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Velsignet julehøytid 
ønskes til alle
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Som ung prest valgte jeg engang bort «Deilig er 
jorden» på den store juledagsgudstjenesten i Flaks-
tad kirke. Det var mildt sagt ikke populært, og den 
eneste gang jeg har fått et ganske skarpt brev om 
salmevalg. Denne hendelsen er en av mange som 
har vist for meg hvor viktig «Deilig er jorden» er for 
mange mennesker. På juleaften og juledag er den 
nesten å regne som en del av kirkens liturgi der vi 
står tettpakket i kirkebenkene, kanskje med bare 
levende lys i kirkerommet og synger.

Salmen brukes ikke bare i jula. Noen ønsker å ha 
den i begravelser, og noen i vielser. Det virker som 
om denne salmen treffer noe i oss, en stemning, 
en lengsel, ord til en tro som det ikke bestandig er 
så enkle ord for.

Salmen er skrevet av Bernhard Severin Inge-
mann i 1850, egentlig bygd over en tysk tekst.

Allerede rett etter at den var skrevet kom pro-
testene: Hvordan kunne det være mulig å synge at 
jorden var deilig? Verden vitnet da sannelig om noe 
annet. Ingemann selv hadde opplevd verdens prob-
lemer meget sterkt i sitt eget liv. Før han var 20 år 
var begge hans foreldre døde, og også tre av hans 
brødre. Tuberkulosen tok mange liv. Samtidig had-
de han opplevd hvordan krig og uro preget landet 
hans, og hele Europa. Verden var sannelig ikke noe 
rosenrødt sted for ham.

Jeg har alltid tenkt på salmen «Deilig er jorden» 
utfra to perspektiv. Det første er at dette er en 
protestsang. Fra min ungdom på 70 tallet er jeg 
godt kjent med protestviser. Det er sanger vi sang 
for å tilkjennegi en kamp vi ville stå i, urettfer-
dighet vi ville arbeide mot, fellesskap vi ville tilhøre. 
«Deilig er jorden» kan forstås slik. Når vi synger 
denne salmen protesterer vi mot alt som ikke gjør 
jorden til et deilig sted, vi sier så høyt vi kan at vi 
vil være med i kampen for at salmens tekst skal 
virkeliggjøres. Ja vi vet at mennesker på 
denne jorden langt 

fra opplever 
at livet er 

godt 

og deilig, vi vet om både rasisme, urettferdighet, 
overgrep, vold og ondskap. Vi vet at jorda selv er i 
fare, at vårt forbruk av naturens ressurser er med 
på å ødelegge den jorda som var vakker og god og 
fruktbar. Men det er nettopp i visshet og fortvilelse 
om alt dette at vi synger protestsalmen «Deilig er 
jorden». Som kristne er vi satt inn i kampen for 
mennesket og for jorda, og vi viser med å synge 
dette at vi ikke gir opp.

Noen synes julesangene mister sin kraft fordi de 
spilles overalt. Du kan gå i et stort kjøpesenter og 
gruble på hva du skal kjøpe i julegaver, og egentlig 
gremmes litt for alle har jo alt, og når da «Deilig er 
jorden» flommer ut fra alle høyttalerne, da er det 
lite kamp for rettferdighet som står i fokus.

Og likevel, kanskje kan denne julesalmen 
trenge gjennom og gi et annet budskap. Kanskje 
kan den oppleves som en kampsang i fellesskap 
når vi syngende går rundt et juletre på et julepyn-
tet torg en eller annen gang i adventstida. Der kan 
det jo hende at vi plutselig går ved siden av en vi 
slett ikke kjenner, en fra et annet land og kultur, 
en som lever et litt slitent liv, en som plutselig er 
der i fellesskapet. Og da kan det hende at strofen 
i julesangen som handler om fellesskapet gjennom 
alle tider får et sterkere og aktuelt innhold:
«Tider skal komme, tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang»

Vi mennesker på jorda tilhører et fellesskap, vi 
er et felles pilegrimstog gjennom tiden. Denne sal-
men vil minne oss på det.

Salmens andre perspektiv er at jorden er deilig 
fordi Gud er kommet hit. Det synger vi om i siste 
verset: «Oss er en evig frelser født». Håpet om at 
jorden skal vær et godt sted for alle har en evig 
forankring hos Gud. Og ikke bare hos en gudeski-
kkelse utenfor tid og rom, men hos en Gud som 
er kommet for å være i vår verden, være der vi 
mennesker er. Det var det som skjedde den første 
julenatt da Jesus ble født. Historien om Jesu fødsel 
er mye mer enn en romantisk historie vi tar frem 
hver jul. Den er historien om at Gud er i den min-

ste av oss: Gud er i barnet Jesus i krybben, Gud 
er i flyktningen Jesus 

da de må dra i 
hui og hast til 

Deilig er jorden?
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Mennesker trenger mennesker. Ingen av oss klarer 
seg alene. Derfor har våre menneskelige relasjoner 
så stor betydning for oss og derfor ble Gud født 
som menneske i Betlehem. Vi har aldri med et an-
net menneske å gjøre uten å holde en bit av dets 
liv i våre hender. Den biten av andres liv vi holder i 
våre hender blir ofte misbrukt. Vi krangler og kjeft-
er og lyver og sladderer og svikter. Vi krøller andres 
liv sammen som var det søppel i våre hender og 
påfører dem lidelser vi aldri kunne bære selv. Men 
i julen lot Jesus seg føde som menneske. Det betyr 

at Jesus holder en bit av våre liv i sine hender. Den 
biten Han holder gjør bare gode ting, taler bare 
gode ord og tenker bare gode tanker. Derfor skal 
vi bruke julen til å legge stadig mer av vårt liv i Jesu 
hender. Som det står skrevet i en salme: «I Jesu 
hender, der får vi hvile, der er vi trygg. Det kan-
skje stormer rundt omkring oss, men i Jesu hen-
der der er vi trygg.» Den salmen er på sin måte 
en julesalme, for den forkynner julens viktigste og 
gladeste budskap!

Julen legger våre liv i Jesu hender
– av Jørgen Kristensen

Brødre og søstre i Kristus, I begynnelsen var Ordet 
og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Erkeenge-
len Gabriel fortalte Maria at hun skulle føde Ordet 
og gi Ham navnet «Jesus». Maria svarte: «Se, jeg er 
Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som 
du har sagt.» Tiden kom da Maria skulle føde og 
hun fødte sin sønn, Ordet, og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss. Maria så Hans lysende her-
lighet, en herlighet som Sønnen har fra Faderen. 
Slik kom det sanne lys til verden, som lyser for hvert 
menneske. Lyset skinner i mørket, og mørket kan 
ikke fatte det. Det var noen gjetere der i nærheten 
som ble møtt av engler. De skyndte seg av sted til 

Betlehem for å se det som englene hadde fortalt 
dem. Gjetene fant Ordet som Maria hadde svøpt 
i lintøy og lagt i en krybbe. De fortalte alt som en-
glene hadde fortalt dem. Maria tok vare på alle or-
dene som ble sagt, og grunnet på Ordet i sitt hjerte. 
Jesus er Ordet i Marias hjerte og julen er åpningen 
for at Han kan bli født i våre hjerter. La oss denne jul 
gjøre Marias ord til våre ord: «La det skje med meg 
som du har sagt.» La oss denne jul samle oss rundt 
Ordet i Marias hjerte. 

