På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Kyrkja, eit kommunehus?
På kyrkjekaffien etter jubileumsgudstenesta på søndag, fekk
me høyra både kyrkje- og kommunehistorie. Eit utdrag frå dette,
kan du lesa her:
”Heilag er den stille bygdi, alle
vegar fører til kyrkja. Og livet
samlar seg der og vert vigt; Og
helg og høgtid legg seg yver
land og leid frå det kvite altar
og det heilage staup. Og klokkune signar og syng, og på jordi
er det fred og soning for sorg og
syndir.”
Dette skreiv Arne Garborg,
diktaren som var fødd det året
kyrkja vår på Ådland var bygd.
1851 ”Alle vegar fører til kyrkja.
Livet samlar seg der.” Og slik
hadde det vore lenge. Kyrkja var
sentrum i bygda. Det var der du
gjekk for å treffa folk. Alle som
kunne, kom til kyrkje når det var
preikesundag. På kyrkjebakken
kunne du få høyra nytt, treffa
aktuelle kjærasteemne, eller du
kunne gjera småhandel.
Handelsstad og
kunngjeringsplass
Det gjekk lenge før det kom butikkar i Samnanger. Så seint som
i 1860 fekk ein som ville starta
butikk på Haga avslag då det var
”tvende landhaldlere i Fuse”.
Så mykje småhandel føregjekk
på kyrkjebakken, dei kunne vel
ikkje hefta seg med å ta båten til
Fusa, slik i tide og utide. Til og
med brennevinshandelen gjekk
tidlegare føre seg på kyrkjebakken, eller nede ved Kyrkjeneset,

frå kyrkjeboka

Døypte
03.06 – Tobias Andersen
Fossdal- Vanja Kristine Maria
Langeland
- Emma Urfjell

Vigde
02.06
– Rikke Gjerde og
Svein Erik Reistad
- Liv Berit Kvernes Khadoor
og Erik Kornelius Befring

Avlidne
15.06 - Olga Våge

Kyrkjelydskontoret

noko prestane skrifteg sende klager på på 1700talet. Det vart så
mykje fyll, uro og slagsmål ut av
det, sa dei! Og laga du så mykje
bråk at det vart ei straffesak ut av
det, vart dette også kunngjort på
kyrkjebakken, for der vart viktige
saker kunngjorde av lensmannen.
Han les også opp namnet på dei
som hadde fått post, og leverte
breva ut til rette vedkomande.
Første veg
Den første køyrevegen i Samnanger gjekk også til kyrkja.
Presten budde i Os, og kom som
oftast i båt til Samnanger. Men
når det låg meinsis (is som ikkje
bar folk) på fjorden, vart det i
verste fall messefall. Difor laga
dei på byrjinga av 1850 talet ein
veg frå Hellenaustet det det oftas
var isfritt, gjennom Kvernesmarka til Ådland. No kunne dei
køyra presten med hest og slede
resten av vegen. Og som de nok
alle veit, heiter veien Prestaveien
den dag i dag.
Sosialkontor
Kyrkja fungerte ikkje berre
so sosialt treffpunkt, men også
som sosialkontor. I kyrkja var
det ei eiga bøsse som gjekk
til dei fattige, ein fattigkasse
bokstavleg tala. (Denne heng
framleis på veggen i koret.) I
denne la kyrkjefolket pengar t.d.
når dei gjekk til altars. Det var
reglar for kor mykje dei skulle
gje ved ulike høve. Dessutan
var det sagt at pengegåver ”ved
inngangskoners
innledning”
(fyrste gong ei kone var
i kyrkja etter ein fødsel)
og ved brurevigsler også
skulle vera til ”fattigvæsnes
disposisjon”.
”Fattigvæsnet”
styrde presten med. Han leia
ein fattigkommisjon som hadde
lensmannen og hans hjelpesmenn
som faste medlemmer. Då
formannskapslova kom i 1837,
kom fattigstellet inn under
heradstyret. Men den nye
fattigkommisjonen skulle også
leiast av presten heilt fram til
1863, då ei ny lov kom. No skulle
det veljast leiar. Men kjenner eg

