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Korsets Gåte
Brødre og søstre i Kristus, korset er kristendommens symbol. Det er et gåtefullt symbol,
for dets betydning er skjult. Korset er et torturinstrument. Romerne brukte det til å henrette mennesker. Hvorfor er dette redskapet
for død og lidelse kristendommens symbol?
Svaret finner vi langfredag i den stille uke
før påske. Et menneske sleper seg av sted
mot Golgata. Blodet render fra sårene som
pisken og tornekronen har åpnet. Han bærer
et kors. Det korset der han skal dø. Dette
menneske er Guds sønn og Gud selv. Han
lider ikke for sin egen skyld. Han er uskyldig.
Han lider for vår skyld. Hans navn er Jesus.
Han er Gud. Korset viser oss hvor langt Gud
er villig til å gå for oss. Han vil gå gjennom

tortur og lidelser. Han vil gå gjennom smerter
og torner. Han vil dø for oss på et kors. Ingen
har større kjærlighet enn den som gir livet for
vennene sine og vi er Jesu venner (Joh 15,
13-14). Han dør for oss. Kristendommen er
kjærlighetens religion og på korset viser Gud
oss hvor ubegripelig dypt Han elsker oss.
Da Jesus døde for oss på korset fikk korset en ny betydning: Det ble det ultimative
kjærlighetssymbol. Det ble symbolet på Guds
kjærlighet til oss. Derfor er korset kristendommens symbol.
Guds fred og gledelig påske, Sokneprest Per
Grunnet.

Fastetiden er en Forberedelsestid
– av Jørgen Kristensen
I fastetiden forbereder man seg på å holde
påske på rette måte. Slik som adventstiden
forbereder oss til jul, slik forbereder fasten
oss til påske. Fastetiden kaller oss til å tenke
over hvordan vi bruker livet vårt og til å be
for oss selv og for andre. I fastetiden spiser
man bare kjøtt fra havet og unnlater å spise
kjøtt fra dyr som lever på land og i luften. Det
er ikke for å slanke seg at man faster. Man
faster for å tenke mer på Gud og på det Han
gjorde for oss i påsken. Vi er ikke flinke til å
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faste. Vi vil hellere feire feitetirsdag enn askeonsdag. Og hvis vi faster, så er det bare for
vårt fysiske helbred sin skyld. Men det er på
tide vi tenker på vårt åndelige helbred også!
«Mennesket lever ikke av brød alene, men
av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
(Matt 4, 4). I fastetiden skal vi først og fremst
leve av Guds Ord og dernest av mat, først
og fremst bruke munnen til bønn og dernest
til prat. Slik forbereder man seg på å holde
påske på rette måte.

Steigen kirke 5. mai kl. 11.00
Gunnar Junior Adam
Andrè Kildahl-Olsen
Joakim Karlsen Lindvall
Eliot Kristoffer Altermark Nygård
Laura Dorthea Altermark Nygård
Mats Kildahl Olsen
Anna Birgitte Øvre
Leiranger kirke 12. mai kl. 11.00
Andrè Åsjord Espinoza
Alexander Nilsen Kristensen
Thomas Reffhaug Eidissen
Morten Kristoffer Iversen
Johan Oftana Tverback
Nordfold kirke 19. mai kl. 11.00
Magnus Sivertsen

Foto: Ånund Evand Lind
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Tirsdagsklub
en hverdags
strøm, om 3 km lang skolevei til fots i all har
slagsnå begy

januar 2019
Lørdag 19. mars møtte 23 spente 11-åringer opp i N ordfold kirke for å være med på
Lys Våken helg. Da overnatter vi i kirken til
søndag. Alle får hver sin t-skjorte med Lys
Våken logo som de har på under oppholdet. Per fortalte og lærte barna om symboler i
kirken og hadde omvisning i alle rom. Anna
G. Pedersen kom og fortale om hvordan det
var i «gamle dager» da hun var barn, uten
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vær, et klasserom til alle barn i alle aldre, en
mor som sydde og strikket klær til barna og
om hvor viktig kirken og turen til kirken var.
Hit dro man så ofte som mulig selv om det var
lang vei med båt. Barna syntes det var spennende å høre og de hadde mange spørsmål.
På kvelden koste vi oss med pizza, lørdagsgodteri og brus. Det ble ikke så mye søvn,
men alle var tidlig oppe smilende og glade. På
lørdag øvde barna inn et bibeldrama og Lys
Våken sang med dans som ble fremført på
gudstjenesten søndag. Dette klarte de med
glans. To ungdomsledere kom og var sammen med oss lørdag og det satte vi stor pris
på, takk til Jonathan og Sebastian Hind. .
Gudstjenesten søndag ble avsluttet med at
Per og barna sang «Guds Steigen».
En stor takk til alle dere fra Anette, Gunn,
Herdis og Per.
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Kirkebøka 2019

4-årsbøker utdelt i Steigen kirke februar 2019:
Synnøve H. Mehus, Ellinor Danielsen og Eveline
Johnsen Vik.

6-årsbøker delt ut i Steigen kirke: Sivert H.
Mehus, Mattis Strand, Frida Danielsen,
Siri S. Hekneby og Gabriel Nikokaisen.

Utdeling av 4- og 6-årsbok: Ludvik P. Eliassen,
Seline L. Svendsen, Emil K. Hansen, Marthe
Sofie . Eliassen og Edvin Jonassen.

Utdeling av 6-årsbok i Nordfold kirke 20. januar
til Ludvik Elias Pettersen Eliassen, Alma Sofie
Bergheim Nilsen, Sander Lund Svendsen og
Christoffer Amadeus Jakobsen.
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Utdeling av 6-årsbok i Leinesfjord kapell
28. januar: Casper Olsen Oskarsen.

Utdeling av 4-årsbok i Leinesfjord kapell
28. januar: Elliot Jarl Johansen.

Utdeling av 4-årsbok i Leiranger kirke
10. februar til Oda Helen Persen og Theodor
Svendsen Andersen.
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Søndagsskolefrokost
Søndag 3. mars innviterte Leines søndagsskole til frokost på menighetshuset. Gjertrud
Kirkemyr og Ingfrid Mundal fra søndagsskoleforbundet var tilstede, og Ingfrid fortalte en bibelhistorie for barna. Gunn og Tor
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Kåre ledet ann sangene med flott gitarspill og
både store og små deltok med stor iver.
Vi takker for nydelig mat!

12 spørsmål 12 svar 1 glassengel
er «Livets Lenker» av Christine
G Prøis. Den siste «ordentlige»
boka jeg leste var Camilla Lackberg sin siste krim.

