ÅRG. 2 NR. 1 — MARS 2021

KYRKJEBLAD

INFORMASJON

KYRKJEKONTORET I FLORØ
Strandgata 43 • Postboks 504, 6903 Florø
Tlf.: 577 52 530
E-post: post@kinn.kyrkja.no
Kontortid: Måndag – fredag kl. 10.00 – 14.00
www.kinn.kyrkja.no

SOKNEPREST
Benedicte Øien
benedicte.oien@kinn.kyrkja.no
Tlf. 488 97 681

VIKARPREST
Reidar Knapstad
reidar.knapstad@sunnfjord
kyrkja.no
Tlf. 976 58 220

VIKARPREST
Jorun Knapstad
jorunknapstad@gmail.com
Tlf. 979 89 791

KYRKJETENAR/
GRAVSTELLANSVARLEG
Else Juditt Eikevik
eikevik@hotmail.no
Tlf. 994 64 736

KANTOR
Michael B. Fiedczak
michael.fiedczak@
kinn.kyrkja.no
Tlf. 475 16 630

KANTOR
Imke Schüren
Imke.schuren@kinn.kyrkja.no
Tlf. 470 13 972

KONFIRMANTANSVARLEG
Jostein Bildøy
jostein.bildoy@kinn.kyrkja.no
Tlf. 951 91 332

KYRKJELYDSARBEIDER
Ann Kristin Takle Winterthun
ann.kristin@kinn.kyrkja.no
Tlf. 415 76 051

SEKRETÆR
Astrid Alsaker
astrid.alsaker@kinn.kyrkja.no
Tlf. 577 52 530

KYRKJEGARDSARBEIDAR
Håkon-Jan Solheim
hja-solh@online.no
Tlf. 913 52 816

KYRKJEGARDSARBEIDAR
Jostein Eikevik
eikevik@hotmail.no
Tlf. 416 79 225

KYRKJEGARDSARBEIDAR
Nico Gotthardt
nico-gotthardt@web.de
Tlf. 917 54 083

KYRKJEKONTORET I MÅLØY
Rådhuset • Postboks 33, 6701 Måløy
Tlf.: 481 00 481
E-post: post@kinn.kyrkja.no
Kontortid: Tirs. kl.10-14, tors. - fred. kl.10-12.
www.kinn.kyrkja.no

RÅDSLEIARAR
Nord-Vågsøy sokn: Bjørn Eide
990 34 949
Sør-Vågsøy sokn: Kristine Schielderup 412 07 159

SOKNEPREST
Mari Saltkjel
mari.saltkjel@kinn.kyrkja.no
Tlf. 459 14 954

SOKNEPREST
Beate Osdal
beate.osdal@kinn.kyrkja.no
Tlf. 474 13 996

KYRKJEMUSIKAR
Alice Teunis
aliceteunis@yahoo.no
Tlf. 960 46 119

KYRKJELYDSARBEIDAR
Jardtrud Lillestøl Bjerkreim
jardtrud.bjerkreim@kinn.kyrkja.no
Tlf. 464 32 942

AVDELINGSLEIAR
Evy Haug Nybakk
evy.nybakk@kinn.kyrkja.no
Tlf. 481 46 505

KONFIRMANTARBEIDER
Merethe Eide
merethe.eide@kinn.kyrkja.no
Tlf. 922 04 208

KONTORMEDARBEIDER/
KYRKJETENAR
Galina Kvalheim
galina.kvalheim@kinn.kyrkja.no
Tlf. 405 27 177

KYRKJEGARDSARBEIDAR
Johannes Nome
johannesnome@hotmail.com
Tlf. 412 63 864

KYRKJEGARDSARBEIDAR
Joar Kvamme
joar@kvamme.no
Tlf. 971 70 150

LEIAR KINN KYRKJELEGE FELLESRÅD
Dag Almenning
Tlf. 909 47 872
KYRKJEVERJE
Erling Nydal
erling.bakke.nydal@kinn.kyrkja.no
Tlf. 478 68 314
Framsidebilete: Turid Astrid Reksten

KINN KYRKJEBLAD
Utgjevar: Sokneråda i Kinn
Redaksjon: Anne-Helene Gjengedal (red.) e-post: anne-helene@gjeste.no,
Beate Folkestad Osdal, Bjørn Eide, Ragnhild Fure Schwarz, Knut Magne Nesse
Grafisk formgjeving: Kåre Olav Morken, GRAPHIC FROG
Trykk: Grafisk-hus, Knarvik
Neste utgåve kjem midt i juni.
Stoff til bladet må vere sendt redaktøren innan 7. mai.
Bladpengar/gåver til bladet vert tekne imot med takk!
Nytt konto nr. 3633.54.93014 eller VIPPS nr. 638701.

Kyrkja i Kinn – kven for, og kvar ifrå?

Grafisk element: callmetak / Freepik

RÅDSLEIARAR
Bru sokn: Anders Tyvold 911 38 521
Eikefjord sokn: Marit Høyvik 997 06 058
Kinn sokn: Ragnhild Schwarz 480 22 079
Nordal sokn: Anita Eikevik 958 82 794

Mars 2021

Frå her vi bur, kan vi studere ko
rleis solstrålane finn veg mellom
fjella og lyser opp åssider og marker
frå vinklar vi aldri har lagt merke
til før. Vi kan då ikkje hugse å ha
hatt sol slik dag etter dag, veke et
ter veke, som no i januar! Vakkert
er det, men kor lenge vil det vare?
Veret er vi ikkje herre over. Det er
uføreseieleg - til liks med eit visst
virus vi har måtta ta omsyn til siste
året! Usynleg som det er, tykkjest
det å vilje leike med oss, men det
har sine eigne spelereglar, som det
ikkje vil gje oss innsyn i. Dette gjer
det ikkje lett for dei som skal plan
leggje. Såleis må alle samkome også
denne gongen kunngjerast med eit
atterhald. Men kyrkja sine folk let
ikkje vere å planleggje, samstundes
som dei og finn på nye måtar å
møtast på. Mens vi alle ønskjer oss
meir normale tider, er det ei glede
å presentere eit garantert smittefritt

kyrkjeblad. Eg vonar du finn noko
du likar!

