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Inspirerande på Os
Halvor Nordhaug, den nye biskopen vår, har reist rundt på ”stiftsturné”, for å helsa på alle dei ulike prostia sine og for å gje dei nye
sokneråda inspirasjon til å ta fatt på arbeidet.
Her til Midthordland prosti
kom han laurdag 23. januar
– kom og var ”intenst til stede”
som han sjølv sa då han orsaka
at han måtte reisa så tidleg.
Med utgangspunkt i eit ”treeinings-ikon” frå 1400-talet, fekk
me ein liten bibeltime om Guds
vesen som altså er delt i tre. Biskopen peika på at medan ”Allah” herskar i einsam majestet,
er vår Gud alltid treeining. For
sidan Gud er kjærleik i sitt vesen, kan han ikkje vera berre ein.
Kjærleik er ein relasjon mellom
fleire, og krev alltid meir enn
ein! Gud er kjærleik og fellesskap, det er den djupaste kristne

sanninga. Me ser og Den Heilage Ande, som er skikkelsen til
høgre på Ikonet, peikar på den
ledige plassen ved bordet. Meininga med livet, sier Nordhaug,
er å finna sin plass i Guds fellesskap, å få Kristus med seg, og i
seg. Får Kristus vinna rom i oss,
då vert det godt. Då vert og våre
fellesskap ein god plass å vera.
Me som kristne har også til
oppgåve å peika på den ledige
plassen ved bordet. Og her går
biskopen vidare til soknerådet,
og deira arbeidsoppgåver. Etterpå snakka han om Peter, som
meinte at Jesus burde gå vekk
frå han, sidan han var slik ein

Jau visst er han travel! Men tid til å prata litt har han likevel..
Her med ein av Samnangerepresentantane, Hilde Aarvik..

Døypte
06.12.09
Kevin Bergstrøm Gjelsvik
12.12.09
Jonas Fossdal Kolle
24.01.10
Elias Gjerde Hovde
Kevin Frøland Nilsen
Noah Raae Lønnebakken
Jens Imre Gangstø-Nordbø

Avlidne

”Saman vil me æra den treeinige Gud ved å
- forkynna Kristus, byggja kyrkjelydar, fremja rettferd”.
Dette er Bjørgvin biskop og bispedømeråd sin nye visjon. For å presentera den, nyttar biskopen dette ikonet av Rublev, laga på 1400-talet.
syndig mann. Likevel valde Jesus nett opp Peter som leiar for
dei første Kristne. Han sa at dei
skulle gå til heile verda med den
gode bodskapen, og det klarte
dei å få til. Ikkje fordi dei ikkje
var syndige, men fordi dei gjorde som Jesus hadde sagt. Denne
stafettpinnen har gått frå Peter
og heilt fram til oss! ”Ikkje miss
pinnen! For då sluttar løpet” var
den siste formaninga biskopen
gav medarbeidarane sine i Midthordland, før han hasta vidare til
nye oppgåver.
Andre dyktige ”inspiratørar”
tok over resten av føremiddagen. Astrid Fylling snakka om
trusopplæring. Ho hadde både
gode råd til oppstart av slikt ar-

beid, og ikkje minst evna til å få
fram kor viktig dette arbeidet er,
og kor stort det er å vera med
på! Ho snakka om kor viktig det
var å få alle med, for dåpsopplæringa er for alle døypte. Og ho
snakka om samarbeid med andre lag, organisasjonar og med
foreldre. ”Barn og unge treng
nokre ytre ting som kan halda
trua på plass,” seier ho. Og det
kan me vera med å gje dei!
Etter eit skikkeleg betasupemåltid, var det tid for ulike seminar.
Om trusopplæring og misjon,
kyrkjelyd for alle, grøne kyrkjelydar og om gudstenesta. Så
sokneråd og tilsette fekk nok å ta
med seg heim etter fem innhaldsrike og inspirerande timar på Os.