Navn: Rita Anikken Baardseth
Sørlie
Bosted: Nordfold i Steigen
Ditt forbilde? Den første jeg
tenkte på var mammaen min.
Hun var ei fantastisk dame,
som fikk meg og min søster Gry
Connie da hun var veldig ung.
- 2 barns mamma i en alder av
18. - Hun var klok, - varm og
veldig kjærlig og vi – jeg, søstera
mi og faren min – vi var hennes
alt og ett. - Dessverre døde hun
så rent for tidlig - det er snart
10 år siden og hun ble bare 52
år, - Ett stort savn fortsatt...
Din favorittmusikk? Jeg
elsker musikk og hører på det
meste. - Men absolutt favoritt er
ganske hard musikk – «Metal».
- Bandet «Type O negative» er
helt klart stor favoritter. - men
de siste ukene nå har jeg også
forelsket meg helt i «Katzen
Jammer» – Så hører veldig
variert musikk.
Sist leste bok? Jeg leser serier
hele tiden og har som regel
mange jeg holder på med på en
gang. Nå har jeg også oppdaget
at det selges hele serier på
Bruktbutikken og det har jeg
benyttet meg av – så nå har
det gått unna med seriebøker
og den siste serien jeg har lest

Sist sette film? Jeg hadde ett
lite film maraton i jula og da fikk
jeg endelig sett: «The Reventant» med Leonardo De Caprio
- og det er den siste filmen jeg
har sett.
Hva er bra med å bo i Steigen? FOLKA! - uten tvil. - Alle
er så hyggelige. Da vi kom hit
for litt over ett år siden ble vi
så fantastisk godt mottatt og
det er jeg så takknemlig for. Naturen er også ett kjempestort
pluss, - for en som er oppvokst
på tjukkeste innlandet det og
kunne se havet HVER dag - helt
magisk!
Hva savner du mest i Steigen? Tror egentlig ikke jeg
savner noe spesielt. - Det vi ikke
får tak i her kan bestilles på nett
eller så kan jeg dra til Bodø.
Hvis du fikk en stør e pengesum du kunne bruke fritt,
hva skulle det gått til?
Hvis pengene skulle brukes
innad i kommunen så måtte jeg
delt pengene mellom skolen,
de eldre og de som har minst
i samfunnet. Ville rustet opp
skolene og eldrehjemmene.
Barna er framtida og fortjener
det beste, - mens de eldre har
bygd opp landet og fortjener at
vi behandler de med stum beundring og masse respekt. Derfor
er det perfekt og dele pengene
mellom de. - Men så måtte jeg
også ha hatt penger til de som
kommer «utenfor» samfunnet

– de må også ha verdige boliger
som trygger livet og situasjonen
deres... - og det er så vanskelig!
Pengene skulle iallefall fått «ben
og gå på» ;)
Dersom du fikk et ønske, hva
ville du ønske da? - eller ett
ønske for meg selv? - Hvis jeg
skulle ha ett ønske for Steigen
så ville det være at kommunene
fortsatte og vokse, - vi fikk fl e
innflytte e, at jobbene fortsatt
ville øke på og at hele kommunen vil blomstre opp videre
og fortsette å være en trygg og
god kommune og vokse opp og å bo i for både små og store.
Hva gjør deg glad? Mannen
min gjør meg glad – ALLTID.
Livet, - og det og leve gjør
meg også veldig glad og dypt
takknemlig.
Hvilket forhold har du til
kirka? Kirka er viktig for meg,
- det er ett sted jeg går for å
føle meg trygg, for å føle glede,
trøst, støtte – til ettertanke og
for å rett og slett bli hel.
Når var du sist i kirka? Jeg var
i kirka på søndag så for 3 dager
siden.
Hva skulle til for at du evnt.
skulle gå mer i kirka? Jeg
går fast i kirka så det trenges
ingen endringer til for at jeg
skal gå mer i kirka. Syns kirka
her i Steigen er veldig bra, - mye
som skjer og det er alltid veldig
koselig å være der.
En liten glassengel er på vei til
Rita.
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Før i tia!

Menighetsbladet har vart så heldig å få
komme på besøk til Anna Lieng. Ei trivelig,
reflektert og samfunnsengasjert dame fra
Nordfold. Hun har vært så snill og delt med
oss sine minner fra barndoms- og ungdomstiden.
Anna vokste opp i Nordfold og hadde fem
søsken. Faren mistet sin første kone i barselfeber. De hadde tre barn, derav spebarnet
som ble adoptert av sin tante. Hans andre
kone ble mor til Anna, og sammen fikk de tre
døtre. Eldste søstera var tolv år eldre, så det
var stor sprik i alder. Søstera som ble adoptert
og bodde på Tennholmen fyr, og senere i
Bodø, var hver sommer på ferie i N ordfold,
så kontakten mellom søsknene ble gått opprettholdt.
Anna måtte tidlig begynne å arbeide.
Det å bære vann til fjøs og heim, var tungt
arbeid, særlig når elvedalen var bratt, og snø
og slaps var føret. Å jobbe på «torvhågen»
var og ’et tungt arbeid, men hun minnes mest
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hvor artig og sosialt det var. Der traff hun
andre naboer, og de spiste niste sammen, og
hadde det trivelig. Arbeidet var hardt, torva
skulle skjæres og stables for tørking. Så skulle
den lagres i torvsjå før den ble hentet hjem
i sekker, gjerne på kjelke, visst det var snø.
Den varmet godt på vinteren. Anna forteller
at hun alltid har vært fasinert av vedstabler.
Har beundret, og sett på det som en rikdom.
Tror det kommer av at det ble så vanskelig
å få tak i brensel når faren døde. Anna har
alltid vært glad i å arbeide. Hun husker godt
hvor hun kostet og vasket i fjøsen for å overraske og glede mora.
Under krigsåra var det fullt hus hjemme i
den lille stua. Da hadde de fem evakuerte fra
Finnmark som bodde hos dem. Anna husket at det var en eldre blind samedame som
brukte å si «Anna, dassa, dassa». Det ble
hennes oppgave å følge damen på utedoen.
Hun hadde mange gode minner om den
snille damen.
Som 15-åring begynte hun som husmorvikar, hvor hus og fjøs måtte ivaretas. Da
hun ble 16 år begynte hun på trygdekassen
i Nordfold. Mora lovet trygdesjefen at Anna
skulle «binde» seg for to år i stillingen... hun
ble i fem år. Hun sier hun ble kjent med alle
mennene i N ordfold kommune, siden det
bare var de som kom på kontoret. Det var
mange utfordringer også på den tiden f.eks
måtte folk fra fjordene som skulle til legen
samsnakkes om legetime for å få dekt båtskyss.
Anna reiste så til Fauske hvor hun begynte
på «Fylkesskola», hvor regning, norsk, søm
og matlaging var viktige fag. Guttene hadde
snekring.
Da hun ble 20 år giftet hun seg med
Ernst... og for øvrig har de nå vært gift i 65

år. Første året bodde de i Brattfjord, hvor
han fungerte som lærer. Videre gikk ferden
til Styrkenes hvor Ernst var «erstaningslærer». Etter tre år der reiste de til Bodø. Ernst
begynte på lærerskolen, og Anna jobbet
hos «Urmaker Hansen». Deretter flyttet
de til N ordfold, hvor de bygde hus og etter
hvert fikk to jenter... som nå også er blitt til
fem barnebarn og to oldebarn. Ernst jobbet
i skoleverket og Anna jobbet i vaskeriet på
Sykehjemmet i 17 år. Da måtte hun slutte pga
helsa.
Da realskolen var i Nordfold hadde de fi e
elever hvert år som leide hybel med middag.
Det var mye moro, minnes Anna. Med så
mye ungdommer i huset ble det liv. De var 8
til bords og oppvaskmaskinen var enda ikke
kommet til gards.
Anna har alltid hatt et stort hjerte for de
vanskeligstilte i samfunnet. Hun har vart
støttekontakt for fle e, og sier det har beriket
livet hennes og gitt henne mye tilbake iform
av glede.
Anna har et rikt og aktivt liv bak seg.
Har vært aktiv i misjonsforening, helselag,
menighetsråd, sosialstyre og kommunestyre.
Hun forteller videre at hun og Ernst satt to
perioder samtidig i kommunestyret, men
med forskjellige parti. Det ble mange artig
situasjoner, og mange politiske diskusjoner
på hjemmebanen.

