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Vinter-Kristus
Det knirker i usmurt lær.
Knektene førte ham til Golgata.
Men korset fikk de ikke reist,
jorda var frossen.
Da kledde de ham naken
og overga ham til frosten.
Men tornekransen
rundt hans tinninger
den lot de sitte:
Et blodig rosenblad
sleit seg løs i nordavinden
og blåste inn i Menneskets hjerte.
Hans Børli
Tegning: Rebekka Fylling
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Dagen da alt ble forandret
Noen ganger skjer det ting som kan snu
opp ned på livet. Noe vi ikke hadde
regnet med. Positivt eller negativt. Det
får store konsekvenser for framtida.
Toppgevinsten i Lotto – eller et uventet
frieri kanskje? Som prest befinner jeg
meg av og til utenfor inngangsdøra til
et fremmed hus, klar til å ringe på. Det
kan være mørk natt, og alle ligger og
sover. Tanken har slått meg mer enn en
gang; det triste budskapet jeg snart skal
formidle, vil slå ned som en bombe – og
livet til disse menneskene blir ikke det
samme etterpå.
Vi skal snart feire påske. For Jesu
nærmeste disipler ble det noen uvirkelige dager. Deres leder og Herre ble
tatt til fange, mishandlet og korsfestet.
Disiplene måtte gjemme seg innendørs
for ikke selv å bli tatt. De var livredde.
Peter bannet endog på at han ikke
kjente denne mannen - feig og skremt
over det uventede oppstyret. Når Jesus
dør, faller alt i grus for dem. Oppgitt og
skuffet er de på veg tilbake til det vanlige livet - til fiskebåten. Alt håp var ute.
Men snart begynner ryktet å spre seg;
Mesteren er stått opp igjen fra de døde.
Noen har sett ham. Graven er tom. Kan
det være mulig? ”Sånt skjer jo ganske
sjelden - ifølge statistikken”, - for å sitere en av Bjørn Eidsvågs tidlige sanger.
Plutselig står han der - rett foran dem enda alle dører var behørig boltet og låst
av frykt for styresmaktene. Han viser

dem naglemerkene i hendene. Han spiser sammen med dem. Han snakker til
dem, og de får ta på ham. Det er nesten
ikke til å tro.
Siden den gang har dette vært et av
tilværelsens viktigste spørsmål: STOD
JESUS VIRKELIG OPP FRA DE
DØDE? Mange er overbeviste om at
det er sant, men andre tviler. Graven
var tom, og den oppstandne viste seg
- ifølge Bibelen - for mange. Men disse
to påstandene lar seg jo ikke bevise eller
undersøke i dag. Fins det ikke andre
argumenter for oppstandelsen? Jo, det er
én kjensgjerning som ikke kan bestrides
eller bortforklares: Fortellingen om Jesu
død og oppstandelse har spredd seg til
hele verden, og over 2 milliarder mennesker tilhører en kristen kirke. Er det
sannsynlig at det hadde skjedd dersom
den oppstandne ikke hadde vist seg for

sine disipler og graven ikke var tom?
Vi kan med stor sikkerhet fastslå at
det skjedde noe med disiplene. De var
skremte og livredde og vågde knapt å
vise seg for folk fordi deres Herre var
tatt av dage. Om Jesus hadde forblitt i
graven, var alt deres håp ute. Men ikke
lenge etterpå står de fram på gater og
torg, ja, til og med foran Det høye råd
(som de tidligere var livredde) og forteller frimodig om sin tro. 11 av de 12
disiplene ofret livet for det de trodde
på. Er det sannsynlig at de ville gjort det
dersom de innerst inne visste at oppstandelsen bare var en bløff?
Forandringen som skjedde med disiplene, er for meg det sterkeste argumentet
for Jesu oppstandelse. Hadde de ikke
selv blitt overbevist om at deres Mester
levde, så hadde vi ikke hatt noen kristen
kirke. Det hele ville ha stoppa opp og
dødd ut. Men nyheten har spredd seg.
Den gir håp til stadig nye folkeslag og
generasjoner.
Jesu oppstandelsesdag forandret alt ikke bare for hans første disipler, men
også for oss. Vi har fått del i et håp som
ingen kan ta fra oss.
Harald P. Fylling

Musikkspill i Saltdal kirke
22. april kl.16 er det konsert i Saltdal Kirke.