Guds fred og gledelig jul, 
Sokneprest Per Grunnet

Ordet i Marias hjerte

Egypt fordi Herodes står dem etter livet; Gud er i 
den døende Jesus på korset. Gud er i vår verden.

Dette budskapet har kirken forkynt i snart 2000 
år. Noen vil si at det har da ikke hjulpet, andre vil si 
at det er det håpet som har båret mennesker gjen-
nom alle tiders omskiftelser og ondskap, håpet om 
at Gud er tilstede, håpet om at jorden engang skal 
bli fullt og helt deilig, troen på at all kamp og alt 
arbeid nytter.

Julens budskap, midt i alt det paradoksale som 
fyller vår materialistiske julefeiring, er at det finnes 
en Gud, det finnes en kjærlighet som er midt i 
denne vanskelige verden, det finnes et håp om fell-

eskap og glede. Det finnes en deilig jord. Måtte 
julen i år gi oss et glimt av dette, og måtte julen i 
år gi oss nye krefter til aldri å gi opp kampen for at 
dette skal bli virkeliggjort her og nå.

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått 
navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og 
Fredsfyrste».
Jesaja 9.6.

Velsignet jul!
Med vennlig hilsen Ann- Helen Fjeldstad Jusnes, 
biskop i Sør Hålogaland
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Det er enda en stund før vi kan senke skuld-
rene helt og ta juleferie. Høsten er på mange 
måter den travleste tiden for oss politikere. 
Ikke minst er det travle tider for alle i kom-
munens administrasjon som jobber for fullt 
med å få på plass et godt budsjettforslag for 
både neste år og årene som kommer.

Jeg har vært med i kommunepolitikken i 
rundt 30 år og ordfører i 11 år og jeg synes 
vi i veldig mange av disse årene har hatt ut-
fordringer, hver høst, med å balansere buds-
jettene. Dette har også flere ganger ført til 
underskudd når regnskapene har blitt lagt 
frem. Denne høsten ser imidlertid situasjonen 
ut for å være ganske annerledes. Vi får nå ig-
jen for den omfattende tilretteleggingen som 
er gjort for oppdrettsnæringen i kommunen. 
Så mye penger får vi nå at vi kan kvitte oss 
med alle gamle underskudd og starte på nytt 
med blanke ark.

I det hele tatt så skjer det veldig mye pos-
itivt også i næringslivet vårt. Vi har hatt flere 
bruksutbygginger i landbruket i år og først 
i september åpnet vi lakseslakteriet på Stor- 
skjæret. For tiden kanskje verdens mest mod-
erne lakseslakteri.

Så har vi stoppet nedgangen i folketallet i 
kommunen, i alle fall foreløpig. Folk flytter til 
kommunen og blir tatt godt i mot av grende- 
lagene rundt om. Dette er veldig bra. Kultur- 
livet blomstrer, takket være de mange som 
jobber med frivillig arbeid i kommunen. 

Det ser også ut for at vi nå årlig får en  
festival i Steigen. I år var det «God Nok» 
-festivalen og til neste år får vi Sagaspillet i 
en ny versjon.

Ja, til og med kongen og dronningen var 
strålende fornøyd med det de fikk oppleve 
av kulturlivet vårt da de besøkte kommunen 
i juni. Mye skryt fikk vi og flaks hadde vi også 
med været denne dagen.

Selv om vi har fått ny optimisme og fram-
tidstro på mange felt i kommunen den siste 
tiden, så vet jeg at det også er mange som 
kanskje føler det stikk motsatte. Noen opp- 
lever at sykdom har endret livssituasjonen 
deres og andre har mistet en av sine kjære 
det siste året. Dette kan være tungt å bære 
for mange, men jeg håper at vi nå i jula kan 
vise omsorg og ta oss av hverandre på en god 
måte slik at disse juledagene blir gode dager 
for oss alle. Om vi klarer å etterleve litt av 
det Jesus en gang sa, om å vende det andre 
kinnet til, samt gjøre mot andre, det vi vil at 
andre skal gjøre mot oss; ja da vil det gå godt 
for steigværingene i framtida.

Og når det så butter litt i mot, ja da gjelder 
det å prøve å gjøre som bjørka, reise seg og 
vise handlekraft, trosse uvær, motgang og 
Tomas «tvileren», slik Arvid Hanssen skriver i 
dette flotte diktet.

Ordførerens julehilsen

God og fredelig julehøytid ønsker jeg dere alle!
Ordfører Asle Schrøder
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Æ har en liten åkker
en åkker der æ sår
men lang e våres vijnnter
og sein e våres vår
no e det medt i sommarn
og æ sår mens bjørka står
med grønt lauv i snyen

det græle grått i fjorden
og nordavijnn rår
og nabbon min, han Tomas
kjem ruslandes og spår
at ailldri bi det grorver
når bjørkeskogen står
med grønt lauv i snyen

æ e vesst sjøl en Tomas,
så lite som æ sår,
så lite som æ eie 
av tru på goe år
å je æ va som bjørka,
som bjørka der ho står
med grønt lauv i snyen
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Utflukt til Røde 
kors bruktbutikken 
Torsdag 15. november var beboere fra  
Steigentunet på utflukt til Botn. Vi ble kjørt i 
MaxiTaxi, og hadde en flott stund på brukt- 
butikken. Noen handlet og vi fikk servert  
vaffler og kaffe! Mange møtte kjenninger og 
fikk prate. Takker for støtten fra Røde kors til 
utflukten og for servering. Og takk til Arve for 
skyss og god service.

Daglig leder
Steigen frivilligsentral

Dansegalla på 
Steigentunet!
Onsdag 31. oktober hadde vi en fantastisk 
ettermiddag på Steigentunet!

Dansegalla for beboerne med pårørende, 
hvor elevene ved Steigen skolen Leinesfjord i 
faget «Innsats for andre» stod for gjennom-
føringen av ettermiddagen sammen med 
lærere og frivillige. Varm mat, kaffe og kaker 
ble servert. Nydelig musikk av Elisabeth og 
Terje  Jespersen. Ønsker å takke elevene og 
lærerne, frivillige som stiller år etter år, an-
satte på Steigentunet og de flotte pårørende. 
Det ble en flott ettermiddag! Sammen får vi 
det til.

Daglig leder
Steigen frivilligsentral
Aslaug Bartholsen

Tirsdagsklubben i Nordfold er 
en hverdags søndagsskole og 
har nå begynt et nytt opplegg 

.

Tirsdagsklubben i Nordfold er 
en hverdags søndagsskole og 
har nå begynt et nytt opplegg 

.