I julenummeret såg du kan
hende at noko mangla: Det fanst
jo ikkje ei side for born! Sånn kan
det ikkje vere. Born er ein stor del
av kyrkja. Det skulle berre mangle
at dei ikkje også fann noko for seg
i kyrkja sitt eige blad! Vi prøver å
bøte på det denne gongen, og vi vil
frametter prøve å fylle minst ei side
med stoff som borna kan kjenne
seg heime i . Men det er ikkje sik
kert at dei finn fram til dette stof
fet heilt av seg sjølve. Kanskje ein
vaksen må peike ut sida for dei i
førstninga og lese og løyse oppgåver
i lag med dei . Kan hende dei minste
treng oppmoding og litt hjelp med
å sende inn ting til redaksjonen. Så
vil dei vonleg bli vande med kvart.
Tittelen på framsida har fått
endra utsjånad. Det har sikkert

Ny liturgi
Den norske kyrkja har dei siste åra gjennomført ei om
fattande gudstenestereform. I 2019 vedtok Kyrkjemøte
kva for liturgiske ledd vi har hatt til utprøving dei siste
åra som vi no skal velje mellom og bruke i kyrkjelydane
våre vidare. Hovudtrekka i liturgien i gudstenestene er
dei same i heile landet, men i ein periode har det vore
opna for større lokale variasjonar. Frå 2019 ønskjer
Kyrkjemøte at liturgiane blir meir like igjen, slik at når
ein går på gudsteneste i nabokyrkjelyden eller ein an
nan plass i landet, så kjenner ein seg meir igjen.
Det er soknerådet som vedtar ny liturgi ut frå dei al
ternativa som Kyrkjemøtet har godkjent, men alle
medlemmar i den norske kyrkja kan kome med uttale
til den lokale liturgien gjennom soknemøte/årsmøte.
Derfor skal liturgien for kvart sokn vere tema på eit
årsmøte/soknemøte denne våren. Det som får fleirtal
på soknemøte blir tatt med i vurderinga når sokne
rådet skal vedta liturgien, og lagt ved vedtatt liturgi
som til slutt skal sendast til biskopen.

skjedd nokre gonger i bladet si
snart hundreårige historie og er
såleis ikkje dramatisk. Dramatisk
var det den gong då systrene Borni
og Sunniva kom drivande inn til
strendene våre frå andre sida av
havet for tusen år sidan. Dei la ut i
tru og tillit til Gud, og trua si planta
dei i det nye landet. Det kan disku
terast kor «sann» sjølve legenda om
Sunniva er, men sikkert er det at
kristninga her på Vestlandet i stor
grad skuldast kontakt med øyane i
vest. At vi blir meir medvitne dette,
syner seg mellom anna i at det vert
rusta opp pilegrimsleier både til
sjøs og til lands, og Kinnaspelet
saknar visst ikkje merksemd.
Kyrkjebladet vil i takksemd
for det me fekk, vere med og gjere
denne arven frå vest synleg!
God lesnad!
Helsing Anne-Helene Gjengedal

Ønskjer du å sjå den liturgien som er jobba fram av
gudstenesteutvalet, og som skal opp på soknemøte,
kan du gå inn på www.kinn.kyrkja.no, og velje det
soknet du ønskjer.
Vi oppfordrar alle til å møte på soknemøta/årsmøta
dersom lokale/nasjonale smittevernreglar gjer det
mogeleg å gjennomføre, og lytte og gje innspel. Liturg
iane skal etter planen vere ferdig vedtatt og sendt inn
innan 14. april, og klar til å takast i bruk frå pinsa 2021.
Vi kjenner til desse datoane for årsmøte:
7.mars Stavang
14. mars Sør-Vågsøy
21 mars Florø
21 mars Nord-Vågsøy
Sjå elles kyrkja si nettside.
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Nordal gravplass har fått både lys og parkering.

Endeleg lys
Første søndag i advent, 29. november, vart feira på nesten
tradisjonelt vis i Nordal kyrkje. 50 personar møtte fram til
lysmesse og avskilsgudsteneste for sokneprest Dag Leirvik.
Dagen starta med inngangsprosesjon og song av
Barnekoret, preike av Dag og presentasjon av den nye org
anisten, Michael Fiedczak. Etterpå takka leiaren i sokne
rådet, Anita Eikevik, Dag for innsatsen gjennom elleve år.
Ho overleverte ei gåve, og Dag kvitterte med at han kanskje
kom innom ein gong seinare; han skulle jo framleis bu i
Florø.
Så var det lystenning utanfor kyrkja medan folk song
«Det lyser i stille grender».
Deretter gjekk alle til gravplassen, og så sa Dag dei
kjende orda: «La det bli lys», og lyset på gravplassen vart
tend. Eit stykkje arbeid var endeleg ved målet: lys på Nordal
gravplass.
Etterpå vandra folk omkring på gravplassen, snakka
saman og var tydeleg fornøgde.
Anita Eikevik vart vald til leiar i Nordal sokneråd ved
valet i 2019. Eg møter ho på heimebane for eit intervju.
Anita er kjent i bygda som ei aktiv og energisk dame.
Anita, kva var det første du gjorde då du starta som
leiar?
- Eg tenkte at dette med å få straum fram til gravplassen
måtte eg berre få i hamn. Då måtte eg sette meg grundig inn
i saka.
- Først måtte eg finne ut kor mykje pengar
som var samla inn og kor mykje prosjektet
ville koste.
- Eg bestemte meg for å ta kontakt
med Nydal på Kinn kyrkjekontor. Pro
sjektet er eigentleg fellesrådet sitt, då
får ein attende momsen. Dette gjorde at
prosjektet kom til å koste vel 300-tusen
kroner i staden for knapt 380-tusen
kroner.
På det viset var det mogeleg å kome i
mål. Fellesrådet sin del er på 100-tusen kroner, resten er innsamla midlar frå b ygda.
Anita Eikevik, leiar i Nordal sokneråd.

Er du fornøgd så langt?
-Ja, eg er veldig fornøgd med den innsatsen som bygda
har gjort. Nokre bør nemnast: det tidlegare soknerådet som
sende brev til alle lag og foreiningar i bygda og fekk avtale
med grunneigarane, saniteten si gåve og grunneigarane sin
innsats med å rydde skog og setje opp stolpar langs fylkesveg 544. Men også dei andre bidraga var avgjerande for at
vi kom i mål.
Anita kan vere nøgd med å ha fått i mål eit prosjekt som
folk i Norddalsfjorden har venta på i snart 20 år.
I møtereferata frå Nordal sokneråd ser ein at saka er
oppe fleire gonger, første gong i 2006.