Tore Thomassen, SKULKsing, Skjerstad barne- og ungdomskor og Misvær barnekor skal framføre musikkspillet
”SPILLE PÅ LAG”.
Spille på lag tar utgangspunkt i tre fattige barn som bor i
Guayaquil - den største byen i Ecuador. En musikal med
flott sang og enkle dramatiseringer. Musikalen handler om
den krevende hverdagen som de tre hovedpersonene Diego,
Angelica og Richardo lever i. Tore Thomassen har vært i
Saltdal før, på bildet ser vi han sammen med barnekoret i
2010.
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Gaver gir forbedringer
I 2011 samlet vi inn penger til vedlikehold
og utbedringer på Øvre Saltdal kirke og på
Menighetssentret på Rognan. I Øvre Saltdal gav
Heimhug og Røkland Sanitetsforening til sammen
13.500,- til nytt trekk på knefallet og to stoler. På
sommeren gikk det ut en oppfordring til å gi en
gave til Øvre Saltdal kirke, og dette gav til sammen
36.350,- Det var et kjempeflott resultat!
Øvre Saltdal kirke
For disse pengene har vi fått gjort flere ting: Vi
har laget et solid gelender til den nye trappa på
kirka. Vi hår kjøpt inn ny strekkmetallrampe til
inngangen på Kirkestua så det ikke skal være så
glatt å gå inn og ut der. Vi har lagt nytt eik laminatgulv i sakristiet i kirka, og skiftet ut den lille
kjøkkenbenken der. Vi har også lagt på 15 cm
mer isolasjon i himlingen over sakristiet og satt inn
ventiler for å få lufting under taket. Det meste av
arbeidet er utført av kirketjenerne og to frivillige
fra Mottaket.

Nylagt tak på Saltdal Menighetssenter

Saltdal Menighetssenter
I Saltdal menighet ble det på sommeren i 2011
sendt ut en bønn om gaver for å reparere taket
på Menighetssentret og for å få stoppet vanninntrengning utenfra og inn i kjelleren. Det kom inn
59.172,- også det et veldig flott resultat! På taket
på sørsiden av Menighetssentret ble skifersteinen
tatt ned og det ble lagt ny papp, nye lekter og
steinen ble lagt bedre på plass. Snøfangere ble
også satt opp. Dette arbeidet ble utført av Alta
Skiferlegging og kostet 250.000,For å hindre vannet i å komme inn i kjelleren på
Menighetssentret ble det lagt sand inn mot muren
og så ny asfalt oppå der, slik at bakken nå heller
bort fra muren og ut mot parkeringsplassen. Siden
huset ble bygd har grunnet seget sammen slik at
vannet sto inn mot muren ved kraftig regn. Vi har
fått en del skader innvendig som nå må repareres.
Behov i 2012
Også i 2012 har vi sendt ut en giro og bedt om
en gave til kirkas arbeid. Vi har veldig lite penger
til vedlikehold, og sliter med å opprettholde alt
arbeidet vi driver. Vi trenger penger så vi får reparert kjelleren på Menighetssentret for vannskade,
sakristitaket i Øvre Saltdal og deler av taket på
Saltdal kirke, og vi trenger penger til barne- og
ungdomsarbeidet. Har du ikke alt gitt din gave er
vi svært glade for alt vi får inn på konto 4509 12
25739, Den norske kirke i Saltdal.
Sigmund Gulliksrud
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Sakristiet i Øvre Saltdal kirke har fått nytt, fint gulv!

Tusen takk for alle bidrag
i 2011 og 2012!
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TRO IT YOURSELF