Steigen Menighetsblad  nr 3/2018 7

13.12.: Babysang, Steigentunet 
13.12.: Luciakonsert, Leiranger kirke
15.12.: Steigenkorets julekonsert, Steigen kirke 
16.12.: Steigenkoret synger julen inn, Leinesfjord kapell
16.12.: Steigenkoret synger julen inn, Steigentunet
16.12.: Åpen klatrevegg, Leines skole
16.12.: Familiejulebord, Steigen vertshus
16.12.: Familiejulebord, Helnessund
16.12.: Åpen kafé hos LefsPia
18.12.: Juleavslutning m/Laskestad skole, Steigen kirke
19.12.: Juleavslutning m/Nordfold skole, Nordfold kirke
19. – 22.12.: Åpent hos Engeløya Håndbryggeri. Også åpent julaften.
22.12.: Heimkommarpub, Nybrygga
22.12.: Nostalgisk aften m/fotograf Rune Johansen, Steigen vikingstue
24.12.: Julekonsert m/Nord-Steigen musikkorps, Bogen kapell
24.12.: Julegudstjeneste, Nordfold kirke
24.12.: Julegudstjeneste, Leiranger kirke 
25.12.: Høytidsgudstjeneste, Steigen kirke
25.12.: Julegudstjeneste, Steigentunet
26.12.: 2. dagsfest, Nybrygga
26.12.: 2. dagsfest, Bø ungdomshus
27.12.: Juletrefest, Kjerkstua, Nordfold
28.12.: Juletrefest, menighetshuset, Leines
28.12.: Juletrefest, Dyping grendehus
28.12.: Julefest, Steigen vikingstue
28.12.: Barnefest, Bø ungdomshus
29.12.: Nissefest, Kjærran gård, Nordfold

Skjer i Steigen

 Bilde fra Luciakonsert i Leiranger kirke
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Navn: Torhild Nilsen
Bosted: Helnessund, Steigen

Ditt forbilde? Jeg tror forbildet mitt må 
være de som bruker mye av fritiden sin på 
frivillig arbeid.

Din favorittmusikk? Jeg liker veldig mye 
musikk, og har ingen spesifikk sjanger jeg 
foretrekker. Men jeg holder meg unna Heavy 
Metal. 

Sist leste bok? Den siste jeg leste het Hem-
melighetene av Kristen Heitzmann

Sist sette film? I dag så jeg en med elevene 
på skolen som het Puppy Star Jul.

12 spørsmål   12 svar   1 glassengel
Hva er bra med å bo i Steigen? Det meste 
er bra med å bo her. Det er flotte folk her, 
gode naboer, flott natur, gode kollegaer osv.

Hva savner du mest i Steigen? Nærhet til 
en by.

Hvis du fikk en større pengesum du 
kunne bruke fritt, hva skulle det gått til? 
Jeg ville nok gitt litt til barna mine. Så ville 
jeg kjøpt meg en ny bil. Og for å bevare 
samvittigheten ville jeg nok gitt noe til 
veldedige formål.

Dersom du fikk et ønske, hva ville du 
ønske da? Da ville jeg ønsket fred på jord.

Hva gjør deg glad? Det som gjør meg mest 
glad er når de rundt meg har det bra.

Hvilket forhold har du til kirka? Jeg har 
et godt forhold til kirka, og benytter meg av 
den jevnlig.

Når var du sist i kirka? For en måned siden 
ca.

Hva skulle til for at du evnt. skulle gå 
mer i kirka? Da måtte det vært oftere 
gudstjenester 

En liten glassengel er på vei til Torild. 

Hjertelig takk 
For alle gaver og for all oppmerksomhet i forbindelse 

med feiringen av min 90 års dag.

Vennlig hilsen Borghild Pettersen
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Takk for en trivelig dåp i Leinesfjord kapell 
for vår Olav Almli Solbakken.
F.v. Storesøstre Pernille, Sunniva og Dina, 
pappa Ruben Solbakken og mamma Karoline  
Olive Almli Pettersen og Prest Per Grunnet.

Matheus Sebastian Selvik Eidissen ble døpt i  
Leiranger kirke 7. oktober.  
Foreldre: Raymond Eidissen og Teresa Jannike 
Imingen Selvik.

Dåp i Steigen
Juletrefest 

3. juledag torsdag 
27. desember arrangerer

Tirsdagsklubben i 
Nordfold tradisjonell jule-

trefest i Kjerkstua i Nordfold 
kirke kl. 16.30

Vi byr på kaffe og kakao 
– ta med mat.

Loddsalg, ta gjerne 
med en gevinst.
Alle er hjertelig 

velkommen

Juletrefest 
Fredag 28. desember blir 

det juletrefest på
Leines menighetshus 

kl. 16.00

Det blir andakt, gang rundt 
juletreet og nissebesøk.

Ta med julemat så lager vi 
kakao og kaffe.

Hjertelig velkommen 
til små og store
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Per Skjelstad er født hjemme i stua på 
Skjelstad en januardag i 1931. Her vokste 
han opp med foreldrene og tre søsken. De 
var to jenter og to gutter, og han var yngst 
i flokken. Per gikk på skole på gammelskola 
på Leines, en skole som ble bygd sammen 
med presteboligen ved Leiranger kirke på 
1700-tallet. Etter gammelskola ble han 
flyttet opp til klokkegården (Gylset) for 
videre skolegang. Videre utdanning tok Per 
som ingeniør i Bodø og Trondheim, og har 
siden denne gangen stort sett vært ansatt i 
Steigen kommune (Teknisk sjef). Han er nå 
pensjonist. Per flyttet permanent til Steigen 
i 1958 etter 12 år i Bodø, og giftet seg med 
Maren. Ekteparet er fortsatt gift og har to 
barn som begge er gift og bor med egne 
familier i Tromsø. De har også fått til sam-
men 5 barnebarn. «Vi ser dem gjerne i ferier 
og høytider, på tross av den nokså lange 
avstanden. Men vi setter stor pris på når vi 
får dem på besøk», sier Per. 

Kan du fortelle litt om juletradisjonene 
dere hadde på Skjelstad? 
«Juletradisjonene var nokså like dem vi har 
i dag. Vi hadde juletre fra skogen og satte 
det opp bare noen få dager før jul. Vi hadde 
dog ikke elektrisk lys, og måtte dermed ty til 
levende lys. Dette var noe risikabelt, men det 
gikk likevel alltid bra», forteller Per med et 
smil om munnen. Han var svært begeistret 
for alle sammenkomstene og festene som 
ble arrangert i juletiden, og husker spesielt 
5. juledagsfesten som noe spesielt. Denne 
dagen var det hvert år duket for barneju-
letrefest, og da var ungdomshuset fullt. 
«Dette var nok den største sammenkomsten 
for de fleste, og vi hadde alltid julenisse 
som kom på besøk. Dette var til stor glede 
for både store og små. Gang rundt juletreet 
var alltid obligatorisk, og folk hadde ulike 
julekaker med seg. Denne festen gjorde at 
vi fikk en slags felles julefeiring sammen», 
sier Per, og forteller at det var noe han satte 
stor pris på. «2. juledag var det også julefest 
i Nordfold for voksne, og 3. juledag var det 
duket for fest på Leines», forteller Per. Men 
han påpeker at vi ikke må glemme nyttårs- 
aften med maskerade-fest på Leines, samt 
feskar- festen som ble arrangert av fiskar-
laget etter nyttårshelga. «Her var det mye 
underholdning, og det var nok det gøyeste 
av alle sammenkomstene som skjedde i jula. 
Musikk var alltid trekkspill og fiolin, noe 
jeg minnes som veldig fint», sier Per. Han 
påpeker at han alltid har hatt et stort ønske 
om å lære seg trekkspill, men at dette forble 
en drøm.   

