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Alphakurs - trosopplæring for voksne
Av Kjell Gunnar Skodvin

Lurer du på om kristendom er kjedelig, usant eller irrelevant? På hvem
Jesus var? Om hvorfor han døde? Og
hvordan kan du be og lese i Bibelen?
Da er Alpha-kurset som starter i
høst noe for deg! Disse temaene er
blant de 15 som tas opp på Alphakurset som starter lørdag 5.
september på Menighetssenteret.
Hver kursdag starter kl. 13 med
felles middag, så ser man sammen
en DVD om dagens tema. Etter en
kopp kaffe blir det samtale i grupper. Der er det meninga at man skal
stille spørsmål til temaet – her er
ingen spørsmål for dumme! Det
hele avsluttes kl. 16.
Siden starten i London-menigheten
Holy Trinity Bromton Church har
10 millioner mennesker i 152 land
gjennomført Alpha-kurs. Kurset er
som skreddersydd for mennesker
som kaller seg søkende, men som

Innhold

til nå har opplevd kirke og kristendom som en fremmed verden. Det
har også vist seg å passe glimrende
for mennesker som nylig har
kommet til tro, men som mangler
mer innblikk i hva det hele går ut
på. Alpha har vist seg å være veldig
stimulerende for mennesker som er
nysgjerrige, som ønsker å lære mer
eller å få dele troen med sine venner på en ufarlig måte. Mange steder
har Alpha vist seg å være en flott
start for mennesker som har vært
på leting etter et kristent fellesskap.
I Saltdal er det Peder Stavnes og
Johan Stranden som har tatt initiativ til kurset, i samarbeid med
sokneprest og kirkeverge. Alle er
velkomne til kursene, om man
hører til i Den norske kirke eller
ikke spiller ingen rolle. Oppstart
blir altså den første lørdagen i
september. Så blir det ukentlige
samlinger til i slutten av november
– da har deltakerne også fått med
seg en helgesamling.

Sett av noen lørdager i høst til å
utforske den kristne tro i et åpent,
trygt og trivelig miljø!
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Valgtider..
Vi er nå inne i ei tid hvor valg planlegges. Politikerne er for lengst i gang
med å formidle sitt budskap om at
deres partis politikk er det som er best
for oss. Det er stortingsvalg til høsten.
I menighetene er det menighetsrådsvalg. Et viktig valg for menighetene,
og du kan være med å bestemme hvem
som skal inneha disse viktige vervene.
Mai er også konfirmasjonstid.
Konfirmantene har tatt et valg om å la
seg konfirmere. På ny vil disse bli bedt
for med håndspåleggelse, og Gud
bekrefter igjen at han vil være med
dem gjennom livet. For ca 15 år siden
bar de fleste av dere foreldre barna
deres til dåpen. Dere gav dem mulighet til å få troens gave. Denne trosgaven er det konfirmanten selv som velger
om han/hun vil fortsette å ha med i
livet.
Jeg blir ofte satt på valg i forhold til
tro og liv. Og ofte skjer det gjennom
møte med andre mennesker. Da jeg
studerte, og også nå i jobben min spør
jeg meg selv om det valg jeg har tatt er
ut fra en teologisk overbevisning, eller

ut fra et møte med Jesus? Og om det
valget som er tatt, holder det i alle livets faser? Og vises dette valget på meg?
Kan noen få et glimt av Jesus hos meg?
Holder så troen på Jesus i alle livets
faser?
I tillegg til egne erfaringer og opplevelser har møter med mennesker i ulike
livssituasjoner gitt meg troen på at det
gjør det. En eldre forkrøplet dame jeg
møtte på et sykehus strålte av tillit til
Jesus. Hun hadde opplevd MYE vondt
gjennom livet, fra familie, samfunn og
ikke minst deler av kirka. Hun var
lenket til senga og måtte ha hjelp til
det meste. Tross hennes livssituasjon
og vonde fortid, Jesus var det eneste
for henne. Troen på Han var det som
gav henne styrke til å leve, og Håp for
tiden som lå foran.
Jeg satt på dødsleiet til en ung dame.
Troen på Jesus hadde også for denne
damen blitt bærekraften i livet, ikke
minst gjennom et langt og strevsomt
sykeleie. Det siste hun ville høre før
jeg forlot henne, og det var også den
siste sangen hun var med på å synge
var:

