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Kirkelig ansatte

Margrethe Blomberg holder orden på menighetssenteret!

Av Gunlaug Stormo

Hvem er det som arbeider på kirkekontoret? Hvordan ser de ut, hvilken bakgrunn har de, hva arbeider de med? I
dette og fremtidige nummer av menighetsbladet vil vi presentere de kirkelige

Innhold:

ansatte, én for en. Først ute er kontorfullmektig/husmor Margrethe Blomberg.
Dette er dama som holder orden på
menighetssenteret! Margrethe er fra
Trysil, og hun holder godt på dialekten sin ennå For noen dager siden

hadde vi en hyggelig prat på menighetssenteret.
Hun forteller at hun kom til
Saltdalen sammen med familien sin
for 17 år siden, og legger til at de trives godt i bygda vår.
I 1993 ble hun ansatt som husmor
og kontorfullmektig på menighetssenteret og menighetskontoret. Nå i
henholdsvis 30% og 50% stilling.
Som husmor holder hun orden og
vasker på senteret, og så lager hun
enkel mat når det blir leid ut. For
egen del vil jeg føye til at vaflene
hennes er helt nydelige! I kontorjobben, som hun deler med Ellen
Martinsen, har hun ansvar for sentralbordet, plakater, annonser og diverse
papirarbeid, også for menighetsbladet.
Med et smil sier Margrethe at det er
mer enn nok å gjøre, og ekstra travelt
er det i mai og desember. På spørsmål
om det er noen arbeidsoppgaver hun
foretrekker, svarer hun med en liten
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Andakt

Når det stormer
En liten bibelsamtale med Bjørg Finnbakk.
Bjørg Finnbakk, som nå er prost i Salten,
har tidligere vært sokneprest i Båtsfjord i
Øst-Finnmark. Med Barentshavet som
nærmeste nabo. Med utgangspunkt i en
bibeltekst om Jesus som stiller stormen, har
vi stilt henne noen spørsmål.
- Har du noe minne fra en gang det har
stormet, f. eks. mens du var sokneprest i
Båtsfjord?
- Noen ganger var det sånn: Widerøe sto på
bakken, Hurtigruta lå ved kai, riksvegen
over fjellet var stengt! To ting lærte jeg i
Båtsfjord: At man forholdt seg til været,
sånn som det var. Og at før eller siden så
løyer vinden…
- Det står i bibelteksten at mens de seilte, falt
han i søvn. Har vi en Gud som ikke er tilstede i livene våre?
- Nei, tvert i mot trur jeg at Gud alltid er
tilstede. Det er jo egentlig det bibelteksten
sier! Vi har en Gud som alltid er til stede,
sjøl om jeg ikke legger merke til hans nærvær eller ser at han er der. Sjøl om det det
er storm eller smerte i livet mitt, er Gud
der. Se f. eks. til proften Job, som opplevde
mye smerte, lidelse og tap. ”Selv når du sier
at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare
vent på ham!” (Job 35,14).
- Jesus stilte stormen. Kan vi også i dag tru at
Gud vil gripe inn overfor vær og vind, eller
må vi bare forholde oss til de meteorologiske
og fysiske lovene?
- Jeg opplever at lovmessigheten i naturen
er en del av den måten Gud har skapt verden på. Naturen lever sitt liv.
Men vi skal da ikke slutte å be! Det er
mange mennesker som har egne erfaringer
for at det nytter! Jeg har snakket med mang
en ”ramsalt sjøulk” som knapt har satt sine
bein i ei kirke, men som i hvert fall har
bedt når de har vært i nød: De har opplevd
at tåka har lettet, at vinden har stilnet, at
båter har kommet fram.
Så er det også andre som har bedt, og opplevd at de ikke ble hørt. Vi har alle erfaringer som former vår tru. Men Jesus oppfordrer oss stadig til å be – og vi kan overlate til
Gud å gi oss svaret.
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Bjørg Finnbakk (56) er prost i Salten men har en fortid som sekretær i Norges Kristelige
Student- og Skoleungdomslag. – Det varmet meg omkring hjerteroten når jeg fikk se at ”Laget”
hadde stand på Rognandagan!
- Disiplene opplevde at det blåste opp til
storm mens de skulle seile båten over til den
andre siden av sjøen. På hvilke andre måter
kan det storme omkring oss? Kan Gud hjelpe?
- Det er mange stormer som kan feie inn
over et menneskeliv! I denne teksten ser vi
hvordan Jesus overvant kreftene – og
dernest hvordan han overbeviste disiplene
om hvem han var! Så uansett ”vær og føreforhold”, indre eller ytre liv – vi har en
kjentmann ved vår side! Enten vi møter
katastrofer, synd, skyld eller skam, så er
Jesus der for å stille opp for oss.
- Til slutt spurte Jesus: ”Hvor er deres tro?” Er
det ingen hjelp å få hvis vi ikke tror?
- Dette er nok et vanskelig spørsmål for
mange. Når jeg møter mennesker, fornemmer jeg at mane opplever å få hjelp –
sjøl om de ikke vil definere seg som kristne.
Det er mange som ber, mange som gjør
egne erfaringer med at Gud er opptatt av
dem.