God ferie!
Soknepresten har byrja på sin
ferie. Det er for det meste Per
Fimreite som vikarierer for han,
men på gudstenesta 15. juli, får
me Roar Strømme som er prest
i Fusa, til å vera med oss.
Ope:Tys-fre 10-14. Tlf:56 58 63 73

dei rett, valde dei sikkert presten
i minst 20 år til…
I 1870 bestemte heradstyret at
gåver til fattigkassen skulle vera
frivillige. Det var då spikra opp
to bøsser ved inngangsdørene
i kyrkja vår, som var til slik
”frivillig fattigpleie”, og dei
hang der like til oppussinga for
6 år sidan.
Skulekontor
Så var det skulen - for den var
også ei slik ”kyrkjegreie”. Det
byrja med at kong Kristian den
6. bestemte at alle skulle undervisast i tre månader før dei vart
konfirmerte. Dette var i 1736.
Undervisninga skulle gje ”sann
gudsfrykt og kristelig klokskap”.
Til å byrja med tok presten seg av
undervisninga sjølv, men så vart
det meir vanleg å setja klokkaren
til noko av det. Sidan kom dei
tilsette lærarane. Og ein av dei
hadde også jobben som klokkar.
Denne tradisjonen held seg faktisk heilt fram til vår tid. Så vidt
eg veit, var underteikna den første klokkaren i bygda som ikkje
var lærar. Og dessutan dame…..
Men i alle fall- presten hadde
overoppsyn med undervisninga
og var sjølvskriven leiar skulekommisjonen heilt fram til 1889
då den nye skulelova kom. Den
om folkeskulen, - ”ein skule av
folket og for folket”. Skulestyret
vart oppretta. Men kven valde

På grunn av ferieavvikling, vil
det ikkje vera folk på kyrkjekontoret til ei kvar tid. Men i
alle fall om onsdagane, er det
folk på kontoret gjennom heile
sumaren. Telefonsvararen vil
fortelja kor du skal venda deg,
om du treng ”akutt hjelp” når
det ikkje er nokon på kontoret.
Fax:56 58 65 01

dei til leiar, trur du ? Jau, det var
sjølvsagt presten. Her hjå oss sat
han med leiinga i skulestyret heilt
fram til 1915.
Kommunestyre
Og til slutt - kommunestyret.
For hundre år sidan vart me
eigen kommune, med eige kommunestyre eller eige herad med
eige heradstyre, som dei sa før.
Men alt i 1868 skilde soknestyra
i dei to sokna Os og Samnanger
lag. Og på den tida var det ikkje
eigne soknerådsval, soknestyret i
Samnanger var dei av heradstyrerepresentantane som høyrde
heime i bygda vår. Slik hadde det
seg at soknestyret vart eit slags
”prøve-heradstyre” her i bygda.
Og samningane såg sitt snitt til å
bestemme både eitt og hitt i soknestyret når ikkje osingane kunne
blanda seg inn. I 1871 såg til dømes ikkje heradstyret seg råd til å
ha ei jordmor i Samnanger. Men
då slo soknestyret til og løyvde
midlar frå eigen kasse til jordmor.
Det tok rett nok ti år før dei fekk
tak i ei, men like vel…
Så dei som har lurt på kvifor
me skal snakka om kyrkja
når det er kommunejubileum:
Det er ingen ting som er meir
høveleg, det er rett og slett heilt
på sin plass! For før kommuneadministrasjonen i Samnanger
vart til, var kyrkja ikkje berre

det åndelege sentrum i bygda,
men også det verdslege eller administrative om du vil. Ho var
rett og slett det første kommunehuset i bygda! Handelsstad postkontor – lensmannskontor
(i alle fall PR-delen)– skulekontor – sosialkontor . Det var til
kyrkja eller presten du måtte
venda deg!
Så fekk møtelyden høyra om
korleis stoda var i kommunen i
1907, og fekk i tanken vera med
til kyrkjes for 100 år sidan. Men
det er det ikkje plass til å gjera
her...
Britt Haukanes

kyrkjekalenderen

Juni
Søn.24. kl.18.00 - Haga
Gudsteneste m. nattverd

Juli
Søn.1. kl.11.00
Stemne i Sætervika
Søn.15. kl.19.00 – Ådland
Gudsteneste m. nattverd
Søn.29. kl.11.00 – Haga
Gudsteneste m. nattverd

August
Søn.5. kl.11.00 – Ådland
Gudsteneste m. nattverd

Ny medarbeidar
Det var tre søkjarar til den nye
trusopplæringsstillinga i kyrkja.
Tilsetjingsprosessen er i gong, og
me håpar på å ha den nye medarbeidaren på plass til hausten.

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Søn.19. kl.18.00 – Haga
Gudsteneste m. nattverd og
søndagsskule
Søn.26. kl.11.00 – Ådland
Familiegudsteneste m. dåp

Vakt.prest:41 52 19 05

