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KIRKEFEST PÅ ROGNAN

Saltdal kirke blir 150 år til sommeren! Det skal feires og markeres i seks dager, i perioden 3.–8. juni.
I kirka samles vi på de store dagene i livet, i fest og glede, i sorg og savn. Dette gjør kirka til et samlingssted for folk i
bygda, og slik vil det være under jubileet også. Her blir konserter, bursdagsfest for barn, et kulturelt og historisk innblikk,
festkveld og jubileumsgudstjeneste. Også Rognan sentrum blir tatt i bruk for å markere jubileet.
Bygging av kirka for 150 år siden var et stort løft for Saltdalsbygda, med mye pliktarbeid og trang økonomi. Og alt var
ikke ferdig til innvielsen, så mange ting kom på plass etter hvert. Endringer ble det også etter en tid, for slik er det med ei
kirke: Både det som skjer i kirka og selve bygget endrer seg. Nye generasjoner har nye tanker om hvordan ting skal være.
Slik blir også Guds livgivende budskap til oss mennesker stadig farget på nytt i ei levende kirke.

Velkommen til feiringen av 150 år og til fellesskap i ei levende kirke!

Minneord til Mirian
side 3

Kirstens salme
side 4

Mer om jubileet
side 6-7

Andakt

Blir du sett?
Vi mennesker trenger å bli sett.
Bekreftelse. Det gjør godt å bli
møtt med vennlighet - bli lagt
merke til. Og det gjør ikke godt
å bli oversett - ikke regnet med.
Noen har en egen evne til å se
andre. De bryr seg, får deg til å
føle deg velkommen og inkludert.

Mine tanker går til alle dem som har vært samlet i glede
i kirka gjennom årene. Til dåp. Til konfirmasjon. Til vielse.
Og i sorgens landskap - til begravelse og avskjed. Vi får tro
at Vårherre også var der. Han har sett stoltheten og gleden
over barnet som ble døpt, konfirmanten som fikk «prestehanda» på hodet eller hos de to som ble viet til ektefolk.
Han har sett tårene og fortvilelsen til alle som har mistet
sine kjære. Og Han ville være nær ved livets slutt - med
trøst og håp.

I kirka har vi ønske om at alle skal
bli sett og tatt godt imot. Vi har
kirkeverter som ønsker velkommen til gudstjeneste. Og vi
har begynt med enkel kirkekaffe i Saltdal-kirka der man
kan stoppe litt opp og slå av en prat. Gjennom det som
skjer - i ord og toner - ønsker vi at mange kan oppleve seg
møtt.

Noen ganger opplever vi å ikke bli sett eller møtt.
Mennesker rundt oss fanget ikke opp hvordan du hadde
det. Eller de hadde ikke tid.
Den Gud som er kirkas Herre, er en Gud som ser. Han ser
alle - og Han ser DEG!
Sokneprest Harald P. Fylling

Helt fremst på veggen i Saltdal-kirka har du sikkert lagt
merke til et øye i en trekant. Det symboliserer den treenige
Guds øye. Vi tror på en Gud som ser - alle og over alt. Hans
øye følger oss. For Vårherre bryr seg. Han vet om oss og
hvordan vi har det. Vi blir sett - når vi kommer til kirka, men
også overalt der vi ferdes og bor.
Du synes kanskje det er en ubehagelig tanke. «Jeg kan ikke
skjule noe - Han vet alt». Ja, den Gud vi tror på, ser alt.
Derfor nytter det ikke å prøve å skjule noe. Men troen
på en Gud som ser, kan først og fremst skape trygghet.
Vårherre er ikke fjern - langt borte i sin himmel et sted. Han
er der også. Men samtidig er Han nær oss og med oss.
Han følger oss, og Han kan gi omsorg, trøst og nåde når
vi måtte trenge det. Det betyr at du blir sett - av Gud, en
som både kjenner deg og er glad i deg. Vi får tro at Han vet
hvordan vi har det og hva vi trenger. I dag. I morgen. Men
også i går - og gjennom alle de 150 år som denne kirka har
vært et samlingspunkt i Saltdal.

Påsken - var du der?
Det skjedde mye viktig i Jerusalem
den første påsken for snart 2000 år siden. En kjent gospelsang spør; «Were
you there?» -Var du der?
Selvfølgelig var ingen av nåtidens
mennesker der, tenker vi. Det var så
lenge siden. Men spørsmålet vil ikke
slippe taket; var du der? Var jeg?
Nei - og ja. Bare noen få av de menneskene som levde på Jesu tid, møtte
opp da Han ble spikret til et kors. De
fleste flykta unna. Enda færre var der
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da Han stod opp igjen fra graven.
Så svaret er vel nei.
Eller?
Gospelsangen antyder at du kanskje
var der - likevel. På en annen måte.
Jesus ble straffet som en forbryter,
men Han hadde ikke gjort noe galt.
Han ofret ikke livet for seg selv - eller
for Vårherre. Han stod ikke opp igjen
for egen vinning. Han gjorde det for
menneskeheten - for oss! Du og jeg
og alle var inkludert. Derfor var vi der

