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Velkommen Mirian Tode
Av Gunlaug Stormo

Vi ønsker vår nye sokneprest i Saltdal,
Mirian Tode, så hjertelig velkommen!
Vi gleder oss stort til å bli bedre kjent
med denne unge dama fra Tyskland
som ønsket å komme og være prest
her hos oss i Saltdal.
Jeg treffer ei trivelig, lita dame som
forteller at hun kommer fra
Lauenburg i Nord-Tyskland. Hun
kommer fra en helt vanlig familie og
ble med i kristelig ungdomsarbeid fra
hun var 14 år. Da hun var 17 år,
bestemte hun seg for å bli prest. Hun
har studert i Hamburg og Kiel, og for
11 år siden kom hun til Oslo som
utvekslingsstudent på menighetsfakultetet. Med et stort smil forteller hun
at hun trivdes så godt at hun gjerne
ville komme tilbake for å arbeide i
Norge.
Så i januar 2002 bød sjansen seg, og
hun kom tilbake til Oslo der hun tok
praktikum et semester på menighetsfakultetet. Deretter gikk ferden
nordover til Steigen. Her fikk hun
sin første jobb som kapellan i NordSalten prosti, ble ordinert i september
2002, og ble værende i tre og et halvt
år. I 2006 fikk hun ei vikarstilling
som prest og kateket i Hamarøy og

Innhold

flyttet til Oppeid, hvor hun trivdes
veldig godt og ble værende i 2 år. De
siste et og et halvt årene har hun
jobbet som terapeut og sjelesørger
innenfor psykiatri ved Viken Senter i
Bardu. Hun er svært opptatt av
psykologi og ser på psykologien som
en hjelpevitenskap til teologien. Hun
jobba først og fremst med relasjonstraumer som følge av overgrep og
vold.
Vår nye prest var på plass i Saltdal
fredag 14.08.09 og begynte i jobben
mandag 17.08.09. Mirian forteller at
hun gjerne ville tilbake til Nordland,
og at hun trivdes veldig godt i Salten,
så det passet godt at det ble ei ledig
prestestilling i Saltdal. Her hadde
hun vært på besøk en gang og fått et
godt inntrykk. I tillegg hadde hun
hørt mye fint om både folk og natur.
Hun smiler varmt når hun forteller at
hun er blitt svært godt mottatt både i
kollegiet og i menigheten. Flere har
hjulpet henne med flytting og installering i boligen, og så er hun særlig
glad for å ha fått eget kontor.
Jeg undres litt på hva slags prest
Mirian er? Og Mirian blir ivrig og
forteller at hun gjerne vil være en
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folkekirkelig prest. Med det mener
hun at hun vil være der for alle, for
folk i alle aldre fra barn til gammel og
i alle livssituasjoner, fra glede til sorg.
Blant annet synes hun at det er viktig
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Smil til hverandre
Fra en liten andaktsbok skrevet av
Lise Vislie Jor med tittelen
”Underveis”, finner jeg en liten
betraktning som kan være fint å dele
nå når høstmørket gjør seg stadig mer
gjeldende.
Den sagnomsuste Moder Teresa, som
stadig ble belønnet med forskjellige
internasjonale priser for sitt arbeid
blant de døende i Calcuttas slumområder, ble kjent for sine gjerninger og
ikke for sine ord. Likevel hendte det
fra tid til annen at hun sammenfattet
sitt livssyn: ”Vi må se oss om”, sa

hun: ”Se de fattige i vårt eget miljø, gi
dem vår kjærlighet, slik at vi lider
med dem. Vi må være villige til å le
og ha tid for medmenneskene. Når vi
kjenner dem, vet vi hvem vår neste
er”.
Kjenner vi menneskene vi lever blant?
Mange av dem er ensomme!
Moder Teresa fortalte om en gang
hun fikk besøk av en stor gruppe
amerikanske professorer.
De ba henne si noe som kunne hjelpe
dem.
Moder Teresa sa: ”Smil til hverandre!”
Jeg må ha sagt det svært ettertrykke-

lig, fortalte hun videre, for en av dem
spurte meg: ”Er De gift?”
Moder Teresa svarte: ”Ja, og jeg finner
det ofte vanskelig å smile til Kristus,
for han kan være meget krevende …”
Sånn er det altså når man tar det bokstavelig, det der med å være Kristi
brud …
Et krevende kall! Hvor vi må være
villige til å le og til å ha tid for mennesker.
Og til et smil i forbifarten.
Med ønske om en smilende, god høst!
Geir Kr. Liepelt

