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Christina Becker – ny menighetspedagog
Av Gunnlaug Stormo

I dag skal vi bli kjent med Christina
Becker som ble ansatt som menighetspedagog på deltid i april i år. Fra juli
har hun vært ansatt i 100% stilling.
Som dere skjønner er Christina kona
til Sven Becker som er prest i menigheten vår. Hun er blid og likandes
akkurat som sin mann. Christina er
født i Lübeck i Tyskland, der hun
vokste opp på prestegård sammen med
3 brødre.En av dem har for øvrig vært
sivilarbeider på Moi i Rogaland og
studert i Bergen. Hennes far er prest
liksom hennes bestefar også var. Hun
forteller at de hadde en god og trygg
oppvekst på prestegården, der familien
var viktig for alle parter.
Christina var ferdig med juridikum i
2006. Underveis studerte hun ett år i
Bergen som utvekslingsstudent. Dette
var naturlig for henne fordi hun
hadde feriert i Sør-Norge og likte seg
godt her. Sommeren da Christina
hadde studert i Bergen, var hun i Oslo

Innhold

en måneds tid og der ble hun kjent
med Sven. Dette var i 2003. De forlovet seg sommeren 2005 etter at Sven
hadde blitt ordinert til prest i Saltdal
menighet i januar samme år. Etter at
Christina var ferdig med sine studier,
giftet paret seg i Tyskland, og hun

flyttet også hit til Saltdal. Som jurist
var det ikke enkelt å finne noe passende arbeid i Saltdal, og hun syntes at
det var upraktisk å pendle til Bodø,
nygift og nyinnflyttet som hun var.
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Gylne øyeblikk
Det tas mange bilder i jula. Vi vil fange
inn de gylne øyeblikkene. De vi vil
huske når festen er over. De vi vil ha
med oss videre for en gang å kunne se
tilbake på og mimre. ”Sånn” var det
den gang”.
Jula er et gyllent øyeblikk. I sitt innerste vesen så å si. I sin opprinnelse. Vi
har ikke noen bilder av det som skjedd
i en stall i byen Betlehem. Det var før
fotografiets tid. Før viktige begivenheter kunne fanges inn av et kamera.
Men vi har bilder skapt av fortellingen
som evangelisten Lukas har gitt oss.
Om Josef og Maria, om reisen fra
Nasaret, om den ubeleilige fødselen,
om stallen og om hyrdene – englene,
og sangen. Det er mange detaljer vi
ikke kjenner til. Detaljer vi gjerne
skulle ha kjent. Detaljer som et fotografi ville ha avslørt.

Men vi vet det var et gyllent øyeblikk.
Et historiens dreiepunkt. Øyeblikket
som forandret historien. Da er det
kanskje bare godt å ha et kortfattet
ordbilde. Det åpner for fantasien.
Det er fascinerende å se hvor mange
kunstnere som er blitt inspirert av
dette øyeblikket. Samtidig utfordrer
det vår egen fantasi til å skape våre
egne bilder. Hva Guds nærvær betyr
for oss – i dag.
For barnet som ble født i det gylne
øyeblikket ga et nytt innhold til ord
som tro, håp, kjærlighet, fred,

Biskop Tor B. Jørgensen

forsoning, nåde og frihet. Ja, han var
selv ordet, sier Johannes i sitt juleevangelium. Han har gjort det gylne
øyeblikk levende for alle tider.

Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss,
Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

REDAKTØRENS HJØRNE
Jeg trur det var gamle biskop Bjarne O.
Weider som sa disse ordene under en
julepreken for mange år siden.

Juletradisjoner
- Tradisjon er å holde flammen brennende – ikke å ta vare på asken!
Hva er det så å holde flammen brennende? Det må vel være juletradisjoner
som er med på vise vei inn til mysteriet
hvor det lille, gudommelige barnet blir
født i en mørk stall som Guds store
gave til alle mennesker på denne jorden.
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Én slik tradisjon er biskopens juleandakt til menighetsbladene i bispedømmet. Vanligvis kommer den
dalende på papir eller e-post en gang i
slutten av oktober. Men ikke i år! Mens
deadline nærmet seg steg redaktøruroen
til nye høyder. Redningen ble å se etter
på biskopens hjemmeside på internett.
O lettelse, o internett! Der lå ganske
riktig Biskop Tor B. Jørgensens juleandakt 2008. Vi får ta dette som et tegn
på at biskopen følger med i tiden. Og
dermed kan vi også i år videreføre
denne tradisjonen i menighetsbladet.
De som vil få enda nærmere kjennskap
til hva biskopen driver med, kan møte
han på visitasgudstjeneste i Saltdal kirke
søndag 25. januar 2009! De som fin-