Vandring gjennom påskens dager
Vi vil med dette fortsette vår lille spalte
med tips til hjemmet om tiden vi er
inne i og hvorfor vi feirer den. Påsken
ligger foran oss, og mange ser fram
til ferie med skiturer, eller besøk hos
slekt og venner. I kirken er påsken
en handlingsmettet og innholdsrik tid.
Påskeuken er kirkeårets mest dramatiske
uke der Bibelen til dels tar oss med fra
time til time i hendelsene. Der julens
budskap er beskrevet med noen vers
på evangelienes første blad, er påskehendelsene nøye og detaljert beskrevet
i mange kapittel i slutten av evangeliene
i Bibelen.
Uken før 1. påskedag kalles ”den stille
uke”. Den starter med palmesøndag
og fortellingen om da Jesus red inn i
Jerusalem på et esel, og disiplene og
folket rundt hyllet ham og viftet med
palmegrener. Denne fortellingen
finnes blant annet i Matteus evangelium
kap.21. (Man kan også lese den i de
andre 3 evangeliene). I kirken på denne
dagen er det ofte at det pyntes med
palmegrener eller at barn deltar med å
gå i tog (prosesjon) inn i kirka viftende
med grener. Det er en fin dag å ferie
gudstjeneste på, fortellingen er god og
man kan se Jesus for seg der han rir inn
på eselet.
Neste høydepunkt i uka er skjærtorsdag. Da minnes vi at Jesus spiste sitt
siste måltid med vennene sine og i den
anledning både vasket føttene deres
og innstiftet nattverden. Det første
gjorde han for å vise oss hvilket sinnelag
hans venner skulle preges av. Det er
også på grunn av denne handlinen at
vi har fått navnet Skjærtorsdag. Ordet
”Skjær” betyr ”ren” og handler om den
renselsen Jesus gjorde for sine venner.
Nattverden har vi for at vi skal ha en
konkret måte å minnes det Jesus har
gjort for oss på.
Etter at Jesus hadde spist sitt siste
måltid, drog han og vennene hans til en
hage som heter Getsemane. Jesus visste
hva som ventet ham og grudde seg
veldig til det som skulle komme.
Vennene hadde ikke skjønt helt hva
som kom og var ikke forberedt da Jesus
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ble tatt til fange i løpet av natta. Så
går skjærtorsdag over i langfredag som
handler om Jesu død på korset. I mange
land heter langfredag ”hellig fredag”.
Dette er nok den mest spesielle dagen
i hele kirkeåret. De som kommer til
kirke, vil se at det ikke er lys på alteret
og mange steder er alteret dekket av et
svart klede. Fra gammelt av skulle man
gjøre tunge og vanskelige oppgaver den
dagen, man skulle slite og med det
kjenne på kroppen litt av Jesu lidelse.
Etter en hviledag på lørdag kommer
den fantastiske Påskedagen med all sin
glede og jubel. Dagen er kledd i hvitt,
blomster og lys symboliserer liv og
glede. Jesus sto opp fra graven og helt
siden den gang har vi feiret det ved å ha
gudstjeneste på søndag (og ikke lørdag
som var vanlig på Jesu tid). Påskedagen
er grunnen til at det finnes noe kristen
tro i det hele tatt. Derfor er påsken i
veldig mange land kirkens største høytid
med opptog og gudstjenester. Mange
er samlet hele natten til 1. påskedag
og starter dagen ved soloppgang ved å
tenne lys og erklære at ”Jesus er sannelig
oppstanden”.
I hjemmet er det mange måter å pynte
til påske på. Egg, løv og kyllinger er
alle symboler på det nye livet. Hanen

er også et symbol på fortellingen om da
Peter natt til langfredag fornektet Jesus
3 ganger før hanen gol om
morgenen. Høne og kyllinger minner
oss om Jesu ord om at han vil samle
oss slik som hønen samler sine kyllinger
under vingene. Man kan også lage et
tablå på et bord som viser graven med
steinen rullet for, og kanskje også det
tomme korset. Påskedags morgen ruller
man steinen fra og ser at graven er tom.
Påskeegg er blitt en tradisjon i mange
hjem. Det er en tradisjon som bekrefter
alt det gode og glade som kommer ut av
Jesu oppstandelse.
På nettsiden www.barnogtro.no kan
man følge tips til høytidene under påske
finne mye informasjon.
(www.barnogtro.no/trosopplaering-ihjemmet/tips-til-hoytidene/
paasketiden). Blant annet kan man
finne filmer om påskedramaet. Der
finnes også mye informasjon og ideer
rundt påsken. Man finner også et dataspill for barn på www.barnogtro.no/
paaskespillet. Det finnes en link til den
siden på www.skulk.no Der vil dere
også finne link til hobbyassistenten som
har mange gode tips til hobbyaktiviteter
knyttet til påsken.
Astrid Fylling
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Min salme
En sång

Du tar utfordringen Anders Krane?

