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Fra friluftsgudtjeneste ved Saltstraumen 26. mai. Foto: Bergljot Gåre.
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«Nei, vi døper ikke barna våre. Vi synes de skal få 
bestemme selv om de vil døpes eller ikke når de 
blir stor nok til det.»

Javel??

Eksempel:
Jeg har bestemt at barna våre ikke skal gå i skog og mark 
eller i fjellet før de fyller 14-15 år. De må jo få bestemme 
selv hva de vil gjøre. Så jeg har valgt å holde skjult for 
dem at jeg liker å gå i fjellet. Jeg skal jo ikke ta ifra dem 
den fulle friheten til å velge selv hva de vil gjøre – når de 
blir store nok.

Er det når barna våre vokser opp utenfor noe at de får 
den beste muligheten til å gjøre sine valg eller er det 
når de vokser opp innenfor noe at de får den beste 
muligheten til å gjøre sitt selvstendige valg?

La oss si at barnet vårt har talenter som gjør det gunstig 
for han/henne å begynne med fjellklatring. Får barnet 
den beste forutsetningen til å kjenne seg på innsiden av 
dette talentet ved å første gang møte muligheten som 
14-15-åring?

Tenk over det! Er det lettere å velge seg innenfor hvis 
du vokser opp utenfor enn om du vokser opp innenfor 
og blir stilt overfor et valg når du kommer til en skillevei 
senere i livet?

Prestens hjørne

Hvis du lærer engelsk på sko-
len, så kan du som voksen 
velge om du vil snakke en-
gelsk eller ikke. Hvis du ikke 
lærer engelsk på skolen og 
står uten dette språket som 
14-15-åring, så har du et van-
skeligere utgangspunkt for å 
finne ut om du skal velge å 
snakke engelsk eller ikke? Du kan kanskje til og med 
risikere at dette med å løse koden med fremmede språk 
blir en fremmed dimensjon for barnet?

Konklusjon:
Jeg tror det er lettere for våre barn å vokse opp på inn-
siden i forhold til dåpen hvis de som store skal gjøre seg 
en mening om de ønsker å leve et liv i dåpspakten som 
voksen eller ikke. 

Den som er innenfor kan lettere velge seg ut enn den 
som ikke aner hva det vil si å leve innenfor. En ukjent 
dimensjon kan være en tapt dimensjon. En kjent dimen-
sjon kan en velge bort.

Tilføyelse:
Nå er det slutt med at Kirken får informasjon om barn 
som fødes. Det betyr at ordningen opphører med at alle 
som får barn får invitasjon til dåp. Fra nå av må alle selv ta 
kontakt med Kirken hvis de ønsker at barnet skal døpes. 
– Velkommen til å sette barna dine innenfor dåpen slik 
at de senere får de beste forutsetninger til å velge om de 
vil leve innenfor eller utenfor dåpspakten!

Torgeir prest

 I det dere døper dem….

«Kristi himmelfartsdag var den årlige fellesgudstjenesten med Fri-
kirka på Godøynes. Annethvert år på Godøynes og annethvert år i 
Tverlandet kirke. Denne gangen det siste. I sentrum av gudstjenes-
ten var dåpen til Varg Rene’ Ingvaldsen(Se bilde annet sted i bladet), 
samtaleprekenen mellom Camilla Berger Slettvoll og sokneprest 
Torgeir og en trivelig kirkekaffe med kaker «fra Godøynes».
Samtaleprekenen rommet både undring og spreke perspektiver på 
Krist himmelfart som ble båret av en personlig og direkte samtale. 
Camilla sang også en sang som Chris Slettvoll har oversatt fra lov-
sangsbevegelsen «Hillsong», etter prekenen. Hun ble akkompagnert 
av Ståle Tømmerbakk. 
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Vårkonsert i Tverlandet kirke.

Med på laget hadde de fått artisten Kim Lie, og et band 
dyktige musikere: Roger Johansen, trommer, Øystein 
Gjønnes, bass, Gunnar Kirkesæther, fløyte, og Øyvind 
Jacobsen Bjørkås, tangenter og kapellmester.

Det ble framført et allsidig og vårlig sang- og musikk-
program, og naturligvis flere sanger av og med gjeste-
artisten Kim Lie.