REDAKTØRENS HJØRNE
Dette nummeret av menighetsbladet
er satt sammen uten at vi har ny
redaktør på plass. Kjell Gunnar
Skodvin som i en årrekke har gjort en
kjempefin innsats som redaktør for
bladet, har nå levert stafettpinnen
videre. I stafett kan det som kjent
oppstå kluss i vekslinga, men vi håper
å ha en ny redaktør på plass snart.
Kjell Gunnar skal i hvert fall ha stor
takk for en flott innsats for bladet.
Vi har nå lagt bak oss et kirkevalg
som har gått parallelt med

Stortingsvalget. Nye menighetsråd
skal konstitueres, menighetenes aktiviteter er i startgropa igjen etter en
lang sommerferie, og budsjettkampen
er i full gang for neste år. Vi er inne i
en spennende tid som vi håper kan
danne grunnlaget for et godt nytt
arbeidsår. I dette nummeret ligger det
ved en giro for innbetaling av frivillig
kontingent. Den håper vi at du som
leser vil bruke slik at du kan bidra til
å sikre en god økonomisk plattform
for bladet. Til tross for at vi i dag kan

bruke nye informasjonskanaler som
f.eks internett, opplever vi at menighetsbladet fortsatt blir lest av mange i
bygda. Dette synes vi er bra, og vi
håper at bladet kan fortsette å gi
informasjon til lokalmiljøet utover
sine 75 år. Men så var det det med ny
redaktør da…. Skulle du som leser
vite om et mulig redaktøremne i
bygda, er vi lydhøre for forslag på
kirkekontoret.

Fortsettelse fra side 1

med sorgarbeid i forbindelse med begravelser. Det er også viktig for henne å få jobbe med barn og ungdom, noe som
blir en av oppgavene for henne i vår menighet. Hun sier at hun gjerne vil være med i menighetene i Saltdal å gi barn
og unge en god start i livet. De skal vokse opp vel vitende om at de er skapt av Gud som skapte oss overmåte godt.
Og de skal få sjansen til å bli kjent med Jesus som åpenbarer Guds kjærlighet til oss. Når hun skal beskrive seg selv som
prest, kommer hun tilbake til denne setningen; "Jordnær tilnærming til det himmelske."
Avslutningsvis vil jeg gjerne vite litt om nypresten privat? Vi snakker litt om hund, og Mirian forteller at hun er glad i
dyr generelt, og spesielt glad i hunden sin som hun har hatt i seks år. De liker seg godt på tur i lag, både til fots, på
sykkel og på spark! Og hun håper at kan komme i kontakt med nye folk på disse turene.
Så får jeg høre noe som virker spennende på meg. Hun er glad i å bake og å pynte baksten! Da hun var i Hamarøy,
bakte hun spesielle tyske julekjeks som hun pyntet og solgte på julemarked på Tranøy. Det er fint å kunne bake uten å
måtte spise alt selv - en glede! Sier hun. I det hele tatt føler hun at hun er på sitt mest kreative i forbindelse med matlaging. Noe å tenke på for de som forbereder julemesser og lignende?
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SommerSKULK
Sigmund Gulliksrud

