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Träd inn i dansen!
Dansen for livet, - og for biskopen!

Jau, me veit godt at dei i Bibelen lovar Gud, ikkje berre med song, men også med spel og dans.
Me høyrer om mange instrument, både fløyte, pauker, lyre og harpe. Men me hadde kanskje
ikkje trudd at me i Os kyrkje skulle få oppleva å lova Gud med gamaldans, og at det skulle
vera ein så flott og så ”passande” ting å gjera! Om me ikkje nett hadde pauker og harper, så
hadde me både fele, trekkspel, klarinett, blokkfløyte, gitar og kontrabass! Og det var vakkert
og ”kännsligt” gjort som sikkert svenskane ville sagt. For dette var etter svensk oppskrift, gjort
med stil heilt frå arrangementa for kor og orkester, til tekstar og liturgi. Gudstenesta var ein
gledesfest frå ende til annan. Ein fest for sommaren og livet, - og ikkje minst ein fest for biskop
Hagesæther som var med på si siste gudsteneste som biskop i vårt prosti.
Korsang og dans i ei glad avskils-gudsteneste
Den 64. biskopen i Bjøgvin,
Ole D. Hagesæther, skal no verta pensjonist. Eller som han sa
det sjølv: ”Eg er no i ein overgang til noko nytt, som eg gler
meg til å smaka på.” - ”No skal
eg bu meg til den store festen,”
sa han vidare med himmel i smilet. ”Men dette er fest det og!
Eg er full av glede over denne
messa!”
I tala si nemnde han også ei
anna ugløymeleg gudsteneste
han hadde fått vera med på i
Bjørgvin: Ei gudsteneste laga av
utviklingshemma. Han snakka
om Jesus som sa til læresveinane sine at dei måtte verta som eit
barn for å koma inn i Guds rike.
Fordi dei er uskuldige? Eller
kanskje truskuldige? Nei, fordi
dei er hjelpelause og treng til
hjelp. Paulus seier også at Gud
valde seg ut det som er veikt.
Har han då avskrive visdomen?
Nei, dei som har fått visdom
skal bruka han. ”Men det vert
som om eg skulle prøva å skildra den vakre morgonstemninga
i Os med ei kuleråme. Det går
ikkje an å fanga sjøen, vinden
og blomane i ei kuleråme.” Vis-
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domen er som kuleråma. Det går
ikkje å finna Gud med den…
Han snakka vidare om menneska som prøver å reisa stigar mot
himmelen; Mange flotte byggverk, og nokon høgare enn andre,
- men ingen er i nærleiken av å
nå opp.. Men så kom Gud ned til
oss i staden! ”Omvend dykk, for
himmeriket er kome nær!” Ikkje
minst i gudstenesta er han her.
Og i nattverden. Det som er lite
– i det ligg Guds rike.
Seinare delte han ut nattverd,
som også høyrer heime i ei folkedansmesse. ”Vin och brød, Herrens död blir til liv før världen”,
syng me. Seinare takksemd: ”Ett
tack är att ge tilbaka det liv som
Gud en gång gav…” Messa vert
avslutta med ein svingande ”utpolka” ”Träd inn i dansen, i dansen for livet….” Den held fram
på kyrkjebakken til alle har fått
teke biskopen i handa til avskil,
og kanskje gjeve han nokre gode
ord?
Gode ord får han i alle fall på
kyrkjekaffien etter gudstenesta:
Han er raus, ein god sjelesørgjar,
tydeleg, han kan både halda ting
ihop og halda ting frå ein annan,
han er roleg (kunne gjerne fått

God og varm avskilstale frå biskopen.
Utdeling av nattverd høyrer også med.
Sokneprest i Fusa, Roar Strømme held kalken.
mellomnamnet ”Kyrre”..) Han
er ein stabbestein: ein som står
støtt og er til å stola på, han er
klok og nær og endå mykje til!
Me har friskt i minne biskopen
sine ord frå tala i kyrkja: ”Kva
har eg som eg ikkje har fått?”
Og : ”biskopen er eit heilt vanleg menneske, han når ikkje opp

med himmelstigen sin han heller!” Jau, er det nokon som tåler
ein time eller to med skryt, må
det vera den mannen!
Så kan me alltid håpa på å
treffa ”biskop emeritus” Hagesæther igjen som prestevikar i
ei gudsteneste ein eller annan
gong. For som austevollingane
sa det: preste-pensjonistar er ettertrakta vare. Dei treng slett ikkje slutta å vera prestar om dei
ikkje vil…

kyrkjekalenderen
Juni
Søn.15. kl.11.00 - Sætravika
Stemne NLM
Søn.22. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste m. nattverd
Tale v. Per Fimreite
Søn.29. kl.11.00 - Ådland
Gudsteneste m. nattverd

Juli

Døypte

Søn.13. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste m. nattverd

11.5 – Mira Liøen Tveiterås

Søn.27. kl.19.00 - Ådland
Kveldsgudsteneste
m.nattverd

August

10.5 – Miriam Espelid Hisdal
og Stein Birger Haga

Avlidne
23.5 – Morten Gåsdal
25.5 – Hermann Martin
Røsseland
27.5 – Hjørdis Hovland
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Søn.17. kl.18.00 - Haga
Gudsteneste m.nattverd
Avskilsgåva frå soknerådet i Samnanger var spesiallaga sokkar frå Safa, med ”Gå ut” og ”Fall
til ro” som sidetekstar. Ei populer gåve til ein
som slett ikkje ville ha fleire ting, men som bad
om gåver til ”Senter for livsmeistring” i staden.
Elles var mange samningar framme og helsa, for
Marit Aase helsa på vegne av ordførarane, og
Audun Aase for prestane. Så var soknerådsleiar
Alfred Bruvik framme og overrekte sokkane!
Ope:Tys-fre 10-14. Tlf:56 58 63 73

Søn.24. kl.11.00 - Ådland
Familiegudsteneste m. dåp
Blomsterpynta born var i spissen for inngangsprosesjonen. Etter gudstenesta poserer vesle Karoline
på kyrkjebakken, og let prestar og dansarar styra
på med sitt i bakgrunnen. (Foto over:Os kyrkjekont.)

Fax:56 58 65 01

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Søn.31. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste m. søndagsskule
Presentasjon av konfirmantane

Vakt.prest:41 52 19 05