Hvordan var det med gaver på den tiden? 
Per minnes at de alltid ventet på jula i lang 
tid i forkant. «Er det ikke jul snart?» var 

Før i tia
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spørsmål de ofte kunne stille, og jula var 
nok det største året hadde å by på. «Det var 
alltid julegaver, og det var det vi lengtet etter 
hele året. Julepakker fikk vi, men jeg minnes 
at ingen hadde stor lyst på myke pakker. 
Da visste vi alle at det var enten lester eller 
votter», humrer Per. 

Kan du huske en gave du ble spesielt 
glad for?
«Nei, det husker jeg nok ikke. Det var jo 
generelt lite penger på denne tiden, så da vi 
fikk harde pakker var alltid gleden stor. Det 
kunne også være hjemmelagde gaver, men 
disse var ikke så populære», forteller Per 
med et glimt i øyet. 

Hadde dere spesiell julemat? 
«Vi hadde tradisjon med både julegrøt, 
kveite og ribbe. Foreldrene mine hadde i 
tillegg småbruk med ulike dyr, noe vi hadde 
stor nytte og glede av. Det kunne det bli 
slakt av gris, noe jeg synes var stor stas. Når 
vi var helt unge fikk vi ikke lov å delta på 
dette, men da vi ble eldre fikk vi lov å «røre 
i blodet», som de så fint kalte det. Det var 
stas å få lov å delta på dette». De hadde i 
tillegg en hest som de delte med naboene, 
og hadde den et halvår hver av gangen. «Vi 
brukte ikke å ri på den så ofte, så den ble 
mest brukt i slåtta, pløying o.l. Det var med 
andre ord en brukshest», forteller han. 

Hvordan er julefeiringen annerledes nå 
enn før? 
«I store trekk er julefeiringen den samme, 
men før gikk vi alltid rundt juletreet med 
naboene. Dette er ikke noe vi vanligvis 
praktiserer lengre», forteller Per. «Men det 
er jo fortsatt juletrefest på Menighetshuset, 

noe vi gjerne deltar på. Nå har vi tradisjon 
med julegrøt på julaften, med både risengrøt 
og rømmegrøt sammen. 1. juledag har vi 
juleribbe og 2. juledag har vi stekt kveite. Vi 
prøver å variere litt, så det blir ikke alltid helt 
likt fra de forrige årene», sier Per. Han for-
teller videre at juletreet selvfølgelig er pyntet 
som alle andre år, og at juleforberedelsene 
som vanlig venter. «Jeg synes butikkene 
begynner tidligere enn før med julepynt, 
og ofte ser vi julepynt i midten av oktober. 
Folk må få bestemme selv når de vil ta opp 
pynten, men det er nok ekstra stas når det 
er nærmest mulig jul», påpeker han.

Gleder du deg til jul? 
Per tenker seg litt om før han svarer tydelig: 
«Det er spesielt gøy med jul fordi familien 
kommer hjem, og man treffer kjente og 
kjære. Det er dette som skaper den gode 
stemningen, og det er moro med slike 
sammenkomster. Vi går også fast i kirken 
på julaften, noe som står støtt i tradisjonen. 
Dette synes jeg er veldig fint». 

Menighetsbladet takker for en hyggelig prat. 

Komitèen for Bogen Kapell ønsker 
med dette å takke alle som har bidratt 

med dugnad eller gaver til Kapellet i 2018.
Uten disse bidrag er det umulig for oss 

å fortsette vårt arbeid, så derfor: 

Tusen takk til dere alle!
Kapellkomitèen
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Tirsdags-
klubben

Tirsdagsklubben i Nordfold er 
en hverdags søndagsskole og 
har nå begynt et nytt opplegg           
    . Familiegruppe, dvs: 
Vi starter kl 16.30 i Kjerkstua 
i Nordfold med middag, før 
det blir bibelfortelling/andakt, 
sang og musikk. Vi har så en 
aktivitet, gjerne ut fra dagens 
tema fra Søndagsskolens Sprell 
Levende som vi følger. 
Til sist avslutter vi med åresalg 
før felles avskjedssang. 
Vi møtes en tirsdag i måneden.
Tanken med familiegrupper er 
at hele familie kan være med    .
Foreldre, søsken, besteforeldre, 
tanter og onkler ....... vi byr på 
varm mat slik at dere slipper å 
tenke på middag denne dagen. 
Håper dette fenger og at mange 
kommer og blir med.
Vi annonserer med plakater 
rundt, på kirkas hjemmeside og 
på FB.

Hjertelig velkommen 

Jubileumsfesten 
i Bø

Steigen Menighetsråd ønsker å in-
formere litt om Jubileumsfesten i Bø:
 
For alle dere som har rund dag, og  
er 70 eller eldre nå i 2018, så blir det 
arrangert en fest i Bø lørdag 26. januar 
2019. Dere jubilantene vil få tilsendt  
en personlig invitasjon like over 
nyttår. Vi vil også varsle via oppslag 
og facebook.

NB! Festen er for alle.
 
Det blir servering, underholdning, 
lodd- og åresalg. I tillegg blir det gjort 
spesiell stas på våre jubilanter, med 
overrekkelse av gaver. 

Tirsdagsklubben i Nordfold er 
en hverdags søndagsskole og 
har nå begynt et nytt opplegg 

.

Tirsdagsklubben i Nordfold er 
en hverdags søndagsskole og 
har nå begynt et nytt opplegg 

.

Tirsdagsklubben i Nordfold er 
en hverdags søndagsskole og 
har nå begynt et nytt opplegg 

.
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Utdeling av 5. klassebok i Leinesfjord kapell 16. september til: Emilie Kildahl 
Olsen, Thomas Christoffer Magnussen, Emil Andre Brendryen Haukøy,  
Lucas Eirik Olsen Oskarsen.

Utdeling av 5. klassebok i Steigen kirke 18. oktober. Fra venstre: Nicholas 
Johnsen Vik, Isac Strand, Malene Heidenberg, Oliver Benjamin Kjelstrup, 
Sofie Nikoline Vestvatn, Mary Karoline Olsen-Tugonon.

5. klassebibel
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Trosopplæringskonferansen
Trosopplæringskonferansen er Norges største og viktigste treffsted for ansatte og frivil-
lige som arbeider med menighetsutvikling, barn, unge og trosopplæring. Konferansen 
arrangeres årlig i samarbeid mellom kirkerådet og IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Fra Steigen deltok Tuva Rasmussen, Evelyn Jakobsen, 

Ronja Aasjord, Herdis Svendsen og Torill Aas
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Myldregudstjeneste i 
Leinesfjord kapell 
Den 25. november ble det feiret myldre- 
gudstjeneste i Leinesfjord kapell. Alle 
barn fra ett til tre år blir spesielt invitert 
til å være med på en gudstjeneste som er 
spesielt tilpasset dem, med alt fra salmer 
til bønner. Det var en fin flokk med barn 
som møtte opp og deltok på gudstje-
nesten. De fikk fortalt historien om Noa 
og fikk selv være med å berge dyrene om 
bord i arken. Alle barna som deltar fikk 
hver sin gave fra menigheten. 
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Konfirmantleir i Nordfold
Fredag 21. september til søndag 23. sep-
tember ble det for åttende gang arrangert 
konfirmantleir i Nordfold. Konfirmanter og 
ungdomsledere fra Hamarøy, Tysfjord og  
Steigen deltok sammen med et lite knippe 
voksenledere. Årets tema var «Kjærlighet». 