leser gudstjenestelista i dette nummeret
av menighetsbladet, får med seg denne
opplysningen. Vår faste spalte Min
salme kommer vårt nye redaksjonsmedlem, Harry Edvardsen, til å ta hovedansvaret for. Av andre faste innslag har
vi med Kirkelig symbolikk og Ord og
uttrykk fra Bibelen som Åge Karlsen
redigerer. Og nok en gang har Kåre
Nordnes levert ett av sine mange dikt til
redaksjonen. Dette er innslag som etter
hvert er blitt tradisjon å ta med i
menighetsbladet.
Så blir det en utfordring å tenke over
ordene fra biskop Jørgensens forgjenger.
Vi må ikke følge tradisjoner bare fordi
noe er gjort på samme måten tidligere.
Tradisjonene må ha et innhold og en
mening!
God jul!
Kjell Gunnar Skodvin
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Forts. fra s. 1 Christina Becker
I tillegg var det jo noen språkproblemer til å begynne med. Dermed tok
hun hjelpepleieskolen på Røkland
2006-2008. Hun ville lære noe mer
praktisk!
I mars i år ble hun tilsatt som menighetspedagog deltid og fra juli i 100%
stilling. Men hun har jobbet med konfirmantarbeid siden mai 2007. Dette
var helt naturlig for henne fordi hun
har jobbet med konfirmanter, ungdomsarbeid og familiegrupper i hele
ungdomstiden og studietiden. Hun
smiler og sier at dette har vært en viktig del av livet hennes så langt. Hele
ungdoms- og studietiden har hun også
vært med i skolelagsarbeid, så da hun
kom til Bergen ble hun med i Bergen
kristelige studentlag. Det var viktig for
henne å finne et kristent fellesskap
også her.

Jeg undres på hvilke oppgaver hun har
som menighetspedagog, og etter som
hun forteller skjønner jeg at hun har
nok å gjøre! Hun er med i alt konfirmantarbeid, har barneklubb i Øvre
Saltdal menighet, er med som støttespiller og skolelagskontakt, har bibelgruppe for ungdom sammen med
Sølvi Stormo, har ansvar for 4-årsklubb med opplæring og utdeling av
barnebibelbok i 5. klassene. I tett samarbeid med Sigmund har hun også
kontakt med skolene. Christina innrømmer at det er en hjertesak for
henne å formidle troen til nye generasjoner.
-Hvordan har du blitt tatt i mot i
bygda vår? Jeg lurer litt på det.
-Jeg har fått en varm velkomst, sier
Christina. Og det har gått greit å bli
kjent i bygda. Hun sier at hjelpeplei-

en, menigheten og koret har bidratt
sterkt til det. Koret - det er Røkland
blandakor som hun synger i, og der
hun koser seg og trives sammen med
gode sangervenner. Ellers er hun glad
for bassenget på Rognan, for hun liker
å svømme.Å sykle og å gå tur er også
aktiviteter hun koser seg med. Det
har vært artig å prøve ski, men
lysløypa på Vensmoen har vært ei
utfordring. Hun er stolt av at hun har
klart å gjennomføre den flere ganger!
Til slutt har Cristina lyst til å nevne at
hun er støttekontakt til ei funksjonshemmet jente, og at det er noe hun
storkoser seg med! Hun synes det
veldig givende for henne, og de har
det veldig trivelig ilag.

Julefester
2. januar kl. 17

i Øvre Saltdal Kirkestue. Ta med mat på fat. Utlodning. Poser til barna

4. januar kl. 17

på Saltdal Menighetssenter. SKULKeKLUBBen fremfører teaterstykket
La oss redde verden! Ta med mat på fat. Utlodning. Poser til barna

6. januar kl. 11

på Saltdal Menighetssenter: Eldres julefest. Bevertning.