Varm takk
For all omtanke, blomster
og pengegave til
«Tirsdags klubben» i
forbindelse med vår
mamma Auds bortgang
og begravelse.
Stor takk til hjemmesykepleien og Korttidsavd
ved St.tunet for god og
omsorgsfull pleie.
Arne-Leif, Per-Arild og
Inger-Reidun med familie.

Menighetsbladet takker Anna for den fine
stunden og bidraget til «For i tia» og ønsker
henne og Ernst ei riktig god påske.
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STEIGEN
Opplevelsen av at noen vi er glad i dør, er
kanskje det tøffeste og vanskeligste livet har
å by på.
Leve Steigen ble stiftet i oktober 2017 og
vi er ett lokallag under Leve N ordland, så vi
har driftet over ett år nå. Grunnen til at Leve
Steigen ble stiftet er at det i forkant var en
tverrfaglig arbeidsgruppe som siden 2016
har arbeidet med forebygging av selvmord
i Steigen. Selvmord er et stort samfunnsproblem som skaper enorme ringvirkninger.
Målsettingen i 2018 har vært å sette mer
fokus på psykisk helse og følge Nullvisjonen
til N ordland fylkeskommune. Øke kompetansen til sorggruppeledere og øke kompetansen på psykisk helse og sorgarbeid.
I april 2018 var to gruppeledere på sorggruppeleder kurs og en på likemannskurs.
Februar 2019 var to stykker på kurs «Sorg og
Traumer». Det var oppstart av Leve Kafe` i 2018
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som skal videreføres i 2019. Markering av
Verdensdagen for selvmord og psykisk helse,
der «Helsesista» og Ingrid Bruun hadde foredrag for ungdom i Steigen skolen Leinesfjord.
Videre arbeid med forebyggende og helsefremmende tiltak som har mål å styrke den
psykiske helsen til barn og unge. Leve Steigen
fikk tilskudd i 2018 fra N ordland fylkeskommune og N ordfold menighet, noe vi er
veldig takknemlig for. Leve Steigen driftes av
ett styre, bestående av etterlatte, fagpersoner
og frivillige. Ved behov kan vi tilby sorggrupper både for voksne, barn og unge, Leve
kafe` og likemannssamtaler.
Ta gjerne kontakt med oss, Helsesykepleier
Pia Olsen, mobil: 92840316 eller Leder Leve
Steigen, Aslaug Bartholsen mobil: 48216014
Leve Steigen
Aslaug Bartholsen

Foto: Marit Schrøder Elvik

Minneord
Aud Pedersen har gått bort 92 år gammel. Aud ble
født i Nordfold, men ble adoptert og vokste opp
på Tennholmen fyr, hvor hennes far var fyrvokter.
Sin skolegang fikk hun i Bodø hvor hun også
ble konfirmert
Hun kom senere til N ordfold hvor hun traff
sin Petter og de satte bo på Petters heimplass, på
Gjerbakkan.
Aud jobbet på trygdekontoret i gamle N ordfold kommune, senere også på sykehjemmet og
sykestua i Nordfold.
Hun ble tidlig enke og satt igjen med fi e barn.
Aud hadde et fantastisk humør og var sosial og
omgjengelig og var med i fle e lag og foreninger.
Hun var også en raus og god omsorgsperson med
omtanke for mange.
Hun var i en lang periode leder av N ordfold
menighetsråd, blant annet under oppbyggingen
av N ordfold kirke. Hun ble tidlig med i N ordfold
Sang og musikklag og deltok her helt til helsa sa
stopp. Hun var glad i sang og musikk og gledet
mange med sitt fine Zither spill
Vi som var så heldige å ha kjent Aud vil savne
hennes gode humør, hjertelige latter, gode
håndtrykk og varme klemmer. Vi lyser fred over
hennes minne.
En siste hilsen fra Nordfold menighetsråd
og Nordfold sang og musikklag.

Sangen til bygda
Jeg vil vandre på fjellet i vinden.
Jeg vil strykes av solen, få roser på kinnet.
Jeg vil rope til Gud imot stormen.
Jeg vil rope bort ondskap, fornyes i formen.
Jeg vil hvile på mosen blant busker og stener.
Jeg vil tro på at godhet forener.
Jeg vil bo i ei bygd nærme skogen.
Jeg vil bo der hvor elven var hav.
Jeg vil bo i ei bygd nærme skogen.
Jeg vil bo der jeg levde som barn.
Jeg vil plukke av multer i myra.
Jeg vil male de farger som finns
naturen.
Jeg vil lytte til suset fra trærne.
Jeg vil fange opp lyset og ånde
inn freden.
Jeg vil leke og smile og danse
og synge. Jeg vil håpe at
bygder får leve.
Jeg vil tro at vi verner om
mennesker
og om plasser og bygder der
sjeler får hvile.
Jeg vil tro at vi takker for livet.
At vi bygger vårt livsverk
på godhet og glede.
Jeg vil sitte og minnes, men leve i
nuet. Jeg vil bo nærme noen jeg
kjenner.
Anne Marie Kvien
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Steigen menighets jubileumsfest på Bø ungdomshus
Steigen menighetsråd inviterte til jubileumsfest, der en ønsket å hedre de over 70 år som
har hatt runddag i 2018. Leder i menighetsrådet, May Britt Jansen, ønsket de frammøtte
velkommen og orienterte om programmet
for denne ettermiddagen. Dette er tredje året
på rad Steigen menighetsråd inviterer til en
festlig sammenkomst, der de som har fylt 70,
80 og 90 år var spesielt invitert for å ha en
felles feiring av åremålsdagen på etterskudd.
Hele 24 var invitert, men av forskjellige årsaker var det bare 11 av jubilantene som hadde
mulighet til å komme. I alt var det rundt 30
personer som hadde møtt opp til denne ettermiddagen.
Fire dyktige sangere fra Steigenkoret startet det kulturelle programmet med fi estem-

mig sang, hentet fra Steigenkorets nylige
oppsetningen av «Messe for en såret jord».
Saara, Marit, Roy og Per gjorde en flott
opptreden for de frammøtte.
Sogneprest Per Grunnet holdt en liten tale
og minnet om det kommende kirkejubileet i
2019. Her skal Steigen kirke feire sitt 150 årsjubileum, eller om man vil; 800 årsjubileum
for kirkens eldste del.
I det videre program sang både Saara
Rasinkangas og Per Grunnet solo og duett.
Under Per sin egen «Guds Steigen», sang
publikum med på refrenget om plassen høgt
mot nord der hvor hardhausan bor og som er
mitt hjertes kjærlighet.
Og som seg hør og bør på en slik festaften
var det både god mat, kaffe og åresalg.