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull,
heller ham enn de skatter som smuldrer i
muld.
Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land,
heller ledes hver dag av en naglemerkt
hand.
Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt,
men i lenker være lagt.
Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst
meg verden kan by i dag.
Hun hadde tatt et valg som var en
trygghet for henne helt inn i døden.
Hun sa at hun gledet seg til å møte
Jesus, selv om hun ikke ville forlate
familien.
Dette er to av personene som har gjort
inntrykk på meg, som har vist meg et
glimt av Jesus.
Vi skal alle ta våre livsvalg, hvem vi vil
tro på.
Hva velger du?
Får noen et glimt av Jesus gjennom
deg?
Med vennlig hilsen, Odd Willy Johansen

REDAKTØRENS HJØRNE
etablert seg i ett av vatnene der isen
nettopp har gått.
Når dette leses, er skogen blitt helt
grønn, fuglekvitteret er blitt mer
intenst og noen tidlige sommerblomster har meldt sin ankomst.
Våren er tid for vekst og utvikling. Vi
beveger oss mot varme og sommer.

Se fremover
Det er vår i lufta! Når dette skrives, er
bladene på trærne i ferd med å springe
ut. Hestehoven står tallrik i grøftekanten, nylig fikk jeg rapport om den
festlige gulveisen og et svanepar har
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I dette nummeret av menighetsbladet
har vi også innslag om saker som
innebærer utvikling og forandring.
Det er valgår i år! For første gang etter
de store ”stat-kirkeforliket” om statskirkeordningen skal en ny valgordning
settes ut i livet. I september skal det
velges nye folk til menighetsråd,

kirkelig fellesråd og bispedømmeråd.
Nyordningen innebærer en demokratireform – men da er det viktig at
alle som er glade i kirken sin er aktive
deltakere i valget!
Å delta i Alphakurs kan også gi grunnlag for vekst og utvikling. Tør du være
med på et kurs som kan gi deg mer
kjennskap til de mest sentrale sakene i
kristendommen? Les mer om dette i
dette nummer av menighetsbladet!
Dette blir mitt siste nummer som
redaktør for Fra fjell til fjord. Fra neste
nummer vil forhåpentligvis et annet
fjes smile til leserene fra denne plassen. Det kan også bety vekst og utvikling!
Kjell Gunnar Skodvin
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Kirkevalg i september!
Mandag 14. september blir den store valgdagen: Da kan du stemme både ved stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Det er de to siste valgene det
skal handle om her.

”Tider skal komme, tider skal henrulle”
Demokratiprosessen i Den norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir deg som velger langt større innflytelse
på hvem som skal styre kirken i tiden fremover. De største forskjellene er følgende:
•
•
•
•

Økt bruk av direktevalg – velgerne skal kunne stemme direkte på kandidater til
bispedømmeråd/Kirkemøtet (kirkens øverste representative organ)
Du kan avgi stemme samtidig med stortingsvalget – kirkevalget skal foregå samme dag og i nærheten av de
offentlige stemmelokalene
Du har stemmerett også som 15, 16, eller 17-åring
Kandidatene velges for to år. Nytt valg er allerede i 2011, samtidig med kommune- og fylkesvalg. Da blir v
valgperioden fire år.

Alle disse endringene er viktige skritt på veien fram mot målet om økt demokrati i kirken. Dette igjen vil legge
grunnlaget for en grunnlovsendring fra 2012 der paragrafene som regulerer forholdet mellom Konge, stat og kirke
endres.
De siste årene har valgoppslutningen i Norge ligget på 4,2%. Langt flere bør benytte seg av sin rett til å si fra om
hvem de ønsker skal styre i Den norske kirke!

”Alle, alle vil vi ha med”
Alle som er døpt og dermed er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten – et kort som gir deg lokal
informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Dersom du mottar dette valgkortet og ikke er
medlem i Den norske kirke, kan du returnere valgkortet og be om at denne feilen i kirkens medlemsregister blir
rettet.

”Gjør døren høy, gjør porten vid”
Kirken er mer enn et sted du kan oppsøke ved livets høytideligheter og kirkelige høytidsdager. I dette store rommet kan alle medlemmene føle tilhørighet, troen skal stimuleres og rotfestes.
Kirken er et sted der vi kan inspirere til medarbeiderskap, der vi kan bygge kirke sammen. Vi håper du vil være en
del av dette fellesskapet!