Gjennom helgen var ungdommene med 
på mange forskjellige aktiviteter og under-
visningsopplegg, både inne og ute. Over- 
nattingen var på Nordfoldskole, mens kirken 

ble brukt til både undervisning og bespising.

Leiren ble avsluttet med en fantastisk fin gud-
stjeneste hvor det i stor grad var ungdom-
mene som sto for innholdet. De bidro med 
alt fra sang og dans til tekstlesing og utdeling 
av den hellige nattverd.

Tusen takk til alle som var med på å sørge for 
at vi hadde en så fin helg sammen.
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Juleevangeliet
Det skjedde i de dager at det gikk ut befal-
ing fra keiser Augustus om at hele verden 
skulle innskrives i manntall. Denne første inn-
skrivningen ble holdt mens Kvirinius var land-
shøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la 
seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra 
byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av Davids hus og 
ætt, for å la seg innskrive sammen med Ma-
ria, som var lovet bort til ham, og som ven-
tet barn. Og mens de var der, kom tiden da 
hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den 
førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det 
var noen gjetere der i nærheten som var ute 
på marken og holdt nattevakt over flokken 
sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem. De ble 
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor 
glede, en glede for hele folket: I dag er det 
født dere en frelser i Davids by; han er Mes-
sias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 

Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger 
i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av 
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred 
på jorden blant mennesker Gud har glede 
i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt 
tilbake til himmelen, sa gjeterne til hveran-
dre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren har kunng-
jort for oss.» Og de skyndte seg av sted og 
fant Maria og Josef og det lille barnet som lå 
i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt 
som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle 
som hørte på, undret seg over det gjeterne 
fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne 
dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de 
hadde hørt og sett; alt var slik som det var 
sagt dem.
Luk 2, 1-20

Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelsel-
skapet. Gjengitt med tillatelse.
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Høstfestival
Årets høstfestival i Bodø startet torsdag  
15. november, og ble avsluttet søndag  
18. november. De av våre ungdomsledere 
som deltok var Ida Karlsen Lindvall, Annbjørg 
Sørensen, Ronja Aasjord og Lotte Fjordbakk 
Jensen. De var veldig fornøyd og gleder seg 
hvert år til dette. De blir kjent med andre 
Milkere. De hjelper til som vakter, er med i 
kjøkken og kiosk komite, rydding m.m. Det 

er globalmarked og globalløp lørdag, der de 
samler inn penger til en organisasjon.

Høydepunktet er kveldsshowet med fin 
musikk og flotte foredrag. Det ble avsluttet 
med gudstjeneste søndag med nattverd og 
lystenning. Alle var strålende fornøyde og 
gleder seg allerede til neste år.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat 
som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Emily Fox 

– Pappa, er 
pærer grønne?

– Ja.
– Er de saftige?

– Ja.
– Har de fire bein 

og et hode?
– Nei.

– Æsj, da har jeg nok 
spist en frosk.

– I år er 
nyttårsløftet mitt å 

spise enda mer godteri.
– Du mener vel enda 

mindre?
– Nei, det var i fjor. 

I år vil jeg ha et løfte 
jeg klarer å 

holde.

Finn 8 navn fra julefortellingen!Finn veien til Betlehem!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Navnene på åtte personer og byer fra julefortellingen 
er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Hjelp gjeterne og vismennene å finne 
veien til stallen hvor Jesus ble født.

O G S K U E M B O K

M A P N I K S E B I

A B R A H A M T E L

R R I S O U Y L M A

I I N A S G R E U M

A E G R P U A H T O

K L Ø E I S V E Å T

T I T T E T I M K O

J O S E F U S S U R

T R E L I S A B E T

Steigen kirkelige fellesråd
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Steigen kirkelige fellesråd
Det siste året har Steigen kirkelige fellesråd 
hatt sine møter rundt om i kommunen. 
Tanken med dette er å «sette lys» på, og å 
lære litt mere om hver enkelt kirke. Rådet er 
på to medlemmer fra hvert menighetsråd i 
tillegg til prest og kommunenes representant 
( ordfører). Kirkevergen er rådets sekretær.

Torsdag 8. november holdt vi møte på Engel- 
øystua, med Jarl Arne Pedersen som vert 

som gav oss nydelig bevertning og inspire-
rende foredrag om historien til Steigen kirke.
 
Et flott og lærerikt møte med mange fakta 
og opplysninger om kirka og forhistorien 
som mange nok ikke kjente til. Engeløya 
viste seg fra sin fineste side denne flotte 
novemberdagen med sol, og på hjemturen 
foreviga vi denne fine Stemorsblomsten som 
sto så fint utafor Coopen i Nordfold. 
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Tilbakeblikk fra Steigen menighetsblad julenummer 1986.
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Det hadde lenge vært et ønske om å gjøre noe 
med storsalen på Menighetshuset, og da spesi-
elt med gulvet. Så da noen sørlendinger ønsket 
å bidra, satte styret for Menighetshuset i gang 
med forberedelser til basar der inntektene skulle 
gå til det nye gulvet. Så var det hele i gang.

Responsen var stor både lokalt og fra sør. Det 
ble bestemt å sette i gang arbeidet med salen 
på ettersommeren 2018. Arnt og Egil gjorde 
et stort forarbeid med å rette opp gulvet samt  
legge undergulv. I tillegg hadde Arnt et enormt 
arbeid med å støtte opp bjelkene under stor-
salen. Utsagn fra Arnt: jeg er mer død enn  
levende.
 
Fra 5.-10. september kom hjelpen fra Kristian- 
sand. Da de er malere og gulvleggere av yrke, 
ble det til stor hjelp i arbeidet. De ønsket også å 

male tak og vegger, og dette ble dermed også 
gjort. Steigen Lift v/ Oddbjørn Willumsen stilte 
med gratis lift, noe som var til uvurderlig hjelp. 
Steigen Oljeservice fraktet alt materiell, og det 
meste uten kostnader. En stor takk til disse.

Været var fantastisk hele tiden, så lister, vindus-
brett o.l kunne males utenfor. Maten på da-
gen smakte også godt ute på bakken. Det ble 
lange arbeidsdager, men i løpet av 2 ½ dag sto 
storsalen ferdig. Sylvi og Margit sørget for nye 
gardiner, og Margit og Marianne brukte mange 
timer på vasking og oppheng av gardiner. Da alt 
til slutt var på plass kunne vi glede oss over en 
ny og flott storsal.

Til slutt er vårt ønske at menighetshuset fortsatt 
må være til velsignelse, og et sted der alle kan 
føle seg hjemme og være velkommen.

Menighetshuset på Leines
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Lys på kirkegårdene

Endelig er det blitt lys på Steigen og Frumoen 
kirkegårder. Steigen bygdekvinnelag har i 2-3 
år samlet inn penger til dette prosjektet med 
både loddsalg, melkekafe, blomsterauksjon 
og gaver m.m. Både Steigen kirkelige felles-
råd og Steigen bygdekvinnelag vil takke alle 
som har bidratt med gaver og stor takk til hele 
dugnadsgjengen som stilte opp og jobbet for 
å få lysene montert. Dette til stor glede for 
alle som besøker disse kirkegårdene.

