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frå kyrkjeboka

Kyrkjelydshelg
på Wallemtunet

Parkering
for kyrkjefolk

Ved storre arrangement i kyrkja
på Ådland, kan parkeringsplassen fort verta full. Det vanlege
er då å nytta sidekanten av vegen opp mot Stølen, og gjerne
også stå langs gamlevegen på
andre sida av hovudvegen.
Berre ikkje vegane vert sperra,
viser naboane stor forståing
for dette. Men me vil minna
om at det også er fleire parkeringsplassar ute ved den
nye gravplassen. Det er berre
nokre minuttar å gå til kyrkja
der i frå. Slepp av passasjerane
ved kyrkja og hald fram over
brua og opp til høgre. Der står
bilen trygt og ikkje i vegen for
nokon.

Døypte
20.11.16
Ingrid Kalvenes
04.12.16
Ingrid Haugsbø Fossmark
Sverre Strømmen Reknes
25.12.16
Sindre Odland
8.1.17
Felix Langeland Jørgensen
15.1.17
Lara Risnes Skår
22.01.17
Julia Bruvik
Lotte Foss Reistad
Sigurd Stene Kolle
5.2.17
Samuel Skår Foss
Thea Olivia Sjursen Våge
Vincent Øpstad-Gjerde
Linus Jørgensen Koldal
13.2.17
Mikkel Rune Døssland
Herfindal

Ja, det var sol og snø - skreing
på ski og akebrett - årets første
grilling, og mykje leik og kos.
For første gong reiste me på
kyrkjelydshelg om vinteren. Det
kunne vorte kald nordavind og
sludd, men slo til med skikkeleg
finver og små og store kosa seg
i sola.
Det var samlingar inne også,
og på søndagen hadde me
gudstenesteverkstad og snekra
saman ei gudsteneste. Her ser
de dei som var med og dramatiserte søndagens tekst. Det
var ein gong ein såmann (og ei
lita prinsesse) som var ute og
sådde. Noko fall på vegen- det
kom fuglane og åt opp, noko fall
mellom steinar - det visna bort,
noko fall i jorda - men ugraset
kom og køyvde det, men noko
fall i god jord og spirde opp! Her
var entusiasmen stor og såkorna
mange. Denne teksten kjem me
til å hugsa lenge!

Døde

Ny kyrkjeordning
2017 er eit merkeår i historia
til Den norske kyrkja. Det 500
år sidan Martin Luther formulerte dei 95 tesene mot avlatshandelen, noko som vart
starten på reformasjonen og
førde til omfattande endringar i kyrkje og samfunnsliv.
1. januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringa av
Den norske kyrkja sidan reformasjonen, eit tydeleg skilje mellom stat og kyrkje. No er ikkje
lenger biskopar, prostar og prestar embets- eller statstenestemenn. Kyrkjerådet og bispedømme-råda er ikkje lenger statlege
forvaltingsorgan. Kyrkjemøtet
har overteke mykje av den makta som tidlegare låg i statsforvaltinga, og er det øvste representative organet for det nye rettssubjektet, Den norske kyrkja.
Det siste hundreåret har staten
overført stadig nye ansvarsområde til organ for Den norske
kyrkja. I 1920 fekk me sokneråd, så følgde innføring av
bispedømeråd i 1933 . I 1934
vart Bispemøtet formalisert og i

1984 vart Kyrkjemøtet oppretta.
Ny kyrkjelov som mellom anna
regulerer tilhøvet mellom kommunen og sokna, kom i 1996 og
dei kyrkjelege fellesråda vart
oppretta. Dette var ei stor endring for kyrkja lokalt, og eit viktig steg i lausrivings-prosessen.
Grunnlovsendringane frå 21.
mai i 2012 fullfører lausrivinga
for kyrkja sentralt: Den norske
kyrkja er no eit sjølvstendig trussamfunn og eige rettssubjekt med
Kyrkjemøtet som øvste organ.
Prestar, biskopar, tilsette ved
bispedømmeråd og dei nasjonalkyrkjelege råda har vore embets- og statstenestemenn fram
til 1. januar 2017. Alle desse,
omkring 1600 tilsette, er frå og
med 1. januar overført til det
nasjonale rettssubjektet Den
norske kyrkja. Mykje arbeid har
vore lagt ned for å gjera denne
overgangen så smertefri som råd
for dei statstilsette. No står det
att å bestemma korleis kyrkja
sjølv vil organisera seg. Eit stort
fleirtal av fellesråda i Noreg, ynskjer slutt på dei to arbeidsgje-

varlinene i kyrkja – der prestane
og dei andre tilsette har kvar sine
arbeidsgjevarar og kvar sine sett
med avtaler dei skal fylgja. Dette
er prestefleirtalet ikkje samde i,
og her kan det fort verta mange
debattar før omorganisera får si
endelege form frå topp til botn!
Men kyrkjerådet presiserer
at kallet til kyrkja og kyrkja si
oppgåve overfor folk og land
vert vidareført. Me skal framleis fylla oppgåva som Norges
folkekyrkje. Grunnlova i paragraf 16 seier: Den norske kirke,
en evangelisk-luthersk kirke,
forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.
Endringane i grunnlova i 2012
og overdraging av verksemd frå
1. januar 2017 endrar vilkåra for
Den norske kyrkja, men verksemda til kyrkja og det lokale
kyrkjelege nærværet vert ikkje
endra. «Meir himmel på jorda»
er visjonen til den norske kyrkja. Gjennom ord og handling
skal me formidla Guds kjærleik
gjennom Jesus Kristus, like til
jordas ende!

(Kjelde og sitat: Kyrkjerådet si orientering om endringane 1. jan. 2017)
Kyrkjelydskontoret Ope: Man. tys.-tors. fre 10-14.

Tlf: 56 58 90 10

9.11.16 – Haldor Lie
11.11.16 – Jolanta Danuta
Andersen
18.11.16 – Atle Eivind
Østvik (Bergen)
8.12.16 – Harald Kvernes
16.12.16 – Leif Lønnebakken
19.12.16 – Georg Bernes
24.1.17 – Astrid Brigtsen
27.1.17 - Ove Henry Moss

Ny ungdomsarbeidar:
Julie Langeland Vevle, er tilsett
som ungdomsarbeidar i Samnanger sokn i 20% stilling. Ho tek
del i samlingar for ungdomar,
både for konfirmantar og andre,
og har hovudansvar for nokre
trusopplæringstiltak. Ho er også
med på nokre tiltak for dei største
borna. Ho tok til i stillinga i slutten av oktober i fjor, og me set
pris på det ho er og gjer mellom
ungdomane våre!

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