- alle som gjennom dåp og tro tilhører Guds kirke. På en underlig måte så
var vi der: Det som skjedde med Ham,
skjedde med oss. Påskens drama
angår oss - vi var en del av det!
Dette er påskens hemmelighet og
mysterium. Du var der. Du var regnet
med. Denne påsken kunne vi kanskje
tenke over hva det betyr. For noen
sikkert ingenting. For mange betyr
det alt.
Sokneprest Harald P. Fylling

Vi har mistet Mirian

Minneord til Mirian!
Du reiste langt og kom
til oss her i nord,
og ble en elsket prest.
Når du ga oss av ditt smil
Så vi lyset du eide
bak øyan et sted.
Vi lytta til dine ord og så
en flamme en ild av varme
i kjærlighet og smerte.
Fra skriften bak ordene
det var ditt liv du delte med oss.
Vi ante din klokskap
i møte med menneska på dirrende
grunn.
Du var som et lys i mørke natta,
du hadde fyr du hadde løkte
langs din vei, et signal om riktig lei.
Det ble så stille den kvelden
vi tente lys i et kors
og mintes i sorg, deg i din kirke.
Så e vi samla
vi kjenne på smerten
inne i oss et sted,
vi som bare e kikkere
ved evighetens nøkkelhull.
Gud - hvorfor!
Du har god råd på dine tjenere,
men e ser kun i et speil
og står så tomhendt
i denne stund.
Evig skal hav slå mot land
og til sist når sol går ned
vårt eneste håp e i Mesterens kors.

Minneord Mirian Tode

Ho Mirian er død

Sokneprest Mirian Tode døde 1.
januar, etter flere måneders kamp
mot sykdom, bare 40 år gammel.
Hun var prest i Øvre Saltdal, og
mange var vi som håpet og ba om
at hun måtte komme frisk og sterk
tilbake. For vi trengte henne. Som
det ble sagt i begravelsen:

Du, vår Gud, tok
din tjener bort
Vi vet ikke,
men du Herre, vet
Du ropte henne
ut av tiden
inn i ditt lys,
din herlighet

«Mirian va presten vårres, men ho
va også en god nabo, kamerat og
venninne. Med sin uhøytidelige og
inkluderande måte å være på, så
favna ho alle. Ho Mirian hadde så
mye omsorg og kjærlighet i seg,
som ho delte ut på en trygg og raus
måte. Ho trøsta og hjalp mange som
vandra i sorgens landskap, ikke minst
gjennom sorggruppene ho hadde.»

I ditt rike
skal nå hun prise deg
og lovsynge deg
vår Frelser sann
Med Guds engler
og de frelstes kor
toner sangen
over Lysets land

Mirian søkte gjerne kontakt med
menneskene som sjelden gikk i kirka.
Hun ble kjent med mange i bygda,
og hennes trofaste venn, hunden
Silas, hjalp til med det. Mirian var
også opptatt av å gi den samiske
kulturen plass, og tok initiativet til
at Samefolkets dag for første gang
ble markert i Saltdal i 2012, i et samarbeid mellom kommune, kirke og
samisk befolkning.
Mirian bidro med mange nye ideer,
som å lage en lokal kokebok til kirkejubileet i Øvre Saltdal. 75 oppskrifter
ble sendt inn fra folk i bygda og ble
til en flott bok. Alle 600 eksemplarer av Kokeboka ble solgt i løpet av
høste!
Mirian kom fra Tyskland, men ble
ordinert til prest i Norge og kom
til Øvre Saltdal i august 2009. Hun
hadde hele sin prestetjeneste i
Nord-Norge og følte seg hjemme
her. Ja, så sterk var tilknytningen
at hun ønsket å bli begravet her i
Saltdal.
Hvil i fred, Mirian!
Sigmund Gulliksrud

Vi takker deg
vår Gud og Far
at din tjener
gjestet oss en tid
At hun fikk bringe
frelsens ord
til mennesker
i livets strid
Kåre Nordnes

Mirians Minnefond
Minnefondet ble opprettet i
forbindelse med begravelsen
til Mirian.
Det er kommet inn kr 46.650,til fondet, som skal brukes til
styrke sorgarbeidet i Saltdal,
blant annet starte opp med
kafésamlinger der en kan
snakke om sorg og savn.
Mer informasjon
i neste nr.

kommer

G

Harry Edvardsen
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Min salme

Kirsten Brembo Arnesen velger min salme
er vi opptatt av våre barnebarn, som
vi etter beste evne bruker mye av
vår tid til. Vi flyttet til Tømmerdal i
1980, og siden har jeg vært aktivt
med i Heimhug. Jeg er også engasjert i Historielaget, Husflidlaget, og
som sanger i Røkland Blandakor.
I Turistforeninga har jeg og Arne
ansvar for merking av en del av løypenettet. Når vi prater sammen kan jeg
nevne at det er på hytta jeg trives
best, det er en gammel hytte fra
1938 uten luksus, men en fredens
plass. Det er forresten skrevet litt om
hyttas historie i den siste utgaven av
Saltdalsboka.

