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BLI MED PÅ FEST!
Hvem ser ikke fram til en fest i blant?
For noen kan det være et høydepunkt
i uka - i en ellers nokså grå tilværelse.
Tro det eller ei – Gud har også stor
sans for fest! I Bibelen blir Guds rike
sammenlignet med et stort gjestebud,
med fest og med glede. Der skal det
være rikelig med mat og drikke – og
plass nok for alle. Guds store mål for
alt som skjer på jorden, er at festsalene i hans rike skal fylles opp.
Dette bildet dukker opp når jeg nå
starter som sokneprest i Saltdal. For
denne festen handler ikke bare om
evigheten. Gud gir rom for fest og
glede også mens vi er her på jorden.
Saltdalingene er flinke til å samles og
slutte opp om det som skjer i bygda
innen idrett, kultur – og i kirka. Og
mange er glad i kirka si. Kirkeklokker
kaller til gudstjenester og andre samlinger, Ordet frå Gud lyder og mennesker samles både i glede og sorg.
Etter sommerens tragiske hendelser
var det ikke få som søkte stillhet og
felles trøst i en kirke. Vi har fått et
hjem i Guds kirke på jord - ”Et hjem

for oss, et hjem for deg”, slik mottoet
for kirka i Saltdal uttrykker det. Vi har
opplevd høytidelige og gode øyeblikk.
Noen ser med glede tilbake på en
dåpsdag eller konfirmasjon, vielse eller
en konsert.
Søndag er gudstjenestedag. Noen få
ganger fylles kirka til trengsel. Det
er fest og det er forventning i luften.
Men som regel er det plass til flere.
Jeg tror Gud gleder seg stort over alle
som kjenner seg knyttet til kirkene i
Saltdal, og mange opplever gleden ved
å bruke dem regelmessig. Der kan vi
møte Gud. Og der vil Gud møte oss.
Troen og livet trenger påfyll. Som ny
sokneprest her håper jeg at mange vil
samles når kirkeklokkene ringer.
Men de færreste forbinder gudstjenesten med fest. Noen tenker at den
er ganske kjedelig. Rett nok inviteres
det ofte til måltid med brød og vin.
Han som er glad i oss, inviterer ikke
bare inn i kirka, men også til å feire
nattverd. Alle som gjennom dåp og
tro hører med i Guds rike, hører
naturlig hjemme ved nattverdbordet.

Alpha-kurset
– slik jeg opplevde det
I høst var jeg med på et Alphakurs som bestod av 10 ukentlige
samlinger. Kurset handler om
sentrale deler av kristen tro,
som «Hvorfor døde Jesus?» og
«Hvordan kan vi tro?». Samlingene bestod av et fellesmåltid,
undervisning om dagens tema og
samtale i mindre grupper.
Jeg opplevde at Alpha-kurset gav anledning til å utforske den
kristne tro i et åpent miljø, og det var mulighet til å spørre om det
man lurte på. Gjennom kurset ble det vekslet mellom å se undervisningen på en Alpha-DVD og lokale personer som underviste.
Temaene vi ble undervist i var både grunnleggende og interessante. Når det blir kursstart for nytt Alpha-kurs til høsten, og jeg
vil anbefale så vel de som er kjent med kristen tro fra før av og de
som er litt mer spørrende om å delta.
Øyvind Øygard Skodvin
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Tenk om fellesskapet i kirkene våre
kunne være med å åpne opp for flere
til også å feire nattverd! Da blir det i
alle fall fest i Guds rike – om enn på
en annen måte!
Jeg gleder meg til å treffe og bli kjent
med dere som bor i vakre Saltdal.
Velkommen til fellesskap – midt i folkelivet nede i sentrum, gjennom idrett
og kultur, i hjemmene og i kirka!
Harald Pedersen Fylling

Nytt Alpha-kurs
Også denne høsten blir det satt i gang Alphakurs. Første
kurskveld blir 3. november, og hele kurset beregnes avsluttet i god tid før påske neste år. Det blir ukentlige samlinger hver torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.30. Kurset holdes
på Menighetssentret, og består av ti kurskvelder, pluss
en weekend som hører med i opplegget for slike kurs.
Innholdet i kurset består av 14 temaer, der en ønsker å få
belyst det grunnleggende i den kristne tro. Dette skjer ved
undervisning av vel kvalifiserte personer, og ikke minst i
de påfølgende gruppesamtalene, der hver blir tatt på alvor
med sine tanker, ideer og spørsmål. Ingen spørsmål er for
små, for vanskelige eller for dumme. Kurskveldene starter
med «sosial kveldsmat», der det blir god tid til å bli kjent
med hverandre.
Alpha-kursene passer for alle, og særlig for deg som
• ønsker å utforske den kristne tro.
• nylig er begynt i menigheten.
• vil friske opp basiskunnskapene.
• er ny som kristen.
Mer om kurset vil du få høre dersom du melder deg på
Alpha-middagen på Menighetssentret som vi innbyr til
16.okt. kl. 17.
Johan Stranden
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BYTTEDAG 1. OKTOBER
Det er igjen klart for Byttedag hvor du helt fritt kan gå å plukke
deg tøy, sko, leker, med mer til barn og ungdom. Byttedagen er
på Menighetssentret fra kl 11 – 13. Vi selger også kaffe, saft og
vafler.
Har du klær og ting for barn og ungdom å levere inn til
Byttedagen MÅ det skje på forhånd. Lever på Kirkekontoret i
uka før. Og husk: ALT SKAL VÆRE RENT OG HELT.
Velkommen til Byttedagen!