Julemesse 6. desember

I år blir julemessa lørdag 6. desember!
Da er det salg av husflids- og håndarbeidsprodukter, basar,
musikk, kaffe, kaker, møsbrømlefse og mer til!
Inntektene fra julemessa går til driften av Menighetssenteret.
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UkeSKULKenytt
I september var det ukeSKULK for 5.-7. klasse i Øvre Saltdal
kirke og i Saltdal kirke. Det hele startet ute med lek, og det var
veldig populært med bruskasseklatring. Det var mange som klatret
høyt opp, og flere gjorde det umulig å få opp flere kasser. Det var
også lek med fallskjerm, og det var det noen som syntes var spesielt artig. De skulle også øve inn et skuespill om Paulus til gudstjenesten som skulle være på søndagen. Der var det Steinar
Johansen som var sjef, og Sigmund Gulliksrud hadde rollen som

Bruskasseklatring

Av Charlotte Liepelt
Paulus. Til skuespillet trengte de også kulisser, og på bildet ser vi
Johan Stranden og snekkergruppa som sørger for dette.
Datagruppa laget powerpoint-presentasjonen til søndagen, den
gruppa hadde Geir Liepelt ansvaret for. Malegruppa laget malerier
av skuespillet og steiner som skulle brukes i skuespillet.
Matgruppa sørget for at å mette alle sultne ukeSKULKere!
Gudstjenesten ble veldig vellykket, og alle gleder seg til neste
ukeSKULK.

Snekkerrommet

Datagruppa

Steinar Johansen
fra Alt for Rognan
instruerte Odd
Willy Johansen og
de andre
ukeSKULKerne

4

SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 - 2008

Utelek med fallskjerm

Øving i Øvre
Saltdal kirke

Malegruppa

Fra gudstjenesten i Saltdal kirke
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Evensgård Blomster
Røkland Forretningssenter
8255 RØKLAND
Tlf. 75 69 00 95 / 47 41 78 42

SALTDAL TURISTSENTER
Et naturlig treffpunkt på Storjord i Saltdal!
Nissen kommer med pakke til barna!
Hver søndag fra 23.november t.o.m. 21.desember
Ta kontakt med oss: Tlf:75 68 24 50
Velkommen til www.saltdal-turistsenter.no

Gratis utkjøring av sorgbinderi til
Saltdal kirke og Øvre Saltdal kirke.

Teorikurs, kjøretimer m.m. bestiller du hos oss.
Nå med avdelinger både på Fauske, Rognan og Bodø.

Kontakt oss på www.trafikk-skole.no
eller ring
Rognan-75 69 08 89, Fauske-75 64 67 10, Bodø-75 51 23 00

I perioden 20.11. – 20.12.
har vi disse åpningstider:
Man – fre kl. 10 – 20
Lør kl. 11 – 18
Søn kl 12 – 18
8255 RØKLAND Tlf. 75680700
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Kirkelig symbolikk
Av Åge Karlsen

Hakekorset
Figuren får vel mange til å skvette i
stolen, da dette jo var hovedtegnet til
nazismen. Tegnet har imidlertid vært i
bruk i flere kulturer og religioner
gjennom flere tusen år. Tegnet er mest
brukt som et lykkebringende symbol.
Dessuten kan tegnet tolkes som livsløpet eller solens gang på himmelen. I
tillegg til å være et religiøst symbol
har hakekorset blitt brukt i mange
andre sammenhenger: Det har vært
symbol for deler av det amerikanske

forsvar, som tegn på luftforsvaret i
Finland, det betyr 10.000 på kinesisk,
på tidligere svenske kart var det et
symbol for vannkraftverk, det har vært
tegnet for ølbryggeriet Carlsberg, en
variant er øya Mans våpen samt en
lang rekke andre bruksområder. Helt
fra oldtiden har det vært brukt som
kristent symbol: En finner det både i
katakombene i Roma og i kirkeklokker i England. Merket har også vært
brukt av jødene i Israel, hvor det er
funnet på synagoger. Etter at hakekorset ble tatt i bruk av nazistene på
1920-tallet er all annen bruk stort sett

utgått i de vestlige land, naturlig nok.
Tegnet er også forbudt i flere vestlige
land, blant annet i Tyskland og
Norge. Nynazistene har hakekorset
som hovedsymbol, noe som vekker
sterke følelser.

Ord og uttrykk

Kyrie eleison

I BIBELEN

Av Åge Karlsen

Uttrykket Kyrie eleison brukes ofte i liturgien. Det er gresk og betyr Herre miskunn deg. Det brukes flere
ganger i Det nye testamente (som i utgangspunktet ble skrevet på gresk), der mennesker henvender seg
til Jesus for å få hans hjelp. Blant annet av den blinde Bartimeus og av den kananeiske kvinne som begge
roper: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.
Luk 18, 35-39. Matt 15, 22.

