
Steinsland
30.1 – Tor Michelsen
3.2 – Asbjørn Aasgaard

Søn.2. kl.18.00 -Haga

Gudsteneste

m.søndagsskule og nattverd
Tale ved Per Fimreite
Fre.7. kl.19.00 - Haga

Minnest du songen?
Fre.7. kl. 21.00 - Gjerde
NattCup - fotball
Søn.9. kl.11.00 - Ådland

Gudsteneste m. nattverd

Søn.16. kl.11.00 –Haga

Gudsteneste palmesøndag
m.søndagsskule og nattverd
Tor.20. kl.18.00 - Haga

Kveldsgudsteneste

skirtorsdag m. nattverd.
Kveldsmat etterpå
Fre.21. kl.11.00 - Ådland

Langfredagsgudsteneste
Søn.23. kl.11.00 – Ådland

Høgtidsgudsteneste
påskedag m. dåp

Søn.30. kl.16.00 - Haga

Kompisgudsteneste

Born frå ”kompisleiren” tek del

Kyrkjelydskontoret

kva som er tungt og vanskeleg
for deg.
Du kan berre kontakta ein av
oss som står nemnde under dette
stykket, eller gå via ei(n) som
kan formidla det vidare til oss.
Om du ønskjer det, kan bønebehovet gjerast anonymt. Om det
gjeld andre personar som skal
takast med i bøn, er det best om
du klarerer det med vedkomande først.
Bøneringen vil ta med dei innmelde bøneemna den tida det er
naturleg eller vert avtalt. Du er
velkomen til fornya kontakt om
vedkomande emne eller tilbakemelding, og naturlegvis til å
koma med nye.
I tillegg til desse personlege
bøneemna vil bøneringen be fast
for verdssituasjonen med alt den
rommar, for forfølgde kristne,
for vårt eige land og for vår eiga
bygd.
Å be for kvarandre er å bry seg.
Ein gong er det eg som treng
det, ein annan gong du. Å be er
å tena kvarandre.

Minnest du songen

Mars

Familietreff

Alle opplever vi frå tid til annan
påkjenningar som det kunne
vera godt å få dela med andre.
Det er ikkje så greitt å gå åleine
med ting som er vanskelege.
Mange må stå i tøffe situasjonar
over lengre tid, og endå fleire
kjenner at det gjer noko med dei
som slektningar og grannar.
Korleis kan vi då hjelpast åt? No
er den bøneringen som det vart
skrive om i ”Samningen” for litt
sidan, ved å koma i gang. Det
betyr at vi alle har ein stad der
vi trygt kan venda oss med ting
som ligg oss på hjarta.
Alle som er med i denne bøneringen, har skrive under på
teieplikt. Bøneemna kan gå på
sjukdom og uro for korleis ting
kjem til å gå. Det kan vera sorg
og sakn. Det kan gjelda einsemd
og opplevingar av ulike slag som
har vorte vanskelege. Mange av
oss har sjølve kjent trøyst i orda
”eg bed for deg”, når kvardagen
var tung å takla. Ingenting er for
smått, og ingenting for stort til å
ta det med i bøn. Du veit sjølv

Berit Hernes, Gunn Totland Moss, Johannes M. Tysse, Audun Aase

kyrkjekalenderen

Søn.9. kl. 16.00 - Rolvsvåg

Treng du
nokon som
står med
deg?

Torill Hansen Kongsbakk snakkar på medarbeidarfesten i kyrkja på
Haga. Me treng alle typar folk i kyrkja, meinar ho og illustrer med
dei kjedelege, brunstripete gardinene og dei fargerike, litt meir kaotiske. Blømande menneske og blømande felleskap er godt!

Lause ting på kyrkjegarden
Vinteren er ei tid då mange legg
ned kransar og tenner lys på gravene. Med desse vintrane me har
no med mildvêr og blåst, skaper
det problem på kyrkjegarden.
Vinden tek med seg dei lause
tinga, og spreiar dei ut over alt.
Skulle det då koma eit snøfall,
lagar desse laus-elementa problem for snøfresaren. Dessutan
ser det ikkje fint ut.
Me vil minna dei pårørande
Ope:Tys-fre 10-14. Tlf:56 58 63 73

som har ansvar for gravsteinane,
om å ta seg ein tur på kyrkjegarden for å sjå etter at lykter og
andre lause ting er der dei skal
vera! Sjekk samstundes om
gravsteinane står støtt og beint
etter vinteren.
Eit lite tips til slutt: Med desse
”hauststorm-vintrane” me har
no, kan det kanskje vera lurt å
satsa på den typen lykter og pynt
du festar med ei stang i bakken?
Kyrkjekontoret
Fax:56 58 65 01

Du hugsar kanskje at Rune Larsen var med oss på ein songkveld
i kyrkja på Haga i fjor? Fredag
7. mars prøver me igjen, med
ein ny slik kveld. Denne gongen
får me Rolf Aardal frå Laksevåg
med oss. Som kantor i Laksevåg
kyrkje har han arrangert utallige
”Hele menigheten synger”, der.
Han har med seg ein gjeng eldre ”korgutar”. Det har seg slik
at for omlag eit halvt hundreår
sidan, var det eit gutekor i Laksevåg kyrkje. Mange år seinare
kom Rolf Aardal på å invitera
dei då godt vaksne gutane, til å
vera med i eit nytt kor. Difor går
dei framleis under namnet ”guttekoret”, men er altså meir eit
veteran-mannskor! Sidan Rolf
Aardal sjølv vaks opp i USA,

hentar dei noko av repertoaret
sitt frå gospel-musikken. Men
syng elles ”litt av kvart”, har me
høyrt…
Me har også lokale solistar:
Både Inger Odland, Knut Inge
Røen og dottera hans, Linn
Borgny, vert med. Dessutan har
me eit lokalt prosjektkor med
orkester som skal opptre både
åleine og saman med solistane.
I tillegg skal dei hjelpa til ved
allsongen.
For dette er ikkje berre ein kveld
for å høyra andre syngja, men
like mykje ein kveld der me alle
syng i lag. Det vert mange ”gode
gamle” songar, som er lette å hiva
seg med på. Kom og ver med! Me
håpar på fullt hus for å få eit skikkeleg ”trøkk” i songen…

Ikkje noko kyrkjeblad?
Det har kome oss for øyra at
fleire som bur langs vegen frå
Tysse mot Fusa, ikkje fekk kyrkjeblad til jul i år. Nokon meiner
at dei som bur utover her, ikkje
får den uadresserte posten som
går til Samnanger, men den som
går til Fusa. Det høyrest rart ut,

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

og me får prøva å finna ut av det
med posten i god til før neste jul!
I mellomtida vil me seia at me
har nokre blad til overs her på
kyrkjekontoret. Så dei som vil
ha kyrkjebladet ”på etterskot”,
kan anten stikka innom for å få
seg eitt, eller ringja så skal me
senda så langt lageret rekk!

Vakt.prest:41 52 19 05