til modet

Ja det gjør jeg, har ventet på at du skulle
ta kontakt for å gjøre dette intervjuet.
Først noen ord om hvem er Anders?
Jeg er født og oppvokst på Rognan, bor
et par steinkast fra mitt barndomshjem.
Etter gymnaset på Fauske ble det
militærtjeneste i hærens sanitet.
Så fulgte studier ved universitetet i Oslo,
etterhvert også jobbing som utekontakt
blant ungdom i Bærum kommune. Her
fikk jeg innsikt i hvor vanskelig og urettferdig livet kan bli for mange som på en
eller annen måte faller utenfor
samfunnets normer. Denne jobben
hadde jeg i 6 år før det ble nye 6 år i
samme etat, men nå som avdelingsleder.
Etterhvert hadde jeg etablert familie og
fått barn. I og med at vi begge var fra
Rognan ble det naturlig å tenke på hvor
vi ønsket at våre barn skulle vokse opp.
Vi valgte å flytte hjem, her ble jeg ansatt
i et prosjekt ved Vensmoen. Oppgaven
var å sikre at den faglige kunnskapen
som var etablert gjennom lang tid ved
sentralinstitusjonen skulle følge
klientene når de flyttet til sine
hjemkommuner.
Neste jobb ble i Saltdal kommune som
barne- og ungdomskonsulent. Etter
hvert fikk jeg permisjon fra jobben for
å inneha tillitsverv i Norsk kommuneforbund, nå Fagforbundet, først lokalt
så på fylkesnivå. Jeg avsluttet som leder
i 2005 da jeg gikk tilbake til jobb her i
kommunen. Er nå tilknyttet rådmannskontoret der jeg har jobbet med ulike
oppgaver og prosjekter.
Jeg nevnte hvor vanskelig og urettferdig
livet kunne bli for noen mennesker,
dette har nok vært en av drivkreftene
for at jeg har engasjert meg politisk. Har
tilhørt kommunestyret i over 20 år, 16
av dem som fast representant.
Hvilken salme har du valgt?
Jeg må nok innrømme at jeg ikke har
valgt noen tradisjonell salme. Salmer ble
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noe negativt for meg gjennom
pugging av salmevers på skolen. Jeg
hadde salmeversene langt opp i halsen,
kanskje var det fordi jeg var dårlig til å
huske salmeversene, jeg vet ikke? Senere
har jeg forstått at salmer betyr mye for
mange mennesker, at de er en viktig del
av vår felles kulturarv. Flere kulturpersoner har skrevet salmer som Trygve
Hoff og Erik Bye. Sangen som jeg har
valgt som min salme er «En sång til
modet» av Mikael Wiehe.
Har du noen tanker eller historier knyttet til
denne sangen?
Jeg hørte den første gang fremført
av Mikael Wiehe på landsmøtet i
Fagforbundet. Han tilegnet sangen til
alle tillitsvalgte i fagbevegelsen, som
ulønnet engasjerte seg i noe de trodde
på, og stort sett fikk kritikk og kjeft som
takk for innsatsen.
Jeg vil med denne sangen tilegne den til
alle de flotte menneskene her i bygda
som gjør en frivillig innsats for andre.
Det være seg politikere i alle partier,
de som jobber med Blåfrostfestivalen,
korvirksomhet, idrett og kirka, ja alle
som har mot til å utgjøre en forskjell for
at andre skal oppleve bygda vår som en
god plass å bo i.
Har du tenkt på hvem du vil utfordre til å
velge min salme neste gang?
Jeg har tenkt litt fram og tilbake og
velger Arnfinn Johansen som en flott
representant for alle de frivillige som jeg
tilegnet sangen.

Her er en sång till modet
Den er till alla dom
som vågar tro på morgondan
fast natten er så lang
Her er en sång till modet
en liten, enkel låt
Det kanske verkar meningsløst
men jag sjunger den endå
Her er en sång till modet
till gledje, hopp og skratt
Till dom som tror kårleken
fast hatet er så sterkt
Till alla som slår sej samman
Till alla som steller krav
Till dom som vet hur svårt det er
ock ennda såger? ja?
Her er en sång till modet
hos dom som vågar se
Som inte låtar tysta sej
men såger som det er
Till alle som byggar broar
Till alla som slåpper in
Till dom som tror att månniskan
kan gjøra det, hon vill
Her er en sång till alla
som vågar att ge opp
Till dom som kjempar vidare
fast livet er så hårt
Till alla som vågar lengta
till nåt, dom aldrig sett
Som inte låter kuva sej
men håller på sin rett
Her er en sång till modet
Den er från mej till dej
En liten enkel visa
men det, jag helst vill såg`
Så vårda den vål och lær den
och nynna den ibland
Før då våxer den och sprider sej
i hela Norges land
Mikael Wiehe