BISPEVISITAS I JANUAR
21. til 25. januar kommer biskop Tor B. Jørgensen på visitas til Saltdal!
Programkomitéen er startet opp med arbeidet. I påskenummeret av menighetsbladet kommer vi
tilbake med bilder fra besøket!

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,Bladet har årlig 4 utgivelser. 12% rabatt ved flere innrykk, 20% ved helår.
Kontakt Geir Liepelt, Kirkekontoret, 75 69 14 22, e-post kirkevergen@saltdalkirken.no
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Historien om Sankta Lucia
Av Åge Karlsen

Har du noen gang gått i Lucia-tog eller sunget sanger om Sankta
Lucia? Vet du hvem Sankta Lucia var og hvorfor vi feirer hennes
dag hvert år den 13. desember? Her skal du få høre historien om
hennes liv.
I de mørke tunnelene dypt nede i
jorden, der vannet sildrer langs veggene og lyset aldri trenger ned, der satt
en gang for lenge siden noen av de
første kristne og hutret og frøs gjennom natten. Sulten rev og slet i hver
eneste én av dem og gjorde at de frøs
enda mer. Om de bare kunne ha gått
opp en liten tur, om de bare kunne ha
hentet et brød. Barna klynket sårt
mens foreldrene fortvilet prøvde å
trøste dem.
Men de kunne ikke gå opp i lyset,
kunne ikke gå hjem og melke kua så
de kunne få melk til sine små. Det var
soldater og folk over alt, og det var
ingen grenser for hvilke lidelser man
kunne påføre de kristne på den tiden.
Noen kristne hadde blitt brent som
levende fakler, noen hadde blitt kastet
stener på til de døde, andre hadde soldatene latt hestene trampe ihjel. Nei,
det var bedre å sitte i mørket, selv om
de frøs og sultet. Og det var heldigvis
én som tenkte på dem, én som passet
på dem. Om hun bare ville komme i
kveld óg!
Takk Gud, nå hørte de en stille sang
lenger oppe i tunnelen. Der så de
lysskimmeret. Barna stormet mot den
vakre jomfruen som sakte kom mot
dem med en lyskrans i håret og knytter med deilig mat. Jomfru Lucia, den
vakreste og godeste som var. Enda en
natt hadde hun trosset farene og
kommet ned til dem med den velsignede maten, og med det velsignede
lyset som ga de kristne drømmer og
håp.
Skjønne jomfru Lucia, født til et liv i
luksus og overflod. Likevel risikerte
hun livet sitt hver eneste kveld for å
8

bringe mat og oppmuntring til dem
som sultet og led. Men nå ville det
snart bli slutt på dette! Lucias syke
mor hadde bestemt at Lucia skulle
gifte seg. Lucias far var død, og moren
ville være sikker på at Lucia alltid
skulle leve et liv i rikdom og
bekvemmelighet.
Men Lucia ville noe annet! Hadde
ikke den gode Jesus Kristus sagt at
man skulle forlate alt og følge ham? At
man skulle ta vare på menneskene
rundt seg og ikke tenke så mye på seg
selv? «Vær god!», hadde han sagt. «Vær
barmhjertig!» Det var dét Lucia ville,
hun ville ikke gifte seg for å leve et liv
i luksus hvis det innebar at hun ikke
kunne hjelpe andre. Isteden ville hun
gi bort alt hun eide til de fattige! Men
selv om hun tryglet og ba moren om å
få slippe å gifte seg, så ville ikke moren
høre på henne.
Fortvilet løp Lucia til Sankt Agathas
grav og bønnfalt henne om hjelp.
«Gode Sankt Agatha, hjelp moren min
til å forstå! Hun vil at jeg skal være
lykkelig. Men jeg kan ikke være lykkelig om jeg ikke kan hjelpe dem som
har det vondt! Hva skal jeg med et
stort hus, pene klær, tjenere og alt det
der, om jeg vet at de fattige lider? Jeg
kan bare tenke på dem! La moren min
forstå det!»
Og tenk, det skjedde et under. Helt
plutselig ble moren til Lucia frisk.
Hun hadde ikke lenger vondt noe
sted! Da forsto moren til Lucia at
kristendommen var sann, og at det var
meningen at Lucia skulle tjene dem
som hadde det vondt. Hun skulle ikke
gifte seg. Bryllupet ble avlyst med én
gang. Gjett om Lucia ble glad!