Etter konserten inviterte foreldregruppa for korene, til 
kafé med salg av kaker og kaffe i menighetssalen.

Foto: Jostein Aarmo.

22. mai inviterte de to korene Tutti Frutti og Colours med sin dirigent Mona Jacobsen Bjørkås, til en 
trivelig vårkonsert i Tverlandet kirke.
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Nytt orgel til Saltstraumen kirke,- endelig
Det har i flere år vært et ønske om nytt orgel i Saltstrau-
men kirke og nå ser det ut til at den endelig finner en 
løsning. Bodø kirkelige fellesråd har i siste møte 29. 
mai vedtatt å inngå kontrakt for å kjøpe orgel til Salt-
straumen kirke, «under forutsetting av godkjenning fra 
bispedømmet». 

Det har vært skrevet flere rapporter om det nåværen-
de orgel uten at jeg trenger å gå for mye inn på det. 
Men noe må nevnes: Dagens orgel er bygget på en 
noe besynderlig måte. Det er satt sammen av piper fra 
det opprinnelige orgelet i kirken fra 1904. Den største 
skavanken kan man si at det er umulig å stemme in-
strumentet pga. byggemåten. Det er rett og slett ikke 
mulig å komme inn i orgelet for stemming uten å 
måtte demontere store deler av det. I tillegg er det 
brukt dårlig materiale i deler av orgelet. Konsekven-
sen er at kantoren ikke har mulighet til enkelt vedli-
kehold av instrumentet slik man for eksempel kan i 
Tverlandet kirke, der alt av piper og øvrige deler er 
tilgjengelige. Dermed blir dagens orgel i Saltstraumen 
kirke mer og mer ustemt. I tillegg er orgelet tungspilt 

Kantorens hjørne

Slik omtrent vil det se ut når orgelet er på plass. Fotomontasje laget av Feenstra.

slik at mange kvier seg for å spille på det pga. fare for 
belastningskader.

Når man leser igjennom diverse referat ser man fort at 
årsaken til at det ikke er kommet nytt orgel skyldes pri-
oritering fra bevilgende myndighet. Ikke bare en gang, 
men flere ganger har anskaffelse her måttet vike til for-
del for nye orgler til de andre kirkene i kommunen. 

Så nå er det endelig Saltstraumen sin tur. Det er ikke 
et hvilket som helst orgel. Det er et brukt instrument 
fra 1884. Det har stått i Skottland, nærmere bestemt 
en kirke i Dundee. Denne kirken ble revet i forbindelse 
med sammenslåing av flere menigheter. Orgelet ble 
tatt vare på og ligger forsvarlig nedpakket i påvente av 
restaurering og en ny kirke å klinge i. Orgelet er byg-
get av et anerkjent engelsk firma, Forster & Andrews, 
som bygde nesten 1000 orgler, ikke bare i England, 
men også i Australia og Sør-Afrika. Orgelet er på 25 
stemmer og blir et viktig bidrag til orgelparken i Bodø 
kommune.



Kirken i Nievwer Ter Aa. 
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Hva er fordelen med et bruk orgel? Jo, prismessig er 
det en bedre løsning der man kan få et brukt og restau-
rert orgler til nesten halv prisen av et nytt. Klanglig er 
disse instrumentene fullt på høyde med dagens. Men 
her er det også en rekke problemstillinger som må lø-
ses. Passer et brukt instrument til kirken, både klanglig 
og rent størrelsesmessig, ja, for nye orgler bygges vel 
spesielt til den enkelte kirke?  Rent utseendemessig skal 
jo orgelet også passe inn?

Oddbjørn ser på et nyrestaurert orgel i Elst, Nederland.

Det var derfor nesten som en liten åpenbaring at det 
kom inn et tilbud om et ledig instrument fra Dundee i 
Skottland som kan restaureres av firmaet Feenstra or-
gelrestauratie i Grootegast i Nederland. I tillegg var det 
rett størrelse både i antall stemmer, og også i forhold 
til plassen på galleriet. I tillegg leverer de med 10 års 
garanti, det samme som man gjør med nye instrument.
Saken er behandlet både i orgelkomiteen og menig-
hetsråd som har gitt sin tilslutning til å kjøpe dette or-
gelet og også vår orgelkonsulent Bjørn Andor Drage 
anbefaler kjøp.