Ny prestebustad på Haga
Bygdefolk som reiser forbi
Haga kan ikkje ha unngått å
leggja merke til det som manglar på haugen ovanfor kyrkja!
I over 50 år har den store, kvite
prestebustaden stått der, lenge
før det var påtenkt noka kyrkje på tomten nedanfor. Men
i desember vart han riven, og
no er det berre ein fin, flat tomt
på staden. Kjellaren ligg under
stein, og tomten er klar til å ta
imot eit nytt bygg. Mange undra
seg litt over kvifor ein måtte gå
så drastisk til verks, men kommunen sine konsulentar sa at det
vart ein god del dyrare å restaurera enn å byggja nytt. Huset frå
1954, var ikkje isolert, kjellaren
var fuktig med sprekker i muren
og det måtte gjerast store forbetringar ute og inne for å få huset
opp på den standaren som var
ynskjeleg. Med ein prisforskjell
på ca. ein halv million, bestemte

altså kommunestyret seg for å
satsa på ny prestebustad.
På teikninga over, ser me korleis den nye bustaden kjem til å
ta seg ut. Huset vil halda ein stil
som går saman med kyrkja nedanfor. Det vil ha to etasjar berre
på delar av bygget og altså ingen
kjellar under, så det vil ikkje raga
i landskapet på same måten som
det gamle. Men likevel har arkitekten tenkt at litt av uttrykket
frå den gamle bustaden, skal vidareførast i den nye. Samstundes
skal det vera både ”tidlaust, tidsrigtig og funksjonelt.” Garasjen
vert ein del av huset, og ikkje eit
sjølvstendig bygg som tidlegare.
Huset fylgjer sjølvsagt kravet til
”livsløpsstandard” som gjeld for
kommunale bygg. I tillegg måtte
ein også ta omsyn til dei krava
som presteforeininga stiller til
prestebustader. Ein prest har buplikt i prestebustaden, og difor
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16.11.09 – Svein Arne Nilsen
24.11.09 – Kristina Nilsine
Haugen
05.12.09 – Aslak Storli
11.12.09 – Margit Hammersland
20.12.09 – Sverre Tveiterås
21.12.09 – Gudrun Kvernes
15.01.10 – Solveig Svensdal

kyrkjekalenderen
Januar
Søn.31. kl.11.00 – Haga

Fellessamling/ gudsteneste
på bibeldagen
Tale v. Asbjørn Ystebø
Nattverd Kyrkjekaffi

Februar
Søn.7. kl.11.00 – Ådland

Gudsteneste
m. nattverd

Søn.14. kl.18.00 - Haga

Lek gudsteneste

fastelavnssøndag
Tale v. Øyvind Haga
Søndagsskule for borna.
Kyrkjekaffi m. bollar
Fre.19. kl.19.00 - Haga

Kyrkjelydsfest

Per Fimreite vert med
Søn.21. kl.11.00 – Ådland

Familiegudsteneste
Dåp

Søn.21. kl.18.00 - Haga

Storsamling

Ungdom tek del
Kafé etterpå
Søn.28. kl.11.00 - Haga
må huset høva både for små og
store familiar. Dei set altså krav
til kor stort huset skal vera, men
også til kva type rom huset skal
ha, td. skal det vera eit kontor
for presten.
Det var Vestlandshus som fekk
tilslag på sitt bygg-tilbod. Så
når Odland / Eikeland har fått
grunnmuren på plass, vil dei
ta til med bygginga. Om veret
Fax:56 58 90 11

heldt vil me alt i februar kunna
sjå huset byrja reisa seg. Det
skal i alle fall vera innflyttingsklart i midten av oktober.
I mellomtida er prestefamilien
”i eksil” høgt oppe på Lønnebakken. Heilt enkelt har det nok
ikkje vore å sjå heimen sin verta
”utsletta” på ein slik måte. Men
me håpar at den nye bustaden
skal verta ein god stad å koma

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Gudsteneste

Nattverd.
Søndagsskule for borna
inn i neste haust. (Iskalde golv
og utette veggar vil i alle fall
ikkje vera noko problem lenger!) Og me som fer forbi Haga,
gler oss til å få fylt ”holet” som
gaper på haugen. Det skal verta
spanande å sjå kva som reiser
seg der..

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