Kan du tenke deg å være
en fast støttespiller for
kirka i Saltdal?

Julemesse på
Menighetssenteret og
Kirkestua
26. november blir det julemesser til inntekt for
Menighetssenteret og for Kirkestua.
På Menighetssenteret blir det salg av kaker, møsbrømlefse,
håndarbeid og lodd fra kl. 10. I Kirkestua blir det salg av julebakst, utlodninger og kafé fra kl. 11.
Begge messene tar også imot gevinster og varer for salg med
stor takk! Er det noe du kan bidra med,
så ta kontakt med Kirkekontoret, tlf. 75 69 14 22.

Frivillig på Kirkekontoret?
Kirka er helt avhengig av frivillig innsats på mange området.
Denne gangen vil vi skrive litt om behovet på Kirkekontoret.
På grunn av økonomien har vi de siste årene redusert bemanningen på kontoret og sliter nå med å få gjort alt vi skal gjøre.
Derfor ønsker vi oss en frivillig som kan jobbe ca en dag i uka.
Det er snakk om kontorarbeid, noen faste oppgaver og noe
forefallende arbeid. Det er fint om du kan komme en fast dag
i uka, men andre løsninger går også greit. Vil du vite litt mer?
Ta kontakt med Sigmund Gulliksrud på tlf 482 40 462, eller på
kirkevergen@saltdalkirken.no.

Vi spør nå folk om de vil være med å gi et fast beløp i måneden. Vi trenger nye inntekter for å opprettholde virksomheten.
Du kan velge mellom å gi til Barne- og ungdomsarbeidet,
Menighetshusene eller Kirke og kirkegård. Gir du mer enn
500,- i året får du fradrag for beløpet i selvangivelsen. Du finner en brosjyre om dette i kirka, eller du kan henvende deg til
Sigmund Gulliksrud på tlf 482 40 462, eller på kirkevergen@
saltdalkirken.no

Takk for gavene!
MANGE TUSEN TAKK til alle dere som har gitt en gave på giroen vi sendt ut i sommer. Vi har fått inn ca
60.000,- til Menighetssentret og ca 30.000,- til Øvre Saltdal kirke. Det er vi veldig glade for! Pengene kommer godt
med til meget viktig arbeider på husene, vi skal fortelle mer om det i neste nummer.

SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 - 2011

3

Harald Fylling – strilen som er kommet til Saltdal
Av Kjell Gunnar Skodvin
- Paraply eller regnfrakk?
- Paraply!
Med én gang Harald Fylling svarer på
sitt uforfalskede strilemål (stril = en
som er nesten bergenser, men definitivt ikke vil være det), blir det klart at
spørsmålet er aldeles overflødig: For
strilen er paraplyen like nødvendig
som plogen for en bonde.
- Så jeg har med båten min til Rognan!
Men jeg gleder meg jo til å bli kjent
med de fine fjellområdene som
omkranser fjorden her.
- Fyllingnavnet har vi hørt før i
Saltdal?
- Ja, kona mi, Astrid, har jo bodd i
prestegården på Rognan fra hun var
11 til ut videregående!
Mange vil jo vite at hennes far, Arne
Fylling, var sokneprest i Saltdal i en
årrekke. Heid Fylling, Astrids mor, har
arbeidet som kateket her.
- En av mine første jobber var som
skoleungdomsprest i Nordland. Da
ble jeg ganske godt kjent med både
geografi, kultur og folk her i dette
spennende fylket!
- Jeg har stor respekt både for det min
svigerfar har gjort her i Saltdal og for
alt det velfungerende jeg har sett i stab
og menighet her. Kanskje kan jeg være
med på å tilføre noe nytt – når man
kommer utenfra vil man alltid se tingene litt annerledes enn de som alltid
har vært «innenfor». Alle menigheter i
Norge gjennomlever nå forandringer
av gudstjenesten gjennom liturgireformen. Denne vil gi oss mulighet til å
sette stedegent preg på gudstjenesten.
Jeg håper også at det vil bli tydeligere
at gudstjenesten ikke bare er presten
sin – her kan flere delta!
- Hvilke forventninger har du til
menighet og lokalsamfunn?
- Forventningene går på at jeg ønsker
å finne felleskap og sammenhenger
der jeg kan trives. Kanskje jeg kan
få dyrke mine interesser innen sang,
musikk og idrett? Og så håper jeg at
jeg kan få bidra til vekst i menigheten
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Harald Pedersen Fylling. Født 1954 på Sotra ved Bergen.
Gift med Astrid Fylling, tre voksne barn og ett barnebarn.
Utdannet prest ved Menighetsfakultetet 1982. Sykehus- og
småkirkeprest i Oslo 1982-83, Skoleungdomsprest i Nordland
1984-88. Misjonær for Santalmisjonen/Normisjon i Mali i Afrika
1990-97 + 2003-04. Menighetsprest i Fjell utenfor Bergen før
han fra august 2011 kom som sokneprest til Saltdal.