Harry Edvardsen
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En gudstjeneste for alle?
Kirken står høyt i kurs i Saltdal. Mange
samles til gudstjenester, konserter og
kirkelige handlinger. Folket er glad i
kirkene sine, og oppslutningen er bra.
Tall for gudstjenesteframmøtet viser en
gledelig økning i 2011. Men ikke alle får
like mye ut av å være på en gudstjeneste.
Noen synes kanskje at terskelen er høy
og formen litt fremmed. I så fall bør
noe gjøres for at vi alle kan kjenne oss
inkludert og hjemme når vi kommer til
kirken.
Derfor er det satt i gang et stort
reformarbeid i Den norske kirke for å
gjøre gudstjenestene mer inkluderende,
fleksible og med større lokalt preg. Delaktighet og eierskap i menighetens gudstjenesteliv er en grunnleggende tanke.
Det er utarbeidet mange forslag både
når det gjelder tekster og musikk samt
nytenkning rundt hvordan menigheten
kan delta på ulike måter. Videre vil det
være mulig å utforme deler av liturgien
lokalt. Det er ikke lenger et organ i Oslo
som skal bestemme hvordan gudstjenestene i Saltdal skal være. Nå får vi i
stor grad bestemme det lokalt. Dette er
både nytt og spennende!
Derfor må vi også her i Saltdal ta tak
i dette. Et gudstjenesteutvalg er etablert for å lede prosessen og utarbeide
forslag til en ny gudstjenesteordning.
Alle inviteres til å delta i videre utvikling
og fornyelse av gudstjenesten. Det er

Vi kan velge å gjøre store forandringer
eller at forskjellene blir ganske små. Men
hva vil i så fall forandringene bestå i?
- Gudstjenesten kan preges mer av lokal
kultur og stedets særpreg.
- Det legges større vekt på handlinger og
bevegelse i samspill med kirkerommet.
Det åpnes for lystenning, bønnevandring
og mer stillhet til ettertanke.
- Mange flere blir med og preger
gudstjenestene både i planlegging og
gjennomføring. Visjonen er en gudstjeneste for alle.
- Det blir mulighet for større bredde og
variasjon musikalsk, alt fra tradisjonell
kirkemusikk til pop og folketoner med
band, ulike instrumentalister og kor.
- Vi får nye tekster og bønner med
aktuelt og lokalt preg.
viktig å få innspill både fra dem som går
regelmessig til gudstjeneste og fra dem
som kommer sjeldnere. Planen er at en
ny gudstjenesteordning skal være klar til
1. søndag i adventstiden 2012. Men for
at flest mulig skal bli kjent med
valgmulighetene som foreligger, vil vi
arrangere forsøksgudstjenester for å
prøve ut nye ting. Vi håper at mange
blir med på disse og kan delta i gode
samtaler på kirkekaffen etter gudstjenestene. Videre inviterer vi til et felles
møte 23. mai for alle i begge soknene i
Saltdal der det blir orientering og samtale
om den nye gudstjenesteordningen.

Hensikten er at alle skal kjenne seg
hjemme og bli inkludert i gudstjenesten.
Håpet er at mange flere vil slutte opp
om og bli glad i den. Dette er et stort og
ambisiøst mål. Utvalget som er nedsatt
for å arbeide med dette, ønsker at alle
stemmer skal bli hørt i prosessen.
Derfor inviterer vi også til en bred
høring mot slutten av vårsemesteret.
Din mening og din opplevelse er viktig
for at resultatet skal bli best mulig.
Velkommen til samarbeid om å forme
en ny og bedre gudstjeneste!
Harald P. Fylling, sokneprest i Saltdal

Forsøksgudstjenester for ny gudstjenesteordning:
Saltdal kirke: 29. april, 13. mai og 16. september
Øvre Saltdal kirke: 6. mai, 28. mai og 16. september (kl 18)
Informasjonsmøte om ny gudstjenesteordning:
onsdag 23. mai kl. 19.30 på Menighetssenteret, Rognan
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smått om STORT

Edvard Hoem om
gudstjenesten
I november 2011 holdt forfatter Edvard Hoem
foredrag for kirkelig ansatt i Narvik. Der kom
han med sine tanker knyttet til gudstjenesten
og arbeidet med å gjøre de bedre. Av et langt
foredrag får du her to korte sitater:
”Da kan eg like gjerne vera litt personleg, og
snakke om kva det inneber for meg å gå til
gudsteneste. Eg er ein rimeleg trufast kyrkjegjengar, men eg høyrer ikkje til i nokon kjerne.
Livet mitt har gjort det slik at dei fleste i min
omgang ikkje er naturlege følgjesveinar på kyrkjeveg. Eg går med andre ord til messe aleine, men eg
går med glede, fordi eg går for å samle meg sjølv
og vera stille for Herrens ansikt og lytte til det han
har å seia til meg.”

ÅRSMØTE 25. april
Onsdag 25. april kl 18.30 er det årsmøte for Saltdal og
Øvre Saltdal menighet på Menighetssentret på Rognan.
Saker som skal behandles:
Årsmelding og regnskap 2011
Virksomhetsplanen 2012
Økonomisituasjonen
Gudstjenestereformen
Trosopplæringsreformen
Alle medlemmer av Den norske kirke i Saltdal er invitert
til årsmøtet og har stemmerett. Det blir bevertning og
kollekt.
Kl 18 er det Musikkandakt i Saltdal kirke.