Du ble utfordret til å velge min
salme, tar du utfordringen?
Ja selvsagt, jeg kjenner godt til
denne spalten som jeg leser hver
gang menighetsbladet kommer ut.
Først noen ord om hvem Kirsten er?
Jeg er fra Fauske, vokste opp i en
familie hvor vi var fem jenter og en
gutt. Etter gymnaset begynte jeg på
det som den gang het kontorsøsterskolen for tannlegeassistenter i Oslo.
I denne tiden med utdannelse og
jobb traff jeg en ung mann fra mine
hjemtrakter. Både Arne og jeg ønsket
oss nordover og fikk jobb på det som
den gang het Standard Telefon og
Kabelfabrikk. I 1974 begynte jeg på
Vensmoen og var der fram til 1991.
Med HVPU- reformen og avviklingen
av sentralinstitusjonen måtte jeg se
meg etter ny jobb. Jeg ble ansatt i
Statens vegvesen med kontorsted på
Storjord, dette var under bygging av
ny E6 gjennom Saltdal. I 1996 var jeg
tilbake på Vensmoen som kontoransatt i Akuttjenesten, det som i dag
heter Psykiatrisk innsatsteam. Dette
er nok min siste arbeidsplass før jeg
blir pensjonist, her trives jeg i et godt
arbeidsmiljø med gode kollegaer.
Ellers kan jeg nevne at vi har tre
barn og to barnebarn på 9 og 11 år.
Som de fleste andre besteforeldre
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Hvilken salme velger du, og har du
noen tanker eller historie knyttet til
salmen?
Vi har mange fine salmer som vi synger i koret, så jeg velger en derfra.
«O Gud, som har din kirke» er skrevet
av Petter Dass (1647–1707). I koret
bruker vi en helt ny melodi som er
komponert av Ola Bremnes, med
et flott arrangement av Bjørn Andor
Drage. Det er en gammel tekst som
holder mål også i våre dager. Salmen
er sannsynligvis skrevet på slutten
av dikterprestens liv. I tradisjonen
oppfattes dette som hans avskjedstale til sin menighet. Slik jeg ser det
handler salmen om det som må være
kirkens grunnfjell, og om menneskenes hverdag. Salmen er også et godt
eksempel på at dikteren ofte hadde
flere temaer parallelt i sine tekster.
I denne salmen er det dikterprestens
forbønn for både mennesker og dyr
som kommer frem, et slektskap som
jeg kanskje aner Trygve Hoffs har i sin
Nordnorsk julesalme. Petter Dass tar
også med en forbønn for de som er
fattige og gjeldsofre: «Hjelp falden
Mand paa Fod, At den sig ud kan
løse, Der før gjældbunden stod!»
Jeg synes det er en flott salme som
handler om menneskers liv for over
300 år siden, men også om våre liv
i dag.
Har du tenkt på hvem du vil utfordre
til å velge min salme neste gang?

Jeg har tenkt å utfordre Karen Marie
Mindrum, hun er en tøff dame som er
lederen for Røkland Blandakor. Jeg
regner med at hun tar utfordringen
på strak arm.
Harry Edvardsen

O Gud, som har din kirke
O Gud, som har sin Kirke
Grundfæst paa denne Stæd!
Du selv alt got udvirke
Iblant din Meenighed.
At de her i dit Huus
Maa stedse for dig vandre
Og følge Ordets Lius!
Gud selv vort Land forskaane
Fra all ulykkes Vind!
Lad Axet faa sin Krone,
Lad Bygget moes trind!
Giv Spiir paa Bondens Rug,
Giv Topp paa Bondens Havre,
Giv Brød paa Bondens Dug!
Lad Kvæg og Gjedeflokke,
Formeeres Kruld af Kruld!
Lad faaret bære Lokke,
Og Væderen sin Uld!
Lad Græss og Urter groe,
Lad Hæst paa Stalden trives
Samt hver Mands Kalv og Koe.
Lad Fiskeren opfinde
Den Grund, hvor Torsken staaer,
Sit Brød dermed at vinde,
At han ey nøgen gaaer;
Hjelp falden Mand paa Fod,
At den sig ud kan løse,
Der før gjældbunden stod!
Min Sjæl jeg nu vil bøye
Til Gud, som alt formaaer,
Han seer mig med sit Øye
Og hjælper, hvor det gaaer!
Kom, Jesus! Naar du vilt!
At jeg med dig kan følge,
Saa er alt vel bestilt.
		

