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6-års-treff

kyrkjekalenderen
November
Søn.9. kl.18.00 - Haga
Gudsteneste
m. nattverd og søn.skule
Fre.14 kl.19.00 - Gjerde
Friends
Rusfri ungdomsfest for
alle tenåringar
TX Vikings vert med
Søn.16. kl. 11.00 - Ådland
Familiegudsteneste
m. dåp
Utdeling av Bibel til 5-kl.
Tys.18 kl.18.00 - Haga
Teaterframsyning:
”Jesus, gutten min”
Josef si forteljing om Jesus
Fre.21. kl.19.30 - Haga
Minnest du songen
Søn.23. kl.11.00 - Haga
Lek gudsteneste
m. søndagsskule
Tale av Knut Inge Røen
Fre.28. kl.19.30 - Steinsl.
Husmøte
hjå Hjørdis Thieme
Søn.30 kl.18.00 - Ådland
Lysmesse

For første gong her hjå oss, hadde 6-åringane eit eige
treff i kyrkja, der dei ma. fekk utdelt 6-årsboka. Det var
mat å få, song og litt program. Mange 6-åringar hadde
teke med seg både foreldre og fadrar, så det var trangt
om plassen rundt borda i kyrkja på Haga. Kjekt!
Oppe tv.: Alle 6-åringane tende lys i globen. Her ser
me Crissander Løtvedt Fossmark og Johan Sandvik.
Under tv.: Åshild Aa. Haga las frå 6-årsboka.
Oppe th.: Så delte presten ut bøker. Her får Victoria
Nygård Øien si bok.

frå kyrkjeboka

19.10
– Felix Ormehaug
- Oliver Tømmerbakk
- Emma Tømmerbakk
- Sanna Litangen
- Ella Bruvik
- Ferdinand Røsseland
Kjerpeset
- Levi Sagosen Haugsvær

Avlidne
26.10 – Halldis Tverlid

Kyrkjeteater

Frå ”Barnas katedral” får me
besøk av Andreas Holt i eit
teaterstykke som heiter ”Jesus, gutten min”. Snekkaren
Josef har hovudrolla, og han
fortel om kva som skjedde då
han møtte Maria, om då Je-
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Søn.14. kl.16.00 - Ådland
Julekonsert

med konfirmantane

Sterke vikingar

Døypte

Søn.7. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste
m. nattverd og søn.skule

På tur

Me får besøk!
Nokre av dykk har kanskje
sett TX-Vikings på fjernsynet? Det er nokre sterke karar
som klarar dei utrulegaste
ting ved hjelp av muskelkraft!
Men dei har også klart å koma
seg ut av liv med alkohol og
anna dop. Det vil dei snakka
om på ungdomsskulen om
føremiddagen fredag 14. november. Om kvelden vert dei
med på ”Friends” på Gjerde
skule med eit show der. Sjå
omtale annan stad i bladet.

Desember

Som vanleg om hausten, drog konfirmantane til
Fredtun på tur saman med ein gjeng eldre ungdomar og nokre vaksne. Nokre få glimt her..
T.v.: Busskøyring kan vera kjekt når ein har godt
selskap! Her er Kristoffer og Knut Olav.
Under: Programmet vekslar mellom leir og alvor.
Her spelar Laura, Malene, Amalie og Silje kort
med nokre gutar.
sus vart fødd og
mykje meir. Eit
teaterstykke der
alvor og humor er
vevd fint saman.
Endeleg får Josef kom til ordet!
Stykket passar for
ungdom og vaksne. Sett av tysdagskvelden den
18. nov. alt no, og
følg med på omtale i Samningen
neste veke.
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