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Strøyming av gudsteneste
På grunn av korona-situasjonen, har kyrkja i Samnanger kjøpt inn utstyr til å strøyma gudstenestene
når det ikkje er lov å vere så mange i kyrkja eller
når alt er stengt ned. 21. februar vart gudstenesta i
Haga kyrkje direkte-strøyma. Det var fyrste gong
me brukte utstyret, så det var spanande å sjå korleis det blei, men det meste gjekk etter planen. (Me
fekk god hjelp av EA-studio.) Det var lov å vere
10 stk. på denne gudstenesta, så nokre få fekk lov å
vere med ”live”. Gudstenestene som vert strøyma
vert lagt ut på heimesida og Facebook-sida til kyrkja.
No er det lov å vere 100 stk. samla i kyrkja, om
alle sit på fast tilviste plassar. Men reglane seier at
om me skal syngja, må me halda 2 meters avstand,
så då er det likevel berre plass til 50-70 stk.
Soknerådet vil diskutera om me skal strøyma nokre av gudstenestene sjølv om det no er lov å møta
for fleire. Ikkje alle tør seg i kyrkja no i koronatida, så det kan t.d. verta aktuelt å strøyma nokre
av gudstenestene i påska. Følg med i Samningen
eller på heimesidene/ facebook-sidene våre.

Frå kyrkjeboka
Døypte
4.10.20.
- Vilma Fossdal Moe
- Teon Dagg Grønsdal
- Emely Stella Frampton
Borge
22.11.20.
Olivia Røen Ulland
21.02.21.
Ella Aldal Andreassen

Døde
Slik såg det ut på ”strøyme-gudstenesta” på Haga. Lite folk og mykje leidningar!

Trefelling
ved kyrkja
på Haga
Kyrkja på Haga har vore omkransa
av nokre svære tre som kunne øydeleggja både kyrkjetak og linjer om
vinden hadde teke dei.
No har ein velvillig grunneigar og
eit firma hjelpt oss med å reinska
opp i liene. På bildet ser me den store kranen med sag og tømmerklype,
ta deler av ein svær hegg med seg
ned på bakken.
No står det att noko flising og å ta
seg av veden. Betre utsyn frå Hagabakkane får me med på kjøpet!

24.11.20.
Solveig Audhild Sørensen
27.11.20.
Anna Jorunn Holmefjord
04.12.20.
Gerd Margrete Waage
08.12.20.
Svein Egil Edvardsen
13.12.20.
Margot Kvernes Boge
22.12.20.
Helga Hisdal
29.12.20.
Julie Kristina Steinsland
06.02.21.
Håkon Mjelde
05.01.21.
Ole Hisdal
13.02.21.
Astrid Foss
25.02.21.
Harry Foss

Oppstart
Tysdag 15.mars starta strikke-kafeen opp att, og mange strikke-glade
damer kunne endeleg samlast for å prata og strikka saman igjen.
Ulike tiltak i kyrkjelyden startar opp att litt etter litt, slik som internasjonal kafé og ulike trusopplæringstiltak. Sjølvsagt er det koronarestriksjonar, og ikkje heilt som før. Kompis og konfirmant-samlingane har allereie halde på ei stund. Her er nokre trusopplærings-tiltak
som er planlagde framover (med atterhald om endringar om koronasituasjonen vert forverra):

24.mars:
21.april:
4.mai:		

Påskevandring for 7-åringar
Krølledag for 3-åringar (ute)
Noah-dag for 5-åringar

Konfirmasjonen er utsett til 4. og 5.september.

Kyrkjelydskontoret Ope: Man.- fre. 9 -15.

Tlf: 56 58 90 10

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

Facebook: Kyrkja i Samnanger