Frumoen kirkegård

Steigen kirkegård
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Ny tilsatt 
kirketjener

Etter at vår kirketjener/kirkegårds- 
arbeider gjennom 27 år Tor-Svein 
Bye sluttet 30. september ble Ruben 
Helnes 35 år ansatt som ny kirke- 
tjener/kirkegårdsarbeider.

Han blir kirketjener for Steigen kirke, 
Leiranger kirke og i Nordfold kirke 
og kirkegårdene.
 
Ruben bor på Leines og har tidligere 
jobbet hos Brødrene Aasjord, For- 
svaret, ISS Bodø, Nordsal AS og vært 
lærerassistent ved Leines Skole.

Lys på kirkegårdene
Gudstjenester 

i julen 
Søndag 16. desember
Steigentunet kl. 16.30
Steigenkoret synger julen inn

Leinesfjord kapell kl. 18.00
Salmegudstjeneste
Steigenkoret synger julen inn

Julaften
Nordfold kirke kl. 14.00 
Gudstjeneste
Bogen kapell kl. 14.00 
Musikkandakt
Leiranger kirke kl. 16.00 
Gudstjeneste

1. juledag 25. desember
Steigen kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

1. juledag 25. desember
Steigentunet kl. 16.30
Julegudstjeneste

Nyttårsaften
Leiranger kirke:
Romjulsmars kl. 14.00
Gudstjeneste kl. 15.00

Nordfold kirke:
Romjulsmars kl. 17.00
Gudstjeneste kl. 18.00
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Gamle lampekroner 
i Steigen kirke
Juledagen for vel 120 år siden, nærmere be-
stemt i 1895, var en begivenhetsrik dag for 
menigheten i Steigen kirke. 

Da var nytt orgel montert, stor vedovn kom-
met på plass og 3 store lampekroner og 5 
vegglamper montert i kirka.

For oss moderne mennesker som tar alle ting 
for gitt, er det umulig å fatte hvilken gledens 
dag og utrolig opplevelsem det må ha vært 
med varm kirke, orgeltoner til salmesangen 
og levende lys fra de 60 lampene fra de ny-
monterte kronene.

Lampekronene var en storslått gave, gitt av 
Jens Robertsen, født på Skjenøst 1833 og 
døde i Bø 1911.

Lampekronene og vegglampene hang i kirka 
fra 1895 til de ble demontert og pakket bort i 
forbindelse med restaureringen av kirka først 
på 1960-tallet. Den store vedovnen ble også 
fjernet og ble sannsynligvis kastet på leira, 
det kom nye og moderne elektriske lyskroner 
på plass og elektrisk oppvarming under kirke-
benkene.

De gamle lampekronene, og vegglamp-
ene består av mange deler, og er nå funnet 
fram fra en støvete tilværelse i kirketårnet. 
På grunn av størrelsen er en av disse, samt 
en vegglampe prøvemontert i all sin prakt i  
tårnet. Hvis det finnes kyndig håndtverkere 
som kan restaurere og få fram den opprin-

nelig messingfargen i lampene, vil menig- 
hetsrådet forøke å få hengt opp en lampe og 
1-2 vegglamper i kirka.  Det er å håpe dette 
at kan bli gjort i løpet av høsten 2019, da 
hovedkirka fra 1869 kan feire sitt 150 års- 
jubileum, og gammelkirka fra ca 1200-1250 
kan feire 800 års-jubileum. Dette vil koste  
en hel del, og etterhvert er det å håpe at både 
privatpersoner og næringsliv vil være med å 
sponse tiltaket med å få på plass en viktig  
kulturskatt der den hører hjemme.
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Gammelskola på Leines 
 
Leiranger menighetsråd har overtatt gammelskola på Leines fra Steigen kommune. Skolen, som 
er bygget i 1797, er den eldste fastskolen i Nordland, og det er en viktig oppgave å bevare 
bygget. Skolen har stor kulturhistorisk verdi. Målet er at huset kan bli brukt til møter, 
utstillinger og utleiing til private tilstelninger.  
Den gamle skolen var i dårlig forfatning. Arbeidet med å få satt huset i god stand er i gang. En 
arbeidsgruppe nedsatt av Leiranger menighetsråd har ansvaret for gjennomføringa, og en god 
del er allerede gjort i løpet av det siste året. Det er lagt nytt golv, en del malerarbeid er gjort og 
rørleggerarbeidet er kommet i gang. Planen videre er blant annet å oppjustere det elektriske 
anlegget, ordne med avløp, sette inn tidsriktige vinduer, dører og panel utvendig. 
Vi har fått mange positive innspill på arbeidet med å bevare gammelskola. Flere har også vært 
med på dugnadsarbeid. Men vi ser at det koster mye i materialer og utstyr. Så dersom noen har 
lyst til å støtte oss med pengebidrag, er vi svært takknemlige for det.  
Kontonummeret er:  47503668161. 
Vi ønsker oss etter hvert også møbler og utstyr – helst av eldre dato. 
 

-Arbeidsgruppa for gammelskola- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den14. november ble det holdt den årlige basaren på Leines menighetshus. 
Den ble godt besøkt av mange mennesker, tross at det kolliderte med eldredagen, 
som ble arrangert i Leinesfjord. Vi takker så mye til sanglaget, som stilte opp med 
trekkspill, gitar, og nydelig sang. Per prest, som også er med i sanglaget holdt en fin 
andakt som skapte ettertanker og refleksjoner i forhold til hvordan verden har utviklet 
seg. Vi hadde ei koselig stund med god servering og loddsalg.  
 
                                                 
 
 
 

        Takk til alle som bidro            
                                           På vegne av styret  Margit Nilsen 
 
         

15

8283 Leinesfjord Tlf. 75 77 73 00
Mandag - lørdag 10.00 - 22.00 
Søndag   12.00 - 22.00
 
Kakebuffét lørdag 10.00 - 16.00
Middagsbuffét søndag 13.00 - 18.00
Dagens middag alle dager. 

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!

 
 

-Nybygg/rehablitering
-Elementhus, -hytter og -garasjer
-Ferdigbetong
-Stillaseutleie
-Minigraverutleie
-Mobilkran
-Trelast
-Byggshop

Telefon: 75777535          Epost: post@steigenhus.no
Besøksadresse:  8289 VÅG (Engeløya)

Gammelskola på Leines 
 
Leiranger menighetsråd har overtatt gammelskola på Leines fra Steigen kommune. Skolen, som 
er bygget i 1797, er den eldste fastskolen i Nordland, og det er en viktig oppgave å bevare 
bygget. Skolen har stor kulturhistorisk verdi. Målet er at huset kan bli brukt til møter, 
utstillinger og utleiing til private tilstelninger.  
Den gamle skolen var i dårlig forfatning. Arbeidet med å få satt huset i god stand er i gang. En 
arbeidsgruppe nedsatt av Leiranger menighetsråd har ansvaret for gjennomføringa, og en god 
del er allerede gjort i løpet av det siste året. Det er lagt nytt golv, en del malerarbeid er gjort og 
rørleggerarbeidet er kommet i gang. Planen videre er blant annet å oppjustere det elektriske 
anlegget, ordne med avløp, sette inn tidsriktige vinduer, dører og panel utvendig. 
Vi har fått mange positive innspill på arbeidet med å bevare gammelskola. Flere har også vært 
med på dugnadsarbeid. Men vi ser at det koster mye i materialer og utstyr. Så dersom noen har 
lyst til å støtte oss med pengebidrag, er vi svært takknemlige for det.  
Kontonummeret er:  47503668161. 
Vi ønsker oss etter hvert også møbler og utstyr – helst av eldre dato. 
 