SANTA LUCIA:
Malt av Domenico Beccafumi
(1486 - 1551).

Men det var en annen som ikke ble så
glad! Det var mannen som hadde
trodd han skulle få gifte seg med
Lucia. Han ble rasende. «Om ikke jeg
skal få henne, så skal ingen andre få
henne heller!», sa han til seg selv. Så
gikk han rett til dem som bestemte i
byen og fortalte dem at Lucia var
kristen.
Kan du tenke deg hva som skjedde da?
Jo, samme ettermiddag kom det
mange soldater, sammen med en stor
menneskemengde som ikke likte de
kristne, hjem til Lucia. De skulle
arrestere henne. Men Gud passet på
Lucia. Han gjorde det slik at hun satt
fast i bakken. Soldatene greide ikke å
rikke henne, det var umulig å få henne
med.
«Da tenner vi på henne!», var det noen
som sa. Tørr ved ble stablet opp rundt
Lucia, de tente på og det ble et mektig
bål. Men Gud passet på Lucia, flammene skadet henne ikke i det hele tatt!
Da all veden var brent opp stod Lucia
der helt uskadd.
Da var det en som tok et sverd og
hugget av det vakre hodet til Lucia.
Nå kunne ikke Gud gjøre annet for
henne enn å ta henne med til sitt rike.
Slik døde Lucia. Men hun fortsatte å
leve i hjertene til alle dem hun hadde
hjulpet, og alle dem som hørte om
henne. Ryktet om denne gode og
modige jomfruen spredte seg vidt og
bredt, og hennes barmhjertighet og
mot blir feiret hvert eneste år den 13.
desember ennå idag.
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Min salme
”Eg ser”

Denne gangen er det Dagfinn Nilsen som er utfordret til å
velge "Min salme." Mange kjenner han som Dr. Nilsen fra
legekontoret på Rognan for noen år tilbake.
I dag driver han Brygga legekontor på Fauske.

Du tok utfordringen? Ja selvsagt. Litt overrasket over å bli
utfordret, men svært få går gjennom livet uten å velge salmer.
Om ikke annet så ved mor eller fars begravelse. Da jeg gikk på
skolen lærte vi salmer. Det var streng justis, så salmeleksa ble
pugget for ellers kunne vi risikere en smekk over fingrene.
Hvilken salme har du valgt? Jeg har valgt salmen "Eg ser" av
Bjørn Eidsvåg.
Har du noen tanker, eller historie knyttet til denne
salmen?
Bjørn Eidsvåg er en artist og tekstforfatter som jeg setter stor pris
på. Han har evnen til nettopp "Eg ser." I denne enkle teksten når
han alle. Som lege ser jeg at livet ikke alltid er i flytsonen.
Vi blir trøtte, har det vondt og kanskje vil gi opp. Da er det viktig for oss å ha noen å leve livet sammen med, noen å grina tårene
med. Innerst inne ønsker alle å bli sett som den vi er. Siste verset
løfter det hele opp til salme dersom en var i tvil, med undringen
"Eg har gjort død til liv for deg." En vakker og enkel, men samtidig dyp tekst med en melodi som understreker det hele.
Teksten i denne salmen handler om våre liv avslutter den erfarne
legen og friluftsmannen.

Eg ser
Eg ser at du er trøtt
Men eg kan ikkje gå alle skritta for deg
Du må gå de sjøl
Men eg ve gå de med deg
Eg ve gå de med deg
Eg ser du har det vondt
Men eg kan ikkje grina alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
Men eg ve grina med deg
Eg ve grina med deg
Eg ser du vil gi opp
Men eg kan ikkje leva livet for deg
Du må leva det sjøl
Men eg ve leva med deg
eg ve leva med deg
Eg ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå i døden for deg
Du må smake han sjøl
Men eg gjer død til liv for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg har gjort død til liv for deg

