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Noko som
passar for deg?
Huskyrkjer
for ungdom
Under mottoet ”Saman med
venner, saman med Jesus,
saman for andre!”, startar
kyrkjelyden opp huskyrkjer
for ungdom i haust. Huskyrkjene er mellomstore grupper
som samlast heime hos nokon
ein gong for månaden, og er
opne for alle frå og med 8.
klasse. Konfirmantane skal
vera med i desse gruppene,
men dei kan altså ta med seg
venner.
På programmet står det
mat&prat, gitar&song, dagens
bibelvers, leik&spel, med
meir. Kvar huskyrkje får sine
eigne, unge leiarar mellom 18
og 25 år.
I tillegg skal kvar gruppe
saman finna ut noko dei vil
gjera for andre i bygda - besøkja eldre menneske, arrangera barnepass før jul, plukka
søppel, laga turar, ha klubb,
servera gratis kaffi på heimekampar etc etc.. Her er det
ingen grenser!
Ein sundags- eller laurdagskveld kvar månad møtest
huskyrkjene til storsamling i
kyrkja på Haga. Denne vert
ei open tilstelling for alle, og
det er ungdomane som styrer
med programmet.
Første samling vert i slutten
av september, i første omgang
startar tre huskyrkjer opp.
Tanken er at etter kvart som
fleire vert med, lyt ein dela
opp og starta nye grupper.
Dette vert spanande! Kom og

Nytt fjes i kyrkjestaben

bli med! Ta med deg venner!
Påmelding til mob nr 4042
9933 – Hilde eller 474 66 155
– Line (Hugs namn!)

”Basement”
Om lag annan kvar fredag
vert det ope hus i kyrkja på
Haga. Ungdomslokalet vert
den nye ”hengestaden”. Her
kan du kjøpa brus, pizza og
vaffel, spela biljard, PS2 eller
andre spel, høyra på musikk
eller berre vera. Basement
vert ope frå kl 21 – 01, og
det er ungdomar som står for
kafè og aktivitetar. På ”bakrommet” vil det vera nokre
vaksne som er tilgjengelege
viss det er trong for det. Me
håpar dette rusfrie tilbodet
kan vera med å gje ungdom
ein kjekk stad å vera nokre
fredagskveldar!!
Her er det berre å trilla inn!
VELKOMMEN!

Lovsong & bøn
Samnanger kyrkjelyd har
lenge vore opptekne av lovsong. Me hugsar til dømes
lovsongskveldane i kyrkja
på Ådland. Lovsongen har
prega gudstenestene på Haga i
mange år no, etter at biskopen
bad oss om å utvikla lovsongsgudstenester. Me har hatt
lovsongsband og ungdomane
har hatt mykje lovsong på sine
samlingar. Me trur at lovsongen er ein viktig del av det å
vera kyrkjelyd.
I august starta me opp med

Ho heiter Line G. Bjørhovd,
er 21år gamal og har no fått
ei 30% stilling som barnearbeidar i kyrkjelyden vår. På
bildet er ho med og arrangerer
avslutningsfest for ”kompisane” før sumarferien.
Line kjem frå Fyllingsdalen,
men har no gjort samning av
seg og bur på Tysse. Kvifor
til Samnanger, spør me? Jau,
det hadde seg slik at då vår
ungdomsleiar jobba med ungdomsarbeid i Sælen, var Line
konfirmant der. Sidan vart ho
engasjert i ungdomsarbeid
både der, og etter kvart i Sam-

nanger. No studerer ho teologi
på NLA og skal altså jobba
med barnearbeid i kyrkjelyden
vår i tillegg. Så når ho no tek
over leiinga av ”kompistida”
om onsdagane, er ho ikkje
heilt ukjend for ungane. Me
trur at dette blide fjeset her
slett ikkje vil skræma nokon
frå å koma innom i kyrkja
på Haga etter skuletid, i alle
fall!
Me ynskjer Line velkomen
i staben og lukke til med
”kompistida” som startar opp
denne veka!

lovsong og bøn i kyrkja på
Haga ein time kvar måndagskveld. Då samlast ungdom og
vaksne til ein time med fellesskap, heilt uformelt. Her kan
du ”ramla” innom, setja deg
ned og finna roen. Det er laga
songhefter, og me syng gamalt

og nytt i lag frå dei. Ein fin
måte å starte veka på, så kom
gjerne innom ein måndag
kl.20 og sjå kva som skjer!

frå kyrkjeboka
Døypte

19.7 – Simen Hisdal
- Sanna Aldal Sørjoten
18.8 – Martin Holdhus
- Ingrid Katla Trengereid
- Sunniva Fanebust

Vigde

Avlidne

20.6 - Belinda Kongestøl
Aasgaard og Øystein
Magnarson Kalvenes
15.8 - Anita Røseth og
Jan Gunnar Vaage
14.8 – Caroline Totland
Moss og Jarle
Sveinung Langeland

Kyrkjelydskontoret Ope:Tys-fre 10-14.

Tlf:56 58 90 10

9.5 – Brita Reistad
21.6 – Bertina Langeland
30.6- Helene Øpstebø
10.7 – Anders Bertin
Bogevik
12.8 – Johanna Lægland
Fax:56 58 90 11

Nytt korprosjekt
I oktober vert det eit korprosjekt med tema ”religiøse folketonar.” Tre øvingar først,
og så konsert 23. oktober.
”Gamle songarar” får brev,
som vanleg. Nye er hjarteleg
velkomne. Ta kontakt med
kantor Eilert på 56 58 65 43.

kyrkjekalenderen
September

Søn. 6.kl.11.00 – Ådland
Gudsteneste v. prost
Margrethe H. Askeland
Dåp og nattverd
Søn.13. kl.18.00 – Haga
Temagudsteneste:
”Takk deg glad!”
Dåp
Utdeling av Biblar til
5.klassingane
Søn.20. kl..11.00 – Haga
Familiegudsteneste
Søndagsskulens dag
Tale av Nils Arne Lavik

Utdeling av 4-årsbok
Song av barnekoret

Søn.27. kl.11.00 – Ådland
Gudsteneste m. nattverd
Tale v. Gunnar Johnstad,
NLA

Oktober

Søn.4.okt kl.18.00 – Haga
Lek gudsteneste
11.okt. kl.11.00 – Ådland
Gudsteneste m. nattverd

BØNERINGEN er her for deg.

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Står noko på, så ring Audun
Aase på tlf. 41 52 19 05
Vil du vera med i bøneringen,
ring det same nummeret.
Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