Petter Dass

Kirkens Nødhjelp er der!
8. april samler konfirmanter og mange andre over hele
landet inn penger til Kirkens Nødhjelp i årets Fasteaksjon.
Også her i Saltdal går de fra dør til dør. Ha kontantene
klare når de kommer til deg!
Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at flest mulig skal få sjansen
til å overleve katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria er noen
av dem du støtter ved å delta i Fasteaksjonen. Da står du
sammen med Wejdan Jarrah i hennes arbeid med å gi
syriske flyktninger håp i en desperat situasjon. Wejdan er
spesialist på å møte folk som har opplevd grusomme ting:
– Her i Zataari har alt for mange opplevd å se søsken og
foreldre bli drept på bestialsk vis foran øynene deres.
Men hvis jeg kan bidra til at de i det minste ser håp om en
bedre fremtid, har jeg verdens mest meningsfulle jobb,
sier 32-åringen som er fra byen Ibrid i Jordan, og har
master i psykososialt arbeid.
– Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet vi utfører for psykososial førstehjelp. Det er akkurat hva det er; mange har
behov for nødhjelp også psykisk. Mange hadde trengt
individuell hjelp videre, men vi har ikke mer kapasitet enn
det vi har, sier Wejdan. Selv om hun har den rette utdanningen og erfaringen, er det virkelig hardt arbeid:
– Det er klart det går inn på meg. Jeg møter så mange
skjebner at jeg ofte må jobbe med egne tanker etter lange
arbeidsdager, og bearbeide for å ruste meg opp til en ny
dag i leiren, sier hun.
Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi i Norge kan gjøre
noe konkret med alt det vonde vi hører om i nyhetene. Vi
kan bidra. Hva vi gjør teller for at hjelpen skal nå flest mulig.
– Noe av det beste med Fasteaksjonen er at vi kan gi mennesker en konkret oppgave som respons på lidelsen vi ser
i verden. Det er sunt for alle aldersgrupper, og gjør oss
som kirke troverdig. Vi sier ikke bare hvor ille det er, men
vi gir anledning til å handle, sier Elisabeth Kristiansen fra

Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan.

Lørenskog, som har vært prest i Den norske kirke i 18 år, og
deltatt på like mange aksjoner.
Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til
hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort
arbeid for syriske flyktninger, der de leverer rent vann og
trygge sanitære forhold, i tillegg til annet nødhjelpsarbeid,
i samarbeid med kirkelige partnere som blant annet Det
Lutherske Verdensforbund.
Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimaforebyggende tiltak på Filippinene.
Pengene som samles inn i fasteaksjonen, gjør det mulig
å handle raskt i katastrofer, som etter tyfonen på Filippinene.
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie
Helland ønsker å rette en stor takk til alle menigheter
andet rundt som deltar, alle frivillige som går med bøsse
og alle som gir penger:
– Dere betyr en forskjell, og jeg er stolt og imponert
over at så mange blir med på denne dugnaden for rettferdighet. Deres innsats gjør det mulig for oss å være
tilstede i katastrofen, sier Helland.

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 8. april
Vi støtter hverdagshelter som Wejdan, i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden.
Støtten fra det norske folk gjør at forbildene får mulighet til å skape virkelig og varig forandring.
For seg selv, for andre og for hverandre.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Støtt aksjonen direkte ved å:
• Gi til bøssebærerne som kommer på døra
• Benytte kontonummer 1594 22 87493
• Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til rent vann!
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Kirkejubileum Saltdal kirke

Vi feirer Saltdal kirkes 150 år med et
variert program i tiden 3. – 8. juni:
Tirsdag 3.juni
Kl. 11: Gudstjeneste for eldre
Kl. 12: Kirkekaffe med lansering av
jubileumshefte (se egen omtale)
Kl. 19: Jubileumskveld med kultur og
historie: Musikk, bilder, historisk blikk
og personlig preg viser noen av
kirkens mange sider. Kaffe etterpå.

Onsdag 4. juni
Kl. 19: Jubileumskonsert med Bjørn
Andor Drage, Helene Liepelt,
Ungdomskoret, andre sangere og
musikere fra Saltdal.
Billetter kr 200,-/100,-

Lørdag 7. juni
Kl. 12: Kirka i Sentrum. Sceneprogram
med trylling, dans, sang og musikk i
Rognan sentrum. Ruben Gazki,
Kulturskola, Ungdomskoret, med
flere.

Torsdag 5. juni
Bursdagsfest for skoler og barnehager med blant annet tryllekunstner
Ruben Gazki og organist Johan Hals
Jørgensen.

Søndag 8. juni
Kl. 11: Festgudstjeneste med biskop
Tor B. Jørgensen. Kor og musikere
deltar. Kirkekaffe med hilsner.

Fredag 6. juni
Kl 19: Festkveld på Menighetssentret
med middag og program:
Odd Eidner er festtaler, tryllekunstner
Ruben Gazki, Helene Liepelt,
med mer.
Billetter kr 300,--selges på Kirkekontoret.

Utstillinger
Fotoklubben lager en digital
utstilling til jubileet som vises på
noen av arrangementene.
Barnehager og skole tegner kirkejubileet og stiller ut i butikkene i
sentrum og i kirka.