Lukas 8, 22 – 25:
En dag gikk han ut i en båt
sammen med disiplene og sa
til dem: «La oss sette over til
den andre siden av sjøen.» De
la ut, og mens de seilte, falt
han i søvn. Da kom det en
virvelstorm kastende over
sjøen, båten begynte å fylles
med vann, og de var i stor fare.
De gikk bort og vekket ham
og sa: «Mester, mester, vi går
under!» Da reiste han seg og
truet vinden og bølgene så de
la seg, og det ble blikk stille.
Han sa til dem: «Hvor er deres
tro?» Men de var grepet av
frykt og undring og sa til hverandre: «Hvem er han? Han
befaler både vinden og sjøen,
og de adlyder ham!»
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Redaktørens hjørne

FARGEVALGÅR
En menighetsleder jeg kjenner, ville skifte farge på den
kvite kirka. Han ville male
den grå.
Ja, ikke sånn å forstå at grå
var hans yndlingsfarge. Men i
Vestlandsbygda der den kvite

kirka sto, var man særdeles
rikelig velsignet med nedbør.
Med sterk soppvekst på kirkeveggene som følge. Om kirka
ble malt aldri så kvit, ble sørveggen likevel etter få år svartprikket og skjoldet når soppveksten hadde fått grepet om
seg.
Praktisk anlagt som han var,
fikk han derfor menighetsrådet til å gå med på at heretter
skulle kirka ganske enkelt
males med grå farge. Så ville
ikke skjoldene og flekkene bli
så synlige.
Da våknet resten av folket.
Eller menigheten. Eller hva
man skal kalle dem. I hvert
fall ble det en storm av leserbrev, underskriftsaksjoner,
telefoner.
Budskapet var likevel helt

klart: Kirka skal være kvit!
Menighetsrådet måtte gjøre
tilbaketog og gjøre om vedtaket sitt. Kirka forble kvit.
Hva kan vi tenke omkring
denne historien? Mange tanker, f. eks. disse:
1. Det finnes ikke noen fasit
for hvilken farge kirken
skal ha. Sjøl om det i salmen heter Kom til den hvitmalte kirke, finnes det
rundtomkring i kongeriket
både brune, svarte(!), grå,
gule og ikke å forglemme
røde kirkebygninger.
2. Mange mennesker er opptatte av kirka si! Enten de
hører til de ivrigste
benkesliterne eller de oppsøker kirka mer sporadisk.
3. Hvem skal bestemme i
kirka? Spørsmålet om

fargevalget på kirkebygget
går nesten rett inn i den
pågående statskirkedebatten. Er det de ”troende”
som skal bestemme? Eller
menighetsrådet? Eller folket? Og er det nå egentlig
noen motsetninger mellom
disse begrepene?
I et slikt lite ”redaktørhjørne”
som dette er det heldigvis lov
til å skrive noe uten å komme
med svarene. Her er det lov å
bare stille spørsmålene. Og be
leserne om å reflektere litt.
Tenke sjæl¸ som Trond-Viggo
Torgersen sier det.
Kjell Gunnar Skodvin