I boka «Nordal kyrkje 100 år - Glimt frå kvardag og helg»
av Jostein Midtbø går det fram at gravstaden på Nordalen
vart anlagt og vigsla i 1869. Mykje har skjedd fram til i dag.
Gravstaden ligg eit stykkje frå kyrkja, men det fanst
ikkje veg, så ein måtte i båt for å kome dit. Først i 1958/59
vart det laga ein skikkeleg veg og lagt bru over Nordalselva.
Dette gjorde det mykje enklare å kome opp til gravplas
sen, men framleis var vegen bratt og den grusen som låg på
vegen forsvann kvar gong det regna.
Seinare, i 2005 vart vegen retta opp og lagt i ein meir
slak sving. I 2006/2007 vart det laga ein liten parkerings
plass ved muren til gravplassen.
Men høgt grunnvatn har lenge vore eit problem. No i
2020 har Jostein Eikevik og Håkon Jan Solheim jobba med
å legge ned røyr på utsida av gravplassen samt fjerne skog
på vestsida for å hindre at grunnvatnet sig inn på sjølve
gravplassen.
I 2006 vart det også lagt ned straumkabel og laga funda
ment for lysmaster.
Men då var dei innsamla midlane på ca. 100-tusen
kroner oppbrukte.
Soknerådet som vart vald for perioden 2015-19 sette då
i gang ein ny innsamlingsaksjon ved å sende brev til alle
lag, organisasjonar og bedrifter i bygda om å støtte pro
sjektet om straum til gravplassen.

Eg møter Else Juditt Eikevik og Jostein Eikevik, som
har ansvaret for gravplassen; dei held på med å lage eit nytt
fundament til ei grav. I snart 21 år har dei halde på med
dette, så arbeidsoppgåvene går greitt unna.
Kva betyr det å få lys på gravstaden Else Juditt og Jostein?
-Det pyntar opp, gjer plassen finare og trivelegare, seier
Jostein.
Han fortset:
-Det gjer arbeidet her enklare for oss. No kan vi bruke
tineapparatet dei gongene det er tele i jorda. Vi kan lade batteri, og vi kan pumpe gravene for vatn. Til no har vi måtta
bruke aggregat.
Eg spør og to trufaste kyrkjegjengararar, Oddny og Einar
Sundal kva dei synst om å få lys på gravplassen. Og begge er
samstemte:
-Det vert trivelegare, ein kan då snakke med folk til dømes
når ein etter julepreika tar seg ein tur på gravplassen for å legge blomar og lys på gravene til foreldre og andre slektningar.
-Og, Anita må få skryt for den jobben ho har gjort i
soknerådet. Ho har verkeleg fått til mykje på kort tid.
Eg kontaktar sokneprest Dag Leirvik for ein kommentar.
Og spør om kva lys på gravplassen vil bety for han som prest.
-Veldig fint, svarar han raskt, men også triveligare, spesielt
i mørketida.
-I tillegg vil eg seie at eg er imponert over dugnadsinn
satsen i bygda, og så vil eg berømme Anita som har klart å ro
det heile i land, samt grunneigarane sin innsats.
Kjelder: Tidlegare referat og korrespondanse frå arkiv
Tekst: Svein Harald Higraff (Teksten er forkorta. Red.)
Bilder: Håkon Jarl Solheim og Svein H. Higraff

No i 2020 har Jostein Eikevik og Håkon Jan Solheim jobba
med å legge ned røyr på utsida av gravplassen samt fjerne
skog på vestsida for å hindre at grunnvatnet sig inn på
sjølve gravplassen.

Livet på

KYRKJEKONTORET
Ein av dei tinga eg gjer som prest er å ha
andakter på institusjonane. Det er alltid
med litt skrekkblanda fryd. Eg veit aldri
heilt kva som møter meg. Kor mange dei er?
Kva eg må gjere for å bli sett og høyrt? Kor
vakne dei er?
Det vanskelegaste og finaste er dei gongane
eg og skal dele ut nattverd. Eg er litt redd
for å gjere feil. Redd for å få ei hand i vinen
og søle alt utover. Redd for å gje nattverd til
nokon som er plassert der og som kanskje
absolutt ikkje ønskjer nattverd. Redd for å
ikkje forstå kva dei vil. Eg er avhengig av ein
god kommunikasjon med dei tilsette, og eg
er avhengig av å klare å kommunisere med
dei sjølve.
Så sat vi der, saman. Personalet var godt
førebudd og imøtekommande i ein travel
kvardag. Dei er som regel det. Vi song
kjende songar, og bad "Fader vår". Det var
fint. Andakt, så var det nattverden. Eg blei
nervøs og skjerpa. -"Dette er Jesu lekam". Eg
dyppa oblaten i vinen og sa, -"Dette er Jesu
blod". Eg såg intenst på dei for å vere heilt
sikker på kva dei ville. Dei rolege augo som
såg tilbake inn i mine. Munnen som opna
seg fullt opp. Eg la oblaten forsiktig inn i
munnen. Dei som sov, strauk eg forsiktig
på skuldra og vekka. Nokre vakna, forsto og
smilte breitt. Ein utan språk, men med ei ro
i blikket og ei tåre som rann nedover kinnet.
Ei som diskre rista på hovudet, og viste at
ho ikkje vil ha. Kommunikasjonen gav meg
tryggleik. Det er så skummelt, og det er så
fint at eg av og til må klype meg i fingeren
for å minne meg på at dette er jobben min.
No er det ei stund sidan vi har kunna delt
ut nattverd. Eg gler meg til nattverd og ein
vanleg kvardag.