7.juni var det sommerSKULK på Øyra.
Det startet med friluftsgudstjeneste med
musikk av Rognan Hornorkester og Odd
Willy Johansen på gitar. Odd Willy ledet
også gudstjenesten og snakket om det å
være nær; nær hverandre, nær jorda og nær
Gud. Etterpå var det grilling og mange
aktiviteter, som bruskasseklatring, kajakkpadling, fotball og kaste på blikkboks. 80
personer var med på arrangementet som vi
gjerne gjennomfører neste år også.
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Min salme: No livnar det i lundar
Av Harry Edvardsen
Denne gangen er det Kjell Skogstad som velger min salme. Han fikk stafettpinnen av Inger Lise
Ingvaldsen som utfordret sin tidligere sjef.
Du tar utfordringen?
Ja selvsagt gjør jeg det, jeg er gammel mannskorsanger. Begynte som 15 åring og har mange salmer å velge mellom.
Først noen ord om hvem Kjell Skogstad er.
Jeg er Saltdaling, født og oppvokst på Kvæle og har bodd her mesteparten av mitt liv. Etter lærerKjell Skogstad
skolen i Bodø var jeg et år ved Inndyr skole. Så begynte jeg på Røkland skole, til sammen ble det
34 år her, - de siste 18 årene som rektor. Det å jobbe i skolen har vært utfordrende og interessant.
Tenk på hvor viktig det er å være en god lærer, vi skal oppdra og formidle lærdom til nye generasjoner. Lede barn og unge til
«gagns mennesker» som det het i læreplanene for noen år siden. På fritiden er det sangen som har vært min fremste hobby. Ja
og så vil jeg nevne hagestell, jeg regner meg som en habil hobbygartner.
Hvilken salme har du valgt?
Min generasjon lærte salmer, og vi sang salmer hver dag på skolen. En av salmene som jeg likte var «Fager kveldsol smiler.»
En vakker salme, men den jeg velger blir Elias Blix «No livnar det i lundar.»
Har du noen tanker eller historie knyttet til denne salmen?
Dette er en salme vi sang på skolen om våren. Lyset var tilbake, det grønnes i skog og mark, fuglesangen i lyse vårkvelder.
Elias Blix griper tonen i den vakre nordnorske våren og ordene blir til salme. Bare hør på formuleringer som «..den heile
skapning stundar / no fram til til sumars tid.» «..nytt liv av daude gror.» «Guds kyrkje lysa skulle / som høgt på berg ein
stad..» «..den sol gjeng aldri ned,..» Slik kunne jeg fortsette gjennom alle 12 versene som salmen har.
No livnar det i lundar synger vi i mannskoret hver vår. Det er noe eget med å synge denne salmen på 17. mai. Den har en
høytidstone i seg. Uansett livssyn tror jeg at både vi som synger salmen og publikum som hører på, opplever noe vakkert i
ordene og tonen i salmen, avslutter Kjell Skogstad.
Hvem får stafettpinnen neste gang?
Jeg sender den videre til en sangerbror, Terje Torkildsen.

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
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med sumar utan kulde
og utan solarglad.
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!
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Dirigent: Knut Harald
Rydning, tlf. 977 82 457.

For barn
Søndagsskole
For 4 – 12 år. Annen hver søndag kl.
11.15 på Menighetssenteret, fra kl. 11
er vi på gudstjenesten.
Kontaktperson: Liv Gulliksrud, tlf. 75
69 18 49.
Ung Gospel
For barn i 1. - 7. klasse. Hver mandag
kl. 16.30 – 18 på Menighetssenteret.
Dirigent: Knut Harald Rydning, tlf
977 82 457.
SKULKeKLUBB i Øvre Saltdal
For 1.-7. klasse. Annen hver tirsdag kl.
15 – 17 i Kirkestua. Spill, aktivitet,
korsang, mat.
SKULKeKLUBB på Rognan
For 5.-7. klasse. Annen hver tirsdag kl.
14.15 – 16.15 på Menighetssentret.
Spill, aktivitet, tema og mat.

For ungdom
Ungdomskor m. band
Fra 8. klasse og oppover. Hver onsdag
kl.1800 - 1930 på Menighetssenteret.

Bibelgruppe
Fra 8. klasse og oppover.
Annen hver torsdag kl.
19.30 på Menighetssentret
fra 17. sept.
Kontaktperson: Sølvi Stormo, tlf. 958
66 906.
Skolelaget
For ungdom fra 8. kl. Enkelte søndager
kl.18 på Menighetssentret.
Kontaktperson: Henriette Stormo, tlf.
908 95 154.

For barn og voksne
Familiefellesskapet
For barn og voksne, med middag, sang,
lek, andakt. Hver tredje torsdag kl.17
på Menighetssenteret. Kontaktpersoner:
Christin og Geir Liepelt, tlf. 75 69 03
02.

For voksne
Tirsdagstreff
Første tirsdag i måneden kl. 11 på
Menighetssenteret. Treffet er for alle
som har anledning.
Kontaktperson: 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. 482 40 462.
Normisjonsforeningen
Møtes andre tirsdag hver måned kl. 20.
Kontaktperson: Sigrid Aardal, tlf. 75 69
31 61.
Rognan Misjonsforening av NMS
Møtes en tirsdag i måneden kl. 10.30.
Kontaktperson: Mari Stranden, tlf. 75
69 07 44.
Misjonssambandet
Misjonsforening en onsdag i måneden
kl. 17. Kontaktperson: Kjell Krüger,
tlf. 75 69 14 54.
Sjømannsmisjonen
Møtes andre onsdag i måneden, privat
eller på menighetssentret.
Kontaktperson: Wenche Lien, tlf. 913
55 406.
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 deltakere ønskes velkommen. Hos
kontaktpersonene får du vite mer.