Leder i menighetsrådet May Britt Jansen ønsket
både jubilantene og de mange frammøtte velkommen til en koselig jubileumsfest på ungdomshuset
i Bø.

Per Grunnet har skrevet en sang til Steigen som
han fremførte. Publikum var helt med og sang med
på refrenget.
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Saara Rasinkangas og
Per Grunnet bidro med
fin sang, både solo og
sammen. Fine stemmer.

Med god hjelp fra Marit
og Roy fra Steigenkoret,
fikk de frammøtte en
aldeles nydelig firstemt
sang, hentet fra «Messe
til en såret jord».

Jubilantene fikk også god applaus og de frammøtte sang bursdagssang for dem med Saara som akkompagnerte på orgel. Fra venstre Harald Holmvaag, Anna Øvrevoll, Marit Pettersen, Wenche Gerhardsen,
Bjarne Andersen (80), Jarle Hansen, Gunvor Sivertsen (90), Malfid Andersen, Teje Brunes, Anne Markussen
og Jan Erik Hansen. Utenom Gunvor og Bjarne fylte disse 70 år i 2018. Vi gratulerer med vel overstått!
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Konserthelg
Helga 12. og 13. januar hadde Steigenkoret
konsert i Steigen- og N ordfold kirke. Verket
var «Messe for en såret jord» av Ketil Bjørnstad og Erik Hillestad. Den omtales som en
kirkelig messe omsatt til musikk. Dirigent for
anledningen var Magne Hanssen fra Meløy.

Verket er vakkert og mektig, noe som dyktige
musikere, korister, og ikke minst solist Saara
Rasinkangas med sin vakre stemme klarte fint
å formidle. Vi takker for en fantastisk musikalsk opplevelse.

Nordfold kirke.
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Tirsdagsklubben i Nordfold
Tirsdagsklubben ble starta sist på 80 tallet,
av Birgit Bergheim og Sigrunn Sandbakk med klubb hjemme, senere ble
denne flytta til menighetssalen i kirka.
F.o.m høsten 2018 starta Torsdagsklubben i N ordfold, som er hverdagssøndagsskole for unger fra 3 - 4 år og oppover – i
litt ny drakt.
Vi starter en time tidligere, klokka 16.30,
og byr på varm mat slik at de som kommer ikke trenger å tenke på middag denne
dagen. Vi har som før bibelfortelling, enten
som vanlig fortelling, på flannellograf eller
illustrert ved film eller tegninger. Vi har mye
sang og musikk og felles aktivitet som kan
være tegning, perling, baking, puslespill,
spill +++
Vi ønsker at dette skal være et tilbud for
hele familien og vil gjerne at ungene tar
med foreldre/foresatte, søsken, tanter,
onkler, besteforldre……. ja hvem de
ønsker, slik at dette kan bli ei trivelig ettermiddagsstund for alle i lag.
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Vi har å åresalg hvor man tar med en liten
gevinst. Hver klubbkveld avsluttes med en
felles sang.
Vi møtes en gang i mnd og holder på i ca
to timer hver gang. Vi har en del felles arrangement med Søndagsskolen på Leines,
som felles frokost hos dem to ganger i året,
og felles våravsluttning i mai. Her pleier
også Søndagsskole konsulente Gjertrud
Kirkemyr og Ingfrid Mundal å være med.
Da har de med hoppemadrass og karamellkaste klovn som er veldig populært.
Ellers deltar Tirsdagsklubben på Høsttakkefesten i Nordfold kirke og er med og går inn
i prosesjon i kirka på julaften. Tirsdagsklubben er også arrangør av den tradisjonelle
juletrefesten tredje juledag.
Vi ønsker hjertelig velkommen til alle som
ønsker å komme på Tirsdagsklubb, klubben
annonseres på egen gruppe på Facebook,
med plakater på butikk, skole og barnehage.

Leines søndagsskole
Vi samles på Menighetshuset på Leines
annenhver søndag fra kl 11.00 til kl 12.00,
og her er alle barn velkommen. Ekstra
koselig er det når foreldrene også blir
med å delta. Vi har bibelfortellinger, sang,
lek, tegning og musikk, og noen ganger
er det også noe godt å bite i. En gang i
halvåret har vi familiefrokost, slik dere ser
på noen av bildene. Da koser vi oss med
fortellinger fra flanellografen, synger og
spiser frokost sammen. Barn fra andre
steder i kommunen er selvfølgelig også
hjertelig velkommen til å bli med.

Søndagsskolen.

S-klubben på Leines
S-klubben på Leines er et tilbud for barn
og ungdommer fra 5. klasse og oppover.
Annenhver fredag fra kl 19.00 – 21.00
samles vi på Leines Menighetshus til sang,
andakt, spill, lek, kveldsmat og utlodning.
Noen ganger har vi også besøk av eksempelvis bibelskoleelever fra Tromsø, og dette
er ofte stor stas og til glede for ungdommene. Da blir det mye lek og latter, og til
og med mørkegjemsel på Menighetshuset.
Sist S-klubb hadde vi besøk av en tidligere
misjonær som fortalte om Afrika, og han
hadde med seg ulike gjenstander som ungdommene kunne gjette på hva var. Barn og
ungdommer fra andre steder enn Leines er
selvfølgelig også hjertelig velkommen.
S-klubben.
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Steigen kirke ca. 1950

Steigen kirke 150 og 800 år
Den gamle middelalderkirka
Det finnes ikke noen bevarte skriftlige opptegnelser som forteller oss når den gamle middelalderkirka ble bygget. Dateringen er usikker,
men oppføringen var trolig i samme tidsrom
som Trondenes, Bodin og Gildeskål. Arkeolog O.
Nikolaisen skriver i 1896: «Den eneste levnede
oprindelige enkelthet var et stykke af et fladt
firkantet baand ved den forhenværende bue
over skibets nordre inngang. Formen av dette
baand viste at kirken var eldre end aar 1200».
Kirken er bygget på en eldre, kristen
kirkegård som kan dateres helt tilbake til midten av 1000-tallet. Dette vet vi fordi det under
utgravningene i 1962-63 ble funnet gjenstander
og skjeletter under kirkemuren. Det ble også
funnet en mynt fra Harald Hårdrådes tid (10461066), og en glassmosaikkperle fra vikingtid.
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Kirken har vært forholdsvis stor, 19 m lang
og 8 m bred innvendig målt, og har hatt form
som et rektangel. Tykkelse på gavlveggen er 2 m
og langveggen 1,90 m.
Muren er laget av stor stein i et ytre og indre
lag med leire og småstein i midten. Rundt vinduer og døråpninger er det brukt hugget stein.
Fra gammel av var det ikke dør i øst veggen, det
var heller ikke særskilt kor og heller ikke sakristi.
Korpartiet har vært avdelt med en skranke av
treverk. Etter 1793 en gang ble det laget døråpning i gavlveggen og det ble bygget sakristi i
tre i tilknytning til kirka.
På midten av 1500-tallet var kirka i så dårlig
forfatning at kong Fredrik 2. bestemmer at
kirken skal slippe å betale skatt i to år, og at alle
inntekter i dette lagmannsdistriktet skal tilfalle
kirken. Fra 1649 til 1686 er kirke herjet av fle e