Dagfinn Nilsen utfordrer en av sine naboer,
Jan Christ Pedersen, til å velge salme til neste utgave!
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Ny gudstjenesteordning
Av Kjell Gunnar Skodvin
- Nåde være med dere, og fred fra Gud
vår Far og Herren Jesus Kristus!
Så lenge jeg kan huske, har har menigheter over det ganske land blitt ønsket
velkommen til gudstjenesten på denne
måten.
Nådehilsenen i begynnelsen av gudstjenesten vil sikkert bestå, men ellers er det
mange og til dels store endringer som
foreslås når Ny gudstjenesteordning
legges ut til høring.
Gudstjenesteordningen – eller liturgien,
som det også kalles – er jo selve rammen
for gudstjenestelivet.
En viktig endring er at det blir enda
større rom for lokale tilpasninger og
variasjoner. Dåpens plassering i gudstjenesten kan også varieres. Men den
blir ikke foreslått helt først i gudstjenesten, slik det har vært praktisert i Saltdal
noen år.
Ikke nok med at liturgien skal skiftes ut
– det foreslås ny tekstrekke (liste over
lese- og prekentekster) og det kommer
ei helt ny salmebok: Den vil telle 1.150
salmer, derav 390 helt nye. Mens 476
salmer fra Norsk Salmebok og Salmer

Den nye gudstjenesteordningen åpner for at menighetene kan legge et sterkere lokalt preg på
gudstjenestene

97 ikke kom med i forslaget. Her kan
saltdalinger merke seg at Trygve Hoffs
Den store stjerna som steig i aust er
kommet med i forslaget. Samme forfatters Nordnorsk julesalme er ikke er
tatt med.

Blomster, en livets gave

Fra 1. søndag i advent 2010 mener man
at alt det nye skal være på plass.
Sannsynligvis blir også den gudstjenesten avsluttet med disse ordene:
- Gå i fred, tjen Herren med glede!

Av Kåre Nordnes
Blomster lar Skaperen
vokse langs veien,
den som han gav oss
å vandre på jord,
blomster som gave
og smil fra Guds hjerte
der vi har vår vei
gått ut fra Guds Ord.
Blomster skal følge oss
ut gjennom livet,
gro ved vår vugge,
og stå på vår grav.
Blomster skal hilse
når Jesus, på stranden,
møter hver synder
som frelse han gav.

Forslaget om ny gudstjenesteordning er en stor og viktig reform for gudstjenestelivet
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Blomster skal juble
i evighetskoret
når vi med engler
skal lovsynge Gud,
og når universet
priser sin Skaper,
ærer sin Konge
i blomsterkledt skrud.
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Saltdal og
Øvre Saltdal
menigheter
Saltdal kirke
31.08: Fredrik Grønbech
12.10: Tina Helene Wikstrøm
Jim Mikael Wikstrøm
Peder Mathias Strøm
Linus Eliassen

Øvre Saltdal kirke
05.10: Aurora Alfheim Engan
Rakel Vik Amundsen
Nicolai Andre Hopstad

Utenbygds
06.07: Adrian Flateland Lieng i
Mykland kirke
20.07: Samuel Ravn Torbjørnsønn i
Rørstad kirke

Øvre Saltdal kirke
06.09: Berit Carlsen og
Kjell Sture Myrvang
20.09: June Abrahamsen og Jonny Lundli

Kirkekontoret
Telefon: 75 69 14 22
Besøksadr.: Ringvn. 2 (v/Saltdal kirke)
Postadresse: Pb. 117, 8251 Rognan
e-post: post@saltdalkirken.no
Vakthavende prest
mob. 916 55 878 (hverdager etter kl.
17 og før kl. 08 samt alle helgedager)

Saltdal kirke
24.08: Mary Kristine Storhaug,
Mo i Rana, f. 1920
12.09: Alf Edgar Lian, Rognan, f. 1948
16.09: Karin Marie Rasmussen,
Nestby, f. 1960
26.09: Aud Rist, Rognan, f. 1920
29.09: Geir Isachsen, Tromsø, f. 1955
01.10: Helga Oline Jensen, Rognan,
f. 1916
11.10: Astrid Jensine Sletteng,
Rognan, f.1916
21.10: Einar Vollen, Bodø, f. 1923
23.10: Harald Andreas Svendsen,
Rognan, f. 1928
Øvre Saltdal sokn
28.08: Eva Barbara Olufsen, Røkland,
f. 1930
09.09: Hilda Elisabeth Johansen,
Rognan, f. 1907

Menighetssenteret, Rognan
Tlf. 75 69 14 22
Privattelefoner ansatte
Sokneprest Odd Willy Johansen
Tlf. 75 69 11 60
Sokneprest Sven Becker
Tlf. 75 69 38 74
Daglig leder/kirkeverge
Geir Liepelt. Tlf. 481 04 263
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
Menighetspedagog Christina Becker
Tlf. 75 69 38 74
Saltdal menighetsråd
Leder Ole Bøhlerengen,
Nestby, 8250 Rognan.
Tlf. 900 15 169

Menighetsblad for Saltdal

Nr. 4 - 2008

Saltdal kirkekontor,
Pb. 117, 8251 ROGNAN,
tlf. 75 69 14 22
E-post: post@saltdalkirken.no
Bladet utgis av Saltdal og Øvre
Saltdal menigheter, kommer ut
med fem nummer i året og sendes samtlige husstander i Saltdal.