Sykkel-Søndag
27. september
- Sigmund GulliksrudDenne søndagen sykler vi til gudstjenesten i hele bispedømmet!
Slik vil vi vise at vi kan bidra til mindre klimautslipp ved å la
bilen stå. Det er Teatergudstjeneste med SKULK i Øvre Saltdal
kl 11 denne dagen, og konsert med Chorus Novus i Saltdal kirke
kl 19.
Etter gudstjenesten i Øvre Saltdal kan barn og unge delta i en sykkelløype med ulike oppgaver. Vi deler ut refleksvester og klistremerker til alle som sykler denne dagen. De som ikke kan sykle oppfordres til å gå, eller kjøre flere i
lag. Sykkel-Søndag er en del av Klimaaksjonen Trø Fram som pågår i bispedømmet.
SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 - 2009
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Åpent: hverdag 09.30 - 16.30
Lørdag 10.00 - 15.00

Ord og uttrykk

I BIBELEN
Soria-Moria
Av Åge Karlsen

Ordene Soria-Moria
brukes gjerne om et
eventyrslott. Det er
flere språklige forklaringer på dette navnet.
Her tar vi med en
bibelsk forklaring:
Kan uttrykket skrive
seg fra kong Salomo
som bygde templet på
Moria-fjellet? 2 Krøn
3, 1-2.
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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, epost kirkevergen@saltdalkirken.no
SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 - 2009

Saltdal kirke
05.07: Jenny Henriette Storsletten
19.07: Kevin Andre Berntsen
Tobias Nikolai Klaussen
Eirik Grønnslett
Enya Erikstad Almo
Martine Karlsen Løkås
26.07: Einar Ness Pedersen
Vegard Olsen
Henriette Oline Kristine Nerland
Hansen
30.08: Henning Haugen
Leah Kristin Jansen
Øvre Saltdal kirke
31.05: Leonard Pettersen Danielsen
28.06: Sigurd Børø Ingvaldsen
Margrethe Sofie Vevelstad Moen
02.08: Fredrik Johannes Strøm Molid
07.08: Guro Muurmans Hassselbergsen
Utenbygds
23.03: Loke Sebastian Klaussen i
Skorvatn kapell
02.08: William Johannes Bredesen i
Mørsvikbotn kapell

Kirkelig symbolikk
Av Åge Karlsen

Petersnøklene

Petersnøklene eller nøkkelmakten brukes om kirkens makt til å tilgi eller nekte å tilgi synder. Det
brukes om prester og sjelesørgere som har fått
nøkkelmakten, det betyr at de har rett til å tilgi
synd til den som bekjenner sin synd. Jesus sa til
disippelen Peter: ”Du er Peter (Peter betyr nettopp
klippe!); på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og
dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi
deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden,
skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.”
Den katolske kirke bygger på dette, med paven
som Peters etterfølger, og dermed den som forvalter Sankt Peters nøkler. Symbolet på Peters nøkkel
finnes ofte på liturgiske klær. Matteus, 16, 18–19.

Saltdal
27.05: Kjellaug Annie Olsen, Setså, f. 1933
16.06: Anette Brenne, Rognan,f. 1921
17.07: Solveig Røli, Rognan, f. 1935
09.08: Olida Pauline Bentsen, Rognan,f. 1922
Øvre Saltdal
22.07: Brynhild Holm, Nordnes, f. 1912
10.08: Lena Johanna Alm, Rognan,f. 1918
14.08: Ruth Alfrida Jordbru, Nordnes, f. 1924

Saltdal og
Øvre Saltdal
menigheter
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

Saltdal kirke
16.05: Cecilie Andreassen og
Benn Wiggo Bringslimark
06.06: Siri Nordvik og Jens Arild Rånes
20.06: Kristin Flateland og Kim Robert Lieng
Torill Helen Nilsen og Kjell Sture Johnsen
04.07: Elise Hanssen og Harald Hals Karlsen
11.07: Trine Guttormsen og Svein Otto Pedersen
18.07: Marianne Bentsen og Per Ivar Moby
25.07: Lena-Margrete Olsen og
Tor Gunnar Gusjås
08.08: Christine Helen Bødker og
Erlend Storhaug
June Therese Vik Kristensen og
Tore Mentzoni Eilertsen
15.08: Gunn Hilde Askersrud og
Thomas Hanssen
Øvre Saltdal kirke
13.06: Magdalena Karstensen og
Andreas Kristoffer Stien
20.06: Ellen Nilsen og Wiggo Ernstsen
01.08: Ingrid Marie Alm og Tom Arne Arnesen
08.08: Bente Elisabet Haugen og
Odd Arne Johansen
15.08: Camilla Storjord og Petter Andreas Ording

