På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Småbarnsfamiliar.

Kva skjer i kyrkjene våre?
Kikar me på kyrkjekalenderen
for hausten, finn me litt av kvart!
Det er sjølvsagt mest av gudstenester, og nokre endringar
vert gjort på dei også. M.a. skal
gudstenestene på Haga tilpassast
betre for småbarnsforeldre. ( sjå
annan stad på kyrkjesida)
Storsamling, er kanskje noko
som folk lurer på kva er. Ein del
ungdomar samast rundt i heimar,
i huskyrkjer. Stundom kjem desse i lag til storsamling. Då inviterer dei heile kyrkjelyden til å
vera saman med seg. Stundom
er presten med, men stundom er
det samlingar utan prest. Her er
mykje song og musikk, og me

finn att dei ulike ledda frå liturgien me vanlegvis brukar i kyrkja på Haga. Men ofte gjort på
ein ny måte!
Det vert to bibeltimar i haust,
den første 16.september med
tema ”Når våre suter og frykt
møter Bibelens verd, kva skjer
då?” Sokneprest Audun Aase
har desse timane.
”Noen må våke” heiter ei tilstelling i kyrkja på Ådland same
veka. Marit Kristine Hisdal syng
til Eilert Tøsse sine tonar og me
får høyra om ”Kirkens SOS” sitt
arbeid.
8. oktober tek Ketil Kversøy oss
med ”frå Sunnfjord til Rio”.

Der får me møta Jacob Sande,
både den ramsalte og den åndelege. Ketil Kversøy er seglskuteskippar, skipsreiar, visesongar, komponist, musikar og
livskunstnar! Program om Jakob
Sande har han før hatt på kulturdagane i Arna, på Jakob Sandedagane i Sunnfjord, på det Norske teateret i Oslo og ei mengd
andre stader. No er det vår tur!
Og sjølvsagt vert det korprosjekt i haust også! Me øver fram
mot ein kveld 29.oktober som
vert kalla ”Fagert er landet”
– eit møte med Anders Hovden
gjennom ord og tonar. Mange
kjende og kjære songar og sal-

mar her! ”Gamle” kor-songarar
får invitasjon i posten, nye kan
ta kontakt med kyrkjekontoret eller kantorane våre. Me vil
gjerne ha fleire!
Resten av haustprogrammet
får me koma attende til når me
veit meir! Det vert Misjonsfest,
Friends, ”Lys vaken” og litt av
kvart. Følg gjerne med på heimesidene våre. Me prøver å
halda dei oppdaterte. Elles ligg
det kyrkjekalenderar i kyrkjene
våre. Bur du lang frå kyrkjene
og vil me skal senda kalender til
deg, berre ta kontakt med kyrkjekontoret!

frå kyrkjeboka

kyrkjekalenderen

Døypte
20.06
Miriam Tveiterås Johansen
20.06
Rikke Steinsland
Julian Hisdal
Mathias Brekkhus Totland
07.08
Sofia Elisabeth Kvernes Hutchins
Grete Johanne Edvardsen
15.08
Viljar Solberg Ervik
Emil Frøland
Leander Nordbø Skarsbø

Vigde
29.05
Tove Gjerde
og Sverre Skulstad
26.06
Lillianne Langeland
og Svein Tore Drevsjø
Borghild Haukanes Røen
og Øystein Lønning
07.08
Gyrid Langhammer Kvernes
og Patrick Thomas Hutchins
14.08
Linda Brekkhus
og Roger Eirik Heimdal

Døde
30.05 – Vigdis Steinsland
09.06 – Charles Grønsdal
05.07 – Peder Konrad Aldal
29.08 – Torbjørg Grønlien
29.08 – Stephan Meyer