ulykker. En brann ødelegger alt treverk i kirka,
og taket blåser av 3 ganger. Siste gang stod
kirka uten tak i hele ni år før nytt tak kom på
plass.
I «Nordlands Trompet» av Petter Dass skriver
dikterpresten på slutten av 1600-tallet om alle
ulykkene som rammet kirka på Stegen.
Hovedkirkea fra 1869
På midten av 1800-tallet, i Bugges tid som prest
var det stor kirkesøkning, og det ble arbeidet
med tanken om å bygge en ny og større kirke
I 1862 avholdes kommunestyremøte i prestegården hvor det blir enstemmig vedtatt at ny
kirke med 800 sitteplasser skal bygges på Berg.
Antall sitteplasser ble senere redusert til 600.
I 1863 ble Fredrik N ikolai Jensen utnevnt
til prest i Steigen. Han blir senere ordfører i
kommunen og overtalte kommunestyret til å
bygge den nye kirka på det gamle kirkestedet
på Steigen. Før bygging av det store nye kirkeskipet tar til, rives halvparten av den gamle middelalderkirka. Heldigvis ble halvdelen av kirke
bevart, til glede for framtidige generasjoner.
Derimot ble stort sett alt av gammelt inventar kastet ut og ødelagt. En fin utskåret altertavle og en rikt utskåret prekestol, de gamle
kirkestolene, lysekroner, lysestaker og altersølv
ble kastet. Døpefonten, som ble forært av familien Schøning på Grøtøy i 1861 ble bevart, det
samme med to lysekroner, en 6-armet fra 1684
gitt av madame Heggelund og en 12-armet fra
1763 gitt av sokneprest Hartvig Arentssøn. To
store lysestaker fra 1690 på alteret som også ble
gitt av sokneprest H. Arentssøn er bevart.
Det er ganske uforståelig at alt dette gamle inventaret ble ødelagt og kastet, det samme
kan sies om en 4 alen lang kiste med papirer fra
lagmannstida som var lagret på kirkeloftet og
sannsynligvis ble kastet på leira.
Byggearbeidet tok til i 1868 og skipet ble
oppført i hugget i stein. Gammelkirka ble delt
i to med en vegg slik at det ble kor og bak
veggen to sakristier.
Altertavle fantes ikke i kirken i 1869, kun
et stort, hvitt kors. Dagens altertavle kom på
plass i 1884, en gave fra Schøning på Grøtøy.
Orgelet ble montert i 1883, en gave fra kjøpmann Knæse på Skagstad. I 1895 får kirken tre
store lampekroner gitt av Jens Robertsen i Bø.

Samtidig får kirken en stor ovn. Begge deler
ble første gang tatt i bruk første juledag 1895,
og det nok vanskelig å tenke seg den gleden
menigheten følte med varm kirke og salmesang
i godt lys fra 55 vakre lamper.
Ombyggingen 1965
I 1965 ble kirken gjeninnviet etter en større
restaurering. Det ble foretatt utgravninger
under kirkegulvet der fle e gravkamre ble avdekket og hvor det antes å blitt gravlagt
nærmere 300 personer. De første fra midten av
1000-tallet til først på 1800. Sakristi ble bygget
under orgelgalleriet slik at hele den gamle middelalderkirken ble tatt til kor. Ny flat himling og
nytt gulv ble lagt og nye benker montert. Den
gamle ovnen ble kastet ut og elektrisk varme
ble lagt under kirkebenkene. Alle lampekronene
og lampettene fra 1895 ble tatt ned og pakket
bort og ble erstattet med elektriske lysekroner.
Vinduene ble gjort litt mindre slik de var ved
byggingen i 1869. Hele kirkerommet ble hvitkalket, korbuen ble gjort trangere og galleriet
får nytt treverk. Tretårnet som stod midt på
kirkeskipet erstattes med et steintårn over
våpenhuset.
14. november 1965, nøyaktig 96 år etter
innvielsen i 1869, blir kirka gjeninnviet av
biskopen i Sør-Hålogaland, H. E. Wisløff.
Jarl-Arne Pedersen

Kirkejubileet feires 8. september
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Påsken

I påsken blir Jesus henrettet
på et kors og står opp igjen
fra de døde. Det begynner
palmesøndag. Jesus blir tatt
i mot som en konge, med
palmegrener og heiarop, men
stemningen snur. Skjærtorsdag
er Jesus sammen med disiplene
sine og innstifter for første
gang den hellige Nattverd. Etter
måltidet går de til Getsemanehagen. Der blir Jesus forrådt
av disippelen Judas og tatt til
fange. Så kommer Langfredag,
hvor Jesus blir korsfestet, dør og
blir begravet. Første Påskedag
står Jesus opp fra de døde. Det
at Jesus står opp fra de døde gir
oss et begrunnet håp om evig
liv. Jesus er sterkere enn døden
og vi får del i Hans seier når vi
tror på Ham. Derfor feirer vi
påske, år etter år. Slik at vi kan
minne oss selv, og hverandre,
på hva Jesus har gjort for oss.

Påskens gudstjenester:
Palmesøndag 14. april
Sørskott kapell kl. 11.00
Skjærtorsdag 18. april
Nordfold kirke kl. 18.00
Langfredag 19. april
Leiranger kirke kl. 19.00
1. påskedag søndag 21. april
Steigen kirke kl. 11.00
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BYNATTA
2019
Fredag 01. februar var vi 11 konfirmante ,
11 ungdomsledere og 5 voksne som reiste til
Bodø for å delta på den årlige Bynatta.
Bynatta er et arrangement for konfirmanter
og ungdommer i regi av KFUK/KFUM og
menighetene i Bodø. Flere hundre ungdommer fra hele bispedømmet møtes i Bodø
spektrum for underholdning og diverse
aktiviteter. Ungdommene kan få prøve seg
på en stor mengde aktivitetene som spenner fra «Grill en prest», fletting av hår, til
sumobryting og stigeklatring. Vår egen konfirmant, Gunnar Adam vant konkurransen
om å komme raskest til topps i stigen og ble
premiert på slutten av kvelden.
Vi hadde en kjempefin tur i lag, tusen takk til
alle som var med å gjøre turen mulig.

Steigen Menighetsblad nr 1/2019

23

Milde ord er som en strøm av honning,
søte for sjelen og en legedom for kroppen.
Ord 16,24.

Dikt
Litt me smil?
Litt flere se smil,
Litt mindre sure rin,
Litt færre s ark til den
Hvis liv er en ruin
Litt mere vi,
Litt mindre je ,
Litt me ja –
Litt mindre nei
Litt flere lomster
På livets trange sti –
Litt færre å vår grav
Når striden er forbi
Dikt; ukjent.
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GI ET LIV MED VANN

Fasteaksjonen 2019
7.–9. april

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon
til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som
heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen
arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag, altså 7. – 9. april.
I Steigen blir Fasteaksjonen også i år utført på en litt annerledes måte. Det gjøres slik at
konfirmantene som vanlig har ansva et for innsamlingen, men den gjøres ved at de
arrangerer BASAR SØNDAG 7. APRIL kl.16.30
En på Bø ungdomshus og en i Kjerkstua i Nordfold. Det vil si at det ikke blir ordinær «dør
til dør» innsamling. Konfirmantene har ansva et for innsamling av gevinster, loddsalg og
å holde basaren, alt til inntekt for årets fasteaksjon.