Minnebok = Jubileumshefte
Et innholdsrikt hefte der 15 personer deler noen av sine
personlige minner fra kirka. I tillegg mange bilder som
er sendt inn fra folk i bygda. Du kan også lese en historisk
oversikt over Saltdal kirke skrevet av Åge Strand, og om den
gamle Saltneskirka skrevet av Harald Hartviksen.
Det blir også et Tabula Gratulatoria i heftet der personer,
organisasjoner og bedrifter kan gratulere jubilanten. Enkelpersoner og par betaler kr 300,- andre kr 600,- Dette innkluderer ett hefte som blir tilsendt. Ta kontakt med Kirkekontoret innen 30. april for å komme med.

SEND INN BILDER
TIL JUBILÉUMSHEFTET!
I anledning 150-årsjubiléet for Saltdal kirke ønsker vi
sendt inn bilder, både nye og gamle, av viktige anledninger og gode minner fra kirka. Disse vil bli samlet
som en «Minnebok» i vårt jubiléumshefte. Skriv også
en tekst på 2–3 setninger som forklarer hva bildene
handler om og når det er tatt. Bildene kan leveres
på kirkekontoret eller sendes til Saltdal kirkekontor,
Pb 117, 8251 Rognan, post@saltdalkirken.no innen
30. april.
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Kirkas lange historie i Saltdal
Kirkas historie i Saltdal går langt tilbake i tid. Fram til 1770 hørte Saltdal under Skjerstad sokn. Men folk i Saltdal hadde
egen prest og egen kirke før det. Til jubileet i juni 2014 utgis et eget hefte hvor også de historiske forhold beskrives.
Her får du en liten smakebit:
Viktige begivenheter for kirka i Saltdal
Ca 1610: De 40-45 bøndene i Saltdal skaffer seg sin
egen hjelpeprest, som de betaler for selv.
Ca 1656: Bøndene bygger Saltdals første kirke på
Saltnes. Alle utgifter dekkes av lokal-befolkningen.
1770: Saltdal blir eget sokn, og får sokneprest.
1857: Kommunestyret oppnevner kirkekomité for å
få bygget ny kirke. Diskusjonen hadde allerede
bølget lenge om hvor den skulle ligge. Vestsiden
av elva ble valgt fordi de fleste bodde der, og
elven kunne være vanskelig å komme over.
1859: Tegninger av ny kirke godkjent i kommunestyret.
Offentlig og private lån ble tatt opp, tømmer
(fra Saltdal) og annet materiale skaffet.
1862: 18. juni legges grunnsteinen ned for Saltdal kirke.
Alle bønder og husmenn utførte noe
dugnadsarbeid på kirka.

Gamle gjenstander i Saltdal kirke
Treplate med innskrift, i våpenhuset, 1656
To lyssestaker i messing, på alteret, 1657
Kollektsamler i tre, i monter, 1696
Messinglysestaker m figurer, monter, 1700
Messehakel, rød m broderi, monter 1710
Oblateske i sølv, m innskrift, monter 1747
Altertavle, nordre langvegg, 1756
Lysekrone m 12 lys, galleriet, 1758
Tavle m vers om Saltnes kirke, koret, 1778
Stor lysekrone midt i skipet, 1779
Det finnes ennå flere gamle gjenstander i monteret bak i
kirka, ta en titt neste gang du er der.
Minnegave
Dåpsfatet og dåpskanna vi bruker i kirka er også spesielt.
Det er gitt av foreldrene til en av de engelske soldatene
som falt ved Pothus i 1940. Gaven fikk vi like etter krigen.
Alle de engelske soldatene som falt i bygda ligger
begravet på Saltdal kirkegård.

1864: 10. juli innvies den nye kirken
1867: Kirka på Saltnes selges til Skånland for å betale
gjeld på nykirka.
1900: Vedovner ble innkjøpt til kirka
1907: Tårnet ble kledd med galvaniserte plater
1922: Det første Saltdal menighetsråd trer i funksjon.
1924: Kirka fikk skifersteinstak
1927: Kirka ble malt hvit for første gang
1929: Flere forandringer foretatt, bla. prekestolen
flyttet til der den er nå, og det kom elektrisk lys
1964: Nytt større galleri, elektriske ovner, nye benker
fra Russånes, glassmalerier i koret mm.
1978: Kirka blir isolert, nytt gulv og nytt panel innvendig
1981: Ny altertavle med krusifiks og Guds øye
laget av Bjørnstein Nilsskog fra Vefsn
1986: Nytt orgel innkjøpt fra Frobenius, Danmark,
med 21 stemmer. Det er plass til 5 stemmer til,
men det var det ikke penger til.
2002: Modell av fembøring gitt til kirka av Tord
Høyhilder. Båten er laget av Ivar Vassbotn

Messehakel fra 1710.
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smått om STORT

Grunnloven 200 år

Fra årsmeldinga 2013

I gudstjenesten søndag 27. april markeres grunnlovsjubileet. Denne datoen er valgt fordi 29. april 1814 er en
merkedag for Saltdal. Etter gudstjenesten den dagen
var det valg av utsendinger til valgmøte for Nordlands
amt. Bent Jensen, Sundby og Ole Olsen, Wærset ble
valgt og det ble skrevet er hilsen til prins Christian
Fredrik som bekrefter disse to som valgmenn fra Saltdal. Men noe valgmøte for Nordland fant aldri sted,
og 17. mai var den nye grunnloven vedtatt. Mer om
hva som skjedde får du vite i gudstjenesten 27. april.