Stilling ledig i sommer
Vil har ledig stilling for stell av gravsteder i sommer på
Saltdal kirkegård. Ca 180 graver skal beplantes i juni og
stelles gjennom sommeren. De tre første ukene er det
omtrent full stilling med planting, resten av sommeren er
det arbeid etter behov. Det betales timelønn for arbeidet.
Vi søker en voksen person med erfaring fra stell av blomster, som kan jobbe selvstendig etter å ha fått opplæring i
systemet vi bruker.
Ta kontakt med daglig leder Sigmund Gulliksrud,
tlf 482 40 462 snarest.

Ord og uttrykk fra Bibelen
Kvifor feirar vi gudsteneste? Vi oppsøker gudstenesta for å stå framfor dei store spørsmåla, dei
som Bibelen stiller, og dei som gudstenestetradisjonen gjennom alle tider har halde fast ved.
Det er til sjuande og sist dei spørsmåla som
mennesket til alle tider stiller seg sjølv. Den sanne
gudsteneste løyser mennesket frå trivialitetens
jerngrep og gir det den tapte fridommen tilbake.
Edvard Hoem
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Akke og ve
Uttrykket ”Akk og ve” brukes som en betegnelse på sorg
og fortvilelse. I Ordspråkene heter det et sted: ”Hvem
roper akk, og hvem roper ve?”.
Profeten Esekiel får i oppdrag å rope ”akk og ve” (i eldre
oversettelser, nå heter det bare ”ve”) over all styggedom
blant israelittene. Esek 6, 11 og Ordsp 23, 29.
Åge Karlsen
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Verdens vakreste rose
Et eventyr av H. C. Andersen.

En lykkelig mor kom med sitt
spedbarn og pekte på den rene og
store kjærlighet i barnets øyne. En
annen kvinne fortalte om den hvite
rose som kommer fra bønner som bes
i angstens time. En from biskop mente
han hadde funnet den vakreste rosen
på kinnene til de unge konfirmanter
ved nattverdbordet.

Det var en gang en mektig dronning. I
hagen sin hadde hun de vakreste
blomster fra enhver årstid og fra alle
land, men det var især rosene hun
elsket. Derfor hadde hun de forskjelligste sorter av dem, fra den ville
hekken med de epleduftende, grønne
blader til Provences vakre rose. De
vokste seg opp over slottets murer,
slynget seg om søylene og inn i
vinduskarmene, inn gjennom gangene
og bortover taket i alle saler. Og rosene
vekslet i duft, form og farge.
Men sorgen og bedrøvelsen bodde
inne i slottet. Dronningen lå på
sotteseng, og legene forkynte at hun
måtte dø. ”Men det er likevel en
redning for henne”, sa den klokeste av
dem. ”Skaff henne verdens vakreste
rose, den som uttrykker den høyeste
og reneste kjærlighet. Hvis øynene
hennes får se den, før de brister, da
kommer hun ikke til å dø.”
Unge og gamle kom fra alle kanter
med roser, de vakreste blomster i alle
hager, men det var ingen av dem.
Fra kjærlighetens hage måtte rosen

komme. Men hvilken rose uttrykte den
høyeste og reneste kjærlighet?
Dikterne sang om verdens vakreste
rose. Det gikk bud til hvert hjerte som
slo i kjærlighet. ”Men ingen har nevnt
den riktige rosen ”, sa vismannen.
”Ingen har pekt på stedet hvor den
skjøt fram i all sin herlighet.”

”Velsignet være dere”, sa den gamle
vismannen, ”men ingen av dere har
ennå nevnt verdens vakreste rose.”
Da kom det et barn inn i rommet. Det
var dronningens sønn. Han bar på en
stor bok med bind av fløyel. ”Mor,” sa
den lille gutten. ”Hør hva jeg har lest!”
Og barnet satte seg ved sengen og leste
i boken om han som gav seg selv hen
i korsets død for å frelse menneskene,
selv for ufødte slekter.
”Større kjærlighet finnes ikke!”
Og det gikk et rosenskjær over dronningens kinn, øynene ble så store og
klare, for fra bokens blad så hun at
verdens vakreste rose løftet seg, bildet
av den som sprang fram av Kristi blod
på korsets tre. ”Jeg ser den!” sa hun.
”Aldri kommer den til å dø som ser
denne rosen, den vakreste på jorden!”