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

I tilegg arrangeres det Fasteaksjonsgudstjeneste i Nordfold kirke TIRSDAG APRIL kl.18.00.
Her går også offeret til Fasteaksjonen.

2426

Du kan også gi til Fasteaksjonen på følgende vis:
• VIPPS til 2426 valgfritt beløp
• SMS kodeord VANN til 2426,
du gir da kr 200 som belastes
telefonregninga di.
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- Gammelskola Gammelskola ligger ved Leiranger kirke og er en del av kirketunet.
Skolen er innredet til bruk for møter og sammenkomster for
foreninger og privatfolk. Den innholder stue med fle e småborder,
godt utstyrt kjøkken og et toalett. Skolen leies ut for kr. 300 pr
arrangement. Kontaktperson: Aasta Aalo. Mobil 971 71 373.

- Prestestua Prestestua er et sjarmerende lite hus som ligger ved siden av
Leiranger Kirke. Møblene og inventaret vil ta deg noen år tilbake
i tid, men huset fremstår som både lunt og koselig. Huset har et
lite bad med dusj, kjøkken med hvitevarer, en innbydende stue
samt soverom med køyeseng og plass til 4 stk. Her kan du lene
deg tilbake med rolige omgivelser i vakker natur, og med kort avstand til
både hurtigbåt, butikk, kafé med mer. Uten internett-tilgang og TV kan man virkelig koble
av og lade batteriene. Med flotte naturløyper i nærmiljøet, samt havgavpet ba e et steinkast unna, er
det muligheter for enhver smak. Huset kan leies for kr. 400 per døgn.
Kontakt Kirkekontoret på tlf. 922 40 253 eller e-post: kirkevergen@steigen.kommune.no
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-Nybygg/rehablitering
-Elementhus, -hytter og -garasjer
-Ferdigbetong
-Stillaseutleie
-Minigraverutleie
-Mobilkran
-Trelast
-Byggshop
Telefon: 75777535
Epost: post@steigenhus.no
Besøksadresse: 8289 VÅG (Engeløya)

8283 Leinesfjord Tlf. 75 77 73 00
Mandag - lørdag
Søndag

10.00 - 22.00
12.00 - 22.00

Kakebuffét lørdag
Middagsbuffét søndag
Dagens middag alle dager.

10.00 - 16.00
13.00 - 18.00

Møsbrømlefse, kaker og smørbrød, grillretter etc. Vi leverer
koldtbord, kaker og annen selskapsmat til enhver anledning.
Vi har også catering av pizza, grillretter, middag etc.
Skal du holde selskap? Vi har flotte lokaler, og legger til
rette for deg, så det blir en fin og minnerik stund!
Steigen Menighetsblad nr 1/2019
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Leinesfjord Auto A/S
8283 Leinesfjord TLf. 75 77 67 00
fAX. 75 77 67 01 MoB. 97 54 48 86
leinesfjord.auto@c2i.net

oBs oBs! Knallpriser på dekk!

TØMRER
ROY JAKOBSEN AS

SNEKKER OPPDRAG - NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING
ENKLE MURER
MURER OPPDRAG
OPPDRAG
RESTAURERING -- ENKLE

BOTN,8286
8286NORDFOLD
NORDFOLD --TLF.
7979
46 46
- E-POST:
royfred66@gmail.com
BOTN,
Tlf. 75
75 77
7783
837373- MOB.
- Mob.95957878
- E-post:
rofr-jak@online.no
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Helnessund 8285 Leines
Tlf: 75778670
Kranbil tlf: 91646737

RIGAMINE HARA 6,6

BESTSELGER

Vakt: 41522597
Bil: 97972498 - Bil: 90955631
Tankbil: 97038195

150x210_Nordsalten-VVS.qxp_Layout 1 26.09.16 10.37 Side 1

KAMP

KIRIGAMINE HARA 6,6

BESTSELGER

KAMPANJE
5300W ved -7°C 4300W ved -15°C

Kontakt
ossved
for-15°C
et godt tilbud
Olje – Drivstoff – Transport
5300W ved -7°C
4300W
Gjelder så lenge lageret rekker
Dekk og dekkservice
KIRIGAMINE HARA 6,6
Leiebil – Fiskeutstyr
Interiør – Butikk

ontakt oss for et

lder så lenge lageret rekker

KIRIGAMINE HARA 6,6
BESTgodt
tilbud
SELGER

BESTSELGER
5300W ved -7°C 4300W ved -15°C

vinteren?
Er du klar for
epumpe lønner seg!

Kontakt oss for et godt tilbud

Service på din varm
1600 kr
Fastpris års-service:

Gjelder så lenge lageret rekker

Nordsalten VVS AS

Gratis befaring!
75 77 78 06
950 55 707
stale@nordsalten-vvs.no

vinteren?
Er du klar for
epumpe lønner seg!
Service på din varm
e: 1600 kr
Fastpris års-servic

post@steigenoljeservice.no
www.steigenoljeservice.no

teren?
du klar for pevin
lønner seg!

vice på din varmepum
1600 kr
stpris års-service:

Kontakt oss fo

Nordsalten VVS AS

Gratis befaring!
75 77 78 06
950 55 707
stale@nordsalten-vvs.no

Gjelder så lenge lageret rekker
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nettbrett

Web: www.lero.no
18
Leinesfjord, Tlf. 95 45 68 00

Massasje

PC-salg
Alternativ Behandling
oppgradering
ALT INNEN HAGE OG STEINLEGGING:
Fysioterapi
Galleri
VEDLIKEHOLD, BEPLANTING,Virusfjerning
BESKJÆRING,
Salg STI,
av Steigenbilder
Myklebostad, 8283 Leinesfjord
Portrettfotografering
STEINLEGGING, KANTSTEIN,
INNKJØRSEL
Tel.: 75 77 82 88
Fornyingopprydding
av gamle Gaver
bilder
DIN
GARTNER-KAWA
AS
MOB:
40
16
59
64
nettverk
Helsekost
Mob.: 41 10 13 47
Gaver
BARTKAWA16@GMAIL.COM,
Programvare
Sesongsalg
av
blomster
e-post: lero@lero.no
Helsekost
FACEBOOK: DIN GARTNER KAWA AS
nettbrett
Web: www.lero.no

www.helse-torget.no

Leinesfjord, Tlf. 95 45 68 00

www.helse-torget.no

Massasje
Alternativ Behandling
Fysioterapi
Galleri
Salg av Steigenbilder
Portrettfotografering
Fornying av gamle Gaver
bilder
Helsekost
Gaver
Sesongsalg avHelsekost
blomster