Utenbygdsboende kan bestille
bladet på ovennevnte adresse.
Frivillig abonnement: kr 100,-.
Kontonummer: 4509 12 25739

Åge Karlsen
Gunlaug Stormo
Harry Edvardsen
Charlotte Liepelt

Redaksjonen
Kjell Gunnar Skodvin,
redaktør
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Økonomi-Trykk as, Bodø
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Øvre Saltdal menighetsråd
Leder Arnold Ellingsen,
8255 Røkland.
Tlf. 75 69 32 36
Saltdal kirkelige fellesråd:
Leder Harry Edvardsen,
Sørgrenda 24, 8255 Røkland.
Tlf. 75 69 12 33
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B - Informasjon

Gudstjenester i Saltdal
30.november 2008 – 29. mars 2009
Saltdal kirke

Onsdag 31. desember (Nyttårsaften)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste. Offer.

Øvre Saltdal kirke

Søndag 4. januar (Kr. Åp.)
Kl. 11: Gudstjeneste, Offer.
Søndag 11. januar (1. s. e. Kr. Åp.)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 18. januar (2. s. e. Kr.Åp.)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 25. januar (3. s. e. Kr.Åp.)
Kl. 11:Visitasgudstjeneste. Offer.
Søndag 1. februar (Vingårdssøndag)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 8. februar (Såmannssøndag)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste. Offer.
Søndag 30. november (1. s. i advent)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 7. desember (2. s. i advent)
Kl. 18: Lysmesse. Ung Gospel deltar.
Kirkekaffe.
Søndag 14. desember (3. s. i advent)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 21. desember (4. s. i advent)
Vik grendehus kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Kl. 19: Julekonsert m/Rognan damekor.
Onsdag 24. desember (Julaften)
Kl. 11: Juleandakt på Heimly
Kl. 12: Juleandakt på Sykehjemmet.
Kl. 14: Julaftensgudstjeneste. Offer.
Kl. 16: Julaftensgudstjeneste. Offer.
Kl. 23: Julenattsgudstjeneste/Ottesang.
Offer.
Torsdag 25. desember (Juledag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Offer.
Søndag 28. desember (Søndag e. jul)
Brenne skolehus kl. 11: Gudstjeneste.
Offer.

Søndag 15. februar (Kristi Forklarelsesdag)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 30. november (1. s i advent)
Kl. 18: Lysmesse. Ung Gospel deltar. Kirkekaffe.
Søndag 7. desember (2. s. i advent)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 22. februar (Søndag f. Faste)
Kl. 11: Teatergudstjeneste med
UkeSKULK. Offer.

Søndag 21.desember (4. s. i advent)
Kl. 15: Vi synger julen inn.

Onsdag 25. februar ( Askeonsdag)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste.

Onsdag 24. desember (Julaften)
Kl. 11: Juleandakt på Knaggen/Vensmoen
Kl. 14: Julaftensgudstjeneste. Offer.

Søndag 1. mars (1. s. i Faste)
Kl. 11:Gudstjeneste. Offer.

Fredag 26. desember (2.juledag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste.Offer.

Søndag 8. mars (2. s. i Faste)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste. Offer.

Torsdag 1.januar ( Nyttårsdag)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste. Offer.

Søndag 22. mars (Maria budskapsdag)
Kl. 11:Gudstjeneste. Offer.

Søndag 11. januar (1. s. e. Kr.Åp.)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste. Offer.

Søndag 29. mars (5. s. i Faste)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Onsdag 21. januar (Ons. e. 2. s. e. Kr.Åp.)
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste. Offer.
Søndag 8. februar (Såmannssøndagen)
Kl. 11: Teatergudstjeneste med UkeSKULK.
Offer.
Søndag 8. mars (2. s. i Faste)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 15. mars (3. s. i Faste)
Kl. 11:Gudstjeneste. Offer.
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