På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Den

store valdagen

frå kyrkjeboka

Det er berre å merkja av datoen med ein gong: 14. september. Denne dagen kan du nemleg røysta ved tre val: Stortingsvalet, soknerådsvalet og bispedømerådsvalet. Her på kyrkjesida vil det naturleg nok handla om dei to siste.

Kvifor endringar?

Dei siste åra har valoppslutnaden ved soknerådsvala lege
på 4,2%. I ein freistnad på å få
fleire av dei 3,8 millionar statskyrkjemedlemene til å stemma,
gjer altså staten med Trond
Giske i spissen, fleire endringar i kyrkjevalet. Han snakkar
om ”demokratiseringsprosessen
i Den Norske Kyrkja”. Desse
endringane skal i fylgje ”kirken.no”, ”leggja grunnlaget for
ei grunnlovsendring i 2012, der
paragrafane som regulerer tilhøvet mellom Konge, stat og kyrkje vert endra.”

Kva endringar?

· Du kan røysta samtidig med
stortingsvalet, i eit lokale i nærleiken.
· Du kan røysta frå du er 15 år
(Tidlegare grense var 18 år)
· Det er auka bruk av direkteval
(Kanidatar til bispedømerådet
/kyrkjemøtet, vart tidlegare valde av soknerådsmedlemene. No
kan alle vera med og velja dei)
· Kandidatane vert valde for
berre to år. (Nytt val ved kommunevalet i 2011)

Kven kan stemma?

Alle kyrkjemedlemer over 15
år som er registrerte i folkeregisteret i Samnanger, kan stemma
her. Før valet vil det verta sendt
ut eit valkort, med informasjon
til alle med stemmerett. Mottek
du kortet utan å vera kyrkjemedlem, kan du returnera det og be
om at feilen verta retta. (Me veit
at det nye, sentrale kyrkjeregisteret ikkje har vore 100% rett.)

Døypte
15.02
Noah Hisdal Johannessen

Kven kan du stemma på?

Det vanlege her i Samnanger,
er at det er fleirtalsval, dvs. at det
berre er ei liste. Det er då høve til
å stryka og kumulera, slik at du
kan påverka kven som skal sitja
i soknerådet. Det er også høve
til å melda seg som interessert
til å stå på vallista. Kyrkja treng
engasjerte medlemer til å gje råd
og sitja i råd! Du må vera kyrkjemedlem over 18 år, og melda
deg i god tid før 15. mai.
Ynskjer du ei heilt ny liste til
soknerådet, får du med deg 10
likesinna, og stiller ei eiga liste.
Denne må vera kyrkjekontoret i
hende før 15. mai. Valet vil då gå
føre seg som høvetalsval, der dei
ulike listene får representantar i
høve til kor mange stemmer dei
får. (Meir om reglane for å stilla
liste, kan du lesa på ”kirken.no”,
under ”valg i kirken, ”regler og
veiledning” i brosjyren ”kyrkjevalet 2009” side 36.)
Sist me hadde denne typen val
hjå oss, var i Bertel Olai Botnevik si prestetid. Kanskje på
tide å prøva igjen? Då kan me
tenkja oss ein skikkeleg valkamp, der listene profilerer sine
standpunkt, står på stand utanfor
butikkane og skriv engasjerte
lesarinnlegg til kyrkjesida!
Godt val i vente!

Vigde
31.1
Monica Hammerseth
og Per-Jonny Tysseland

Den 8. februar hadde me vitjing av Astrid og Harald Fylling som
ma.delte med oss frå sine opplevingar med Bibelen i Mali.
Les meir på heimesidene våre: www.samnanger.kyrkja.no

Innhaldsrike helger
I slutten av i mars, er det
mykje som skjer i kyrkjelyden vår:

Kompishelg

Laur.21 – søn.22 på Tysse skule
Det vert kompishelg for 5. klasse på ungdomsskulen. Helga er
ein del av dåpsopplæringa i kyrkja, men er sjølvsagt open for
alle 5.klassingar som ynskjer å
ta del (og får lov heime.) Som
vanleg er helga full av aktivitetar og program, og vert avslutta
med gudstenesteverkstad og
deltaking på kompisgudstenesta
søndagen. Her er familiane til
”kompisane” særskild inviterte.

Konsert

Fredag 27. i kyrkja på Haga
Då får me høyra ”Visst skal
våren komme” med tekst av
Eyvind Skeie og musikk av
Sigvald Tveit. Sjølv om både
tekstforfattar og komponist er
norske, så har dette verket eit
preg av gresk folkemusikk. Ta
td. ”Snart gryr ein morgon”,
som sikkert mange kjenner frå
radioen. Me kan godt sjå for oss
ein glad, gresk ”rekkjedans” etter den… No vert det vel ikkje
nett dansing i kyrkja denne dagen, men song og musikk får me
i alle fall! Prosjektkoret er alt i
gong med å øva, og etter kvart
kjem det eit lite orkester til også.
Ja visst har nokon av oss høyrt
det før, men det er så lenge sidan
at det vert stas å høyra det att!

Kyrkjelydskontoret Ope:Tys-fre 10-14.

Tlf:56 58 63 73

Avlidne

Gjestar på bibeldagen

Fax:56 58 65 01

Påskeverkstad

8.2 – Jarle Haga
18.2 – Ingjald Reistad
22.2 – Gunvald Martin
		
Jørgensen

kyrkjekalenderen

Laurdag 28. i kyrkja på Haga

Mars

er det 6-åringane sin tur. (Dei
som fylte 6 i fjor) Då kan dei
koma og vera med på påskeverkstad, om føremiddagen. Der
får 6-åringane høyra påskeforteljingane og laga noko knytt
til desse. I tillegg vert det tid
til eit måltid og heilt sikkert til
mykje prat! Dette er ein del av
dåpsopplæringa i kyrkja, og invitasjonsbrev kjem til å koma til
alle dei døypte som var fødde i
2002. (Er de nytilflytta med 6åring som ikkje får brev, ta kontakt med kyrkjekontoret.)

Søn.1. kl.11.00- Ådland
Gudsteneste
m. nattverd

Prosten kjem

Søndag 29. i kyrkja på Ådland
kjem prosten og vert med oss på
ei gudsteneste. Ho heiter Margrethe Holmbo Askeland, og
starta som prost i Midthordland
prosti i fjor, (den første kvinnelege i heile Bjørgvin…) Ho har
vore innom oss før, og me gler
oss til å møta ho att. Så håpar me
at mange møter opp, så prosten
kan få helsa skikkeleg på kyrkjelyden vår!

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Søn.8. kl.18.00 - Haga
Lek gudsteneste
Liturg: Inge Aasgaard
Tale v. Anlaug Røen Hauge
Søndagsskule
Fre.13. kl.19.30
Husmøte
For stad: sjå lysing /heimesider
Søn.15. kl.11.00 - Ådland
Familiegudsteneste
m. dåp
Lau.21.–søn-22. – Tysse skule
Kompis-helg
for 5.klasse
Søn.22. kl.16.00 - Haga
Kompis-gudsteneste
Fre.27. kl.19.00 - Haga
Konsert
”Visst skal våren komme”
Laur.28.kl.10-15.00 – Haga
Påskeverkstad
for 6-åringane
Søn.29. kl.11.00 - Ådland
Gudsteneste
m. nattverd

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.
Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