8283 LeinesFjord - Tlf. 75 77 60 70 - Fax. 75 77 60 71 - e-post: knut@slettvolls.no

Regnskap - Lønn - Fakturering
Kontortjeneste - Rådgiving

8283 LeinesFjord - Tlf. 75 77 60 70 - Fax. 75 77 60 71 - e-post: knut@slettvolls.no

Regnskap - Lønn - Fakturering
Kontortjeneste - Rådgiving
30
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HeLnessUnd 8285 Leines
TLF. 75 77 86 70 VAKT 41 52 25 97
BiL 97 97 24 98 BiL 90 95 56 31
TAnKBiL 97 03 81 95

Gassoljeanlegg - Varmeforretning
Dekk og dekkservice - Transport
Nord-Salten Kraft AS – en drivkraft i regionen.
Stolt sponsor av lokal kultur og Bensin
idrett
- Kiosk
i Steigen, Hamarøy, Tysfjord og Sørfold.
Newton Steigen

Fotballskole

Haug Maskindrift
Alt innen traktorarbeid
Jordarbeiding
Rundballepressing
Kantklipping
Transport
Grus
Lasting
Snørydding
8289 engeløya
Tlf: 971 07 924

sigbjorn@haugmaskindrift.no
www.haugmaskindrift.no
105
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DIN ELEKTRIKER I NORD-SALTEN
LoKAL LeVerAndØr AV eLeKTrisKe insTALLAsjoner
reGisTrerT eLeKTroinsTALLATØr
sTerKsTrØM / sVAKsTrØM / AUToMAsjon
Tlf: 75535075 ∙ Epost: nordsalten@haneseth.no ∙ www.haneseth.no
8288 BoGØY
| frank-o@online.no | TLF. 75 77 82 84 | MoB. 91 32 05 44

Steigen Steigen
Begravelsesbyrå
Begravelsesbyrå
8289 Engeløya
8289
Engeløya
8289
Våg

www.steigenbb.no
post@steigenbb.no

Vi bistår med det praktiske ved dødsfall/gravferd i Steigen og Hamarøy.
Leverer blomster til de fle te anledninger.
Leverandør
av gravminner
er Eidenoen,
Stein as.
Vi
hjelper deg
som har mistet
Teksttilføyelser
og oppussing
av gravminne
på bestilling.
med alle praktiske
gjøremål
i forbindelse

med
dødsfall
gravferd i Steigen
og Hamarøy.
Åpningstid
forog
blomsterbestilling
og andre
henvendelser,
hverdager 08.30-17.00 tlf. nr 913 63 073

Døgnvakt ved dødsfall – tlf. 75 77 75 73
Døgnvakt ved dødsfall tlf. nr 913 63 073

Arntzen revisjon
Revisjon og regnskapsoppdrag

Gry A Arntzen
Statsautorisert Revisor og Autorisert Regnskapsfører
8286Leinesfjord
Nordfold Mobil
41 51 53
Einvollen 3, 8283
• Kalvdalen
29,688286 Nordfold
Telefax
80 00 67
gryarntzen@gmail.com
Mobil: 41 51
53 68 75
• Telefax:
75E-post:
80 00 67
• E-post: gryarntzen@gmail.com
Medlem
Medlem av
av den
den Norske
Norske Revisorforening
Revisorforening
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Steigen Vekst as
Furulund
Telefon 75 77 83 35

E-post: post@steigenvekst.no
Vi har åpent utsalg av våre produkter på Furulund
hver dag mellom kl 08.00-15.30.
Her kan du betale med kort, Vipps og kontant

BILVERKSTED

Reparasjoner av biler opp til 7500 kg, traktor, båt
og diverse småmaskiner
Tlf verksted 95 21 78 62

Stiga

Salg og reparasjoner av hagemaskiner og utstyr

VED

og egenproduserte

tennbriketter
UTLEIE / OPPDRAG

Utleie av lift, biltilhenger med kapell, stillas mm.
Diverse oppdrag

TRYKKERI
Vi trykker på tekstil og kopper
Tekst og bilde etter eget ønske

Steigenkoppen

Nordfold
menighetsråd
vil rette en hjertelig stor
takk for minnegavene til
Kjerkstua, i forbindelse
med Magnus Nilsen og Ida
Sandbakk sine begravelser.
Vi vil også takke for alle
gaver fra privatpersoner, lag
og foreninger.

med ord og uttrykk fra Steigen

Vi tilbyr arbeidspraksis og tilrettelagt arbeid i
samarbeid med NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale med:
attføringskonsulent Trude Isaksen tlf 47 70 16 65
eller daglig leder Bente Ludvigsen tlf 91 64 49 46
eller NAV Steigen
Se vår hjemmeside www.steigenvekst.no
og på Facebook

Steigen Vekst as

Tirsdagsklubben i
Nordfold vil rette en stor
takk for minnegaven i
forbindelse med Aud
Pedersen`s begravelse. Og
samtidig takke for gaver fra
lag og foreninger.
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Gudstjenester
Søndag 24. mars
Einangen kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste sammen
med konfirmanten
Søndag 31. mars
Steigen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag 7. april
Leiranger kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Tirsdag 9. april
Nordfold kirke kl. 18.00
Fasteaksjonsgudstjeneste
Lørdag 13. april
Nordfold kirke kl. 18.00
Gudstjeneste sammen med
Frelsesarmeen
Med tilstelning og møte i
Kjerkstua etterpå
Søndag 14. april Palmesøndag
Sørskott kapell kl. 11.00
Gudstjeneste
Torsdag 18. april
Skjærtorsdag
Nordfold kirke kl. 19.00
Gudstjeneste

Lørdag 4. mai
Steigen kirke kl. 15.00
Konfirmantenes samtale
gudstjeneste
Søndag 5. mai
Steigen kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjenest
Søndag 12. mai
Leiranger kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjenest
Fredag 17 mai
Steigen kirke kl. 09.00
Nordfold kirke kl. 11.00
Leiranger kirke kl. 13.00
Gudstjeneste

Søndag 4. august
Nordfold kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med
50-års konfirmante
Søndag 11. august
Stornaustet i Bø Steigen
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
Søndag 18. august
Brennvika kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i gapahuken

Søndag 26. mai
Bogen kapell kl. 11.00
Gudstjeneste

Onsdag 21. august
Leinesfjord kapell kl. 18.30
Konfirmantinnskrivin

Torsdag 30. mai
Kristihimmelfartsdag
Leinesfjord kapell kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 25. august
Steigen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 2. juni
Steigen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag 9. juni
Nordfold kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndag 23. juni
Leiranger kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 21. april 1. påskedag
Steigen kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

Søndag 30. juni
Leinesfjord kapell kl. 11.00
Gudstjeneste

Lørdag 27. april
Leiranger kirke kl. 16.00
Gudstjeneste sammen med
tårnagentene
Kirkekaffe

Søndag 7. juli
Nordfold kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
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Søndag 28. juli
Hellvika kl. 19.00
Olsok-friluftsgudstjeneste i
gapahuken

Søndag 19. mai
Nordfold kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjenest

Fredag 19. april
Leiranger kirke kl. 19.00
Gudstjeneste

Tirsdag 1. mai
Kjerkstua i Nordfold kirke
kl. 16.00
Vårtreff

Søndag 21. juli
Leiranger kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 14. juli
Steigen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med
50-års konfirmante
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Søndag 1. september
Nordfold kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med konfirman presentasjon og presentasjon av
ungdomslederne
Kirkekaffe
Torsdag 5. september
Steigentunet kl. 17.00
Høstlys
Søndag 8. september
Steigen kirke kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste
Feires med severing på skola
Søndag 15. september
Leinesfjord kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Utdeling av 5-klassebok
Høsttakkefest og kirkekaffe
Søndag 22. september
Nordfold kirke kl. 11.00
Konfirmantleirgudstjenest
Kirkekaffe

Med forbehold om endringer.