Et orgel blir ikke «levert på dagen», og ettersom firmaet 
Feenstra orgelrestauratie er et velrennomert firma med 
forholdsvis fyldig ordrebok, må vi stille oss i «køen». I 
mellomtiden skal orgelkomiteen og alle i menigheten 
kunne være med å bidra i ulike arrangement etc. for å 
oppfylle vår del av den økonomiske forpliktelsen som 
ligger i vedtaket.

Etter at medlemmer av orgelkomiteen nå har vært på 
befaring i Nederland og sett på arbeidet til firma Feen-
stra orgelrestauratie er vi overbevist om at de leverer 
brukte og restaurerte instrument av meget høy kvalitet. 
Å forlenge et orgels levetid må samtidig sees på som 
god ressursbruk. 

Hva er et orgels levetid? Om det er av god kvalitet og 
blir jevnlig vedlikeholdt og stemt kan et orgel vare i 
flere hundre år. Det forutsetter også at orgelet står i et 
rom med godt klima. 

Vi tror at dette instrumentet vil være et meget godt or-
gel for Saltstraumen kirke og at menigheten vil få mye 
glede av det. I tillegg vil det markedsføre Saltstraumen 
på en positiv måte og kunne bidra til økt musikalsk 
aktivitet i og rundt kirken. Kanskje kan man få oppret-
tet kontakt med menigheten som hadde orgelet først? 

Vi gleder oss over vedtaket! 

Oddbjørn, kantor

Trude fant en magnolia. Gunnar tester tresko.

Fotos: Liv Nome Sivertsen.
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v/Jorun Bertheussen
BARNAS SIDE 
 

ger ppe ol							 	 smi   otter   ter	

_	_	_	_	_								_	_	_	_	_	!	
	

	

Fargelegg	bilde	

	

HVA SKJULER SEG?
Her er en tegning kamuflert, og også noen viktige ord. 
Fargelegg og skap frem ordene i virvaret.
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Slekters gang

DÅP
10/3 Amilie Othelie Olsen Hansen, Saltstraumen kirke
24/3 Kaja Louise Schjølberg Jenssen, Saltstraumen kirke
31/3 Emil Olai Edvardsen Moen, Tverlandet kirke 
31/3 Selma Kjærstad Jeremiassen, Tverlandet Kirke
31/3 Emrik Johansen Strømsnes, Tverlandet kirke 
7/4 Elida Høiskar, Saltstraumen kirke 
7/4 Vårin Strand Storteig, Saltstraumen kirke 
21/4 Embla Knutzen Dybwik, Lofotkatedralen
12/5 Nikolas Miller Kristensen, Misvær kirke 
30/5 Varg Renè Ingvaldsen, Tverlandet kirke 
2/6 Sara Hartz-Myking, Tverlandet kirke 

VIGDE
1/6  Sonja Marie Murud og Asle Hansen  
 Saltstraumen kirke 

GRAVFERD
21/3 Andor Bergiton Emil Hanssen
4/4 Eli Helene Stenmark
9/4 Tor-Ivar Andreassen
16/4 Nils Herman Kristensen
25/4 Per Martin Olsen
2/5 Bernt Eivind Olsen
7/5 Ove Robert Norvald Lundskar
10/5 Bård Jentoft Jenssen
14/5 Raymond Nerbøvik
28/5  Ann Bruun

Varg Rene’ Ingvaldsen ble døpt i Tverlandet kirke Kristi Himmelfartsdag 
30. mai under fellesgudstjenesten med frikirken. Her etter gudstjenesten 
med foreldrene Gerd Marita og Vegar Ingvaldsen. Et herlig dåpsbarn og 
en flott stund rundt døpefonten!

Konfirmant 2019 / 2020?
Her er litt info til dem som lurer på hvordan på-
melding til kommende konfirmasjonsår foregår:

Prest og kateket har besøkt 8.trinn på skolen i juni med 
enkel info om opplegg. Brosjyre om konfirmasjonstiden 
er sendt ut i posten til 8.klassinger som står i kirkens 
medlemsregister som medlemmer eller tilhørende. Ons-
dag 12.juni ble det holdt informasjonsmøte for 8.klassin-
ger med foreldre. Videre er det viktig å merke seg:

1. Påmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside: 
www.kirken.no/saltstraumen

2. Underskrifter fra konfirmant og foreldres leveres på 
møtet eller sendes i posten: Saltstraumen menighet, 
Mølnbakken 84, 8050 Tverlandet.