Forts. fra s. 1 Margrethe Blomberg
latter at hun trives med alt
arbeidet, til og med vasking!
Ei positiv dame!
Utdanninga si har hun fra
Handel og kontor, og før
hun kom til Saltdal, har hun
jobbet som kontordame på
sykehjem og landbrukskontoret i Trysil og på diverse
kontor i Oslo. Men da ungene var små foretrakk hun å
være heime med dem.
Margrethe Blomberg er
altså ei dame i sin beste
alder, 51 år gammel etter
eget utsagn. Hun er gift med
Sven Blomberg, og de har to
voksne barn. Denne vinteren
blir den første uten noen av
dem heime, da den yngste
drar på folkehøgskole i
Stavanger. Margrethe sier at
det blir rart å være uten unge
heime. Kanskje gruer hun
litt til det! De har imidlertid
en irsk setter som kan kan
være til litt trøst. Familien

har hytte i Graddis og der er
det fritt og fint å være. De to
kilometrene de må gå for å
komme til hytta, er akkurat
passe langt til å få seg en
obligatorisk trimtur ifølge
Margrethe.
En annen hobby som hun
setter stor pris på, er sangen
og Chorus Novus. Her har
hun vært med fra starten og
har fått mange gode sangervenner opp gjennom årene.
Det var viktig for henne å bli
med på noe der hun kunne
bli kjent med andre da hun
var ny i bygda!
Tiden går fort i trivelig selskap, men nå er det på tide å
avslutte. Jeg takker for praten
og ønsker Margrethe lykke
til videre med sine arbeidsoppgaver i menighetens tjeneste.
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Ord og uttrykk

I BIBELEN

Sin øyensten
Av Åge Karlsen

Uttrykk som å bevare noen som sin øyensten og lignende, henspeiler på noen som er svært dyrebar for en,
noen en har spesiell omsorg for. Moses beskriver i sin
avskjedssang hvordan Herren utvalgte israelittene og
voktet dem som sin øyensten.
Bildet brukes også flere andre steder i Det gamle
testamente for å vise Guds omsorg for Israel.
5 Mos 32, 10; Sal 17, 8; Ordsp 7, 2.
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Kirkelig symbolikk - Tre ganger tre klokkeslag
Av Åge Karlsen

Dette maleriet av Jean-Francois Millet heter kun ”Angelus”.
Bondeekteparet hører kirkeklokkene i det fjerne slå
angelusslagene, og bøyer hodet i bønn. Foto: wikipedia.org

Søndagsskole
For 4 – 12 år. Søndager kl. 11.15 på
Menighetssenteret 23. og 30 sept., 14. og
21 okt., 4. og 18. nov. og 9. des.,
Kontaktperson: Liv Gulliksrud,
tlf. 75 69 18 49.
Ung Gospel
For barn i 1. - 7. klasse. Hver torsdag
kl. 17.15– 18.15 på Menighetssenteret.
Dirigent: Knut-Harald Rydning,
tlf 97 78 24 57.
Familiefellesskapet
For barn og voksne, med middag, sang, lek,
andakt. En onsdag i måneden kl.17 på
Menighetssenteret. Kontaktpersoner:
Christin og Geir Liepelt,
tlf. 75 69 03 02.

For ungdom
Ungdomskor m. band
Fra 8. klasse og oppover. Hver onsdag
kl.1800 - 1930 på Menighetssenteret.
Dirigent: Knut-Harald Rydning,
tlf 97 78 24 57.
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Som kjent avsluttes hver Gudstjeneste med 3x3 slag i
kirkeklokkene. Men hva er bakgrunnen for dette? Svaret
ligger langt, langt tilbake i kirkehistorien, og er knyttet
opp til den såkalte Angelusbønnen. Angelus er forresten
latin for engel. Denne bønnen bes tradisjonelt tre ganger
daglig i den katolske kirke: morgen, middag og kveld.
Samtidg ringes det i kirkeklokkene, 3 ganger 3 enkeltslag.
Denne bønnen sammenfatter inkarnasjonens mysterium,
dvs. engelens budskap til Jomfru Maria og hennes Ja til å
føde Jesus Kristus. Gjennomføringen av Angelusbønnen
inkl. klokkeslagene er til dels ennå praktisert i noen land
(f. eks. Irland), og da først og fremst gjennom radio og TV.
Det er altså disse klokkeslagene som er bevart i den norske
kirkes tradisjon med å ringe 3 ganger 3 slag i klokkene
etter hver Gudstjeneste.