Privattelefoner ansatte
Sokneprest Odd Willy Johansen
Tlf. 75 69 11 60
Sokneprest Mirian Tode
Tlf. 75 09 99
Daglig leder/kirkeverge
Geir Liepelt. Tlf. 481 04 263
Trosopplærer Sigmund Gulliksrud
Tlf. 482 40 462
Kirketjener Saltdal Knut Larsen
Tlf. 474 59 792
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
Saltdal menighetsråd
Leder Ole Bøhlerengen,
Nestby, 8250 Rognan.
Tlf. 900 15 169

Menighetsblad for Saltdal

Nr. 3 - 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 150,-.
Kontonummer: 4509 12 25739

Redaksjonen
Åge Karlsen
Gunlaug Stormo
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Harry Edvardsen
Charlotte Liepelt
Frist for neste nummer:
Mandag 2. november 2009
Bladet er satt og trykt hos
Økonomi-Trykk as, Bodø

Øvre Saltdal menighetsråd
Leder Arnold Ellingsen,
8255 Røkland.
Tlf. 75 69 32 36
Saltdal kirkelige fellesråd:
Leder Harry Edvardsen,
Sørgrenda 24, 8250 Rognan.
Tlf. 75 69 12 33
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B - Informasjon

Gudstjenester i Saltdal
20. september-6. desember 2009
Saltdal kirke
Søndag 20.september (16. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 6.desember (2. s. i advent)
Kl. 18: Lysmesse. Ung Gospel deltar. Offer.
Kirkekaffe.

Kl. 18: Allehelgensvesper. Saltdal mannskor
deltar. Kirkekaffe.
Søndag 15. november (24. S. e. pinse)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4årsbok. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 4.oktober (18. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer. Kirkekaffe.
Kl. 19: Sangkveld.

Søndag 29.november (1. s. i advent)
Kl. 18: Lysmesse. Ung Gospel deltar. Offer.
Kirkekaffe.

Søndag 18.oktober (20. s. e. pinse)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4årsbok. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 6.desember (2. s. i advent)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 25.oktober (Bots- og bededag)
Kl. 11: Gudstjeneste.

Med forbehold om endringer. Følg med i
lokalavisa!

Søndag 1. november (Allehelgensdag)
Kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Kirkekaffe.
Søndag 8.november (23. s. e. pinse)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Kl. 19: Sangkveld.
Søndag 15.november (24. s. e. pinse)
Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste. Offer.
Søndag 22.november (Siste søndag i kirkeåret)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 29.november (1. s. i advent)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Lys Våken. Offer.
Kirkekaffe.

Øvre Saltdal kirke
Søndag 27.september (17. s. e. pinse)
Kl. 11: SKULK-gudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Søndag 11.oktober (19. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 18.oktober (20. s. e. pinse)
Kl. 19: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 1. november (Allehelgensdag)

Julemesser
Tradisjonen tro blir det også i år arrangert julemesser til
inntekt for Menighetssenteret og Kirkestua. Julemessa
på Menighetssenteret holdes lørdag 28. november, og
her blir det salg av kaker, møsbrømlefse, håndarbeider
og lodd. Arbeidsgruppa er allerede i sving med planlegging, men vi trenger hjelp av frivillige til å gjennomføre
messa. Julemessa i Kirkestua blir lørdag 5. desember.
Her blir det salg av julebakst, utlodninger og kafé.
Begge messene tar også imot gevinster og varer for salg
med stor takk! Er det noe du kan bidra med, så ta
gjerne kontakt med kirkekontoret, 75 69 14 22.

Byttedag 17. oktober
Trenger du klær og sko til barn fra 0-16 år? Eller
leker og fritidsutstyr? Kom på Byttedagen!
Lørdag 17. oktober kl. 11- 13.00 er det
Byttedag på Menighetssentret. Har du noe til
overs kan du levere det til kirkekontoret på forhånd. Fredag 16. oktober kan du også lever
mellom kl 18 og 20.
På Byttedagen blir det kafé.
Byttedagen er å dele med hverandre og bruke
ressursene til beste for natur og miljø.