e
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Påske, den viktigaste fortellinga om oss?
Den gongen var det dagar med dramatikk, stillhet,
sorg, svik, latter, nærleik, sinne, tilgjeving, larm,
vennskap, feile val, ansvar, tillit, mistillit, død og
liv.
Ein vanleg dagsrevy på NRK inneheld det
meste av dette. Vi er så vandt til at dei store hend
ingane i verda blir servert på ein rask og under
haldande måte at ei påskeveke gjer kanskje ikkje
så sterkt inntrykk. Påskeveka er ei av våre grunn
fortellingar i vår vestlege kultur. Ei grunnfortel
ling er ei fortelling som gjev oss ein heilskapleg
forståing av oss sjølve, slekta, nasjonen eller verda.
Vi forstår kven vi er, kven andre er, om det er
ein Gud her eller der, om det er noko som gjev
meining.
Påskeveka er ei fortelling som bygger opp om
at det finns tilgjeving, døden er ikkje det siste, at
det er ein kjærleg Gud som blir menneske som oss
og tek våre svik, feile val, mistillit, død, avstand
og vennskap på seg. «Eg bærer skulda». Når alt er
tapt, så er det ein morgon som kjem til oss. Nytt
liv, dødskreftene både utanfor oss sjølve og inne i
oss har ikkje siste ordet.
«Ord teller» sa Jonas Gard Støre den 6. januar i
høve storminga av kongressbygninga i USA. Orda
vi brukar om oss sjølve, andre, verda påverkar oss.
Påska sine ord og grunnfortelling treng vi å høyre
og få med oss som ei ballast i livet. Den kan påverke
våre fortellingar om oss sjølv. Verdifull som men
neske, ikkje berre målt for alt vi får til eller ikkje
får til. Vi må vere på vakt overfor kva fortellingar
som snik seg inn blant oss. Dei gjev grobotn for
andre grunnfortellingar. Når effektivitet, rasjonal
isme og kroppslig vellukke er drivord i samfunnet,
så pregar det oss. Påskefortellinga har ei kraft i seg
som kan vise veg gjennom dei mørkaste stunder.
Tilgjeving, oppreising og ny start og nytt liv. Den

har så mange rom og hendingar som det er både
godt og vondt å gå inn i. Å lese påskefortellinga
høgt saman vers for vers er ei ordrik kjelde til livet.
PS: Eit perspektiv til slutt som du gjerne kan
tenke saman med nokon om. Jesus vant ikkje over
alt som er vondt, men han vant over det onde. Det
er ein vesentleg forskjell, men ikkje alltid så lett å
sjå. Tenk på det når du neste gong ber Fadervår.
God film:
Legenden om Narnia, Løven, heksa og kleskapet .
God bok:
Åtte dager i Jerusalem av Ole kristian Kvarme
God sang: Håpstango Nos 479
Vers 3.
Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,
 mkved
O
Så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
så kan vi se at kommet er Guds rike.
Gud er hos oss.
Erling Bakke Nydal

Holmely - omsorg og retreat

Normisjon sin retreatstad ligg som
ei perle like i sjøkanten på Bryggja i
nye Stad kommune, med vakker
utsikt over fjord og holmar – nær
skog og fjell.

i programmet som vi håpar å gjen
nomføre denne våren. Palmehelga,
26.-29. mars, ønskjer vi å invitere
til temaretreat «Korsets kraft» med
Geir Otto Holmås. Retreat handlar
om å trekkje seg tilbake, sette av
Holmely har i over 25 år til tid til stille og til bøn. I ein travel
bydd diakonale dagar med stille, kvardag med mange impulsar er
oppbyggeleg undervisning, kvile, det ikkje alltid like lett å finne ro
forbøn og medvandring blant og fred. Vi ønskjer å leggje til rette
anna gjennom ulike retreatar, for det. 23.-25. april har vi temahelg
undervisningstema og samtalar. «I Guds omsorg» med undervisning
Dei siste åra har vi òg hatt eigne av Kurt Hjemdal. 25.-27. juni har vi
kveldssamlingar med fellesskap, sett opp ei helg kalla «Fjord, fjell og
song, bøn og lovsong. Staden fellesskap» Dette blir ei helg satt av til
brukast òg til ulike selskap, sommar- å vandre i fjellet med andre turglade.
booking og anna opphald etter Ta kontakt for info og påmelding.
avtale.
Vi har òg kvelds- og dagsarrange
Vi følgjer dei nasjonale retnings ment utover våren som er verdt
linjene, men har ulike arrangement å nemne; Bønelunsj kvar fredag,

månadlege Bøn og lovsongssaml
ingar, Songkveld med Harry
Andersen 13.april og Ove og Kari
Laila Aksnes 10.juni. Denne våren
får vi òg besøk av Eyvind Skeie som
vil ha Salmekveld med oss 20.mai.
Songkveldane og salmekvelden
leiger vi Fjordly for betre plass. Vi
ønskjer å vere ein plass der du finn
fred, midt i ei krevjande og annleis
tid. Så framt vi får lov å halde ope,
ønskjer vi å leggje til rette for deg
som har behov for eit pusterom.
For meir info sjå:
www.holmely.no
Dagleg leiar, Holmely
Eva S. Langseth

Konfirmantane

sin fasteaksjon 21.- 23. mars

Kvart år samlar konfirmantane i heile Nordfjord
inn pengar til den landsomfattande Fasteaksjonen.
Vanlegvis med å gå med bøsser frå dør til dør, men
i år blir det digitalt.
Nordfjord:
Det blir og ei eiga Fasteaksjonsgudsteneste 21. mars
i Nord-Vågsøy kyrkje. I 2020 samla konfirmantane
inn fantastiske 34.516,- også digitalt!
Det er fleire i verda som dør av skittent vatn enn
av krig. Derfor byggjer Kirkens Nødhjelp brønner.
Reint vatn reddar liv. Ha mobilane klar, og ta imot
meldingane frå årets konfirmantar. Ver med, og la
dei få sette ny innsamlingsrekord.

Sunnfjord:
Vi legg opp til å besøke deg på døra med ei lita
helsing med korleis du kan støtte fasteaksjonen
FORANDRE FOR ANDRE – ved hjelp av SMS,
VIPPS eller kontonummer.
På kyrkjekontoret i Florø får du fastebøsse for
heimebruk, heftet med bøner og fargane i fasteve
kene, SUPERHELT-heftet (6-9
år), informasjon om politisk
påverknad for FORANDRE
FOR ANDRE, tips til lys
tenning i fastevekene.
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Salmekroken:
Mange har salmeboka eller song
boka mellom dei første dei ville
velje å ta med til ei aude øy. Ikkje
dumt, for ho inneheld verkeleg
noko å «leve på».
Vi vil gjerne peike på kva for
skattkister desse bøkene er, og
med dykkar hjelp vil vi presentere
ein salme i kvar utgåve av kyrkje
bladet. Både i nord og i sør er det
personar vi kan utfordre, og kan
hende nett du ville like å bli spurd

