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17.mai
For fyrste gong i år var
det gudsteneste på Haga på
17.mai. Nokon stussar på at
det ikkje skal vera gudsteneste
på Ådland på ein slik dag, for
festgudstenester vert vanlegvis haldne i den gamle kyrkja.
Difor har me vald å skriva litt
om dette på kyrkjesida.
17. mai-gudstenesta har vore
knytt opp mot kransnedlegging ved minnesteinen på kyrkjegarden, og 17. mai-toget
i Nordbygda. Tidlegare var
gudstenesta kl. 11 og med tilhøyrande feiring i Nordbygda
etterpå. Den store endringa
kom då det vart fellesfeiring
for alle skuleborn på Gjerde.
Ei gudsteneste kl. 11 ville
då kollidera med andakt på
Samnangerheimen og fellesprogram elles. Dessutan hadde
Nordbygda flytta si feiring til
ettermiddagen og ville gjerne
byrja med kransnedlegging
då. I 2011 vart gudstenesta
flytta til kl. 15.00 og seinare
15.15. Det viste seg likevel

at skulle du nå gudstenesta,
måtte du gå før feiringa på
Gjerde var slutt. Frammøtet
gjekk ned, og i fjor var det
berre 26 som tok del.
Soknerådet meinte at det var
på tide å prøva noko nytt. Dei
ynskjer at 17.mai-gudstenesta
skal vera ei familiegudsteneste, som også er lett å ta
born med på. Å ta borna bort
frå feiringa på Gjerde midt på
dagen, og få dei med på å feira
gudsteneste når dei kanskje
er både trøytte og «hypre», er
ikkje ideelt. Då er det betre å
starta dagen med gudsteneste,
og så kunna gå rett til Samnangerheimen for å ta del der
etterpå. For at det ikkje skulle
verta «kollisjonar», måtte då
gudstenesta ta til kl. kl. 10.
Dette er heller ikkje ideelt på
ein dag då alle skal i finstasen
først. Med 41 frammøtte, vart
denne gudstenesta ein fin start
på dagen for dei som tok del.
Og kanskje det kan verta ein
del av 17.-maitradisjonen i

Ådland eller
Kva heiter kyrkja på Ådland?
Heiter ho Ådland kyrkje, eller
Samnanger kyrkje? I dei aller
eldste nedteikningane frå 13og 14.hundretalet, finn me at
dei nyttar variantar av Ådland
når dei talar om soknet vårt:
«Årlands kirkjusokn i Samnangri» «Arlanda kirkiosokn»
og «Samnanger i Arlandz
sokn». Soknet har fått namn
etter kyrkja, som på den tida
tydelegvis var Årland i ulike
variantar. Me veit at frå 15hundretalet gjekk dei over til
å skriva Ådland med d, og at
det no er den offisielle namneforma på staden. (Årland kom
inn som namneform på nytt,
når posten gav oss adressa
«5658 Årland», men det får
me halda utanfor.)
Men så kom me i prestegjeld
saman med fleire Bjørnefjordskommunar, og me ser at td.
Os i 1885 nyttar «Samnanger
Annekskirke». I 1930 skriv
bygdebokforfattar Nils Lauvskar «Samnanger kyrkje» under biletet i bygdeboka, men

nyttar både «Ådlandskyrkja»
og «Samnangerkyrkja» i teksten seinare. I avisa Dagen i
1951 stod det «Aarland kyrkje
var 100 år…..» I 1967 stod
det i programmet for bispevisitasen: «Ådland kyrkje» og i
1976 stod det i kyrkjebladet:
«Ådland kyrkje 125 år».
Sokneprest Audun Aase,
nytta konsekvent Samnanger
kyrkje, og sa at hovudkyrkja i
soknet skal ha namn etter soknet, så no er kyrkja registrert
som «Samnanger kyrkje» både
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Samnanger å starta dagen med
festgudsteneste i kyrkja for
både små og store?
Men først må det nok evaluerast og diskuterast på nytt.
At det var ferre folk på kransnedlegginga i år, er også noko
som må takast med i bildet.
Ver du sikker, 17.mai-gudste-

nesta kjem opp at på agendaen
når vårprogrammet for 2017
skal bestemmast i soknerådet.
Kom gjerne med kommentarar og innspel alt no, både de
som sit i 17.mai-kommiteane
og folk flest.

Samnanger?
her og der. Men for samningar
flest har det vore naturleg å
bruka Ådlands-namnet på
kyrkja, og særleg no når det er
to kyrkjer i bygda. Tidlegare
kunne ein berre seia «kyrkja»,
men no nyttar ein namna for
å skilja dei åt. Når gravferdsbyråa nyttar det offisielle
namnet: «Samnanger kyrkje»
i lysingar, hender det me får
telefonar til kyrkjekontoret for
å høyra kva kyrkje det er som
heiter det.
Når nokon i kyrkjestyret
fremja ynskje om å gje kyrkja
attende Ådlandsnamnet, tok
me kontakt med bispedømekontoret. I kyrkjelova §2 står
det at «kongen» bestemmer
namn på kyrkjene. Dette er
delegert til bispedømerådet.
Verken me eller dei på bispedømekontoret har funne noko
søknadspapir eller vedtak som
seier at kyrkja heiter Samnanger kyrkje. Dei seier også
at sidan ingen av kyrkjene er
definert som kapell, er ikkje ei
av kyrkjene meir soknekyrkje

enn den andre.
Med bakgrunn i både historikk og praktisk bruk, har kyrkjestyret difor gjort vedtak om
å nytta Ådland som offisielt
namn på kyrkja. Sidan ikkje
Samnanger-namnet er godkjend hjå bispedømet, treng
ikkje saka handsamast der.

frå kyrkjeboka
Døypte
10.04.
- Oskar Tømmerbakk Erstad
- Olea Caspara Aadland
Morskogen
17.04.
- Odin Nytveit
- Sebastian Nytveit
15.05.
- Iver Erstad
- Isabelle Haukås Øystese
- Olivia Kolle Flo
- Henrik Hovland-Gunnar
- Elsa Fanebust (Undredal
Stavkyrkje)

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Kyrkjeleg
flaggstong
I hagen ved prestebustaden er
det ei flaggstong. Heilt sidan
prestekontoret var i prestebustaden, har denne stonga
vore brukt som ei «kyrkjeleg
flaggstong» der det har vore
flagga ved alle gravferder i tillegg til kyrkjelege flaggdagar.
No er prestebustaden ein privat bustad. Prestane har ikkje
buplikt lenger, og prestefamilien leigar denne kommunale
bustaden på vanleg vis. Det er
ei privat flaggstong i ein privat
hage. Kyrkjestyret meiner difor at det er meir naturleg å ha
ei flaggstong utanfor kyrkja
på Ådland, der dei kyrkjelege
merkedagane kan markerast,
og der det også kan flaggast
ved gravferder. Så neste 17.mai kan flagget vaia utanfor
kyrkja også!

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