-Arbeidsgruppa for gammelskola- 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den14. november ble det holdt den årlige basaren på Leines menighetshus. 
Den ble godt besøkt av mange mennesker, tross at det kolliderte med eldredagen, 
som ble arrangert i Leinesfjord. Vi takker så mye til sanglaget, som stilte opp med 
trekkspill, gitar, og nydelig sang. Per prest, som også er med i sanglaget holdt en fin 
andakt som skapte ettertanker og refleksjoner i forhold til hvordan verden har utviklet 
seg. Vi hadde ei koselig stund med god servering og loddsalg.  
 
                                                 
 
 
 

        Takk til alle som bidro            
                                           På vegne av styret  Margit Nilsen 
 
         

15

8283 Leinesfjord Tlf. 75 77 73 00
Mandag - lørdag 10.00 - 22.00 
Søndag   12.00 - 22.00
 
Kakebuffét lørdag 10.00 - 16.00
Middagsbuffét søndag 13.00 - 18.00
Dagens middag alle dager. 

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!

 
 

-Nybygg/rehablitering
-Elementhus, -hytter og -garasjer
-Ferdigbetong
-Stillaseutleie
-Minigraverutleie
-Mobilkran
-Trelast
-Byggshop

Telefon: 75777535          Epost: post@steigenhus.no
Besøksadresse:  8289 VÅG (Engeløya)
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BOTN, 8286 NORDFOLD - Tlf. 75 77 83 73 - Mob. 95 78 79 46 - E-post: rofr-jak@online.no

SNEKKER OPPDRAG - NYBYGG TILBYGG
 RESTAURERING - ENKLE MURER OPPDRAG 

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!

17

8276 Ulvsvåg - Telefon: 75 77 10 00 - Fax: 75 77 10 01
www.nordsaltenkraft.no - firmapost@nordsaltenkraft.no

Feilmelding på el. nettet? Kontakt oss på tlf. 75 77 16 07!
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8285 LEINES

Tlf. / fax:
75 77 86 70 SHELL
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8283 LEINESFJORD
TLF. 757 78126  •  MOB. 977 10 820

FAX 757 78326
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HELNESSUND  -  8285 LEINES

TLF. 75 77 86 90  •  FAX 75 77 87 20
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REGNSKAP
LØNN

FAKTURERING
KONTORTJENESTER

8283 LEINESFJORD

Autorisert Regnskapsbyrå

Tlf. 75 77 60 70
Fax 75 77 60 71
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8288 BOGØY  •  TLF. 75 77 61 10
MOBILTLF. 94 88 44 11

Alstadøya
8289 Våg

Telefon:  75 77 75 60
Telefax:  75 77 75 94
Mobil:  94 85 13 34
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v/FALCH AALSTAD - TLF. 75 77 75 60
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8289 VÅG - TLF. 757 77535
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AUTORISERT REGNSKAPSLAG
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8289 VÅG  •  TLF. 75 77 78 06
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HAMARØY  •  TLF. 75 77 25 33
Mobil (Kjell) 482 21195
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Ved feilmelding, kontakt

75 77 16 07
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DIN LEVERANDØR
AV BRENSEL!
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RING TLF. 75 77 83 35

Furulund, 8283 Leinesfjord
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Tlf. 75 77 81 31 / fax 75 77 97 41
Mob.nr. 480 45 077 / 916 18 598

915 12 212

• Kommunaltekniske anlegg • Fjellarbeid
• Masseforflytning / transport
• Veier/tomter  • Grus, singel og pukk

• Autorisasjonsklasse D1
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 8288 BOGØY
 TLF. 75 77 82 84  -  MOB. 91 32 05 44
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scaniavabis@live.no

8280 ENGELØYA

TØMRER 
ROY JAKOBSEN AS

SNEKKER OPPDRAG - NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING - ENKLE MURER OPPDRAG 

BOTN, 8286 NORDFOLD - TLF. 75 77 83 73 - MOB. 95 78 79 46 - E-POST: royfred66@gmail.com
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Helnessund 8285 Leines

post@steigenoljeservice.no

www.steigenoljeservice.no

Vakt: 41522597
Bil: 97972498 - Bil: 90955631

Tankbil: 97038195

Olje – Drivstoff – Transport 
Dekk og dekkservice
Leiebil – Fiskeutstyr

Interiør – Butikk

Tlf: 75778670
Kranbil tlf: 91646737

5300W ved -7°C 4300W ved -15°C

BEST-
SELGER

KIRIGAMINE HARA 6,6
KAMPANJE

Kontakt oss for et godt tilbud

Nordsalten VVS AS

Gjelder så lenge lageret rekker

Gratis befaring!
75 77 78 06
950 55 707

stale@nordsalten-vvs.no

Er du klar for vinteren?
Service på din varmepumpe lønner seg!

Fastpris års-service: 1600 kr

150x210_Nordsalten-VVS.qxp_Layout 1  26.09.16  10.37  Side 1
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8283 LeinesFjord - Tlf. 75 77 60 70 - Fax. 75 77 60 71 - e-post: knut@slettvolls.no

Regnskap  -  Lønn - Fakturering
Kontortjeneste - Rådgiving

Leinesfjord, Tlf. 95 45 68 00 
www.helse-torget.no

Massasje 
Alternativ Behandling 

Galleri 
Portrettfotografering 

Fornying av gamle bilder 
Gaver 

Helsekost

PC-salg
oppgradering

Virusfjerning 
opprydding

nettverk
Programvare

nettbrett 

Myklebostad, 8283 Leinesfjord
Tel.: 75 77 82 88   
Mob.: 41 10 13 47  
e-post: lero@lero.no
Web: www.lero.no

19

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

Bensin - Kiosk

Haug Maskindrift
Alt innen traktorarbeid

Jordarbeiding 
Rundballepressing 
Kantklipping  
Transport
Grus
Lasting
Snørydding

8289 engeløya         
Tlf: 971 07 924 
sigbjorn@haugmaskindrift.no
www.haugmaskindrift.no

Massasje
Alternativ Behandling

Fysioterapi
Salg av Steigenbilder

Gaver
Helsekost

Sesongsalg av blomster
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ALT INNEN HAGE OG STEINLEGGING:
VEDLIKEHOLD, BEPLANTING, BESKJÆRING,  
STEINLEGGING, KANTSTEIN, STI, INNKJØRSEL

DIN GARTNER-KAWA AS - MOB: 40 16 59 64
BARTKAWA16@GMAIL.COM,
FACEBOOK: DIN GARTNER KAWA  AS
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Nord-Salten Kraft AS – en drivkraft i regionen. 
Stolt sponsor av lokal kultur og idrett 
i Steigen, Hamarøy, Tysfjord og Sørfold.