«Fager kveldssol smiler» eller
«Abend wird es wieder» er ein
kjend tysk folkesong skriven
av professor og bibliotekar
August H.H. von Fallersleben
(biletet ovanfor).
Peter Hansson Hognestad
som omsette teksten til norsk,
var ein bondeson frå Jæren.
Han var norsk prest, biskop i
Bjørgvin, forfattar og salme
diktar. Mellom anna omsette
han julesongen «Det hev ei
rosa sprunge».
Melodien som vi brukar i
dag var skriven av Johann
Christian Heinrich Rinck
ein tysk organist, komponist
og musikklærar. Denne vart
skrive før «Fager kveldssol
smiler» vart dikta. Melodien
er og brukt på fleire andre
songar m.a. ein tysk julesong
«Alle Jahre wieder».

om å dele ein salme eller song
med lesarane. Men det er det ikkje
sikkert vi kjem på. Difor kan du
gjerne sende inn ditt bidrag, heilt
utan noka serskild oppmoding.
Bidraga blir samla i ei mappe, til
bruk frametter. Du kan velje ein
av dei gamle, slitesterke salmane,
eller ein du nyleg har oppdaga,
som du tykkjer fleire burde få auga
opp for. Kanskje har du ei person
leg oppleving eller nokre tankar
i tilknyting til songen som du vil
dele.
Kjenner du at du har ein salme
«på kroken», så drag han opp og
syn han fram! Du får inntil ca 250
ord til rådvelde, utanom sjølve
songteksten, her i «Salmekroken».
Fortel kor du bur, slik at vi kan
variere mellom bygdene og sokna.
Og så vil vi svært gjerne ha eit
bilete av deg.

Fyrste salme
ut er godt kjend.
Dagfinn Haug, som
har skrive til oss,
bur på Raudeberg
og sit i Nord-
Vågsøy sokneråd.
«Fager kveldssol smiler» er nok
den salmen som betyr mest for
meg, og som gir meg dei sterkaste
både gode og dårlege minne. Mor
song han for oss når vi skulle legge
oss om kvelden, og då eg gjekk
første året på skulen song vi alltid
denne før vi gjekk heim frå skulen.
Vi song «Sjå dagen sprett» om
morgonen og denne når vi gjekk
heim. 13. april skifta vi til «No
livnar det i lundar».

Fager kveldssol smiler
Tekst: August H. Hoffmann von Fallersleben (1837)
Omsett: Peter Hognestad (1904)
Melodi: Johann Christian Heinrich Rinch (1814)

Fager kveldsol smiler
Over heimen ned,
Jord og himmel kviler
Stilt i heilag fred.

Ingen kveld kan læra
Bekken fred og ro,
Ingi klokke bera
Honom kvilebod.

Berre bekken brusar
Frå det bratte fjell,
Høyr kor sterkt det susar
I den stille kveld!

Så mitt hjarta stundar,
Bankande i barm,
Til eg ein gong blundar
I Guds faderarm.

M
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ichael Fiedczak er fødd
og oppvaksen i Stettin i
Polen, ved Østersjøen. Han
fortel at han starta med musikk som
barn, piano i kulturskule og barnekor
i kyrkja. Han gjekk på musikkgym
nas og starta å spele orgel. Etterkvart
tok han til å spele i den lokale kato
lske kyrkja i byen. Der var han einaste
organisten, 17 år gamal, og fekk også
ansvar for kyrkjekoret. I kyrkjelyden
var det eit aktivt barne- og ungdoms
arbeid med grupper for både musikk,
teater og sport. På eit sommarkurs
for orgel i Türingen trefte han ein
meksikansk student som fortalte om
musikkutdanninga i Regensburg i
Bayern og inviterte han dit. Som stu
dent var han deltids-organist, kor
dirigent m.m. Etter utdanninga vart
han verande i Tyskland, fyrst i Bad
Kohlgrub i den katolske kyrkja. Så
reiste han til Oberammergau og jobba
der som pianolærer og organist i den
lutherske kyrkja. Samstundes studerte
han musikkterapi.

Kvifor søkte du jobb i Florø?
Etter tolv år i Alpane, på fjellet, ville
eg bu nær havet. Eg likar å segle og
lengta til havet, vinden og bølgjene.
Eg syns det er spennande å kome til eit
nytt land og lære eit nytt språk og kultur å kjenne. Eg var i Norge som turist

Ny kantor kom frå

OBERAMMERGAU
for nokre år sidan og vart begeistra
over norsk salmesong. Michael starta
i stillinga 1. november. Det har vore
kjekt å møte og bli kjent med musik
arar og songarar. No gjeld det å spele
og gjere ting i lag på trass av Korona.
Men eg lengtar etter ei tid når vi kan
møtest, bli godt kjende med kvarandre
og spele i lag. Eg er alt i gong med
barnekoret, og til hausten vil eg starte
korskule i kyrkja.
Vi skal snart feire påske, og Oberammergau er jo berømt for sitt pasjonsspel. Var du med i det?
Pasjonsspelet vert framført kvart tiande
år. Det skulle vere i 2020, og eg skulle
vere med i koret, men det vart sjølvsagt
ikkje noko spel pga Covid-19. Koret
består av folk frå landsbyen, og dei som
syng, kan ikkje klippe håret frå aske
onsdag året før spelet skal vere. Mange
i orkesteret kjem og frå byen. Speleplassen er ute med plass til ca 5000 i publi
kum. Det blir spela 160 framsyningar
frå mai til oktober. Det er altså ikkje i
påskeveka, då er det alt for kaldt. Spelet
varer i heile 6-7 timer med pause. Eg
såg spelet sjølv i 2010, og krossfestinga
var det som gjorde størst inntrykk på
meg. Det er ei svært realistisk scene
med tre store krossar, dramatisk musikk
og mange sceniske effekter.
Kva gjev påskefeiring i kyrkja deg?
Det gjev meg mykje å vere med gjennom dei ulike dagane i påska, frå spenninga, mørker og stille på langfredag

til Florø

og fram imot glede, musikk og song på
påskedag. Vi brukte aldri orgel-musikk
på langfredag, då. På påskenatt tek
gudstenesta til i mørkret, og etter fleire
lesingar frå Bibelen og tenning av
påskelyset, så bryt gleda fram. Dette
markerte vi med ringing i kyrkjeklokkene, full orgelmusikk, og alle i kyrkja
song. Der skulle vere masse lys og glede.
Då fekk eg kjensla av at Kristus verkeleg har stått opp frå dei døde. Eg h
 ugsar
spesielt første gong eg skulle spele, i
1999. Eg var så spent at eg skalv då vi
skulle starte påskedag.
Under Covid-19 i 2020 var det ikkje
gudstenester i Tyskland. Men ein gamal
påsketradisjon kom til syne i staden.
Det er lang tradisjon for påskefrukost
i Sør-Tyskland. Påskeafta pakkar fam
ilien ei korg med frukost, og denne tek
dei med seg til kyrkja på påskenatt. I
gudstenesta vert korga velsigna, og så
går dei heim, lagar til frukost og gler
seg saman. I år kunne vi ikkje kome
saman, så folk laga til korger og sette
dei utanfor døra i landsbyane. Så reiste
presten omkring tidleg påskedag, stoppa og velsigna korgene langs vegen. Det
tykte eg var fint, ei viktig og fin markering i ei vanskeleg tid. I år håper eg vi
kan samlast, synge, spele og feire påske
ilag.
Knut Magne Nesse
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NORDAL
29.11.20 Amelia Orheim Sundal