Flere aktiviteter utviklet seg til det bedre fra 2012 til
2013, blant annet:
• Gjennomsnitt antall på gudstjeneste gikk opp fra
78 til 93 i Saltdal kirke, og fra 61 til 67 i Øvre Saltdal.
Det ligger nå litt over gjennomsnittet for de siste 10
årene.
• På LysVåken 1. helga i advent deltok 16 barn i kl. 6–7.
(12 året før)
• Konfirmantene satte ny rekord på Fasteaksjonen og
samlet inn kr 52.769,- til Kirkens Nødhjelp
Utfordringer har vi også:
• Inntektene øker ikke like mye som utgiftene og vi
måtte redusere bemanningen med 40% stilling
• Oppslutning om Tårnagenthelg for 3–4. kl. er ikke
så god som vi ønsker, den ble avlyst i Øvre Saltdal
og på Rognan deltok 6 barn
• Vi klarer ikke å vedlikeholde menighetshusene
ordentlig, her trengs fornyet dugnadsinnsats og ekstra gaver

�

Medarbeiderfest
Søndag 6. april kl 17 er alle som bidrar til kirkas arbeid i
Saltdal velkommen til medarbeiderfest på Menighetssentret. Her blir det et flott koldtbord, en hilsen i fra
prost Gunnar Bråthen, sanginnslag ved Rita og Tore
Lunde, kaffe og kaker, med mer. Velkommen!

Flere positive ting:
• Kokeboka til kirkejubileet i Øvre gav et overskudd
på 75.000,- som sammen med gaver på 50.000,finansierte 100 nye stoler til Kirkestua i Øvre Saltdal
• 100 lyspærer i Saltdal kirke er skiftet ut til LED
-pærer som bruker 90% mindre strøm enn de
gamle glødepærene
• 200 nye salmebøker er kjøpt inn til kirkene
• I alt ble det gitt gaver til kirka på kr 355.800,- inklusiv
salget på julemessene. Tusen takk for alle bidrag!

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 ca 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 mulig.
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Kokeboka ble en stor suksess! Foto: Sverre Breivik.

Årets konfirmanter
Saltdal kirke 24. mai

Øvre Saltdal kirke 31. mai

Kl. 10.30:
Lovise Mari Andreassen
Lisa Johanne Hansen
Kristian Monssen Furumo
Christer Karlsen
Henriette Karlsen
Inger-Marie Kristiansen Liepelt
Chris Bødker Marcussen
Kevin Bødker Marcussen
Jonas Melhus
Emmanuel Tiah

Kl.11.00:
Petter Emil Bredesen
Lene Kristine Markussen Bødker
Ingrid Fridtjofsen
Marte Fridtjofsen
Vilde Guttorm
Lena Borkamo Helgesen
Ruth Jorid Lauvås Johansen
Michael Askersrud Skogedal
Runar André Sletteng
Andreas Clement De Freitas
Sørensen
Mathias Madsen Aaøyen

Kl. 13.00:
Magnus Beiermann
Kristina Bjørnstrøm
Eskil Tobias Diset
Johannes Fridtjofsen
Isak André Kristensen
Simon Andre Trones Lian
Joakim Reppen Ludviksen
Lars-Erik Martinussen
Silje Sæther Midtgård
Christina Mosti
Andreas Persson
Tina Helene Wikstrøm
Kl. 15.00:
Malin Solvang

Træna kirke 31. mai
Mikael Pedersen

GRATULASJONSKORT TIL KONFIRMANTENE
Du kan levere gratulasjonskort til konfirmantene på Menighetssentret på Rognan og
i driftsbygningen i Øvre Saltdal, på selve konfirmasjonsdagen. Vi tar i mot kortene fra
kl 9.45 på Rognan og 10.15 i Øvre Saltdal. Kortene blir så sortert til hver konfirmant,
og de kommer å henter dem etter gudstjenesten. På Rognan er det to konfirmasjonsgudstjenester så husk å levere kortene i to bunker, en for hver gudstjeneste. Og
husk også at kort til de på første gudstjeneste må leveres senest kl. 11.15 så de kan bli
sortert før den første gudstjenesten er ferdig.

