På kyrkjebakken
Redaksjonsnemnd: Kyrkjekontoret

Nye konfirmantar

kyrkjekalenderen
September
Gudsteneste
Søn.11. kl.11.00 - Ådland
50-års-konfirmant-jubileum
Soknerådsval Mån.12.
same stader som kommunevalet.
For opningstider, sjå lysing
eller www.samnanger.kyrkja.no

Over:
Kaffilaus
kyrkjekaffi for
tre av dei nye
konfirmantane:
Martin Tysseland, Kim
Kjetil Bogevik
Thorsvik og
Magnus Magnussen

Denne litt spente jentegjengen var mellom konfirmantane som fekk biblar og vart presenterte
for kyrkjelyden i gudstenesta forrige søndag.
T.H: På Haga er det vanlegvis ”band” som
spelar til songen når det er gudsteneste. Her
ser me halve bandet, Tor Johan B. Askeland,
Odd Aksel Bruvik og Håvard Loe, i aksjon.

frå kyrkjeboka

Nytt korprosjekt DERSOM KYRKJA ER VIKTIG FOR DEG…
”The Land Of Our Dreams”

Måndag 12.9 er den store valdagen. For mange er kyrkja
viktig. På valdagen får du høve til å påverka kven som
skal leia kyrkja sitt arbeid, både lokalt i Samnanger og i
bispedømet, Bjørgvin.

Døypte
5.6 – Alexander Herland Fonn
- Henrik Andersen Fossdal
- Nora Liøen Tveiterås
12.6 – Benjamin Myking Kjøde
26.6 – Cecilie Haga
- Solveig Haga
3.7 - Emil Steinsland Revheim
7.8 – Cecilie Mjelde Fonn
21.8 – Karl Johann Rolfsvåg

Vigde
25.6 – Anja Elisabeth Gjerde
og Geir Markhus
2.7 – Jannice Haga og Fredrik
Sven Emanuel Nilsson
6.8 – Ruth Sofie Kveldstad
og Kenneth Steinsland

Jordfeste
d. 6.6 – Erling Steinsland
d. 27.7 – Anna Nordbø
d. 26.8 – Birger Martin Løvskar

Bøneringen
er her for deg!

Står noko på, ring Audun
Aase på tlf. 41 52 19 05

Medlemene i Bispedømerådet
utgjer i tillegg Kyrkjemøtet, som
er det øvste styrande organ i Den
Norske Kyrkja.
Ved kyrkjevalet kan du røysta
frå det året du fyller 15 år dersom du står som medlem i Den
norske kyrkja.
Knut Inge Røen har vore med
på mange av korprosjekta våre
som solist. Nytt denne hausten
er at han også har laga mange
av songane han og koret skal
syngja! Songane er inspirerte
av stilen til Jim Reeves, og er
på engelsk (eller skulle me seia
amerikansk?) I tillegg til desse
nylaga songane, skal Knut Inge
og koret også syngja nokre frå
Jim Reeves sitt repertoar. Og til
denne stilen høyrer det sjølvsagt
med eit skikkeleg ”band” som
spelar til.
Koret skal ha fire øvingar, med
oppstart 29. sept. I tillegg får
alle songarane som vanleg ein
øvings-cd med sine stemmer
på, slik at det vert lettare å øva
heime. Det vert to konsertar, ein
i Haga-kyrkja 28. okt. og ein i
emigrant-kyrkja på Sletta, Radøy 30. okt.
Dei som har vore med i korprosjekt før, vil få invitasjonsbrev.
Men me tek imot nye songarar
med stor glede! Meld dykk på til
kantorane våre, tlf. 56 58 65 43.
Dette vert kjekt!

Kyrkjelydskontoret Ope:Tys-fre 10-14.

Tlf:56 58 90 10

Soknerådet leier arbeidet i

kyrkjelyden.
Soknerådet sitt
arbeid spenner over mange tema
som til dømes: miljø og rettferd, gudsteneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid,
samt jus og økonomiforvaltning
når det gjeld gåver og offer. I
Samnanger er soknerådet samstundes fellesråd. Fellesrådet
har ansvar for anlegg og drift
av kyrkjer og gravplass, økonomiforvaltning når det gjeld offentlege midlar, personalansvar,
planarbeid med meir.

Bispedømmerådet skal støtta

det kristne arbeidet i kyrkjelydane i tillegg til å vera kyrkjemøte.
Rådet tilset prestar. Bispedømmerådet skal verke samlande for
kyrkjelydane i bispedømmet og
leggja til rette for godt samarbeid.

Slik kan du røysta:

Når du kjem til vallokalet på
valdagen kan du gjera følgjande
for å påverka valet.
Fax:56 58 90 11

Ved Soknerådsvalet:

Røystesetelen er prioritert.
Du kan levere røystesetelen
utan endringar. Alle namna på
røystesetelen får då 1 røyst.
Vil du endre på røystesetelen,
kan du :
• Gje kandidaten ei tilleggsrøyst
ved å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten.
Kandidaten får då to røyster.
• Stryke kandidatar på vallista
ved å setje ein strek over namnet.
Kandidaten får då inga røyst.
• Tilføye namn på vallista éin
gong. Desse namna kan du ikkje
gje ei tilleggrøyst. Kandidaten
får då éi røyst.
Andre kandidatar får éi røyst
kvar ved oppteljinga. Andre
endringar vil ikkje telje med i
valoppgjeret.

Ved Bispedømerådsvalet:

Det kjem fram på røystesetelen
kor mange medlemmer og varamedlemmer som skal veljast.
Kandidatlista er uprioritert og
sett opp i alfabetisk rekkjefølgje.
• Minst éin av kandidatane skal
rangerast.
• Du kan rangere så mange kandidatar som du ønskjer.
• Røystesetlar med manglande
rangering vert forkasta.
Marker rangeringa av kandidatar med eit tal i ruta til venstre
for namnet på kandidaten. Ved

E-post:post@samnanger.kyrkja.no

Familiegudsteneste
Søndagsskulens dag
Søn.18. kl.11.00 - Haga
v. Nils Arne Lavik
Utdeling av 4-årsbok.
Song av barnekoret
Gudsteneste
Søn.25. kl.11.00 -Ådland
m. nattverd

Oktober
Storsamling
Søn. 2. kl. 18.00 - Haga
Utd. av Biblar til 5.klassingane
Dåp
Bibeltime
Ons.5. kl. 19.30 – Haga
Familiegudsteneste
Søn.9. kl. 11.00 – Ådland
Dåp
Familietreff
Søn.9. kl. 16.00 – Rolvsvåg
Soknepresten vert med
Arr. Urd
Misjonsfest
Søn.16. kl. 17.00 – Haga
Tale v. Kjellaug Aase Fyllingsnes
- NMS
Matøkt
Arr. Steinsland Misjonsforening
Gudsteneste
Søn. 23. kl. 11.00 – Ådland
Nattverd
Konsert
“The Land Of Our Dreams”
Fre. 28. kl. 19.00
m. Knut Inge Røen
prosjektkor og band
Gudsteneste
Søn.30. kl. 11.00 - Haga
Nattverd - Søndagsskule

eit tosifra tal må du skrive eitt
siffer i kvar rute.
Om du vil lesa meir om dei ulike
kandidatane til bispedømerådet,
gå inn på www.kyrkjevalet.no
eller ta eit hefte i ei av kyrkjene
våre. Heftet vil også liggja framme i vallokalet på valdagen.
GODT VAL!

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no

