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for dei modige

GTX
Kom viss du vågar, stod det i
lysinga i Samningen. Og nokon
våga, - rundt 80 var samla i
kyrkja på Haga då ungdomane
inviterte til GTX om søndagskvelden. Dette er ikkje ei gudsteneste i vanleg forstand, men
ein kveld som ungdomane sjølv
har kome med idear til, og som
dei sjølv var med på å setja ut i
livet med god hjelp av ungdomsleiar Hilde Aarvik. Både konfirmantane og ”Soul x” hadde vore
med å laga denne samlinga, og
her mangla det ikkje på fantasi
og kreativitet.
Kyrkja var vakkert pynta med
hjarte, raude roser og mange levande lys. Temaet: ”Kjærleiken
er”, spegla seg att i dekorasjonane og alle fekk ein kjæreik på
pinne til velkomst. Til og med
Romeo og Julie var innom så
vidt… (Dei var så snare at kyrkjesida sin utsendte ikkje greidde å få

kamera
fort nok på
plass!) Me måtte
blåsa opp ballongar
med ein liten lapp i,
som viste oss vegen til eit
bord med ein oppklipt bibeltekst. Denne fekk me så sett saman,
slik at han kunne lesast for resten
av møtelyden. Kvar lesing vart etterfølgd av applaus! Ofringa til
ungdomane sitt eige prosjekt
i Zambia, gjekk føre seg i ein
støvsugar. Jau, dei hadde skifta
pose på førehand, og pengane

kom vel
fram! Ved bønevandringa kunne
me kveikja lys både
i globen og i ei stor skål
med vatn. Me kunne også
få ”kjærleikshelsingar” på
rosa hjarte i det rosa hjørnet.
Hadde me noko me angra på me
hadde gjort, kunne me skriva det
på ein lapp og senda det gjennom makkuleringsmaskina som
eit symbol på at Gud tilgjev og
slettar ut. I eit anna hjørne var
det ein klemmestasjon, der me

kunne både gje og få gode klemmar.
Andakten var ein video laga av
tre ungdomar. Dei hadde vore
i Bergen og leita etter kjærleik
der. Både i godtebutikkar og på
veggmåleri og rundt om kring.
Me fekk også eit vitnemål frå ei
som hadde opplevd Guds kjærleik i kvardagen. Ho hadde vore
fortvila, og bede til Gud om svar
utan å få det. Men så kom svaret
til henne i ein draum. Eit bibelvers frå Jer.31.3: Med evig kjærleik har eg elska deg, difor let eg
mi miskunn mot deg vara ved.
Trass i all hennar bibellesing,
lytting og strev, kom svaret då
ho sov, då ho ikkje gjorde noko!
”Guds kjærleik omsluttar oss
kvar dag, og me får han heilt
ufortent!” var hennar helsing til
oss. Så trilla ho rullestolen sin ut

på Torgallmenningen for å dela
ut kjærleik på pinne til folk.
Sjølvsagt hadde me song også,
innimellom. Ungdomane sitt
lovsongsorkester skulle ha vore
med, men dei var spreidde rundt
i ”halve Europa” denne helga.
Så ungdomsleiar Hilde trødde til
med gitar, og ho hadde to flinke
jenter med seg til å syngja føre.
God lovsong vart det! Postludiet i kyrkja vår denne kvelden,
var unikt: nemleg ein solo på
bassgitar. Imponerande! Etterpå
kunne me gå i kaféen og kjøpa
oss noko å eta der.
Ungdomane overraska oss,
imponerte oss, mora oss og gav
oss noko å tenkja på. Me ventar
spente på neste GTX.
Postludim på bassgitar v. Line

kyrkjekalenderen

September
Søn.30.kl.11.00 - Sion
Fellessamling

Oktober
Søn.7. kl.11.00 - Ådland
Gudsteneste m. nattverd
Søn.7. kl.16.00 - Rolvsvåg
Familietreff

Soknerådsformannen puttar pengar i den orginale offerbøssa.
Tina og Silje hjelper til.

Søn.14. kl.18.00 - Haga
Lek gudsteneste
m. søndagsskule
Søn.21. kl.11.00 - Ådland
Familiegudsteneste m.dåp
Søn.21. kl.18.00 - Haga
GTX
Soul x og konf. inviterer		
Fre.26. kl.19.00 - Ådland
”Du lys av lys”
Eit møte med nye salmar.
T: K. Reitan M: E. Tøsse.
Kor frå Kvam og Samnanger
Søn.28. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste
bots og bededag
Søndagsskule, nattverd

Magnhild
lagar vaffelrøre til
kaféen.

Tys.30. kl.18.00 - Haga
Lovsongskro

Kyrkjelydskontoret

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

Fax:56 58 65 01

Teleslynge
på Haga
Hurra! Endeleg er teleslyngeannlegget kome på plass i kyrkja
på Haga. Så no kan dei som har
høyreapparat, stilla det inn på T
og få lyden frå høgtalar-anlegget
rett inn i øyra sitt. (Sjølvsagt i
den styrken dei sjølv ynskjer…)
Dette gjev ein mykje betre og
tydelegare lyd seier dei som har
prøvd det. Og når me tenkjer oss
om, forstår me at det ikkje kan
vera så lett for eit høyreapparat
å skilja mellom tala til presten
og det som den masete ungen på
benken bak pratar om. No gjev
altså teleslynga deg presten på
øyra, og då hjelper det lite kva
for interessante ting ungen på
benken bak måtte ha å seia. Han
når ikkje fram til høyreapparatet
uansett!

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

frå kyrkjeboka

Døypte
2.9 – Vibeke Tysse

Vigde
22.9
Solveig Glorisse Jørgensen
og Øyvind Andre Fosse

Avlidne
26.8 - Henry Tveiterås

Vakt.prest:41 52 19 05