50-årskonfirmanter
Saltdal kirke 22. juni
(konfirmert 21.6.1964)
Johan Harald Bentsen
Sverre Andreas Bentsen
Kristian Peder Brenne
Knut Drage
Jarle Edvardsen
Egil Per Audne Hansen
Jens Arne Jansen
Finn Asbjørn Jensen
Helge Johan Jensen
Tor Erik Johansen
Jon Ivar Karlsen
Knut Kristiansen
Kåre Per Lund
Jan Dagfinn Monssen
Finn Ole Monssen
Torbjørn Kristian Nilsen
Bjørnar Næstby
Alf Terje Olsen
Willum Ståle Olsen

Tore Oseng
Anders Pettersen
Arve Christian Vik
Arild Willumsen
John Hugo Wågan
Elinor Johanne Andreassen
Turid Beate Bredesen
Anne Edvardsen
Helen Beate Eide
Herdis Karin Ellingsen
Liv Bergljot Engan
Inger Marie Eriksen
Vivi Johanne Hansen
Inger Johansen
Ruth Johansen
Solveig Johansen
Ella Kristine Karlsen
Synnøve Beate Kristensen
Ellinor Helén Kristiansen
Gunvor Langseth
Lisbeth Madsen
Sissel Katrine Madsen

Kristin Næss
Klary Johanne Olsen
Marie Kristine Olsen
Astrid Refsvik
Greta Refsvik
Turid Vibeke Sandberg
Greta Slåttholm
Elin Anita Solbakk
Else Marie Vik
May Edel Vik
Øvre Saltdal kirke 6. juli
(konfirmert 12.7.1964)
Rune Viggo Dale
Sture Bentsen
Bjørnar Bredesen
Gunnar Dag Ernstsen
Bjørnar Hagerup Grønnslett
Thor Allan Holgersen
Bjørn Øivind Holthe

Frode Johansen
Finn Martin Nystadnes
Kjell Oddbjørn Os
Inge Harald Pettersen
Arthur Storsletten
Jan Erik Sørdal
Frans Ole Unosen
Brit Rigmor Albrigtsen
Jenny Otelie Berghulnes
Brit Lovise Bringslimark
Birgit Synnøve Eliassen
Elisa Karolina Fagerlid
Asbjørg Anne Johansen
Aud Erna Jonassen
Toril Margrete Klingen
Lillian Kristensen
Vigdis Mary Rånes
Margaret Kristin Solheim
Anne Marie Støre
Brit Åsgård
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Bruk våre annonsører

Tlf. 75 68 10 13

Kirkegata 26, 8250 Rognan
Telefon: 75 69 19 99
Gratis utkjøring av blomster til begravelser i kirkene.

Åpent: hverdag 10.00- 16.30
Torsdag 10.00-18.00 • Lørdag 10.00 - 15.00

INDRE SALTEN
BEGRAVELSESBYRA
Vakttelefon 756 45 371 (hele døgnet)

Vakt-telefon: 76 60 10 70

Erfaring – Tradisjon – Kompetanse

Vi bistår med råd, tilrettelegging og gjennomføring ved
bisettelse eller begravelse.

Vårt byrå består av fagutdannet Helsepersonell.

www.indresaltenbyra.no

10

SALTDAL MENIGHETSBLAD Nº 1 - 2014

Vi forhandler også gravstein, kantstein og bedplanter.
Fraktfritt levert og gratis montert.
Likedan tar vi oppussing,
navnetilføyelser og ettermontering av gravlykter.

SALTDAL OG
ØVRE SALTDAL
MENIGHETER
Kirkekontoret
Åpent: man - tors kl 11 - 15
Telefon 75 69 14 22
Besøksadr.:
Ringvn. 2 (v/Saltdal kirke)
Postadr.:
Pb. 117, 8251 Rognan
e-post: post@saltdalkirken.no
www.saltdalkirken.no
Vakthavende prest
Mob. 916 55 878
(hverdager etter kl. 17 og før
kl. 08 samt alle helgedager)
Saltdal

Saltdal

29.12: Sebastian Albinussen-Midtgård
26.01: Noah Elvenes Aaøyen
09.02: Jesper Sletteng Wangen
09.03: Emmanuel Tiah

18.11: Rune Kårvand, Rognan, f.1951
18.11: Klara Alise Johansen, Røkland, f. 1924
03.12: Klarisse Pauline Eriksen, Rognan, f. 1920
10.12: Henny Karine Hvassing, Rognan. f. 1930
23.12: Ruth Olga Øyfrid Normann, Rognan, f. 1928
24.12: Milda Othilie Skansen, Rognan, f. 1926
25.01: Einar Rånes Edvardsen, Bodø, f. 2014
25.01: Ellen Marie Danielsen, Rognan, f. 1924
08.02: Wilhelm Johan Lunde, Rognan, f. 1937
17.02: Karin Jakobsen, Rognan, f. 1944
26.02: Johanna Nikoline Haldorsen, Rognan, f. 1922
02.03: Per Berner Edvardsen, Rognan, f. 1932