Faktaboks:

Hvem kan du stemme på i Saltdal?
I skrivende stund er ikke kandidatlistene klare. Men det blir de i god tid før valget –
sjekk f. eks. på www.saltdalkirken.no
SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 - 2009
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Svenskene gikk i dybden
Av Kjell Gunnar Skodvin
30. april til 3. mai var ungdomskoret Ch.i.li -– Christ is
life – fra Bureå ved Skellefteå på besøk i Saltdal. Her ser vi
dem synge sammen med Saltdal kirkes ungdomskor.
Om noen trur at svenskene er overflatiske, må de tru om
igjen: Her ser vi svenskene utforske Saltens innerste
hemmeligheter: halvparten av gruppa ble med til
Svarthammarhola i Fauske – Skandinavias største grotte –
mens den andre halvparten tok en dusj i Vikgrotta i
Saltdal.

Chili og Saltdal ungdomskor

Tomme hender
Av Kåre Nordnes
I ærefrykt
jeg kneler,
min Herre,
ned for deg.
Jeg ser til
deg på korset.
Å Jesus,
tenk på meg!
Lik røveren
på korset
jeg bøyer
hodet ned,
og ber deg,
Herre Jesus,
gi frelse
meg og fred.
Jeg rekker
tomme hender
mot deg,
du Frelser min!
Jeg ber deg
på meg tenke
i herligheten din.
Å Jesus,
la meg høre
ditt svar fra
korsets tre:
”I dag skal du
bli med meg,
Guds Paradis
få se!”

I Svarthammarhola
Røverne på korset – laget på ukeSKULKeklubben i 2008

Annonsepriser
1/1 s. kr. 2900,-
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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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Åpent: hverdag 09.30 - 16.30
Lørdag 10.00 - 15.00

Evensgård Blomster
Røkland Forretningssenter
8255 RØKLAND
Tlf. 75 69 00 95 / 47 41 78 42

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

Ord og uttrykk

I BIBELEN
KIRKEGÅRDS
BEPLANTNING

Babbel

Plantekassermed
selvdrenerende
vannreservoar.

Av Åge Karlsen

Uttrykket Babbel brukes om
utydelig tale eller tullprat, eller
når noen snakker uforståelig,
som når småbarn babler. Ordet
har sin opprinnelse fra hendelsen i Babel, hvor Gud steg ned
fra himmelen til Babylonia og
skapte en språklig forvirring
fordi innbyggerne der ønsket å
bygge et tårn som skulle nå
opp til himmelen. 1 Mos 11,
1-9.

SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 2 - 2009

holderplantenepene
-utnytterregnvannet
-tålerovervintring
-liteinnslagavugress
-tostørrelser
Selgeshos:

KlevensGartneri
og
Skogholt
Produsent:

Tårnet i Babel
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Min salme: Kjære Gud jeg har det godt
Av Harry Edvardsen
- Du ble utfordret til å velge Min salme av tidligere kollega Jan Christ Pedersen. Han sendte stafettpinnen til Vassbotn som han uttrykte det.
Ja, han utfordret meg. Det første jeg tenkte var at han godt kunne ha spurt på forhånd. I ettertid
ser jeg at det var lurt å ikke spørre, for jeg hadde svart nei. En ting jeg har merket meg er at folk
leser menighetsbladet. Jeg har fått utrolig mange kommentarer på at jeg er utfordret til å velge
”Min salme.”
- Kan du fortelle kort til bladets lesere, hvem er Inger Lise Ingvaldsen?
Jeg er Bodøjente. Gift med Tor som jeg ble kjent med i gymnastiden. Han er Saltdaling så vi
flyttet hit i 1980. Først jobbet jeg som lærer ved Vensmoen skole, etter en tid ble det lærerjobb på
Røkland skole.