– både i dybden og i bredden.
- Har du hørt om Bibelskolen i
Bafoulabé i Mali?
Det hadde han sjølsagt. – Den bibelskolen var jeg faktisk med på å grunnlegge! Vi har vært misjonærer i Mali i
Sentral-afrika i vel 7 år, fordelt på tre
perioder. Gjennom et tre-årig program
kunne bibelskolen gi bibelkunnskap
og opplæring i kristent lederskap i de
lokale menighetene, forteller Fylling,
som også fikk oppleve at oversettelsen
av Det nye testamente til kasonké ble
fullført. Denne folkegruppen på om
lag 100.000 mennesker hadde tidligere ikke hørt noe kristent budskap.
- Først måtte misjonærene utvikle et
skriftspråk med grammatikk, ordliste
og litteratur. Så startet et møysomme-

lig arbeid med å oversette bibeltekster – og i 2008 var endelig arbeidet
med å gi denne folkegruppa sitt eget
Nytestamente ferdig.
Til slutt vil vi høre litt mer om strilen
som er kommet til Saltdal.
- Brann eller Bodø/Glimt?
- Nå er jo lagene i hver sin divisjon, så
da kan jeg jo heie på dem begge, svarer Fylling diplomatisk. Den mer enn
gjennomsnittlig idrettsinteresserte presten legger til at han gjerne skulle vært
med på oldboyslaget i fotball – eller
helst volleyball om det fins.
.- Møsbrømlefse eller vestlandslefse?
- Jeg har smakt møsbrømlefse, men
holder nok fortsatt en knapp på vestlandslefsa…
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Astrid Fylling, Trosopplæringskoordinator i Salten Prosti
Det er opprettet en prosjektstilling som
trosopplæringskoordinator i Salten prosti.
Denne skal vare i 2,5 år, og Astrid Fylling
er ansatt i stillinga. Hun har kontor på
menighetssenteret i Saltdal, og kirkeverge
Sigmund Gulliksrud er hennes arbeidsgiver. Stilllinga blir lønna fra trosopplæringsbudsjettet i alle de 5 kommunene i Salten
prosti pluss noe fra bispedømmerådet.
Her forleden møtte jeg ei dame som er
utrolig lik sin mor både av utseende og
væremåte, og vi hadde en veldig hyggelig
prat på kontoret hennes. Astrid Fylling er
datter av vår avdøde prest, Arne Fylling,
og Heid Fylling som fremdeles bor i Saltdal. Hun bodde da også her sammen med
sine foreldre og søsken i den første perioden som Arne var prest i Saltdal. Da var
hun i tenårene. Nå har hun flyttet tilbake
hit sammen med sin mann, vår nyinsatte
prest Harald Fylling, og deres yngste datter
Rebekka, som skal bo sammen med dem
og jobbe dette året. Paret har to barn til,
Ruben som bor i Oslo og Mirjam som bor
i London.
Jeg undret meg på hva som var bakgrunnen for at de ønsket å komme til Saltdal.
Da smilte Astrid lunt og sa at det laget
seg slik nå, og tiden var inne for å komme
tilbake for hennes del. “Og så er vi jo
veldig glade for å være i nærheten av mor
da!” innrømmet hun.
Vi går litt tilbake i tid, og jeg spør litt om
utdanning og arbeidsbakgrunn. Astrid
forteller at hun i utgangspunktet er sykepleier, men er videreutdannet til diakon og
psykiatrisk sykepleier. I tillegg har hun ett
års misjonsskole. Så vil hun gjerne fortelle
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at hun er vigsla diakon, noe som er et
viktig identitetsmerke for henne!
De første årene som arbeidsaktive bodde
de Bodø, og Astrid jobba i hjemmesykepleien på Nordsia og på Kjerringøy, noe
hun trivdes utrolig godt med. I 1988 ble
det imidlertid ett år med studier på misjonsskolen, da de hadde bestemt seg for å
reise ut som misjonærer. Etterpå måtte de
lære seg språk, først engelsk i England og
så fransk i Frankrike.
I august 1990 gikk turen til Mali, der de var
2 år i hovedstaden før de dro ut i “Bushen”. Alt dette gjorde de mens de hadde to
små barn og det tredje ble født i 1991 etter
at de kom til Mali. Jeg ser for meg noen
strevsomme år! For å kunne arbeide med
og blant de innfødte måtte de også lære
seg de lokale språkene.
Mens de var i Mali hadde Astrid en diakonal funksjon, der hun jobba mye med helsearbeid særlig retta mot kvinner og mor/
barn og kosthold. Det var i det hele tatt
et arbeid på mange plan, der de la spesielt
vekt på å utvikle lokal ekspertise. Hun
deltok også i et prosjekt der de gjennom
vannrensing skulle få bukt med Guineaormen som var en både stor og farlig plage
for de som bodde der nede. Tilsammen
har familien vært i Mali i 7 år.
Da de kom tilbake til Norge, flytta de til
Sotra og Haralds barndomsheim. Der
bodde de sammen med hans foreldre så
lenge de levde. Astrid jobba i 14 år på
bispedømmekontoret i Bergen som rådgiver i diakoni og misjon.