Øvre Saltdal
19.10: Biete-Nikolaus Kuhmunen
12.01: David Chaiyapol Alm
16.03: Jenny Sofie Bredesen

Øvre Saltdal sokn

Saltdal kirke
22.02: Bente Anita Kvanli og Frank Robert Øines

27.11: Nansy Ovidia Borkamo, Borkamo, f. 1922
19.12: Aslaug Johansen, Røkland, f. 1916
21.12: Arild Johan Johansen, Vassbotnfjell, f. 1939
01.01: Mirian Tode, Røkland, f. 1973
27.01: Martha Jørgine Myrland, Rognan, f. 1918
30.01: Sverre Johansen, Kvæle, f. 1927
01.03: Tor Kristoffersen, Nordnes, f. 1930
10.03: Jorunn Berntine Nordnes, Nordnes, f. 1927

Menighetssenteret, Rognan
Tlf. 75 69 14 22
Privattelefoner ansatte:
Sokneprest Harald Fylling
Mob. 934 89 365
Daglig leder/kirkeverge:
Sigmund Gulliksrud
Tlf. 482 40 462
Organist:
Johan Hals Jørgensen
Tlf. 481 20 252
Menighetspedagog:
Gerd-Anita
Johannesdatter Berglund
Tlf. 473 94 183
Kirketjenere:
Ole Bøhlerengen
Tlf. 900 15 169
Kåre Stormo
Tlf. 995 83 205

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 170,-.
Kontonummer: 4509 12 25739

Kontorfullm./husmor:
Margrethe Blomberg
Tlf. 994 79 365
Saltdal felles menighetsråd:
Leder: Harry Edvardsen
Sørgrenda 24, 8250 Rognan.
Tlf. 913 04 386

Redaksjonen:
Sigmund Gulliksrud
Harry Edvardsen
Harald P. Fylling

Grafisk produksjon:
Forretningstrykk AS - Bodø

ANNONSEPRISER 1/2 s kr 1960,- 1/4 s kr 1160 1/8 s kr 720,- . 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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Informasjon

Returadr.: Pb. 117, 8251 Rognan

Gudstjenester og musikk
6. april – 6. juli 2014

Saltdal kirke
Søndag 13. april (Palmesøndag)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Lørdag 17. mai
Kl. 9: Gudstjeneste. Offer.

Torsdag 17. april (Skjærtorsdag)
Kl. 17: Nattverdsgudstjeneste.

Søndag 18. mai (5. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Fredag 18. april (Langfredag)
Kl. 20: Langfredagsgudstjeneste.

Lørdag 24. mai
Kl. 10.30 og kl. 13: Konfirmasjonsgudstjenester. Offer.

Søndag 20. april (Påskedag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.
Søndag 27. april (2. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste. Markering av
grunnlovsjubileet. Offer. Kirkekaffe.
Søndag 4. mai (3. s. i påsketiden)
Kl. 19: Sangkveld.
Søndag 11. mai (4. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste med konfirmantene. Offer. Kirkekaffe.

Torsdag 29. mai
(Kristi himmelfartsdag)
Drageid ungdomshus kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 1. juni (Søndag før pinse)
Øyra kl. 11: Sommer-SKULK m
Friluftsgudstjeneste, god mat og
aktiviteter. Offer.

Søndag 8. juni (Pinsedag)
Kl. 11: Jubileumsgudstjeneste med
biskop Tor B. Jørgensen. Offer.
Kirkekaffe.
Søndag 15. juni (Treenighetssøndag)
kl. 11: Gudstjeneste. Offer.
Søndag 22. juni
(2. s. i treenighetstiden)
Kl. 11: Gudstjeneste. 50-årskonfirmanter. Offer. Kirkekaffe.
Søndag 29. juni
(3. s.i treenighetstiden)
Kl. 11: Gudstjeneste. Offer.

Saltdal kirke kl. 19: Sangkveld.

Øvre Saltdal kirke
Søndag 6. april (4. s. i fastetiden)
Kl. 11: Solidaritetsgudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Mandag 21. april (2. påskedag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.

Søndag 9. juni (2. pinsedag)
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Offer.
Kirkekaffe.

Torsdag 17. april (Skjærtorsdag)
kl. 20: Nattverdsgudstjeneste.

Søndag 4. mai (3. s. i påsketiden)
Kl. 11: Gudstjeneste med
konfirmantene. Offer. Kirkekaffe.

Søndag 22. juni
(2. s. i treenighetstiden)
Kl.18: Gudstjeneste. Offer.

Lørdag 17. mai
Vensmoen kl. 11.15: Gudstjeneste.

Søndag 6. juli
( 4. s. i treenighetstiden)
Kl.11: Gudstjeneste.
50-årskonfirmanter. Offer. Kirkekaffe.

Lørdag 19. april (Påskeaften)
Graddis Fjellstue kl. 17.30:
Sportsandakt.

Lørdag 31. mai
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Offer.

Med forbehold om endringer. Se avisen og www.saltdalkirken.no