Byttedag 21. april
Det er igjen tid for vårens Byttedag. Du kan
levere inn HELE og RENE klær, leker og
utstyr til barn, 0-16 år på Kirkekontoret fram
til og med 20.april. Lørdag 21.april kl. 11-13
er det så åpen Byttedag på Menighetssentret
på Rognan hvor du kan komme å plukke
med deg det du trenger, helt gratis. Og du
kan sitte ned med kaffe og vafler som vi
selger.
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Teorikurs, kj¿ retimer m.m. bestiller du hos oss.
NŒ med avdelinger bŒ de pŒ Fauske, Rognan og Bod¿ .

Kontakt oss pŒ www.trafikk-skole.no

eller ring
Rognan-75 69 08 89, Fauske-75 64 67 10, Bod¿ -75 51 23 00
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sommerSKULK 3. juni

Konfirmanter
Saltdal Konfirmanter
Konfirmasjon søndag 27. mai
kl. 10.30 og 13.

I år blir det sommerSKULK på Innervatn 3. juni. Vi starter med friluftsgudstjeneste kl. 11 og fortsetter med mange ulike aktiviteter for hele
familien etterpå. Vi stiller med grill, ta med mat og drikke. Innervatn ligger
mellom Storjord og Lønsdal, rett ved E6.

Tirsdagstreff

Carita Fredrikke Aronsen
Haakon Andreas Bentsen
Haakon Sletteng Borkamo
Victoria Dahl
Hannah Elisabeth Engholm
Richard Johansen Halvorsen
Karoline Blomseth Hansen
Johanna-Albertine Engan Hegglund
Morten André Hoff
Jøran Pedersen Jensen
Kenneth Næstby Johansen
Maini Johansen
Sindre Lyng Jonassen
Edda Alvilde Nilsdatter Kapskarmo
Karl-Petter Kristiansen
Andreas Sebastian Lyngedal
Benedicte Kristiansen Moby
Håvard Myrvoll
Amund Normann
Julie Olsen
Emilie Antonette Osbakk
Knut Andreas Moen Pedersen
Aina Garås Pedersen
Joakim Ivan Pettersen
Sander Østensen Selfors
Kim-Daniel Berg Strand
Kristine Strøm
Viktoria Helene Strøm
Regina Tiah
Kine Beate Westgård

Øvre Saltdal konfirmanter

Hver 1. tirsdag i måneden er det Tirsdagstreff på Menighetssenteret. Her
serveres det god mat, samt at det holdes innlegg om et bestemt tema og
det er andakt. Bildet er fra tirsdagstreffet 6. mars, hvor det var ca 30
deltagere. Her holdt sokneprest Mirian Tode et innlegg om en kvinne fra
Bibelen, Junia, slik hun er beskrevet i Romerbrevet 16, 7. Heid Fylling
holdt andakt med tema fra Skapelsen. Så vel møtt hver 1. tirsdag i
måneden kl. 11 til 13.
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Konfirmasjon lørdag 2. juni kl 12.
Albin Kristiansen Hansen
Brian Borkamo Helgesen
Camilla Iren Johansen
Evelinn Tveit
Magnus Johansen
Martin Fridtjofsen
Per Einar Storjord
Ranja Jenny Evensgård
Sara Marja Oskal
Stine Utsi Birkeli
Tina Mee Johnsen
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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

Standardvegen 59, 8250 Rognan
Tlf. 75 69 22 00
Vakt-telefon: 76 60 10 70
Blomsterbutikk Fauske: 75 60 10 60
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.
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Saltdal og
Øvre Saltdal
menigheter
Kirkekontoret
Telefon 75 69 14 22

Saltdal sokn
27.11: Lucas Levin Freding Olsen
Hussein Suleiman Hussein
Omar Mohamad Aziz
11.12: Theodore William Scully
15.01: Alfred Larsen Furumo
22.01: Theodor Ingebrigtsen
05.02: Theo Kristoffersen
26.02: Håkon Werner Kristensen

Saltdal kirke
18.11: Unni Kristensen og Leif Sandstedt

Besøksadr.:
Ringvn. 2 (v/Saltdal kirke)
Postadr.:
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)

Øvre Saltdal sokn
19.11: Màjà Helen Hætta Engan
20.11: Marcus Lindmark- Pettersen
Matilde Albinussen Tjønna
26.12: Atle Andre Nilsen-Nygaard

Menighetssenteret, Rognan
Tlf. 75 69 14 22
Privattelefoner ansatte:
Sokneprest Mirian Tode
Tlf. 75 69 09 99
Mob. 950 46 830
Sokneprest Harald Fylling
Mob. 934 89 365
Daglig leder/kirkeverge:
Sigmund Gulliksrud
Tlf. 482 40 462

