På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Kompisar i kyrkja
”Kompisklubb” og ”etter skuletid” er dei to nye tilboda som starta opp for 5.-7.klassingane
i haust. Dei held til i kyrkja på Haga, nede i underetasjen. Me kikar innom for å sjå korleis
dei har det.
Etter skuletid om onsdagane er det fullt hus. 27
born er rekorden! Frå 11.15 og utover til 16.30
er kyrkja ein stad å vera for dei som ventar på
at foreldra skal koma heim frå jobb, og dei som
berr har lyst til å vera litt med venner før dei går
heim. Her kan dei spela spel, biljard, Playstation
på storskjerm, få hjelp med leksene og til og med
få seg ein matbit. (Pizza er best meinar nokon,
men baguettar er heller ikkje å forakta.) Og har
du forresten høyrt om Buzz? Det er eit spørjespel
der 4 stykke kan vera med. Spørsmåla kjem opp
på storskjerm, med bilde og all ting. Og poenga
vert talde etter kvart som dei trykkjer inn svaralternativa på knappane sine. ”Det aller kjekkaste
me gjer her nede”, meiner nokon!
Kompisklubben anna kvar torsdagskveld, har
ikkje hatt så mange born. Den torsdagen me har
bilde frå, var dei 6 gutar. Først laga dei kokkehuer,
og så var dei kokkar som laga muffins. Ser dei
ikkje proffe ut?
Dei fleste bileta er tekne av ”trusopplæringskoordinator” Brita Grastveit, som leiar desse tiltaka.

Over th.: Først teikna dei seg kokkehuer. F.v. Daniel og Niklas
Over t.v.: Så kokkelerte dei. Fv. Marcus og Stian lagar muffins.
Øverst: Mange kokkar, mykje moro! Og mykje muffins! F.v. Daniel,
Marcus, Niklas, Stian, Daniel og Ayut viser fram ferdig bakst.

kyrkjekalenderen
Oktober
Fre.26. kl.19.00 - Ådland
”Du lys av lys”
Eit møte med nye salmar.
Kor frå Kvam og Samnanger
Søn.28. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste bots og bededg
Søndagsskule, nattverd

frå kyrkjeboka

Døypte

Tys.30. kl.18.00 - Haga
Lovsongskro

Over:
Dei konsentrerer seg fullt og
heilt om spørjespelet Buzz som
går føre seg på ein storskjerm
på veggen.
F.v. Vegard, Maria Agnethe og
Maria

November
Søn.4.kl.11.00 – Ådland
Gudsteneste m. nattverd.
Helgemesse
Søn.4. kl.18.00 - Ådland
Minnesamver
for dei som har misst nokon
av sine i året som gjekk

16.9 - Ove Fanebust
21.10 -Alexander Nygard Skar
- Jonas Lønnebakken
Holdhus
- Maja Storlid
- Caroline Soleng

Avlidne
30.9 - Håvard Tvedterås
5.10 - Ludvik Andreas
Svensdal

Kyrkjelydskontoret

Ope:Tys-fre 10-14. Tlf:56 58 63 73

Fax:56 58 65 01

Over:
Niklas og Kenneth spelar
biljard.

Søn.11 kl.11.00 Haga
Lek gudsteneste m. søndagsskule
		
Søn.18.kl.11.00 - Ådland
Familiegudsteneste m.dåp
Utdeling av Biblar til 5.kl.

Til venstre:
Godt med ein matpause.
F.v.Kenneth, Ayut, Niklas og
Joachim

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

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Vakt.prest:41 52 19 05