FotballskoleNewton Steigen
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Arntzen revisjon 
Revisjon og regnskapsoppdrag

Gry A Arntzen 
Statsautorisert Revisor og Autorisert Regnskapsfører

8286 Nordfold Mobil 41 51 53 68 
Telefax 75 80 00 67  E-post: gryarntzen@gmail.com

Medlem av den Norske Revisorforening

LoKAL LeVerAndØr AV eLeKTrisKe insTALLAsjoner

reGisTrerT eLeKTroinsTALLATØr 
sTerKsTrØM / sVAKsTrØM / AUToMAsjon

8288 BoGØY | frank-o@online.no | TLF. 75 77 82 84 | MoB. 91 32 05 44

Vi hjelper deg som har mistet noen, 
med alle praktiske gjøremål i forbindelse 

med dødsfall og gravferd i Steigen og Hamarøy.

Døgnvakt ved dødsfall – tlf. 75 77 75 73

Steigen Begravelsesbyrå  
8289 Våg8289 Engeløya
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Steigen Begravelsesbyrå  
8289 Våg8289 Engeløya

Steigen Begravelsesbyrå
8289 Engeløya

www.steigenbb.no 
post@steigenbb.no

Vi bistår med det praktiske ved dødsfall/gravferd  i Steigen og Hamarøy.
Leverer blomster til de fleste anledninger.

Leverandør av gravminner er Eide Stein as. 
Teksttilføyelser og oppussing av gravminne på bestilling.

Åpningstid for blomsterbestilling og andre henvendelser, 
hverdager 08.30-17.00  tlf. nr 913 63 073

Døgnvakt ved dødsfall tlf. nr 913 63 073

Einvollen 3, 8283 Leinesfjord • Kalvdalen 29, 8286 Nordfold
Mobil: 41 51 53 68 • Telefax: 75 80 00 67 • E-post: gryarntzen@gmail.com

Medlem av den Norske Revisorforening

DIN ELEKTRIKER I NORD-SALTEN 

 
Tlf: 75535075  ∙ Epost: nordsalten@haneseth.no ∙ www.haneseth.no 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Se vår hjemmeside www.steigenvekst.no 

    og på Facebook           Steigen Vekst as                
 

VED  
og egenproduserte  

tennbriketter 
 

BILVERKSTED 
   Reparasjoner av biler opp til 7500 kg, traktor, båt 

og diverse småmaskiner 
Tlf verksted 95 21 78 62 

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  
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 

Stiga 
Salg og reparasjoner av hagemaskiner og utstyr 

Hjertelig takk 
for alle blomster,

vennlig oppmerksomhet
og deltakelse ved 

Bjørg Hansen sin bortgang.
 

Hilsen familien
Toril, Trond, Elisabeth 

og Mariann.
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Gudstjenester
Søndag 16. desember
Steigentunet kl. 16.30
Steigenkoret synger julen inn

Søndag 16. desember
Leinesfjord kapell kl. 18.00
Salmegudstjeneste
Steigenkoret synger julen inn

Julaften 24. desember
Nordfold kirke kl. 14.00
Julaftengudstjeneste
Bogen kapell kl. 14.00
Musikkandakt
Leiranger kirke kl. 16.00
Julaftengudstjeneste

1. juledag 25. desember
Steigen kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste

1. juledag 25. desember
Steigentunet kl. 16.30
Julegudstjeneste

Torsdag 27. desember
Kjerkstua i Nordfold kirke 
kl. 16.30
Juletrefest
 
Fredag 28. desember
Leines menighetshus kl. 16.00
Juletrefest

Nyttårsaften 31. desember
Leiranger kirke:
Romjulsmars kl. 14.00
Gudstjeneste kl. 15.00
Nordfold kirke: 
Romjulsmars kl. 17.00
Gudstjeneste kl. 18.00

Søndag 13. januar
Steigen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 20. januar
Nordfold kirke kl. 11.00
Lys våken gudstjeneste
Utdeling av 4 og 6 års bok
Menighetens årsmøte
Kirkekaffe

Søndag 27. januar
Leinesfjord kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Utdeling av 4 og 6 års bok
Kirkekaffe

Torsdag 7. februar
Steigen kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste sammen 
med barneklubben
Utdeling av 4 og 6 års bok
Menighetens årsmøte
Kirkekaffe

Søndag 10. februar
Leiranger kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Utdeling av 4 og 6 års bok
Kirkekaffe

Søndag 17. februar
Nordfold kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 24. februar
Bogen kapell kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 3. mars
Steigen kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Onsdag 6. mars
Nordfold kirke kl. 19.00
Konfirmantenes aske- 
onsdagsfeiring
Kveldsmat

Søndag 17. mars
Leiranger kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Menighetens årsmøte 
kirkekaffe

Søndag 24. mars
Einangen kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste sammen 
med konfirmantene
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STEIGEN PRESTEGJELD 

Kirkekontoret - Rådhuset - 8283 Leinesfjord
Åpningstid: kl. 09.00.-14.00. 

mandag - fredag 
Tlf. 92 24 02 53 

Kirkeverge: Torill Aas
e-post: kirkevergen@steigen.kommune.no 

Trosopplæringsmedarbeider: Herdis Svendsen 
e-post: tryggtro@hotmail.no 

 
Sokneprest: 

Per Grunnet, 8289 Engeløya 
Tlf. 99 31 01 62 

e-post: ultima104@hotmail.com 
 

Organist: 
Magne Nilsen, 8286 Nordfold 

Tlf. 41 41 06 35 
e-post: magne.helge.nilsen@gmail.com

  
Kirketjener/kirkegårdsarbeider: 

Ruben Helnes
Tlf. 40297886

helnes82@hotmail.com
Vikar:

Marius Mannes 
marius.mannes@gmail.com

Tlf. 41 20 14 11
  

Leder Steigen menighetsråd: 
May Britt Jansen
Tlf : 99022089 

Epost: maya.brita@gmail.com

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 

Slekters gang 
DØPTE: 

Døpte i Leiranger:
07.10 Matheus Sebastian 
 Selvik Eidissen
21.10 Olav Almli Solbakken

DØDE:
Døde i Steigen:
Aud Kirsten Hanssen F. 1937

Døde i Leiranger:
Gunvor Marie Johansen F. 1924
Kjell Olav Kristensen F. 1950
Irene Fredrikke Helnes   F. 1933

Døde i Nordfold:
Johan Kristian Jensen F. 1940
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Når julesnøen den daler hvit over Steigen høyt imot nord så 
tenker jeg på Betlehem og på Guds levende Ord som lot seg føde 
i verdens mørke midt i vår ufred og strid så jordens folkeslag de 
skjønte at dette er løftenes tid.

Derfor blir det jul Derfor blir det jul, når Guds lys bryter fram i 
den mørke natt.

Når mørketida ho senker seg over fjellet og over fjord så tenner 
jeg min adventskrans som står på mitt stuebord. Det første lyset 
blir tent for håpet det andre for fred på jord. De siste to for 
kjærligheten som gror der mennesker tror.

Derfor blir det jul Derfor blir det jul, når Guds lys bryter fram i 
den mørke natt.

Når julestjernene blir tent rundt i bygda der hvor jeg bor så leser 
jeg i Bibelboka og søker etter ditt spor. Jeg følger deg ut av  
krybberommet gjennom det hellige skriv ut i verden og inn i 
himmelen som rommer det evige liv.

Derfor blir det jul Derfor blir det jul, når Guds lys bryter fram i 
den mørke natt.

Når julesnøen den daler hvit over Steigen høyt imot nord så  
tenker jeg på Betlehem og på Guds levende Ord.

Pastor Per Grunnet (2016)

Derfor blir det Jul i Steigen