Bibelgruppe
Fra 8. klasse og oppover. 2. hver onsdag
(oddetallsuker) kl. 19.30 på
Menighetssentret. Kontaktperson: Sølvi
Stormo, tlf. 958 66 906.

Vaktmesterklubben
Tar seg av vedlikeholdet på
Menighetssenteret. Dugnad på enkelte
mandager. Kontaktperson: Johan Stranden,
tlf. 75 69 07 44.

Skolelaget
For ungdom fra 8. kl. Enkelte søndager
kl.18 på Menighetssentret. Kontaktperson:
Henriette Stormo, tlf. 75 69 14 30.

Normisjonsforeningen
Møtes andre tirsdag hver måned kl. 20.
Kontaktperson: Sigrid Aardal,
tlf. 75 69 31 61.

Spillekveld
Siste torsdag i måneden, i oktober og
november, kl. 19 – 21. Kontaktperson:
Sven Becker, kirkekontoret, 75 69 14 22.

Rognan Misjonsforening av NMS
Møtes en tirsdag i måneden kl. 10.30.
Kontaktperson: Mari Stranden,
tlf. 75 69 07 44.

SKULK
Ulike aktiviteter, se egen oversikt i dette
bladet.

Misjonssambandet
Misjonsforening en onsdag i måneden kl.
17. Kontaktperson: Kjell Krüger,
tlf. 75 69 14 54.

For voksne

Sjømannsmisjonen
Møtes andre onsdag i måneden, privat eller
på menighetssentret. Kontaktperson:
Wenche Lien, tlf. 913 55 406.

Tirsdagstreff
Første tirsdag i måneden kl. 11 på
Menighetssenteret. Treffet er for alle som
har anledning.
Kontaktpersoner: Wenche Lien,
tlf 913 55 406.
Bibelgrupper
Møtes privat til samtale om den kristne tro,
utfra Bibelen, en studiebok eller lignende.
Åpent for alle! Kontakt Sigmund
Gulliksrud, tlf 48 24 04 62.

Mannsklubben
Samles på Menighetssenteret 3. torsdag i
måneden kl. 1930. Kontaktperson: Peder
Stavnes, tlf. 75 69 02 82.

Disse aktivitetene er åpne for alle i bygda,
og nye medlemmer ønskes velkommen.
Hos kontaktpersonen får du vite mer.
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Vi takker våre annonsører for den flotte støtten!

Vakttelefon 75 60 10 70
Blomsterforretning Rognan: 75 69 12 90
Blomsterforretning Fauske: 75 60 10 60
Vi leverer til begravelser: Kranser, bårebuketter,
blomsterkort

Gratis levering

Stilling ledig
Redaksjonsmedarbeider til menighetsbladet!
Kan du tenke deg å være med i redaksjonsutvalget for menighetsbladet? Om du er glad i å skrive og/eller ta bilder og i tillegg er
glad i menigheten, er dette utfordringen for deg! Vi kan love deg
meningsfulle oppgaver – men lønn får du spørre etter i himmelen!
Send gjerne en e-post til kjell.gunnar.skodvin(alfakrøll)sbnett.no
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Overgrodd rundt
Saltdal kirke

Mitt
bibelvers
Menighetsbladet har nå i noen år utfordret noen i lokalmiljøet til å velge seg ”Min salme”. Heretter vil denne spalten veksle med varianten ”Mitt Bibelvers”, hvor vi utfordrer
en person til å fortelle litt om et bibelvers som betyr mye
for han eller henne.
Førstemann ut er Daniel Josva, som han nå heter etter å ha
hatt et mer islaminspirert navn tidligere. De som har vært
på gudstjenester de siste årene, har sikkert sett han: Alltid
hjelpsom, alltid med et smil på lur. Han er 30 år gammel,
har flyktet fra forfølgelse i sitt hjemland Afghanistan, bosatt
i Norge fra 2006. En nederlender hadde gitt han en bibel
på persisk – ett av språkene som snakkes i Afghanistan.
Daniel lot seg døpe i Saltdal kirke 9. mai 2004.