DØYPTE
SØR-VÅGSØY
15.11.20 Linnea Vengen Sandal
06.12.20 Emily Lamego Silden
17.01.21 Kristian Alme Svoren

DØDE

KINN
01.06.20 Olav Jensen Ferstad
(Bremanger kyrkje)
08.11.20 Ollie Engebø Strømmen
Josefine Lerum Fisher
Lukas Jagedal Grotle
22.11.20 Sunniva Vadøy
Olianna Andersen Myren
Ulrik Standal Pedersen
Iselin Helen Pedersen
29.11.20 Mari Nordal Midtbø
Johannes Brandsøy Gulli
13.12.20 Samuel Annevik Seljeseth
Birk Berg Kleppe
25.12.20 Amalie Moan Grotle
27.12.20 Vilma Ivanovna Totland
Sander Midtbø Seljeseth
17.01.21 Noah Reksten Tjøtta
EIKEFJORD
15.11.20 Tuva Knapstad Nødset
Live Knapstad Nødset
Albert Hopen
Mari Sofie Svorstøl
17.01.21 Ella Løkkebø Gjermundstad

KINN
22.11.20
29.11.20
04.12.20
20.12.20
27.12.20
03.01.21
10.01.21
12.01.21
13.01.21
17.01.21
21.01.21
23.01.21
30.01.21
31.01.21
06.02.21

Ellinor Saunes
Astrid Karin Hamre
Liv Johanne Strømsøy
Marit Solheim Olsen
Kjellfrid Gunhild
Frammarsvik
Guri Kirsten Nordby Krossen
Aud Aleksandra Korneliussen
Else Marit Nord
Jan Erik Giil
Erling Audun Notø
Kurt Finn Hammer
Arne Ove Bareksten
Laurits Ulriksen
Bjørg Kathrine Batalden
Kjell Paul Korneliussen
(Rognaldsvåg)
Harald Bakke

NORDAL
29.12.20 Erling Gunnar Aarevik
12.01.21 Solveig Nordal Solheim
01.02.21 Marta Sundal

SØR-VÅGSØY
08.11.20 Harry Arvid Øvstedal
12.11.20 Jan Sigurd Johansen Kulen
14.11.20 Arve Mindor Nybakk
25.11.20 Svein Ove Falkevik
28.11.20 Jorunn Stokke
09.12.20 Aud Irene Vedvik
20.12.20 Ola Michael Knutsen
25.12.20 Else Johanne Myrstad
13.01.21 Berit Marie Skram
14.01.21 Bjørn Ole Hennøen
19.01.21 Reidun Reed
Paula Margrethe Eide
NORD-VÅGSØY
04.12.20 Ove Gotteberg
12.12.20 Ruth Solstad Sætren
01.01.21 Laila Marry Halsør
03.01.21 Åshild Sylvia Almenning
10.01.21 Agnar Johannes Kjenes

11. april - 2. sundag i påsketida
11.00 Florø
Gudsteneste. Benedicte Øien. 6-års bok.

SØR-VÅGSØY
31.12.20 Bjørn Kvalheim og
Ann Helen Aase

11.00 Florø
Gudsteneste. Knut Magne Nesse.

18.00 Nord-Vågsøy
Gudsteneste. Beate F. Osdal. Kyrkjekaffi. Konfirmantfest.

25. april - 4. sundag i påsketida
11.00 Eikefjord
Gudsteneste. Benedicte Øien. 6-års bok.

11.00 Florø
Gudsteneste. Jorun Knapstad.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

1. mai
11.00 Florø
Konfimasjonsgudsteneste. Knut M. Nesse.

11.00 Speidarhytta
Gudsteneste. Beate F. Osdal.

2. mai - 5. sundag i påsketida
11.00 Florø
Konfimasjonsgudsteneste. Knut M. Nesse.

18.00 Nord-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

8. mai
11.00 Sør-Vågsøy
Konfirmasjonsudsteneste. Beate F. Osdal.

13.00 Sør-Vågsøy
Konfirmasjonsudsteneste. Beate F. Osdal.

11.00 Stavang
Konfirmasjonsudsteneste. Knut M. Nesse.

14.00 Eikefjord
Gudsteneste. Knut Magne Nesse.

11.00 Nordal
Konfirmasjonsgudsteneste. Benedicte Øien

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

9. mai - 6. sundag i påsketida
11.00 Nord-Vågsøy
Konfirmasjonsudsteneste. Mari Saltkjel.
13. mai - Kristi himmelfartsdag
11.00 Brandsøyåsen
Gudsteneste.

BRU
29.12.20 Ragna Sæther
02.02.21 Sigmund Tyvold

11.00 Sør-Vågsøy
Familiegudsteneste. Mari Saltkjel.

18. april - 3. sundag i påsketida

11.00 Florø
Konfimasjonsgudsteneste. Knut M. Nesse.

VIGDE

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

15. mai

16. mai - Sundag før pinse

13.00 Nord-Vågsøy
Konfirmantgudsteneste. Beate F. Osdal.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

17. mai
11.00 Eikefjord
Gudsteneste. Jorun Knapstad.

21. mars - Maria Bodskapsdag
11.00 Florø
Gudsteneste. Jorun Knapstad. Årsmøte.

11.00 Nord-Vågsøy
Gudsteneste. Beate F. Osdal.

15.00 Nordal
Gudsteneste. Jorun Knapstad.

28. mars - Palmesundag
11.00 Eikefjord
Gudsteneste. Benedicte Øien.