Saltdal sokn
09.11: Solfrid Nystad, Rognan, f. 1928
29.11: Ruth Ellinor Langvad, Rognan, f. 1923
15.12: Sigfrid Holbek, Rognan, f. 1922
02.01: Gøta Otilla Eliassen, Rognan, f. 1920
08.01: Hans Henrik Jansen, Nestby, f. 1927
29.01: Marit Bjørgum Paasche, Rognan, f.
1959
12.02: Jan Magne Marcussen, Rognan f. 1966
25.02: Torstein Strømsnes, Rognan f. 1947

Øvre Saltdal sokn
12.11: Else Margrete Lillealter, Røkland, f.1942
17.11: Trond Gunder Strøm, Vassbotnfjell,
f.1953
14.12: Inga Ingeborg Fjelldal, Røkland, f.1913
31.12: Gunnar Justin Wilhelmsen, Røkland,
f. 1923
12.01: Thora Ernstsen, Rognan, f.1911
25.01: Birger Kristian Kristensen, Vassbotn,
f.1931

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
Sigmund Gulliksrud,
Harald Fylling,
Åge Karlsen,
Gunnlaug Stormo,
Harry Edvardsen

½ s kr 1900,- ¼ s 1100,- 1/8 s 700,- 1/16 s 450,-. 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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Organist:
Johan Hals Jørgensen
Tlf. 481 20 252
Menighetspedagog:
Gerd-Anita
Johannesdatter Berglund
Tlf. 473 94 183
Trosopplæringskoordinator:
Astrid Fylling
Tlf. 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 42 089
Saltdal felles menighetsråd:
Leder: Harry Edvardsen
Sørgrenda 24, 8250 Rognan.
Tlf. 75 69 12 33
Nestleder: Bente Frøland
Junkerdal, 8255 Røkland
Tlf. 75 69 43 48
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Informasjon

B
Returadr.: Pb. 117, 8251 Rognan

Gudstjenester i Saltdal
1. april – 24. juni 2012

Saltdal kirke
Søndag 1.april (Palmesøndag)
Kl. 19: Sangkveld.

Søndag 6. mai (4. s. i påsketiden)
Kl. 19: Sangkveld.

Torsdag 5. april (Skjærtorsdag)
Kl. 20: Nattverdsgudstjeneste.

Søndag 13. mai (5. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste med ny liturgi. Offer.
Kirkekaffe.

Fredag 6. april (Langfredag)
Kl. 20: Langfredagsgudstjeneste.
Søndag 8. april (Påskedag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Offer. Kirkekaffe.
Søndag 15. april (1. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 22. april (2. s. i påsketiden)
Kl. 16: Konsert: Tore Tomassen og
barnekor fra Saltdal, Skjerstad og Misvær.
Onsdag 25. april
Kl. 18: Musikkandakt.
Kl. 18.30: Årsmøte på Menighetssenteret.
Søndag 29. april (3. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste med ny liturgi. Offer.
Kirkekaffe.

Torsdag 17. mai
Kl. 9: Familiegudstjeneste. Offer.
Søndag 20. mai (6. s. i påsketiden)
Brenne skolehus kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Søndag 27. mai (Pinsedag)
Kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer.
Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer.
Søndag 3. juni ( Treenighetssøndag)
Innervatn kl. 11: SommerSKULK.
Gudstjeneste. Aktiviteter. Grilling.
Kl. 19: Sangkveld.
Søndag 10. juni (2. s. e. pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 24. juni (4. s. e pinse)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Øvre Saltdal kirke
Søndag 1. april (Palmesøndag)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Torsdag 5. april (Skjærtorsdag)
Kl. 17: Nattverdsgudstjeneste.
Lørdag 7. april (Påskeaften)
Graddis Fjellstue kl. 12: Påskeandakt.
Mandag 9. april (2.påskedag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Søndag 22. april (2. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Søndag 6. mai (4. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste med ny liturgi.
Offer. Kirkekaffe.
Mandag 28. mai (2. pinsedag)
Kl. 11: Gudstjeneste med ny liturgi. Offer.
Kirkekaffe.
Lørdag 2. juni
Kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer.
Søndag 3. juni (Treenighetssøndag)
Innervatn kl. 11: SommerSKULK.
Gudstjeneste. Aktiviteter. Grilling.
Søndag17. juni (3. s. e. pinse)
Kl.11: Gudstjeneste. Offer.