Av Kjell Gunnar Skodvin
Om du drar forbi Saltdal kirke, må du nesten helt opp til
kirkegårdsgjerdet før du ser snurten av kirkebygget for bare
trær. Det er lenge siden kirkebygningen var godt synlig på
avstand. Sier det også noe om kirkas stilling i samfunnet???
Menighetsbladet har snakket med kirkeverge Geir Haavemoen
om saken.
- Saldal kirke ble bygget i 1864. Har trærne omkring kirkebygget fått vokse uforstyrret siden den tid?
- Så vidt jeg vet har trærne ikke fått vokse uforstyrret, men i de
seneste tiår er det bare tatt ut gamle/døde trær på den eldste
delen av kirkegården.
- Hvis man betrakter Saltdal kirke på avstand, er det bare
kirkespiret som stikker opp over tretoppene. Er det ønskelig at
kirkebygget er mer synlig i landskapet?
- Etter min mening, absolutt ja. Sånn sett er det som har
skjedd omkring Øvre Saltdal kirke et eksempel til etterfølgelse.
Vi har fått mange lovord på at nå er kirka synlig fra E6 etter at
flere av de største trærne ble fjentet. De som før hadde problemer med å få blomster til å trives på gravene pga. skygge og
tørke under store trær er svært positive.
- Kan man i såfall gjøre noe for å fremheve kirka?
- Jeg vil anbefale en tilsvarende prosess som er gjennomført i
Øvre Saltdal ved å lage en plan for trær og vegetasjon. Denne
planen ble i vinter/vår behandlet i så vel Menighetsråd som
Fellesråd . Deretter er de trær som ble vedtatt felt hogd ned
mens det enda var snø for å hindre skade. Nå arbeider vi videre med dette for å få en helhetlig kirkegård etter vigslingen av
den nye delen i juni.
- Venter du reaksjoner hvis noen av trærne rundt kirka blir
hogd ned?
- Det er helt naturlig. Folk har generelt et stort engasjement
når det gjelder hvordan kirka og dens omgivelser ser ut.
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- 2. Korinterbrev 5, 17 – 19 er blitt veldig viktig for meg!
Her står det at alt det gamle er borte. Det som var før jeg
ble et Guds barn, er ikke mer: Gud har skapt noe nytt i
meg! For meg, som er oppvokst i et muslimsk land, er det
blitt veldig tydelig at det er noe helt annet å være en kristen. – Så håper jeg også at det én dag kan være trygt for meg
å vende tilbake til Afghanistan. Kanskje jeg kan få være
med på å se at kristne i Afghanistan får reist en kirke? I dag
er det svært få kristne i Afghanistan, og de har ingen kirke å
gå til.

2. Kor. 5, 17 – 19:
Nei, den som er i Kristus, er en ny
skapning. Det gamle er borte, se,
det nye er blitt til! Men alt er av
Gud, han som ved Kristus forsonte
oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud
som i Kristus forsonte verden med
seg selv, slik at han ikke stiller dem
til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om
forsoningen til oss.

Vi trenger en eller to sofagrupper for kjelleren på menighetssenteret. Hvis noen har lyst
til å kvitte seg med en gammel (men brukbar) sofagruppe så kan vi tilby å hente den
(hvis det passer for våre behov).
Behov snarest mulig.
Takk for hjelpa!
Hilsen Sven
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Saltdal kirke
16.06: Line Grønbech og Trond Jørgen Jensen
23.06: Ebba Engan og Arnmod Bjørnstad
30.06: Lillian Helen Langvad og
Oddvar Arne Kristensen
07.07: Wenche Erikstad og Frank Larsen
14.07: Rita Hansen og Allan Jan Bredesen
11.08:Victoria Nikolaisen og
Ronny Fastvold Johnsen
18.08: Hanne Elisabeth Johnsen og
Knut Harald Rydning

Saltdal kirke
17.06: Ole-Tobias Næstby Samuelsen
24.06: Erlend Mathias Olsen
Fanny Kristensen
29.07: Marie Storli Fastvold
Øvre Saltdal kirke
03.06: Aleksander Lundli
05.08: Ingrid Alexandra Øksheim
Isaak Nikolai Alm-Kruse
19.08: Astrid Helene Svendsen
Mathias Lindmark Pettersen
Utenbygds
03.06: Henrik Kristiansen, døpt i Bjerkvik kirke