Påmelding 1. august. Lurer du på noe, er det bare å ta 
kontakt med Bergljot Gåre på 48895371 eller på mail: 
bg759@kirken.no
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Gudstjenesteliste
Juni
Søndag 23/6  MESSEFALL
Søndag 30/6 kl. 11.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke 

Juli
Søndag 7/7 kl. 11.00: Gudstjeneste i Tverlandet kirke 
Søndag 14/7 kl. 11.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke
Søndag 21/7
Søndag 28/7  kl. 11.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke

August
Søndag 4/8  kl. 11.00: Gudstjeneste i Tverlandet kirke 
Søndag 11/8  kl. 19.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke
Søndag 18/8  kl. 11.00: Gudstjeneste i Tverlandet kirke 
Søndag 25/8  kl. 11.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke

September
Søndag 1/9  kl. 11.00: Gudstjeneste i Tverlandet kirke 
Søndag 8/9  kl. 11.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke
Søndag 15/9  kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste i Heggmoen
Søndag 22/9  kl. 11.00: Presentasjonsgudstjeneste m/konfirmanter i Saltstraumen kirke
Søndag 29/9  kl. 11.00: Presentasjonsgudstjeneste m/konfirmanter i Tverlandet kirke 

Oktober
Søndag 6/10  kl. 11.00: Gudstjeneste i Saltstraumen kirke
Søndag 13/10  kl. 11.00: Gudstjeneste i Tverlandet kirke 
Søndag 20/10  kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Saltstraumen kirke
Søndag 27/10 kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste i Tverlandet kirke 

NB! Endringer kan komme. Følg med på gudstjenesteannonser i avisa, og på menighetens hjemmeside/facebook.

Bru Førr Tru, trosopplæring:

HELT FØRSTEKLASSES!
(Invitasjon kommer)

For høstens nye 1. klassinger med en voksen.
Onsdag 21. august i Tverlandet kirke.
Vi spiser middag sammen, lek, sang, 
bibelfortelling og formingsaktivitet.
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KONSERT DUO DAVIDSEN

SALTSTRAUMEN KIRKE
SØNDAG 30. JUNI KL. 19.00

Eli-Marie Davidsen, saxofon og Trond David-
sen, gitar har bodd i Drammen siden sine stu-
diedager på 80-tallet. De har lang fartstid som 
profesjonelle musikere med konserter i inn- og 
utland både som duo og med andre prosjekter. 
De har som duo bl.a. spilt konserter
i Italia, Slovenia, Spania og Nederland. 
Til daglig jobber de ved Drammen og Sande 
kulturskoler samt Barratt Dues Musikk-institutt 
i Oslo. I sommer blir det en liten turne på 
6 konserter i Bodø-distriktet. 

Duo Davidsen 

Sommerkonsert med Duo Davidsen (saxofon/gitar) 
der du får høre kjente og ukjente melodier i fine arrangementer for gitar og saxofon 

med ekteparet Davidsen. 

Programmet vil være en blanding av klassiske perler til populærmelodier fra gammel tid. 

Vi får høre musikk fra komponistene Grieg, Albeniz og Piazzolla samt nyere arrangementer. 

Vi håper musikken kan frembringe gode sommerminner for deg 
eller være med på å skape nye gode minner på denne konserten i sommer. 

Billett kr 200,-
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Saltstraumen menighet
Du finner Saltstraumen menighet på «nettet»:
Hjemmeside: https://kirken.no/saltstraumen
Facebook: http://facebook.com/saltstraumen.menighet
Instagram: instagram.com/saltstraumenmenighet (Brukernavn: saltstraumenmenighet)

Besøksadresse: Saltstraumen preste- og menighetskontor:
 Tryggestadgården, Tverlandet.
Postadresse: Mølnbakken 84, 8050 Tverlandet
Fakturaadresse: Saltstraumen menighet, Storgt. 29, 8006 Bodø
Telefon: Se direktenummer nedenfor.
E-post:  saltstraumen.menighet@kirken.no 
Åpningstid:  Velkommen innom når døra er åpen! 