Etter innspel frå nokre av dykk
vert det teke eit par grep for å
tilretteleggje gudstenestene på
Haga litt betre for dykkar gruppe.
Det gjeld familiar med born som
er for små til å vere med på sundagsskulen under gudstenesta eller om borna ikkje ønskjer det.
Det eine er at det no vert lydoverføring av gudstenesta til peisestova, slik at om nokon må vere
der med den vesle under deler av
gudstenesta, så vil ein få med seg
det som skjer. Her vil det også
vere leikar tilgjengeleg, og bøker
å sjå i er det i bokhyllene der.
Dernest vert gudstenester og tilsvarande samlingar som har vore
kl.18, no lagde til kl.17, slik at
det ikkje skal verte så seint for
dei minste. Dette siste er då ei
prøve denne hausten.
A.Aa

September
Søn.12. kl.11.00 - Ådland
Gudsteneste. m. dåp
Jubileum for
50-årskonfirmantane
Søn.19. kl.11.00 - Haga
Familiegudsteneste /
søndagsskulens dag
Utdeling av 4-årsbok
Song av barnekoret/ King Sing

Marit Kristine Hisdal skal syngja for oss og me får høyra om Jacob Sande.
Dette er to av tinga som skjer i kyrkjene våre i haust.

Tors.16. kl. 19.30 - Haga
Bibeltime
v. sokneprest Audun Aase
Tema: Når våre suter og frykt møter Bibelens verd, kva skjer då?

Kronerulling for nytt piano
Jau, det ser kanskje litt gamalt
og slite ut, pianoet, men har
absolutt sin sjarm. Det var i
1985 me ved hjelp av gåver frå
husmorlaget og Sparebanken
Vest fekk kjøpt inn dette Jacob
Knutsen- pianoet til kyrkja på
Ådland. Ikkje så lenge sidan
synest du kanskje, men pianoet
var brukt alt då. No er det rett og
slett utslite. Det går m.a. ikkje
an å få stemt det lenger. Fagfolk
meiner det ikkje vil svara seg å
overhala det og dei tilrår å kjøpa
nytt. Det hjelper lite med utvendig sjarm, når du rett og slett er
dårleg og sur inni!
Eit så stort rom treng eit kraftig
piano, og det er dyrt! Me har no
fått tilbod på eit ”fabrikkoverhalt” piano, dvs. eit oppussa
piano der slitedelane er skifta
ut. Dette kostar ca. 40 000 kr.
som er om lag halv pris av eit
tilsvarande nytt.
Men soknerådet har ikkje nok
pengar, og dei spør difor om bygdafolket vil vera med på ei kro-

Kyrkjelydskontoret Ope:Tys-fre 10-14.

Tlf:56 58 90 10

nerulling. ”Løpesedlar” er kome ut
i postkassane til
mange av dykk,
men du kan altså
gje ei gåve på kontonr. 3530.20.80664
og merka ho piano.
Skulle me vera så
heldige å løyva pengar, vil dei verta
brukte på andre tiltak
i Ådlands-kyrkja.
Takk til alle som alt
har sendt inn pengar,
og til dykk som vil
gjera det! Me håpar
på nytt piano i god tid
før julekonserten!

Søn.19. kl.19.00 - Ådland
”Noen må våke”
– eit møte m. Kirkens SOS
Song: Marit Kristine Hisdal
Musikk: Eilert Tøsse
Søn.26. kl.11.00 - Haga
Gudsteneste m. nattverd
V. Knut Tveitereid, NLA

Oktober
Søn.3. kl. 14.00- Rolvsvåg
Familietreff
Søn.3. kl.17.00 – Haga
Storsamling
Utdeling av Bibel til 5.klassane
Ungdomar tek del

BØNERINGEN er her for deg.
Står noko på, så ring Audun
Aase på tlf. 41 52 19 05
Vil du vera med i bøneringen,
ring det same nummeret.

Fax:56 58 90 11

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Fre.8 kl.19.00 - Haga
”Frå Sunnfjord til Rio- Jakob
Sande- den ramsalte og den åndelege” v. Ketil Kversøy
Søn.10. kl.17.00 - Haga
Fellessamling
m.evangeliesenteret

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