Saltdal kirke
11.06: Marie Kjerpeseth, Rognan, f. 1920
17.06: Thor Fredrik Kristiansen, Rognan, f. 1926
22.06: Hulda Irene Solvang, Nestby, f. 1930
23.06: Erling Moe, Rognan, f. 1920
03.07: Jermund Johan Rist, Rognan, f. 1922
06.07: Julie Spørck, Rognan, f. 1912
09.07: Leif Madsen, Drageid, f. 1926
15.07: Liv Alida Sund, Os, f. 1919
27.07: Klara Jensine Kristiansen, Rognan, f. 1916
08.08: Toril Larsen, Rognan, f. 1953
21.08: Olga Elise Olsen, Rognan, f. 1915
Øvre Saltdal kirke
08.06: Wanda Marie Kleven, Rusånes, f. 1920
22.06: Henry Berg Pedersen, Rognan, f. 1920
15.07: Terje Strøm, Vassbotnfjell, f. 1926
27.07: Hildur Jørgine Tretteng, Tretteng, f. 1915
06.08: Betsy Kristensen, Vassbotnfjell, f. 1935
12.08: Gerd Julie Fridtjofsen, Kvæle, f. 1928

Øvre Saltdal kirke
22.06: Hanne Birgitte Kristensen og
Stian Ernstsen
30.06: Nina Iversen og Tor Arne Øigård
14.07: Randi Jensen og Kjell Arne Monssen
21.07: Wenche Abrahamsen og
Stig Anders Lundstrøm
28.07: Marianne Helen Skogstad og
Christian Ruså
18.08: Zuzana Nidrlova og Kjell Ivar Johansen

Konsert med
Tore Thomassen
Lørdag 29.
september kl
18 blir det
konsert i
Saltdal kirke
med trubaduren Tore
Thomassen.
Han stiller med
egne låter om
livet og troen,
og er åpne og underfundig om skyggene vi
møter underveis. Med et glimt i øyet og håp
om lysere tider blir det både morsomt og
tankevekkende. Sist han var her sang han
sammen med UngGospel, nå blir det mer for
ungdom og voksne.

Saltdal og
Øvre Saltdal
menigheter
Kirkekontoret
Telefon: 75 69 14 22
Besøksadr.: Ringvn. 2 (v/Saltdal kirke)
Postadresse: Pb. 117, 8251 Rognan
Telefaks: 75 69 05 10
e-post: post@saltdalkirken.no
Vakthavende prest
mob. 916 55 878 (hverdager etter kl.
17 og før kl. 08 samt alle helgedager)
Menighetssenteret, Rognan
Tlf. 75 69 14 22
Øvre Saltdal kirke/Kirkestua
Tlf. 75 69 39 24
Privattelefoner ansatte
Sokneprest Odd Willy Johansen
Tlf. 75 69 11 60
Sokneprest Sven Becker
Tlf. 75 69 38 74
Daglig leder/kirkeverge
Geir Haavemoen. Tlf. 901 63 995
Prosjektleder Sigmund Gulliksrud
Tlf. 482 40 462
Kirketjener Saltdal Knut Larsen
Tlf. 75 69 00 57
Kirketjener
Hans Gunnar Edvardsen
Tlf. 414 35 815
Kontorfullm/husmor
Margrethe Blomberg
75 69 14 78
Organist Knut Harald Rydning
977 52 457
Sekretær Ellen Martinsen
Tlf. 402 42089
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Bladet er satt og trykt hos
Økonomi-Trykk as, Bodø

Annonsepriser
1/1 s. kr. 2900,1/2 s. kr. 1600,1/4 s. kr. 900,1/8 s. kr. 500,1/16 s. kr. 300,12% rabatt ved flere innrykk, 20% ved helår. Kontakt Geir Haavemoen, Kirkekontoret,
75 69 14 22, e-post: geir@saltdalkirken.no
SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 - 2007