Men nå er hun i Saltdal og har kjøpt seg
bil for å kunne gjøre jobben. Det blir
nødvendigvis en del kjøring! Astrid sier at
hun gleder seg og tenker at det er en veldig
spennende oppgave hun nå skal ta fatt
på. Våren 2013 skal en plan for trosopplæringa 0-18 år være ferdig for hver av de
fem kommunene. Det finnes et planverk
på nasjonalt nivå (jamfør mønsterplanen i
skoleverket) som skal følges. Å finne fram
til folk i lokalmiljøene/menighetene som
kan tenke seg å være med å utvikle lokale
planer for trosopplæringa blir en svært
viktig del av oppgavene til trosopplæringskoordinatoren. Slik Astrid ser det er
dåpssamtalen starten på denne opplæringa,
og det er dermed viktig at den blir godt
gjennomført. Det er kjempeviktig at foreldre og faddere blir gjort fullstendig klar
over hva de lover ved dåpen. At de lover
å følge opp ungene og lærer dem opp i
den kristne tro! Menigheten skal hjelpe
til med denne opplæringa. I Saltdal’s
menigheter har vi til eksempel utdeling av
4-årsboka og alle SKULK- samlingene og
-aktivitetene som i dag er en del av trosopplæringa. Håpet er jo at prosjektet ved
hjelp av Astrid og frivillige medarbeidere
skal få laget en plan som gir ei enda bedre
og bredere opplæring. I utgangspunktet er
det foreldrenes ansvar at ungene kommer til den opplæringa de blir invitert til!
Den diakonale siden i dette er å inkludere
alle; lage fellesskap og arenaer som alle
kan trives i. Menighetsrådet er de som til
syvende og sist har ansvaret for at trosopplæringa blir virkeliggjort, noe som kan
gjøre arbeidet der enda mer meningsfullt.
Til slutt vil Astrid presisere at det ikke er
hun som skal gjøre jobben, men hun skal
hjelpe til! Etter denne samtalen sitter jeg
igjen med en god følelse av at oppgaven
som trosopplæringskoordinator er i trygge
hender og vil med dette ønske Astrid
hjertelig velkommen tilbake til Saltdal og
lykke til i den nye jobben!
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Kirkevalget gav ”Saltdal felles menighetsråd”
Fra 1.november 2011 får vi ett menighetsråd i Saltdal, mens vi
før har hatt to. Dette er et prøveprosjekt for de neste fire år.
Dette felles menighetsrådet vil også være kirkelig fellesråd, da
med en kommunal representant tilstede. Under Kirkevalget ble
det valg representanter til dette rådet fra begge menighetene.
Her er valgresultatet:
Fra Saltdal menighet:
Kristin Skodvin, Rognan, 52 år
Nina Forseth, Næstby, 46 år
Harry Edvardsen, Rognan, 59 år
Arnfinn Johansen, Rognan, 56 år

Stemmer
762
753
744
733

Varamedlemmer:
Arne Steinbakk, Rognan, 58 år
Thomas Krüger, Rognan, 24 år
Dorid Pedersen, Rognan, 48 år
Odd Sture Selfors, Rognan, 67 år
Tone Svendsen, Medby, 44 år

716
698
696
668
638

Fra Øvre Saltdal menighet
Kjell Magne Johansen, Røkland, 65 år
Bente Frøland, Junkerdal, 48 år
Line Hopstad, Storalmenningen, 44 år
Bjørn Karlsen, Junkerdal, 61 år