Inger Lise Ingvaldsen

- Hvilken salme har du valgt?
Jeg har tenkt en del på hvilken salme som kan være Min salme. Et naturlig valg for meg er Eg ser av Bjørn Eidsvåg, men den
er tidligere brukt her i spalten. Det ble sakt mye tankevekkende som jeg slutter meg til. Tor fleiper med at har jeg hørt Eg ser,
så har det vært en flott konsert eller en gripende stund for meg. Melodien ble fremført på trompet av en musiker fra Bodø
Sinfionetta i min fars begravelse. Det var en sterk opplevelse.
Har også tenkt på Måne og sol. Denne barnesalmen har jeg brukt som lærer i KRL faget. Har hatt mange fine opplevelser
når vi har vært i kirka med elevene som sang høyt og tydelig fordi det var en kjent salme som de kunne.
Den salmen som jeg til slutt blir stående med som Min salme er Kjære Gud jeg har det godt. Dette er en salme som handler
om min barnetro, den har fulgt meg hele livet. Etter høytlesning av far eller mor ble denne salmen sunget. Min mor la inn
noe ekstra linjer, ”Pass på liten og på stor! Gud bevare far og mor,” og så tok hun med de nærmeste i familien før hun
avsluttet med hele verden.
Dette var en flott måte å avslutte dagen på. Jeg delte rom med min søster som var noen år yngre enn meg, derfor ble denne
salmen et følge langt opp i årene.
Salmen sang jeg til mine barn som aftenbønn. Tidligere når jeg hadde KRL faget i skolen, lærte jeg mine elever den. Det
resulterte i mange fine samtaler, der elevene fortalte om aftensanger som de satte pris på forteller Inger Lise engasjert.
- Hvem vil du utfordre til neste Min salme?
Jeg sender stafettpinnen til min tidligere sjef Kjell Skogstad, nå medlem av ”Pensjonistkaffens venner” på Lysstøyperiet. Et
sted der tidligere lærere på Røkland skole møtes annen hver onsdag til hyggelig prat og kaffe. Kanskje blir det Min salme som
diskuteres rundt kaffebordet neste gang?

Kjære Gud jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått.
Du er snill, - du holder av meg.
Kjære Gud gå aldri fra meg.
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor.
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Saltdal kirke
22.02: Svein-Johnny Kristensen Berntsen
22.03: Marius Johansen Guttormsen
Emil Andersen
Øystein Johann Vågan
29.03: Dina Emilie Ellingsen Lian
12.04: Adam Spørck Bredesen
Liam Alexander Øverjord Stolpen
Thea Selmine Ovesen
Sara Vik Nymo
Isabell Finstad
03.05: Liam Alexander Pettersen
Johanna Calida Olsen Angler

Saltdal
27.02:
28.02:
31.03:
08.04:

Saltdal og
Øvre Saltdal
menigheter
Haldis Birgitte Jensen, Rognan, f. 1924
Margit Iversen, Rognan, f. 1916
Roald Kulseth, Rognan, f. 1921
Ester Sundby, Rognan, f. 1917

Øvre Saltdal
21.02: Åse Kristiansen, Røkland, f. 1919
12.03: Mary Elise Olsen, Røkland, f. 1931
16.03: Sverre Bjerkeng, Røkland, f. 1912
16.03: Sverre Skarheim, Spania, f. 1936

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)
Menighetssenteret, Rognan
Tlf. 75 69 14 22

Øvre Saltdal kirke
13.04: Lucas Andre Myhre
15.03: Maria Eline Stormo
26.04: Jakob Magnor Hveding Stifjell
10.05: Magnus Moe-Togstad
Theodor Ersvik Furumo
Casper Saupstad Østerkløft

Privattelefoner ansatte
Sokneprest Odd Willy Johansen
Tlf. 75 69 11 60
Daglig leder/kirkeverge
Geir Liepelt. Tlf. 481 04 263

Kirkelig symbolikk

Trosopplærer Sigmund Gulliksrud
Tlf. 482 40 462
Kirketjener Saltdal Knut Larsen
Tlf. 474 59 792

Av Åge Karlsen

Regnbuen

Kirketjener
Hans Gunnar Edvardsen
Tlf. 414 35 815

Etter Storflommen opprettet Gud en pakt
med Noah om aldri mer å la vannet bli til
en storflom som ødela alt liv, jfr. den
kjente beretningen om Noahs ark. Som
tegn på denne pakten satte Herren regnbuen på himmelen, denne skulle være en
påminnelse om pakten mellom Gud og
menneskene. 1. Mos 9, 8-17.