Saltdal menighetsråd
Leder Ole Bøhlerengen,
Nestby, 8250 Rognan.
Tlf. 900 15 169
Øvre Saltdal menighetsråd
Leder Elin Ingvaldsen,
Hemmoen, 8255 Røkland.
Tlf. 75 69 35 98
Saltdal kirkelige fellesråd:
Leder Bente Frøland, Junkerdal,
8255 Røkland.
Tlf. 75 69 43 48.
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Gudstjenester i Saltdal
23. september - 9. desember
Saltdal kirke
Søndag 23. september (17. s. e. pinse)
Saltdal kirke kl. 11
Gudstjeneste. Overføres direkte på
NRK P1
Saltdal kirke kl. 14:
Gudstjeneste. Opptak til radiooverføring
Søndag 7.oktober (19. s. e. pinse)
Saltdal kirke kl. 11:
Gudstjeneste. Offer.
Søndag 14. oktober (20. s. e. pinse)
Saltdal kirke kl. 19:
Ungdomsgudstjeneste.
Søndag 21 oktober (21. s. e. pinse)
Saltdal kirke kl. 19:
Sanggudstjeneste. Offer.
Søndag 28.oktober (Bots- og bededag)
Saltdal kirke kl. 11:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok.
Offer. Kirkekaffe.
Søndag 4. nov. (Allehelgensdag)
Saltdal kirke kl. 11:
Gudstjeneste. Kirkekaffe.

Konsert med
Hanne Krogh
Saltdal kirkes ungdomskor
står som arrangør.
Et ”prosjektkor” kommer
også til å medvirke ved
konserten. Vi skal ha fire øvingsøkter før
konserten. Fredag 19. og lørdag 20. oktober,
og fredag 23. og lørdag 24. november. De
som skal delta i koret vil også få en øvingsCD som de kan bruke til å øve hjemme.
Ung Gospel skal også være med å bidra med
noen egne sanger sammen med Hanne.
Dette er en stor happening, og vi satser på
full kirke på den konserten.Jeg har selv vært
med på konsert med henne en gang før og
det var en STOR opplevelse.
Knut-Harald Rydning

Søndag 11. nov. (24. s. e. pinse)
Saltdal kirke kl. 11:
Gudstjeneste. Offer. Kirkekaffe
Søndag 18. nov.(25. s. e. pinse)
Saltdal kirke kl. 18:
Ungdomsgudstjeneste.
Søndag 25. nov.
(Siste søndag i kirkeåret)
Følg gudstjenesten på NRK P1 kl. 11.
Søndag 2. des.(1.s.i advent)
Saltdal kirke kl. 11:
Familiegudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Søndag 9. des.(2.s.i advent)
Saltdal kirke kl. 18:
Lysmesse. Offer.

Øvre Saltdal kirke

Sven Becker inviterer til gudstjenester i Øvre
Saltdal kirke også i høst.

Søndag 21.okt.(21. s. e. pinse)
Øvre Saltdal kirke kl. 11:
Gudstjeneste. Offer.
Søndag 4.nov.(Allehelgensdag)
Øvre Saltdal kirke kl. 18:
Gudstjeneste. Kirkekaffe.

Søndag 30.sept.(18. s. e. pinse)
Øvre Saltdal kirke kl. 11:
Familiegudstjeneste. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 18.nov. (24.s.e. pinse)
Øvre Saltdal kirke kl. 11:
Gudstjeneste. Offer.

Søndag 14.okt.(20. s. e. pinse)
Øvre Saltdal kirke kl. 11:
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 2.des.(1.s.i advent)
Øvre Saltdal kirke kl. 18:
Lysmesse. Offer.

Byttedag

Julemesse

Lørdag 3. november er det byttedag på
Menighetssentret. Før Byttedagen kan du levere
fra deg brukbare klær, sko, utstyr og leker til
barn og ungdom, eller du kan få deg slike ting.
På Byttedagen kan du kjøpe deg kaffe og kaker,
og ungene kan se video.
På bildet ser vi komitéen som har hatt ansvaret
for byttedagen de siste årene: Arnold Ellingsen,
Sigmund Gulliksrud, Kristin Øygard Skodvin,
Fred Berg og Lars Aasbø.

Lørdag 1. desember
blir det julemesse på
Menighetssenteret.
Ingen julemesse i
Saltdal uten møsbrømlefse – her fra
fjorårets julemesse
hvor Sletteng var blant
dem som sto for serveringa.

Normisjonsfest
Søndag 28. oktober kl. 17 er det
Normisjonsfest for hele familien på
Menighetssenteret.

