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frå kyrkjeboka

Loppemarknad og auksjon

Døypte

Samnanger sokneråd skipar til stor loppemarknad
og auksjon til inntekt for
barne- og ungdomsarbeidet
i kyrkjelyden vår, slik som
babysong, småtrall, påskeog julevandring, tårnagentar,
kompis, konfirmantarbeid, kro
og soul x.
Mest alt me sel, er kome frå
dødsbu. Her er treningsapparat, møblar, tepper, lampar,
elektriske artiklar, kjøkenutstyr, steintøy, glas, pyntegjenstandar og bilete.
Du kan kjøpa det du treng
og kanskje litt som du ikkje
treng! Mat og kaffi må også
til.
Det vert ein innhaldsrik og
travel dag om du skal vera
med på alt som skjer. I tillegg
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til loppemarknaden, stiller
mange lag og personar med
ulike aktivitetar: Demonstrasjon av turmat, varm mat til
sals, natursti, fiskekonkurranse, leikarringen dansar,
musikklaget spelar, du kan
kjøpa bøker og sjå på treskograving.
Laurdag 23.april har du
sjansen til å oppleva alt dette
på Ytre Tysse.
Ein flott dag vert det anten
det regnar eller skin. Du lyt
venta til lysing i ein seinare
Samning for å få vita meir
om kvar det skjer og til kva
klokkeslett det skjer.
Sett berre av dagen!
Samnanger sokneråd
v/ Solvor Aadland

Velkomne til påskefeiring i kyrkja
Det er som vanleg gudstenester i begge kyrkjene våre i påskehelga. Palmesøndag med jubel på Haga, skirtorsdag same staden med solosong og kveldsmat etterpå. På Haga står påskevandrings-stasjonane oppe bak i kyrkja. På Ådland er det stille
gudsteneste langfredag med vakker bratsj-musikk, og høgtidsgudsteneste påskedag med blåsarar og solosong. Sjå lysing for
meir informasjon.

Frå Færøyane til Samnanger
Det er tysdagskveld og «Kro»
i kyrkja på Haga. Framfor
ungdommane – og nokre litt
eldre òg – står ein ung mann
og fortel om seg sjølv og trua
si. Det er stilt i kyrkja og dei
fleste lyttar interessert til det
han har å seia.
Han snakkar godt norsk, men
me kan høyra ein liten aksent
som tyder på at han ikkje er
«innfødd». Det er den nye
ungdomsarbeidaren vår, Niels
Petur Fagraberg frå Færøyane
som står der, og ved sida av
han står kona hans, Laila. Dei
er begge i 20-åra.
Etter kroa tek me dei til sides
for å få ein liten prat med dei.
Me lurer på kva som har fått
dei hit til Noreg.
Niels Petur fortel at han og

kona kom til Bergen for å gå
på «Veien» bibelskule, og der
gjekk dei skuleåret 2014 – 15.
Etter at skuleåret var slutt,
fekk dei spørsmål om dei ville
halda fram som miljøarbeidarar på skulen. Dei treivst godt
i Bergen og særleg på skulen,
så det sa dei ja til.
Linda er med og leier lovsongen og Niels Petur har
ymse oppgåver. Han støttar
og hjelper staben når dei
treng ei hand, han organiserer
turar og han leier eit såkalla
«bønehus», ei gruppe som på
ein særleg måte går inn i bøna
si verd.
Dessutan er dei begge ringjevikarar for heimesjukepleien i Bergen for å spe litt
på økonomien. Når dei no
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såg at Samnanger søkte etter
ein ungdomsarbeidar i ein
liten stilling, vart det til at
Niels Petur søkte – og fekk
stillinga.
Me bed Niels Petur fortelja
litt om bakgrunnen sin frå
Færøyane og om kva plass
kyrkje og kristenliv har der.
E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Han fortel at han er nummer to av tre søsken – ein
yngre bror og ei eldre søster - og at faren har eit
taxi-firma. På Færøyane
har ikkje kyrkja noko særleg ungdomsarbeid, - det
er gudstenestene som er
hovudsamlingsstaden. Det
mest aktive ungdomsarbeidet gjekk føre seg i
bedehusa. Sjølv var han
med i ungdomsarbeidet på
ei øy som heiter Vågøy.
Der samlast gjerne 5060 ungdommar om laurdagskveldane. Niels Petur
møtte Jesus som 14-åring
og var ivrig med i arbeidet,
men så måtte han reisa bort
for å få utdanning og kom
etter kvar bort frå Jesus og

trua på han. Han var ute på
«livet», men han fortel at han
heile tida visste kva som var
rett og gale. Visst hadde han
det gøy, men han var aldri
heilt lukkeleg likevel. Lukkeleg vart han først då han fekk
koma tilbake til Jesus og ta i
mot han på nytt.
No gler han seg til å verta
kjent med ungdommane i
Samnanger. Han har alt helst
på ein del og har så langt fått
eit positivt bilete av arbeidet
i kyrkjelyden vår. Sjølv om
kona ikkje har nokon stilling i
kyrkja, kjem ho til å vera med
mannen sin når ho kan.
Me ynskjer dei Guds signing
og lukke til!
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