Kontonummer for gaver
Saltstraumen menighet:  4500 75 73166 
Ungdomsarbeiderstilling: 4509 20 87518
Orgel, Saltstraumen kirke:  4509 27 94516

Ved ønske om dåp eller vigsel: 
Se nettsiden eller ta kontakt på tlf. 75 50 03 00

Ved ønske om leie av: Saltstraumen menighetshus, 
Tverlandet menighetssal, el. kirkene:
Ring tlf. 488 95 353( dagtid) / ev. 48895344 (mandager)

Ved melding om dødsfall:
Ring Kirkekontoret, tlf. 75 50 03 00

Kirkens vakttelefon ved ulykker og krise: 
tlf. 22 88 14 85 (for hele Domprostiet)

Torgeir Horn, sokneprest
Direktenr. 48 89 53 70
E-post: th696@kirken.no

Oddbjørn Kvalholm Nikolaisen, kantor
Direktenr.: 919 05 377
E-post: on529@kirken.no

Bergljot Gåre, kateket
Direktenr.: 48 89 53 71
E-post: bg759@kirken.no

Moyri Jenssen, kirketjener, delvis permisjon
Direktenr.: 48 89 53 53
E-post: mj534@kirken.no

Hildur Auberg, diakonimedarbeider til 10. aug.
Direktenr.: 47 14 79 31
E-post: ha428@kirken.no 

Linn-Marie Estensen, delvis permisjon
Direktenr: 47457504 
E-post: le957@kirken.no

Liv Nome Sivertsen, daglig leder
Direktenr.: 48 89 53 44
E-post: ls862@kirken.no

Jorun Bertheussen, trosopplæringsmedarbeider
Vikar ut juni.
Kontaktinfo, se hjemmesiden

Jenny Marie Bårtvedt, ungdomarbeider
Kontaktes via facebook

Ingrid Anita Kristoffersen, ungdomarbeider ut juni
Kontaktes via facebook

Eirin Figenschau, diakon
Permisjon til august

MENIGHETSRÅD

Magne Valvik, leder i Saltstraumen menighetsråd
Telefon: 95 11 91 63
E-post: magne.valvik@sbnett.no

Tverlandet kirkebarnehage: 

Kate Børstad, barnehagestyrer
Telefon 90 86 31 00
E-post: kb973@kirken.no 

Leiepriser Saltstraumen menighetshus 2019
(Prisene justeres i januar hvert pr år)
a) Storsal + lillesal m/kjøkken, pr.døgn kr. 1 850,-
b) Storsal + lillesal m/kjøkken, pr. helg kr. 3 550,-
c) Storsal med kjøkken kr. 1 480,-
d) Storsal uten kjøkken kr. 880,-
e) Lillesal med kjøkken kr. 880,-
f) Lillesal uten kjøkken kr. 470,-
g) Kjellerstua kr. 970,-
h) Hele huset pr. døgn (begge etasjer) kr. 2 530,-
i) Hele huset pr. helg (begge etasjer) Etter avtale

Nå kan du også gi en gave til Salt-
straumen menighet ved å bruke 

Vipps. Da bruker du 
- Saltstraumen sokn #60215

Husk å merke hva innbetalingen gjelder

Redaksjon:
Menighetsstaben 

Frist for innlevering av stoff til 
neste nummer er

18. august

God

sommer!
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En maidag på Kjerringøy
Tekst og foto Hildur Auberg

Staben i Saltstraumen menighet har vært på tur til Kjer-
ringøy. 

Vi startet med en rast på Fjære. Vi lekte oss, og fikk i 
oppgave å lage naturkunst og sandslott, og vi konkur-
rerte om hvem som kastet støvel lengst. Kantor Odd-
bjørn gikk av med seieren både med hensyn til støvel-
kasting, og med å lage svært kreativ kunst i form av et 
musikkstykke i sanden.