11.00 Florø
Gudsteneste. Knut M. Nesse.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Beate F. Osdal.

16.00 Rognaldsvåg Bedehus
Gudsteneste.Knut M. Nesse.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

15.00 Askrova Bedehuskapell
Gudsteneste. Benedicte Øien.

19.00 Florø
Gudsteneste. Nattverd.

1. april - Skjærtorsdag
11.00 Kjellarhuset på Svanøy
Gudsteneste. Benedicte Øien.
2. april - Langfredag
11.00 Florø
Gudsteneste. Jorun Knapstad.

11.00 Nord-Vågsøy
Gudsteneste. Beate F. Osdal. Offer til Holmely.

4. april - Påskedag
11.00 Eikefjord
Gudsteneste. Jorun Knapstad.
14.00 Stavang
Gudsteneste. Jorun Knapstad. Nattverd.

11.00 Florø
Gudsteneste. Knut Magne Nesse.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

15.00 Nordal
Gudsteneste. Knut Magne Nesse. Nattverd.

11.00 Florø
Gudsteneste. Benedicte Øien. Nattverd.

14.00 Stavang
Gudsteneste. Jorun Knapstad.

11.00 Nord-Vågsøy
Gudsteneste. Beate F. Osdal.

? Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

23. mai - 1. pinsedag
? Eikefjord
Konfirmasjonsgudsteneste.

11.00 Florø
Gudsteneste. Jorun Knapstad. Nattverd.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

24. mai - 2. pinsedag
11.00 Nordal
Gudsteneste. Reidar Knapstad.

11.00 Kapellneset
Friluftsgudsteneste. Beate F. Osdal.

29. mai
? Florø
Konfirmasjonsgudsteneste. Benedicte Øien.
30. mai - Treeiningssundag
11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel. Utdeling av 6-års bok.

? Florø
Konfirmasjonsgudsteneste. Benedicte Øien.

6. juni - 2. sundag i treeiningstida
11.00 Eikefjord
Gudsteneste.

11.00 Florø
Gudsteneste.

11.00 Sør-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

14.00 Batalden bedehus
Gudsteneste.

5. april - 2. påskedag
11.00 Bareksta
Gudsteneste. Knut Magne Nesse.

11.00 Nord-Vågsøy
Gudsteneste. Mari Saltkjel.

VIPPS nummer til dei ulike kyrkjene: Nord-Vågsøy: 610870 / Sør-Vågsøy: 595069 /
Florø: 85669 / Eikefjord: 500841 / Stavang: 500858 / Nordal: 500631 / Kinn: 115101
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Bar ne

Vits:
-Veit du kva som er ein 97%
likskap mellom deg og Jesus?
-Jesus gjekk på vatnet, og du
kan gå på ein agurk.

side

http://www.sccnn.com

Påskeegg

av perler

Lag ein påskehage!

Likar du å «perle»? Då greier du sikkert å lage nokre av dei fine påskeegga her på sida.

Få med deg sysken, mamma eller pappa, eller spør bestefar.
Du treng ei vid skål eller eit brett som toler væte.

Påskeegg: Kirken.no

Det viktigaste i påskehagen er grava. Lag henne av ei lita
blomsterpotte eller kopp og set henne med opninga fram.
Finn ein stein som er stor nok til å dekke opninga. Dekk
over med mose og anna grønt frå naturen. Ein annan stad
i hagen set du krossen som du surrar saman av to pinnar.
Kjenneteiknet på Jesus sin kross var eit skilt som hang på
krossen. Der sto bokstavane INRI. Veit du kva dei tyder?
Legg meir grønt utover brettet, men la noko av plassen vere
dekt med vatt. På vatten kan du så kveitekorn eller karsefrø.
Hald han litt fuktig. Kanskje spirer frøa på påskemorgon!
Du kan pynte hagen din med ting som du kjem på etter
kvart. Han treng ikkje bli ferdig fyrste dagen. Gåsungar
og kyllingar høyrer kanskje med. Nokre fine steinar finn
du ute. Påskemorgon feirar vi at Jesus gjekk levande ut or
grava. Då legg du til side steinen framfor grava, og du kan
pynte med flagg, lys og påskeliljer. Har du ein liten engel å
setje på gravsteinen?

Spør deg sjølv – eller spør ein vaksen!
5 - Kven av desse sto ikkje attmed krossen då Jesus døydde?
A) Maria B) Johannes C) Pave Frans

2 - Kor lang er den kristne fasta før påske?
A) 3 veker B) 40 dagar C) 7 dagar

6 - Kor lenge varer påsketida?
A) Til 17.mai B) Til pinse C) Til påskeliljene har visna

3 – Kva er «den stille veka»?
A) Veka før skulen tek til på hausten
B) Veka mellom palmesundag og påskedag
C) Veka mellom julaftan og nyår

7 - Kva tyder namnet Golgata?
A) Det same som Golden Gate- Den gylne porten.
B) Kor går du?
C) Hovudskallen

4 - Ein av dagane i «den stille veka» er månen……
A) Full B) Halv C) Raud

Rett svar finn du på neste side.

Men krossen er tom - grava er tom
– Jesus sto opp og han lever!

!
a
r
r
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Har du tenkt på kor bra det er at du kan fylle eit glas
med vatn rett frå springen og drikke det – og endå
ha vatn til å vaske deg og pusse tennene?
Jenta på biletet heiter Champo og er fem år. Ho
elskar vatn! Då er det godt at det står ei vasspumpe
berre nokre meter frå huset der ho bur. Huset er
bygt av gras og leire. Då Champo var mindre, måtte
folk i landsbyen hennar hente vatn i ei elv. Det var
tungt å bere. Dessutan var vatnet skite, og då vart
borna ofte sjuke. Det kan ikkje Champo hugse.
Dette vatnet treng ho ikkje vere redd for å drikke.
No kan dei også lage mat med reint vatn, og Cham
po likar å lage mat i lag med mor si. Elles leikar ho
mykje med syskena og venene sine, for ho går ikkje
på skulen enno.
Det er folk i Norge som har hjelpt til slik at lands
byen til Champo fekk denne vasspumpa.

Sjå her!

Du kan ta bilete av påskehagen din og sende det
til kyrkjebladet (sjå s. 2). Sei frå om du godtek at vi
kan poste biletet på kyrkja si facebook-side!
Alle som sender noko til bladet, blir med i trekking
av ein premie!

Foto: Kirken.no

?
??

1 - Kva for ein fugl spelar ei viktig rolle i påskeforteljinga?
A) Ein hane B) Ei ugle C) Ein dompap

Reint vatn

Du kan sende ei teikning eller bilete av noko du har
laga, løysing på ei oppgåve, ein vits eller ei gåte. Vi
gled oss til å høyre frå deg!