277
265
259
253

Varamedlemmer:
Johan Martin Stormo, Røkland, 68 år
Maria Bredesen, Skaiti, 18 år
Synnøve Beate Hansen, Røkland, 62 år
Turid Bredesen, Skaiti, 44 år
Wanja Blind, Røkland, 35 år

Nina Forseth

Kristin Skodvin

Arnfinn Johansen

Harry Edvardsen

Line Hopstad

Bente Frøland

Kjell Magne Johansen

Bjørn Karlsen

250
244
241
236
227

Økt deltakelse i Kirkevalget
Aldri før har så mange deltatt i Kirkevalget! Det er svært
positivt at så mange som 886 personer gav sin stemme. Det
utgjør 26 % av de stemmeberettigede. Ved valget for 2 år siden
var det 19 % som deltok, så det var en bra økning i år. De aller
fleste hadde også gjort endringer på lista ved å gi tilleggsstemmer eller stryke kandidater. Dette førte til at de som fikk fast
plass i rådet ikke bare var de som sto øverst på lista. Både
Arnfinn Johansen og Line Hopstad kom opp fra en plassering
nederst på valgliste.
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Her er oversikt over valgdeltakelsen i stemmekretsene:
Junkerdal
51 %
Næstby
44 %
Vik
31 %
Drage
30 %
Sundby
27 %
Røkland
25 %
Rognan
24 %
Nordnes
21 %
Stamnes
18 %
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Kirkegata 26, 8250 Rognan
Telefon: 75 69 19 99
Gratis utkjøring av blomster til begravelser i kirkene.

Åpent: hverdag 09.30 - 16.30
Lørdag 10.00 - 15.00

Vakt-telefon: 76 60 10 70
Blomsterbutikk Fauske: 75 60 10 60

ARCTIC LYS
8255 RØKLAND
Tlf. 75 69 00 95
Åpent hverdager 10-16.30 – Lørdag 11-15
Gratis utkjøring av sorgbinderi til
Saltdal kirke og Øvre Saltdal kirke

Vi bistår med råd, tilrettelegging og gjennomføring ved
bisettelse eller begravelse.
Vi forhandler også gravstein, kantstein og bedplanter.
Fraktfritt levert og gratis montert.
Likedan tar vi oppussing,
navnetilføyelser og ettermontering av gravlykter.

Vi takker våre annonsører
for den flotte støtten!

Standardvegen 59, 8250 Rognan
Tlf. 75 69 22 00
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Åpningstider: kl 8 - 23 (22)
Tlf. 75 68 00 00
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50-års konfirmanter
TradisjonEN tro møttes 50-års konfirmantene også
denne sommeren. På bildet (som er tatt av Bjørn
Fritjofsen) ser vi kullet som var samlet i Saltdal Kirke
den 17. juli 2011 for å markere jubileet. I Øvre Saltdal

kom konfirmantene allerede sammen den 26. juni
2011. Herfra har menighetsbladet dessverre ikke noe
bilde tilgjengelig.

Front fra venstre: Anne Marie Svingen, Gerd Håndlykken, Bente Kristine
Kvarsnes, Karen Wenche Aasen, Irene Holtedahl, Karin Johanne Vikrem,
Jorunn Helgesen, Karin Korshavn, Solveig Edvardsen, Solfrid Sletteng.
2. rad fra venstre:
Fritz Andersen, Harald Lund, Anne Birgit Karlsen, Solbjørg Sandtorv,
Toril Guttormsen, Aina Olsen, Anne Bergljot Vasshaug, Marit Torkildsen,
Wenche Strige, Irene Svendsen, Prest Mirian Tode.

3. rad fra venstre:
Bjørn Johan Strøm, Knut Larsen, Leif Erik Erikstad, Agnor Brenne,
Knut Hartvig Saksenvik, Odd Langseth, Svein Magne Andreassen,
Olaf Andersen.
Bakre rad fra venstre: Helge Hansen, Tor Ove Setterblom, Ole Henrik
Vik, Johan Slåttholm, Gøte Bjørnar Olsen.

TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 23. oktober:

VI RYDDER FOR LIVET
Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner- og klasevåpen.
Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner
og klasebomber ligger gravd ned på over
alt. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver
på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller
langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70
millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.

Årets TV-aksjon går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner
og klasebomber som ligger igjen etter
krig og konflikt. Når Norsk Folkehjelp
rydder en mine, er den borte for alltid.

Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å
rydde vekk denne trusselen. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og
klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det
er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet kan
overlates til lokalbefolkningen.
Det finnes ikke én løsning på rydding av
miner og klasebomber. Hvert område har
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spesielle utfordringer og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang, lengde og type.
Landskap, klima og infrastruktur setter
også betingelser. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for
mine- og eksplosivrydding: Kartlegging av
problemet, manuell rydding, minehunder
og mekanisk rydding.
Verdens største dugnad
TV-aksjonen har vært gjennomført hver
eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen
er verdens største innsamlingsaksjon målt
i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet
over med organiseringen av innsamlingen i
sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke 2 millioner husstander i
Norge i løpet av to timer denne søndagen
i oktober.
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Babysang på
menighetssenteret
Vi møtes torsdager fra kl 11.00 til 13.00
Vi begynner å synge kl 11.30.
Kursdager:
22. september
29. september
06. oktober
13. oktober
20.oktober
03. november
10. november
17. november
24. november
Hele kurset koster 300 kr og er inkl. mat
og kursmatriell. Du kan også komme
noen ganger og betale 35 kr pr gang

SKULKeklubben
Klubb-dager Rognan
4. oktober
18. oktober
1.november
15. november
29. november
13. desember
Klubb-dager Øvre Saltdal
13.september
27. september
11. oktober
25. oktober
8. november
22. november
6. desember

4 års SKULK for alle som blir fire år i 2011
4-års klubb Rognan
Tirsdag 04. oktober: Klubb på Menighetssenteret
Mandag 10. oktober: Klubb på Menighetssenteret
Mandag 17. oktober: Klubb på Menighetssenteret
Mandag 24. oktober: Klubb på Menighetssenteret
Søndag 30. oktober: Familiegudstjeneste i kirka
4-års klubb Øvre Saltdal
Tirsdag 25. oktober: Klubb i kirkestua
Mandag 31. oktober: Klubb i kirkestua
Mandag 07. november: Klubb i kirkestua
Mandag 14. november: Klubb i kirkestua
Søndag 20. november: Familiegudstjeneste i kirka
Ung Gospel øver tirsdager på menighetssenteret på Rognan fra kl 17:00 til 18:15
Saltdal Ungdomskor øver onsdager på Menighetssenteret på Rognan fra 18:00 til 19:30
SALTDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 - 2011
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Min salme

Min salme

I bygge skal huset på ordets klippegrunn,
Så rokkes ei muren i stormværets stund,
Og arnen skal stå i le av korsets tegn,
Så hviler og hjemmet bak tryggeste hegn.
Hvor korset står vakt,
Taper mørket sin makt.
Arbeidet skal signes ved bønnens sterke dåp,
Som lutrer hver lengsel og løfter hvert håp!
Når soldagen gryr, når aftnen bryter frem,
Send bønnens hvite due som bud fra eders hjem!
Hvor bønnen får makt,
Står Guds engler på vakt.
Til ham som var buden ved Kanas brudeferd,
Mens tidene skifter, I hold eder nær!
Velsignet hver plett som Jesus kaller sin!
Hvor Herren vil dvele, der vann bliver vin,
Og freden står vakt
Over hjertenes pakt!
Gud signe eders vandring til livets sol går ned,
Det lyser på veien at Gud er kjærlighet!
Han lede eders fot til kongeborgen hen,
Hvor ingen som møtes, skal skilles igjen,
Hvor alt er fullbrakt
Ved Guds kjærlighets makt.

Denne gangen er det Kristian Wilhelm
Næstby som velger min salme.
Du tar utfordringen?
Ja det må jeg. Jorun ringte og fortalte at
hun hadde utfordret meg og det kan jeg
selvsagt ikke si nei til.
Først noen ord om hvem er Christian Wilhelm
Næstby?
Jeg er Saltdaling, født og oppvokst på
Rognan. Her bor jeg fortsatt, rett bak
mitt barndomshjem. Etter realskolen
gikk jeg gymnas på Fauske og tok eksamen artium i 1965. Etter militære som
grensevakt ved garnisonen i Porsanger,
ble jeg immatrikulert ved Universitetet
i Oslo. Jeg trivdes imidlertid ikke, og
flyttet hjem samme høst og begynte å
jobbe på Vensmoen. Etter jul flyttet jeg
10