Kontorfullm/husmor
Margrethe Blomberg
75 69 14 78
Organist Knut Harald Rydning
977 52 457
Sekretær Ellen Martinsen
Tlf. 402 42089
Saltdal menighetsråd
Leder Ole Bøhlerengen,
Nestby, 8250 Rognan.
Tlf. 900 15 169

Menighetsblad for Saltdal

Nr. 2 - 2009

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

Frist for neste nummer:
Mandag 24. august 2009
Bladet er satt og trykt hos
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
7. juni - 20. september 2009
Søndag 30.august (13. s. e. pinse)
Kl. 11. Gudstjeneste. Offer.
Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe.

Saltdal kirke
Søndag 7.juni (Treenighetssøndag)
Øyra kl. 11: SKULK- gudstjeneste.
Menighetens vårtur.

Søndag 6.september (14. s. e. pinse)
Kl. 19: Sangkveld.

Kl. 19:Sangkveld.
Søndag 21.juni (3. s. e. pinse)
Kl. 19: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 13.september (15. s. e. pinse)
Kl. 11: SKULKgudstjeneste.
Offer. Kirkekaffe.

Søndag 5.juli (5. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 20.september (16. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 12.juli (6. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 2.august (9. s. e. pinse)
Kl. 19: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 13.september (15. s. e. pinse)
Kl. 19: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 9.august (10. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 27.september (17. s. e. pinse)
Kl. 11: SKULKgudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.

Søndag 16.august (11. s. e. pinse)
Kl. 19: Gudstjeneste. Offer.

Håkon Johan Abelsen
Steinar Kristian Alm
Vilhelm Arnt Bredesen
Åge Jørgen Eliassen
Bjørn Jensen
Kjell Henry Johansen
Gunnar Joakim Johansen
Rolf Ingemar Nilsen
Vidar Nilsen
Dag Støre
Karl Erik Myrland
Jan Petter Olsen
Jan Leif Øverås
Liv Jannie Bentsen
Arna Levie Hansen
Iris A. Haugen
Elsa Hansen
Hjørdis Irene Ingvaldsen
Sonja Irene Johansen

Søndag 28.juni (4. s. e. pinse)
Kl.11: Gudstjeneste.50-årskonfirmanter.
Offer. Kirkekaffe.

Søndag 6.september (14. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 26.juli (8. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

(Konfirmert
21.juni 1959)

Søndag 14.juni (2. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 23.august (12. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 19.juli (7. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter.
Offer. Kirkekaffe.

50-årskonfirmanter
Øvre Saltdal 2009

Øvre Saltdal kirke

Reidun Kristensen
Unni Kristensen
Olga Johanne Kristensen
Svanhild Nilssen
Tove Anne Nordal
Grethe Marie Olsen
Karin Synnøve Olsen
Gerd Johanne Olaussen
Ruth Synnøve Pedersen
Synnøve Alette Pettersen
Gunn Synnøve Pettersen
Ragnhild Karoline Vassbotn

50-årskonfirmanter
Saltdal 2009
(Konfirmert
12.juli 1959)
Alf Reidar Angel
Bjørn Einar Edvardsen
Erik Johan Edvardsen
Ivar Henrik Fridtjofsen
Tor Jarle Guttormsen

Anders Hansen
Willy Hansen
Harald Paul Hartvigsen
Kjell Harald Kristiansen
Frank Kristiansen
Trygve Gottfred Johansen
Odd Johansen
Olav Tore Jensen
Tor Johnny Johansen
Rolf Johansen
Bjarne Lian
Knut Agnar Nilsen
Arne Johan Nilsen
Willy Kristian Pedersen
Ove Magnar Sund
Bjørn Erik Skjæveland
Ronald Sletteng
Åke Sandberg
Jorunn Asbjørg Marie
Birkeland
Tove Fjelleng
Karin Helene Fridtjofsen
Inger Marie Furumo
Jenny Andreassen
Ingrid Evjenth Hansen

Solbjørg Kristine Bentsen
Oddny Johanne Johansen
Solveig Hansen
Solfrid Johansen
Inger Lisa Krane
Tonny E. Kristiansen
Aud Løkås
Solfrid Lieng
Gerd Petrine Martinussen
Ragnhild Kristine Medby
Ragnhild Moland
Marianne Monsen
Liv Anita Mikalsen
Marianne Olsen
Laila Rosita Henriette Olsen
Irene Olea Pedersen
Solveig Pettersen
Ingrid Ramsvik
Eva Riibe
Solbjørg Spørck
Karin Marie Sundby
Lisbeth Sundby
Arnhild Synnøve Svensen
Julianne Torbergsen