Rett svar: 1:a, 2:b, 3:b, 4:a, 5:c, 6:b, 7:c

Foto: Håvard Bjelland

På Golgata sto det ein kross. Jesus døydde på krossen.
I hagen var det ei grav. Jesus låg i den grava.
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Historia om Susan
I landsbyen Kasalaulo i Zambia, i eit
område der fleire tusen flyktningar
frå Kongo har søkt tilflukt, bur Susan
Miyambo (35) saman med dei seks bor
na sine i eit lite hus med strå på taket.

TUNGE KANNER
Med høner som flaksar rundt beina
hennar, eit born på armen og eit som
held i skjørtekanten, fortel ho om time
lange gåturar for å hente vatn før dei
fekk reint vatn til landsbyen.
- Mangel på vatn ga oss mange helse
problem. Elva var vår næraste vasskjelde,
og ho var både skitten og full av bakt
eriar. Vi var veldig ofte sjuke, fortel ho.
Alternativet var å gå langt med
tunge kanner. Fleire timar måtte ho
bruke for å hente reint vatn. Det var det
ikkje alltid tid til med seks born å ta seg
av. Difor vart vatnet frå elva ofte den
enklaste løysinga. Vatnet ho vaska klede
i, drakk, bada borna i og laga mat med.
Vatnet ho delte med dyr og insekt.
BRØNN SOM ENDRA ALT
Susan tek oss med inn i huset sitt og
peikar på dei fargerike vasskannene
som står ved matlagingsplassen.
- No treng vi ikkje lenger å gå langt

for å hente vatn. Takka vere Kirkens
Nødhjelp har vi fått reint vatn i landsbyen. Det er vi så takksame for.
Ho sel og fisk og den populære grøn
saka, kassava, som smakar nesten som
potet. Det gir nokre ekstra inntekter til
storfamilien.
Landsbyen, med sine 1753 inn

Seksbarnsmora Susan Miyambo
trudde aldri at ho skulle få reint vatn,
men no som ho har fått det kan ho
bruke meir tid saman med borna sine.
byggjarar, er ein av dei mange lands
byane som har fått tilgang til vatn av
Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 bora vi
ein brønn. Vi samarbeider tett med våre

15.

lokale partnarar og vassingeniørar. Det
er viktig at heile landsbyen får eigarskap
til vassystema vi bygger. Innbyggjarane
vel ein eigen komité som har ansvar for
vedlikehald av vassforsyninga.
AVHENGIG AV HJELP
FOR Å HJELPE
For at Susan og andre skal få reint vatn
trengs det hjelp frå oss. Også i 2021 skal
frivillige over heile Noreg vere med
på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon
og samle inn pengar til brønnboring,
latrinebygging og andre tiltak som red
dar liv i fattige lokalsamfunn ute i verda.
Verda står framleis overfor ein pan
demi som rammar oss alle på ulike
måtar. Sidan mars 2020 har Kirkens
Nødhjelp nått ut til over 2,4 millionar
menneske med koronaførebyggande
tiltak.
Du kan bidra digitalt når kyrkje
lydane våre skal gjennomføre årets
innsamlingsaksjon, ved å sende ei gåve
til kontonummer 1594 22 87493, eller
VIPPS til 2426, eller sms VANN til
2426 (250,-)

Gode lokale
for minnesamvær

Tekst: Anette Torjusen (redigert)

til faste prisar,
utan skjulte kostnader

www
.atilaa
.n

o

Sal av gravmonument
Vi kan hjelpe deg med en fin og
fullverdig begravelse til 19000 kr.

Namnetilføying – skrifthogging
og oppussing av gravstein.

Døgnbetjent telefon 48 44 09 25
www.norebb.no

Tømrar

John Inge Refvik
Foto: Håvard Bjelland,

14.

Tlf. 975 66 437
www.fjordan.no

Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utanfor huset til seksbarnsmora.
Tilgang til reint vatn har forandra livet hennar. Ho kan mellom anna bruke
mykje meir tid på å dyrke kassava og mango.

– ditt byrå i fjordane
Markegata 42, 6905 Florø • Tlf. 57 74 31 36
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Vi hjelper aktørar
i Kinn med marknadsføring
F R E Q U E N C Y. N O
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KINN KYRKJEBLAD

Kinn Kyrkjekor
Har du lyst å synge i kor? Kinn kyrkjekor
øvar kvar torsdagskveld i Florø kyrkje. Vi har det
veldig kjekt på øvingane,- og har eit spennande
repertoar.
Nye og gamle medlemmar er velkommen!
Kontakt dirigent Imke Schüren, tel. 47013972.

Gåver til kyrkjene våre
Den siste tida har vi fått to private gåver til
Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy kyrkje.
Messehaklane som presten har på under
nattverden og på festdagar har stor verdi, men
har ikkje hatt noko som beskyttar dei når dei
heng i skapet.
No har vi fått fire formsydde trekk til dei fire
messehaklane i Sør-Vågsøy kyrkje med lovnad
om fire trekk og til Nord-Vågsøy kyrkje.
Tusen takk til Haldis Håvik for ei gåve vi set
stor pris på.
Lyden i Nord-Vågsøy kyrkje var ei tid litt lune
full, og då vi skulle begynne med digitale guds
tenester i vår fekk vi ein bøylemikrofon av
Reinhardt Sørgård.
Den har vore i bruk nokre månadar no og
verkar utmerket.

Utegudsteneste i Sør-Vågsøy, Måløy 31.Januar.

NMS Gjenbruk
Nordfjord
NMS Gjenbruk Nordfjord flytte inn i Eidsgata 5
i september 2020. Butikken ligg lageleg til, nær
Almenningen. Opningstida er kvardagar klokka
11 til 15. Torsdagar er der ope til klokka 16.30.
NMS Gjenbruk Nordfjord er sjølvsagt og å finne
på Internett. Heimesida på Facebook har infor
masjon om mykje av interesse. Klikk deg inn og
bli med i gjengen som støttar gjenbruk!

Tusen takk, og vi set og stor pris på den gåva.

Forbehold
Alle arrangement som er tillyst i dette bladet er
med forbehold om endringer i forhold til nasjonal
og lokal smittesituasjon. Kontakt kirkekontoret
der du bor eller sjekk www.kinn.kykja.no og din
lokale kirkes oppdateringer på Facebook.
Klart for utegudsteneste i Florø 7. februar.