tilbake til Oslo og ble ansatt ved Emma
Hjorts hjem for åndssvake hvor jeg fikk
ansvaret for en autistisk gutt. En kan si
at interessen for å jobbe med noe innen
helse- og sosialsektoren da ble vakt hos
meg, og jeg utdannet meg til sosionom
ved Sosialskolen i Trondheim.
Som nyutdannet sosionom flyttet jeg
tilbake til Saltdal, og ble den første
sosialsjefen i kommunen. Det var både
en spennende og krevende tid, der jeg
bygde opp sosialkontoret. De første
ukene hadde jeg ikke eget kontor, men
ble plassert på kontoret til ordfører
Hilmar Hansen.
Etter dette flyttet jeg til Mo og jobbet
der både som barnevernsleder og ved
skolepsykologisk kontor. Også dette
krevende jobber i et industrisamfunn
som hadde vokst voldsomt på 50 og
60 tallet. Nå var de første barnekullene
blitt ungdommer med de utfordringene
det medførte.
Etter denne perioden var jeg 6 år som
sosialsjef på Fauske. Så fulgte 10 år som
daglig leder ved RIBO på Røkland. Så
nye 10 år som helse- og sosialsjef her i
Saltdal, før jeg avsluttet min yrkeskarriere med 5 år som kultursjef her i kommunen.
Interesseområder utenfor yrkeslivet
kan jeg nevne amatørteater og skriving.
Allerede som barn skrev jeg 3 akters
skuespill som jeg fremførte. Har vært
med på amatørteater i Fauske, Bertnes
og Bodø der jeg har fremført tekster og
sanger jeg selv har skrevet. Tilsammen
utgjør viser, vers og prologer en hel
bok som jeg har tatt vare på. Kan også
nevne at jeg nok er en lidenskapelig jazzelsker. I 25 år reiste jeg til København
på jazzfestival en uke hver sommer.
Hvilken salme har du valgt, og har du noen
tanker eller historier knyttet til salmen?
Det er mange fine salmer som betyr
noe for meg. O bli hos meg, er en slik
salme. Men det er to andre salmer som
jeg vil trekke frem i denne sammenhengen. Begge salmene minner meg om
min far. Han hadde en klangfull og flott

basstemme, og ble ofte brukt som solist
i mannskoret og i andre anledninger.
«Tenk når engang den tåke er forsvunnet. Som her sig senker over livet ned!
Når dagen evig klar er hist opprunnet,
Og lys omstråler hvert av mine fjed!»
Slik lyder første verset på denne gamle
salmen av W.A. Wexels som far ofte
sang i begravelser. Denne salmen brukes ikke så mye lengre, dessverre må jeg
si. Den andre salmen som jeg forbinder
så sterkt med min far, og som får bli
min salme i denne spalten er «I bygge
skal huset på ordets klippegrunn, Så
rokkes ei muren i stormværets stund,
og arnen skal stå i le av korsets tegn. Så
hviler og hjemmet bak tryggeste hegn.
Hvor korset står vakt, taper mørket sin
makt.» Gammel flott salme med en
tekst og et budskap som holder. Denne
salmen sang far i bryllupet vårt. Han
sang den også til mine to søsken når
de giftet seg. Når jeg tenker på denne
salmen kan jeg både høre og se far for
meg. Teksten er av en dansk prest,
Jakob Peter Mynster Paulli.
Dessverre brukes heller ikke denne
salmen så mye lengre, men det er en
flott salme. Begge salmene jeg har trukket frem er flotte salmer som godt kan
benyttes mer i familiære og kirkelige
sammenhenger avslutter Christian litt
tankefullt.
Hvem utfordrer du til å velge min salme neste
gang?
Jeg har tenkt litt på det, og har lyst til
å utfordre Mary-Ann Meisler til å velge
min salme neste gang.
- he -
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SALTDAL OG
ØVRE SALTDAL
MENIGHETER
Kirkekontoret
Telefon: 75 69 14 22
Besøksadr.:
Ringvn. 2 (v/Saltdal kirke)

Saltdal kirke
29.05: Aurora Volden-Kristensen
12.06: Amalie Jansen Dyrnes
Tuva-Margrethe Hafstad Karlsen
19.06: Theo Mathias Landstrøm Johnsen
03.07: Michael Erland Landstrøm Johansen
Aminda Helene Moen Beldo
17.07: Viggo Olai Nerland Hansen
07.08: Odin Knoph

Øvre Saltdal kirke
26.06: Elena Unosen
10.07: Hanna Emilie Danielsen
21.08: Matheo Marainen Sørdal
Ane Helin Sørdal
Isabella Perez Pettersen

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
Privattelefoner ansatte:
Sokneprest Mirian Tode
Tlf. 75 69 09 99
Mob. 950 46 830

Saltdal sokn
01.07: Gerd Josefine Pedersen, Misvær, f. 1942
18.07: Gudrun Willumsen, Rognan, f. 1918
09.08: Milly Edvardsen, Rognan, f. 1930

Saltdal sokn
25.06: Johanne Varem Aardal og
Bjørn Trygve Haugen
09.07: Inger-Lise Størkesen Sund og
Håvard Albinussen
16.07: Guro Nordvik og
Robert Hasselbergsen
13.08: Elin Marie Næstby og
Jørn Erik Edvardsen

Øvre Saltdal sokn
17.06: Solveig Asta Andeassen, Pothus, f. 1938
03.07: Nils Johan Sølvik, Rognan, f. 1920
14.08: Magnus Olsen, Mo i Rana, f. 1935
31.08: Reidar Johnsen, Evenesdal, f. 1929
07.09: Einar Arnold Edvardsen, Nordnes,
f.1918

Øvre Saltdal sokn
25.06: Hanne Beate Johansen og
Magnus Tveit
15.07: Mona Kristoffersen og
Gunnar Rusaanes
27.08: Evelyn Olsen og
John-Arne Norbergsen

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 fire nummer i året og
sendes samtlige husstander i
Saltdal. Utenbygdsboende kan
bestille bladet på ovennevnte
adresse.