Steigen prestegjeld
24. Januar (Søndag)
Nordfold kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste uten nattverd
Utdeling av 4 og 6 årsbok
Menighetens årsmøte og kirkekaffe

STEIGEN PRESTEGJELD

Slekters gang

Slekters gang

Kirkekontoret 8283 Leinesfjord
Åpningstid: kl. 09.00.-14.30.
mandag - torsdag , Rådhuset
Tlf. 92 24 02 53
Kirkeverge: Yvonne Jacobsen
e-post: yvonne.jacobsen@steigen.kommune.no
Trosopplæringsmedarbeider: Herdis Svendsen
e-post: tryggtro@hotmail.no

DØPTE:
31. januar (Søndag)
Kirkekontoret
- Rådhuset - 8283 Leinesfjord
Leiranger kirke kl 19.00
Åpningstid:
kl. 09.00.-14.00.
Gudstjeneste med nattverd
Steigen kirke:
mandag - fredag
Sokneprest:
5. Februar (Fredag)
Per Grunnet, 8289 Engeløya
DØPTE:
Bynatta i Bodø
Tlf.kl 19.00-01.00
92 24 02 53
Tlf. 99 31 01 62
Kirkeverge: Torill Aas
Mathias Nilsen Bye 11/10
e-post: ultima104@hotmail.com
7. Februar (Søndag)
Steigen kirke:Mathias Øwre Tennvann
e-post:Steigen
kirkevergen@steigen.kommune.no
kirke kl 11.00
Organist:
Familiegudstjeneste med nattverd
Magne Nilsen, 8286 Nordfold
13.01 Emeli Fure Simonsen
Trosopplæringsmedarbeider:
Herdis Svendsen
Utdeling av 4 og 6 årsbok
Tlf. 41 41 06 35
Menighetens
og kirkekaffe
e-post: årsmøte
tryggtro@hotmail.no
e-post: magne.helge.nilsen@gmail.com
10. Februar (Askeonsdag)
Nordfold kirke kl 19.00
Skumringsstund med askekors
uten nattverd, med Nordfold/Leiranger
konfirmantene og Steigenkoret og
kveldsmat

Sokneprest:
Per Grunnet, 8289 Engeløya
Tlf. 99 31 01 62
e-post:
ultima104@hotmail.com
14. Februar (Søndag)
Ingen Gudstjeneste

Kirketjener/kirkegårdsarbeider:
Nordfold/Leiranger

Kirketjener/kirkegårdsarbeider:
Steigen sokn
Tor Svein Bye
Tlf. 91 83 71 51

DØDE:

DØDE:

Steigen:
Organist:
Døde i Steigen:
Leder Steigen menighetsråd:
Magne Nilsen, 8286 Nordfold
Kanny
Kristine Kristiansen F. 1931
født 1917
Oluf Holmvåg, 8288 Kristine
Bogøy
Dorthea
Schrøder
Ronald Hansen
født 1961
Tlf. 97 08 04 12
Tlf. 41 41 06 35
e-post: oluf.holmvaag@steigen.kommune.no
Molly Inger-Anne Steinbakk
F. 1946
e-post: magne.helge.nilsen@gmail.com
Leiranger:
Leder Nordfold menighetsråd:
28. Februar (Søndag)
Nilsine Johanna Benoni
F. 1935
Leder Steigen kirkelig fellesråd:
Steigen kirke kl 11.00
Gisle Peder Pettersen
født 1935
Hege Lind, 8286 Nordfold
Gudstjeneste med nattverd
Kirketjener/kirkegårdsarbeider:
Tlf. 94 89 33 46
Ruben Helnes
Døde i Leiranger:
e-post: jorgen.martin.lind@hotmail.com
6. Mars (Søndag)
Nordfold:
Leinesfjord kapell
11.00
Tlf.kl40297886
F. 1925
Mary Nordine Steffensen
Leder Leiranger menighetsråd:
Familiegudstjeneste uten nattverd
Aasta Aalo, 8285 Leines
Utdeling
av 4 og 6 årsbok og kirkekaffe
helnes82@hotmail.com
Tlf. 75 77 78 59
10. Mars (Torsdag) Vikar:
e-post: aasta.aalo@gmail.com
Døde i Nordfold:
Leiranger kirke
kl 19.00 Mannes
Marius
Utgivelse av neste Menighetsblad
Kveldsgudstjeneste med nattverd
F. 1923
Martha Berthea Eliassen
Kommer i mars 2016
Kontingent menighetsbladet
marius.mannes@gmail.com
Innlegg som skal med i bladet
13. Mars (Søndag)
F. 1921
Kr. 200,- Petra Andrea Didriksen
må sendes til redaksjonen på e-post til:
Tlf. 41 20 14 11
Ingen Gudstjeneste
Kontonr. 4509 10 93298
yvonne.jacobsen@steigen.kommune.no
Aud Torunn Pedersen
F. 1926
Leder Steigen menighetsråd:
Magna Johanna
May Britt Jansen
MaMalene Hansen
F. 1922
Tlf : 99022089
Epost: maya.brita@gmail.com
21. Februar (Søndag)
Leiranger kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste uten nattverd
Utdeling av 4 og 6 årsbok
Menighetens årsmøte og kirkekaffe

Leder Nordfold menighetsråd:
Leder Steigen kirkelige fellesråd:
Hege Lind, 8286 Nordfold
Tlf. 94 89 33 46
e-post: jorgen.martin.lind@hotmail.com
Leder Leiranger menighetsråd:
Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord
Tlf. 48 22 94 62
e-post: knu-si2@online.no
Kontingent menighetsbladet
Kr. 200,Kontonr. 4509 10 93298
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Guds kyrkje, syng
Guds kyrkje, syng kring vide jord:
Sjå, siger vann vår konge stor.
Gled dykk ved dette signa ord!
Halleluja, halleluja, halleluja!
Mot livsens helt, som ris or grav,
vår lovsong stig som brus av hav:
Pris han som evig fridom gav!
Halleluja, halleluja, halleluja!
I jubel hjarto takkar han
som sleit med velde
Satans band
og vart oss liv i dødens land:
Halleluja, halleluja, halleluja!
Til samstemt kvad vi strengen slår:
Deg vere ære, Frelsar vår!
Mot paradis di heimferd går.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Ansv. redaktør: Torill Aas
Redaksjon: Anette Cecilie Bjerkeli, Inger-Reidun
Pedersen, Oluf Holmvaag, Elisabeth Nilsen og
Hege Lind
Grafisk p oduksjon: Forretningstrykk AS

Utgivelse av neste Menighetsblad
Kommer i september 2019.
Innlegg som skal med i bladet
må sendes til redaksjonen på e-post til:
steigen.menighetsblad@hotmail.com

