På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

frå kyrkjeboka

Stemna ved Nordviksæter
Døypte
24.4 - Olivia Sofie Tvedterås
- Liva Foss Skår
30.4 - Marita Bettum Gundersen
22.5 - Karoline Lid Moe
29.5 - Alva Erstad Oldervoll
5.6 - Henrik Andersen Fossdal
- Nora Liøen Tveiterås
12.6 - Benjamin Myking Kjøde

Døde

I over 100 år har samningar og vaksdalingar hatt stemne ved Fitjavatnet. Det er mange trufaste stemnedeltakarar som tykkjer dette er
noko dei ikkje kan gå glipp av. Men ekstra kjekt var det i år å sjå nye
fjes på sætervollen, og at så mange hadde teke borna med til fjells.
Det lovar godt for komande stemnetider! Omlag 95 personar var
samla til gudsteneste og til nistemat på sætervollen etterpå.
Og for ungane er det alltid noko å finna på. Har ein ikkje fiskestong
med, er elva ein fin leikeplass. Det tykkjer i alle fall Bendik, Mathias
og dei andre borna på biletet til venstre....

Fjerning av gravsteinar
Det er mange graver på kyrkjegarden som ikkje er festa.
(Betalt festeavgift for.) Nokre er
for gamle, andre har pårørande
gjeve melding om at dei ikkje
ynskjer festa lenger.
Som det har vore skrive i brev
til pårørande, skal steinane på
desse gravene fjernast. Om pårørande ikkje ynskjer å gjera det
sjølv, vert det gjort av dei tilsette
på kyrkjegarden. Det vil også i
sommar verta gjort slikt arbeid
på kyrkjegarden vår.
Kan me så vera heit sikra på at
det ikkje vert fjerna steinar som
nokon vil ha?
Alle steinane som vert fjerna, har
anten dei pårørande sjølv gjeve
melding om ikkje skal festast
lenger, eller pårørande har fått
brev om at steinane skal fjernast.

Men, - det hender me skriv brev
til pårørande som takkar nei til
feste utan å snakka med resten
av slekta eller fylla ut rubrikken
for andre pårørande kyrkjekontoret kan ta kontakt med. (Og
nokre graver finst det ingen nære
pårørande til. Då vert det gjerne
sett ut skilt på grava, for å koma
i kontakt med dei som evt. ser til
dei. Men kanskje der nokon me
ikkje har nådd?)
Så om det skulle vera nokon
som har ei grav dei ynskjer å
ha, men som det ikkje er betalt
festeavgift for, må dei ta kontakt
med kyrkjekontoret. (tlf. 56 58
90 10) NB! Gravene er freda til
dei er 25 år gamle, så først etter
det, treng ein betala festeavgift
for dei.
B.H.

Bruk av senkeapparat
Ein har fått spørsmål om kvifor
det ikkje blir brukt senkeapparat
på kyrkjegarden i Samnanger.
Me har senkeapparat, men det
har ikkje vore i bruk på mange
år.
Psykologar, prestar og andre
fagpersonar som møter pårørande i sorg i samband med dødsfall
tilrår at me ikkje bruker senkeapparat. Dei tilrår i staden at ein
bruker tau. Dette blir grunngitt
med at ein ser det som viktig at
kista blir senka heilt ned i grava.
På denne måten kjem kista, eller
den døde om ein vil, på plass før
dei pårørande forlet grava. Ved
bruk av senkeapparat blir kista
ofte ståande halvvegs nedsenka,
og pårørande forlet grava før
kista er komen på plass. Sagt
på ein annan måte: Ved heil

VER MED PÅ TEATERTUR! - ”Ordet” av Kaj Munk
Samnanger kyrkjelyd har reservert 30 billettar til framsyninga
fredag 30. september kl 19.00.
Billettane kostar normalt kr 260.
Med grupperabatt (om me vert
meir enn 15 stk.) vert prisen kr
200 pr. billett.
Kaj Munk var prest i Danmark
og blei særleg kjent under krigen som ein markert motstands-

mann. ”Ordet” er skrive i 1925,
og er det mest kjente stykket
hans. Det er eit stykke om tru
og tvil, - om plutseleg død og
den maktesløysa dei fleste vil
kjenna på i møte med ein slik
død, men og eit stykke om barn
og om håp. ”Ordet” er pensum
for elevar i den danske folkeskulen, og det seier oss noko om
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kva for litterært format det her
er snakk om.
Vil du vera med den 30.september, gje tilbakemelding innan
fredag 1. juli til kyrkjekontoret
på telefon 56 58 90 10, eller epost: post@samnanger.kyrkja.no
Meld dykk på, folkens – dette
vert ei flott kulturoppleving!

nedsenking er det den døde som
forlet oss, og ikkje vi som forlet
den døde.
I tillegg er det positivt for pårørande å få vera med reint praktisk med å senka kista i grava.
Praktiske oppgåver gjer at ein
får vera ein del av det som skjer.
Dette lettar sorgarbeidet.
Tekniske innretningar kan skapa
større avstand til det som skjer,
medan praktiske løysingar gjer
at ein kjem nærare.
I Samnanger har ein i tillegg erfaring med at mekanikken i senkeapparatet har svikta. Det har
oppstått situasjonar i samband
med gravferd som ein ikkje ønskjer å oppleva igjen. Uhell kan
også skje i samband med bruk av
tau. Dette er difor ikkje hovudgrunnen til at me bruker tau.
Olav Aarvik,
dagleg leiar på kyrkjekontoret

28.4 – Klara Mathilde Skår
11.5 – Anna Paulina Tysseland
16.5 – Kåre Holmefjord
11.5 – Anna Paulina Tysseland
24.5 – Malvin Trengereid

kyrkjekalenderen
Juni

Gudsteneste
Søn.26. kl. 11.00 - Haga
Dåp - nattverd

Juli

Gudsteneste
Søn.3. kl.11.oo - Ådland
v. prost Margrethe H. Askeland
Dåp - Nattverd
			
Kveldsgudsteneste
Søn.24. kl.19.00 - Haga
v. spr. Anne Marie Sandve
Nattverd

August

Gudsteneste
Søn. 7. kl.11.00 - Ådland
Nattverd
Gudsteneste
Søn.14. kl.18.00 - Haga
Nattverd
Familiegudsteneste
Søn.21. kl.11.00 - Ådland
Dåp

BØNERINGEN er her for deg.
Står noko på, så ring Audun
Aase på tlf. 41 52 19 05
Vil du vera med i bøneringen,
ring det same nummeret.

Samnanger kyrkjelyd
Fax:56 58 90 11

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