Kirkeofringer
03.03 TV Menighetsarbeidet 2 927
10.03 SA Bridgdebuilders, DNI 2 790
17.03 TV Nordland KFUK/M 1 255
24.03 SA Menighetsarbeidet 1 211
31.03 TV Menighetsarbeidet 2 028
07.04 SA NMS 3 619
14.04 TV Menighetsarbeidet 1 999

21.04 SA Menighetsarbeidet 2 300
22.04 TV Misjonsprosjekt Normisjon 1 030
05.05 SA  Men.arb/ungdomsarbeid 6 547
12.05 TV Men.arb/ungdomsarbeid 9 942
17.05 TV Bridgebuilders, DIN 1 545
17.05 SA Menighetsarbeidet 1 165
26.05 ute Menighetsarbeidet 450

Deretter gikk turen til Kjerringøy Handelsted med lunsj 
og bibelquiz.

Været var nydelig hele dagen, og det var naturlig å 
avslutte med noen svært rolige timer på Strandåsjyen. 
Det ble det vasset og grillet, og stille fred og dype tan-
ker falt etter hvert inn over oss alle.

På menighetskontoret kan dagene være travle, og man 
kan jobbe til svært ulike tider. Dager som den vi fikk på 
Kjerringøy er gull verdt når det gjelder å bygge felles-
skap og samhold i kollegiet.

Fasit på oppgaver barnas side

Kjerneord
1. Se der Guds lam som bærer verdens synd
2. Den som tror på Sønnen har evig liv
3. Vend om for himmelriket er nær

Budene
1. Andre
2. Misbruke Herren din
3. Hellig

4. Din far, din mor, lenge
5. Ikke
6. Bryte
7. Stjele
8. Din neste
9. Hus
10. Begjære, tjener 



16. mai på CC
Ungdomsklubben Church Chill har tradisjon for 
å arrangere klubbkveld 16.mai, og det ble også 
gjort i år. CC er et tilbud for de som går i 8.klasse 
og oppover, men den 16.mai er også 7.klasssin-
gene velkomne.

Tekst og bilder: Hildur Auberg

Særlig var bruskasseklatring populært, og rekorden 
ble satt av en jente som klarte å bygge og å stå på 18 
bruskasser. Sikkerheten var godt ivaretatt av Nordland 
Turselskap, så alt foregikk i trygge rammer.

Inne hadde vi kiosk, burgersalg, sumobryting, bord-
tennis, Nintendo Just Dance mm. Jenny Bårtvedt holdt 
kveldssamling og tok opp temaet stress, som ung-
dommene kjenner seg godt igjen i. 

Kvelden ble avsluttet med Åpen Scene. Flere av ung-
dommene tok mikrofonen og framførte sang, musikk 
eller dans. Vi har mange flinke og frimodige ungdom-
mer som gjør oss rørt.

Til sammen var 50-60 ungdommer innom Tverlandet 
Kirke, og i tillegg var en del ungdommer bare ute. Det 
var hyggelig og rolig stemning, og en del fikk sitt før-
ste møte med ungdomsmiljøet i kirka denne kvelden.
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Vårpuss i april
Foto: Jorun Bertheussen 

Hvert år inviterer Saltstraumen menighet alle 3-klas-
singenene i området til sykkel- arrangementet Vårpuss 
i slutten av april. Vårsola sto klar på himmelen tidlig en 
lørdags morgen i april. 

Alle deltakerne møtte opp med sykkel og hjelm. De 
startet dagen med å gjøre syklene sine klar for en ny 
vår og sommer på hjulene. 

Etter syklene var stelt i stand, måtte de gjennom noen 
hinder i sykkelløpa Torgeir prest hadde laget for dem. 
Deretter dro de på en liten sykkeltur i lysløypa. På tu-
ren møtte de unge oppgaver som måtte løses. Etter en 
fin sykkeltur bak rattet dro de tilbake til kirken der de 
lekte sammen, hørte Guds ord og spiste pølser. Alle 
var enige om at det hadde vært en fin dag. 

Neste år blir det på nytt en vårpuss-dag, og nye 3-klas-
singer ønskes velkommen til å delta!

Klar for å dra på sykkeltur.

Ingrid-Elisabeth Kure Aas vasker sykkelen sin.
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Tekst Henrik Wergeland
No.S.nr.292

  Den prektige sommerfugl
  er fløyet fra Guds hånd.

  Han gav den gylne vinger
  og røde purpurbånd.

 
  Han lærte den å flyve høyt,

  høyere enn jeg er.
  Den har nok fuglens lyster,
  men ei dens dun og fjær.

