På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Helgemesse

I fleire år no, har diakoninemnda arrangert eit minnesamvær om kvelden helgemesse. Dei
som har misst nokon av sine i året som gjekk, får særskild invitasjon til dette samværet, men
det er ope for alle som ynskjer å vera der. Namna på dei som har døydd sidan sist slik samling,
vert lesne og det vert kveikt lys på globen for kvar av dei. Elles er diktlesing, song og musikk
fast på programmet. Om føremiddagen har me som vanleg helgemesse-gudsteneste.
I år var det ei ekstra fin oppleving å vera der, for så vakker har me visst aldri sett kyrkja
vår! Linda Haug Kollbotn hadde vorte invitert til å laga ein installasjon i kyrkja, noko ho og
dottera verkeleg hadde lagt si sjel i. (Og dessutan mange timars arbeid…) Ein installasjon er
ikkje det same som ei utsmykking, for pynten er ikkje berre pynt, han skal også fortelja oss
noko. Og denne dagen var kyrkja full av himmel! Elles skal ikkje ein installasjon forklarast,
han skal opplevast, sa soknepresten til oss. Så no vil me prøva å gje dykk som ikkje var til
stades på gudstenesta eller kveldssamlinga helgemesse litt av denne opplevinga også.

kyrkjekalenderen
November
Fre.23. kl.19-24 Gjerde skule
Friends Ungdomsfest m.
magisk show

Englefjører, lys og blomar,
himmelveg og minnebilde,
- i solskin om føremiddagen
og skin av levande lys om kvelden. ”Dette er det finaste som
har vore i kyrkja nokon gong,”
meinar gamle-kyrkjetenaren
etterpå. Han burde vita det, som
snakkar av 90 års erfaring!

Søn.25. kl.18.00 - Haga
Gudsteneste m. nattverd og
sønd.skule		

Desember
Søn.2. kl.18.00 – Ådland
Lysmesse 1. sønd. i advent
Søn.9. kl.11.00 – Haga
Gudsteneste m. nattverd og
sønd.skule
Søn.16. kl.16.00 - Ådland
Julekonsert
Tys.18. kl.18.00 - Haga
Julekro
Mån.24. kl.14.30 - Ådland
Familiegudsteneste, julaftan
Mån.24. kl.16.00 – Haga
Familiegudsteneste, julaftan
Tys.25 kl.12.00 – Ådland
Høgtidsgudsteneste, juledag.
Dåp
		
Mån.31. kl.23.15 – Ådland
Midnattsmesse

Kyrkjelydskontoret

frå kyrkjeboka

Nytt frå soknerådet
Klokke-ringing
Soknerådet har vedteke:
1. Me innfører som praksis at det
vert ringt med kyrkjeklokkene
før vigsel. Det har ikkje vorte
tradisjon for dette her hjå oss,
men fleire og fleire spør etter det,
og då er det best at det vert likt
for alle.
2. Me skal ringja inn høgtidene
frå kl 17.30 til kl. 18.00. Etter
gamal Samnanger-tradisjon, har
me ringt frå kl. 18.00 og ein halvtime framover. Normalordninga
i ”Retningslinjer for bruk av
kirkens klokker”, er vekselsvis
Ope:Tys-fre 10-14. Tlf:56 58 63 73

ringing og kiming, ”vanlegvis frå
17.00 til 18.00.” Men ringinga
kan tilpassast lokale tradisjonar,
heiter det. Med den nye bestemmelsen legg me oss litt nærare
det som er vanleg andre stader.
Helga byrjar kl.18, og vil soleis
starta når ringa er ferdig.

Dåp

For å gjera det enklare for dåpsfylgja, har soknerådet bestemt at
foreldre og fadrar skal sitja i benkane før dåpshandlinga. Dei reiser seg og går fram først når deira
barn skal døypast. Elles held me
på den nokså nye ordninga med
Fax:56 58 65 01

5.klassingar
Takk for sist til dykk som var
i kyrkja på søndag og fekk teikneseriebiblar. Me minnar om at
dei som ikkje hadde høve til å
vera med der, kan henta Biblane
sine på kyrkjekontoret, på ”etter
skuletid”, eller ”kompisklubben”. Sjølv om gåva er ein del
av dåpsopplæringa, kan dei som
ikkje er døypte også få Biblar
om dei får lov heime. Me har
nok til alle!
at dåpsfylgja går i prosesjon inn
i kyrkja under preludiet. Men dei
slepp altså å stå oppstilte i midtgangen og venta på tur.

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Døypte
11.11 - Karine Isabel Sandvik
Foss (Døypt i Arna)
18.11 – Vanessa Trengereid
- Elvin Frøland
- Laura Utskot Dahle

Avlidne
31.10 – Oddvin Hekland
08.11 – Signe Marie Ulland

Vakt.prest:41 52 19 05