Frivillig abonnement: kr 150,-.
Kontonummer: 4509 12 25739

Grafisk produksjon:
Økonomi-Trykk as - Bodø

ANNONSEPRISER

REDAKSJONEN
Mirian Tode
Åge Karlsen
Gunlaug Stormo
Harry Edvardsen
Charlotte Liepelt
Iver Iversen

1/1 s. kr. 3200,- 1/2 s. kr. 1800,- 1/4 s. kr. 1000,- 1/8 s. kr. 600,- 1/16 s.
kr. 400,- Bladet har årlig 4 utgivelser. 10% rabatt ved flere innrykk, 15% ved helår. Priser ekskl. mva.
Kontakt Sigmund Gulliksrud, Kirkekontoret, 75 69 14 22, e-post kirkevergen@saltdalkirken.no
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Sokneprest Harald Fylling
Mob. 934 89 365
Daglig leder/kirkeverge
Sigmund Gulliksrud
Tlf. 482 40462
Organist:
Johan Hals Jørgensen
Tlf. 481 20 252
Menighetspedagog:
Gerd-Anita
Johannesdatter Berglund
Tlf. 473 94183
Trosopplæringskoordinator
Astrid Fylling
Mob. 971 75 733
Kirketjener
Ole Bøhlerengen
Tlf. 900 15 169
Kåre Stormo
Tlf. 995 83 205
Kontorfullm/husmor
Margrethe Blomberg
Tlf. 994 79 365
Sekretær Ellen Martinsen
Tlf. 402 42089
Saltdal menighetsråd
Rigmor Håkonsen
Hesteskoen 16
8250 Rognan
Tlf 75690541
Øvre Saltdal menighetsråd
Leder Turid Bredesen,
Skaiti, 8255 Røkland
Tlf. 900 27 258
Saltdal kirkelige fellesråd:
Leder Harry Edvardsen,
Sørgrenda 24, 8250 Rognan.
Tlf. 75 69 12 33
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Informasjon

B
Returadr.: Pb. 117, 8251 Rognan

Gudstjenester i Saltdal
2. oktober – 11. desember 2011
Saltdal kirke
Søndag 2.oktober (16.s.e.pinse)
Kl. 19: Sangkveld.
Søndag 9.oktober (17. s.e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 16.oktober (18.s.e.pinse)
Kl. 18: Ungdomsgudstjeneste. Offer.
Søndag 30.oktober (Bots- og bededag)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Offer.

Søndag 13.november (22 s.e.pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Kl. 19: Sangkveld.
Søndag 27.november (1 s. i advent)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Lys Våken. Offer.
Søndag 4.desember (2.advent)
Kl. 18: Julespill med Ung Gospel og Saltdal
ungdomskor . Offer.
Søndag 11.desember (3. advent)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 6.november (Allehelgensdag)
Kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.

Øvre Saltdal kirke
Søndag 2. oktober (16.s.e.pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 23. oktober (19.s.e.pinse)
Kl. 18: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 27. november (1.adv.)
Kl. 18: Julespill med Ung Gospel og Saltdal
ungdomskor. Offer.
Søndag 4. desember (2.adv.)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 6. november (Allehelgensdag)
Kl. 18: Allehelgensgudstjeneste.
Søndag 20. november (Siste søndag i
kirkeåret)
Kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av
4-årsbok. Offer.

Med forbehold om endringer.
Følg med i lokalavisa!

Konserter i Saltdal- og Øvre Saltdal kirker
Lørdag 8. oktober – 18.00 – Saltdal kirke:
Konsert med «Les Guitares»

Søndag 20. november – 19.00 – Saltdal kirke
Konsert med lokale aktører

Lørdag 15. oktober – 15.00 – Saltdal kirke:
Konsert, korstevne

Søndag 27. november – 18.00 – Øvre Saltdal
kirke
Julespillet «Gabrielle»

Helga 11./12. november – Saltdal kirke
Konsert med Bjørn Andor Drage (cembalo) og Paul
Wåhlberg (fløyte)
Nøyaktig tidspunkt fastsettes senere

Søndag 04. desember – 18.00 – Saltdal kirke
Julespillet «Gabrielle»

Onsdag 14. desember – 18.00 – Saltdal kirke
Julekonsert med: Haldor Lægreid, Lisa Stokke,
Heidi Ruud Ellingsen og
Røkland blandakor
Søndag 18. desember – 15.00 – Øvre Saltdal
kirke «Vi synger jula inn»
Søndag 18. desember – 19.00 – Saltdal kirke
«Juletoner i Saltdal kirke» med Rognan damekor