 

Sommerfuglen

  Og alle verdens mennesker
  og alle kongebud

  ei gjøre kan en sommerfugl.
  Det kan alene Gud.
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Lions Club Bodø Tverlandet
Til tjeneste

www.lions.no

Visste du at...

Hjelp oss å hjelpe!

• Lions gir hver innsamlet krone uavkortet til 
formålet?

• Lions støtter tiltak som gir ungdom en  
god oppvekst?

• Lions er spesielt opptatte av å støtte  
funksjonshemmede?

• Lions gjennom tulipanaksjonen støtter  
forebyggende arbeid mot narkotika?

• Lions støtter internasjonalt katastrofearbeid?

• Lions hjelper vanskeligstilte mange  
steder i verden

• rent-vann-prosjekt

• øyehelse-prosjekt

• skole-prosjekt

• fadderbarn

... og mye mer?

Er dette noe for deg?
Vil du bli medlem?
Ta kontakt med en av oss eller Lions Norge

- blir du med – ring 481 92 224 - 

Tid og sted for menighetsrådsvalget

Forhåndsstemming:
Kirkekontoret, Storgata 29 i Bodø, 
fra 10. august – 6. september (i kontortiden)

Valgdagene:
Søndag 8. september 
kl. 12-19 i Tverlandshallen

Mandag 9. september 
kl. 9-21 i Tverlandshallen
kl. 11-20 i Saltstraumen nærmiljøsenter

Trenger du elektriker?
Ossletten elektro er et nystartet elektroinstallasjonsfirma 

i Saltstraumen. Vi påtar oss små og store oppdrag i hus og hytte. 
For uforpliktende tilbud, ta kontakt med Geir Ossletten

Telefon: 970 60 311 • Epost: firma@ossletten.no

Saltstraumen menighetsråd 2019-2023

Kandidater som stiller til valg: 
(Prioritert listeforslag fra nominasjonskomiteen)

Navn Bosted Fødselsår

1. Magne Valvik  Ilstad  f. 1963
2. Lars-Herman Nordland Løding f. 1998
3. Liv Kristin Valmo Øyjorda f. 1968
4. Elin Jørgensen Knaplund f. 1966
5. Tor Åge Auberg Oddan f. 1964
6. Jan Erling Solhaug Løding f. 1967
7. Hanne Cecilie Pedersen Seivåg f. 1972
8. Rita Marianne Hansen Godøynes f. 1964
9. Gerd Kvalholm Breivik Hopen f. 1962
10. Jostein Aarmo Oddan f. 1968
11. Karen Lind Løding f. 1968
12. Laila Hansen Hellevik f. 1978

Ønsker du å annonsere i BRUA?

Ta kontakt med Saltstraumen preste- og menighetskontor
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Vi bistår med praktisk hjelp ved dødsfall.

Vi er tilgjengelig hele døgnet.
Hentetjeneste i hjemmet og sykehus/ 
sykehjem  utenom ordinær åpningstid.

nær • trygg • personlig

Ring: 755 27000

Bodø: Storgata 48, Sambogården.   tel: 755 27000   bodingravferd.no

TVERLANDET

 Tlf. 75 51 62 60
Åpningstid:

8.00 - 23.00 (22.00)

Tannlege
 

  Jon Tryggestad
   

  Tlf. 75 53 22 01

Minnefond
Et vakkert kort som en siste 
hilsen ved begravelse - et godt 
alternativ til blomsterhilsen.

www.minnefondet.no
Kirkekontoret tlf 75 50 03 00

- med tillit og forståelse

Vi bistår med alle detaljer ved 
begravelser og kremasjoner.

www.bodo-begravelsesbyraa.no

Tlf: 75 50 02 90
HELE DØGNET
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Saltstraumen 
Sanitetsforening

Tlf. 755 87097

NATURSTEN

MAN  - TOR 09 -17 – FRE 09 -19 – LØR 09 -13

% 75 50 42 80 – www.tuvtre.no – E-post: post@tuvtre.no

Vi leverer alt i byggevarer. 

Velkommen til oss!

11952_annonse_lav  28.09.11  20.49  Side 1

Tid og sted for menighetsrådsvalget
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Konfirmanter Saltstraumen 2019
Foto: Fotograf Holst

Konfirmanter Tverlandet 2019
Foto: Fotograf Holst


