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Så er vi der igjen. Advent og førjulstid. Julehøytida er 
snart her. Kanskje gleder du deg til å være sammen 
med familie eller venner, kanskje er julehøytida 
mest lange dager.  Mange deltar i å skape gode rom 
som åpner himmelen for oss i disse førjulsukene: 
Konserter, gudstjenester, ulike samlinger hvor vi kan 
være sammen. Vi trenger disse fellesskapene, takk til 
alle som er med og skaper dem! 

Et rom som ikke fantes, står sentralt i juleevangeliet.  
Josef og Maria måtte ty til et nokså sjabert husvære 
da de etter flere dagers vandring kom fram til 
Betlehem. Herberger og andre overnattingssteder 
var fulle. «Det var ikke husrom for dem» forteller 
Lukasevangeliet. Et fattigslig tak over hodet, der 
hvor dyrene holdt til. Dyrenes matfat blei brukt som 
babyseng. Det var ingen rom ledige for dem. Få av 
oss har opplevd så enkle forhold, og i vår rike del av 
verden er dette fjernt og utenkelig for oss. 

Det er en dypere betydning i at det ble slik:  
Gjennom Jesus sitt liv på jorden vever Gud seg 
én gang til inn i menneskenes historie, inn i 
menneskenes verden.  Jesus skaper et rom for oss alle.  

Fredsfyrsten valgte ikke prakten og de rike: han 
valgte det vanlige, utsatte, sårbare. Han kom til de 
små og vergeløse. I kjærlighet til menneskene finner 
Gud sitt rom i verden. Gud skapte et rom for oss alle. 
Ingen er så langt nede at de skal kunne si «det er ikke 
rom for meg i fortellingen om Jesus». Ingen er så 
langt nede at ikke Jesus har vært der før. 

«Det skjedde i de dager», leser vi i juleevangeliet.  
Det skjer også i våre dager, når fortellinga om 
Frelseren, om Gud, blir levende for oss. Det skjer i 
våre dager, når vi slipper Jesus inn i våre livsrom og 
hjerterom. Han kommer med trøst og håp, nåde og 
fred. Til oss akkurat slik vi er, slik vi er og har det. 
Himmelen er åpen.

Fra våre hjerterom stiger lovsangen, den lavmælte, 
rustne, eller den klokkeklare, sterke. Sangen fra 
oss som tror og tviler, elsker og ber.  Gud skaper 
lovsangens rom i oss.  Velsignet jul! 

Ditt komme, Herre Jesus, 
forvandler jordens natt 
og bringer lys til mange 

som føler seg forlatt.
Hjelp oss å gå i dine spor! 
La verden se din godhet 
igjennom dem som tror!

(Svein Ellingsen)

Rom for oss
av Herborg Finnset

biskop i Nidaros

Vi ser deg, Herre Jesus, 
som en av jordens små. 
Din fødsel er et under 

vi aldri kan forstå.
Men i et evig lovsangskor 

forenes alle slekter.
Vi ser deg, barn, og tror!
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Tanker i juletidenTanker i juletiden

Av Harald Nordtug Tveit
sokneprest i Steinkjer og Egge 

Jeg har hatt det privilegium å være med å oversette 
juleevangeliet, to ganger. Først til kasonke, et språk 
som snakkes av 200.000 mennesker i det afrikanske 
landet Mali, og senere ved revisjon av den norske 
bibelen. 

Her vil jeg dele med dere arbeidet med ett av 
uttrykkene: «Det var ikke rom for dem i herberget.» 
Eller, hvor var det nå det ikke var rom?

Kasonke har et langt ord som betyr: Stedet der man 
losjerer gjester. Det kan brukes om alt fra et hotell til 
en jordhytte i et privat hjem. Når det ikke var rom 
der, skjønte folk at det var fullt overalt. Når malierne 
hadde julespill, ble dette utbrodert, så vi så for oss at 
det knapt nok var mulig å sette sin fot på golvet uten 
å tråkke på noen.

Når jeg så skulle jobbe med den norske teksten, så 
jeg til min forbauselse at den maliske oversettelsen 
var mye mer presis enn den norske. Det greske 
ordet som ligger til grunn her, er substantiv av 
verbet å losjere noen: losji. 

Betlehem var en liten by på denne tiden, og vi har 
ikke grunn for å tro at det fantes noe herberge der 
folk kunne losjere for betaling. Vi landet etter hvert 
på den enkle formuleringen: «Det var ikke husrom 
for dem.» 

Det indre bildet som skapes av den nye teksten, blir 
annerledes. Vi snakker ikke lenger om en institusjon 
som ikke har plass. Det var i heimene det var trangt. 
Ja, kanskje hadde Josef slekt i Betlehem. Men ikke 
en gang hos slekta var det plass.
For meg gir dette juleevangeliet en ny aktualitet. 
Hva er det jeg, og vi, gir rom. Fylles våre liv, vår 
høytid og våre hverdager, med så mange ting 
og input og aktiviteter at det ikke er rom for det 
viktigste?

Jula forteller oss om det viktigste som noen gang 
har skjedd: Gud kom til jorda. Det lille barnet som 
ble født, åpnet en dør til himmelen. Det er sentrum 
i jula. Hvis vi ikke har rom for dette, går vi glipp av 
det viktigste. Men gir vi rom for Jesus, da har vi det 
som virkelig betyr noe. 

Historien om den gamle skomakeren, som brukte 
dagen på å hjelpe folk som trengte det, mens han 
ventet på besøk fra Jesus, forteller oss at den som 
gir rom for Jesus, også vil ha rom i hjertet for andre 
mennesker. 

Jesus ble lagt i en krybbe. Det betyr at det rommet 
der de til slutt fikk plass, var hos fattigfolk, der en 
grotte utgjorde både stue, soverom og stall. Men 
de gav rom, og de fikk oppleve verdens største 
begivenhet.

Hvem vil du gi rom for denne julen?

HVA GIR VI ROM? 
Det er noe spesielt med juleevangeliet. Det rører ved noen dype 
strenger i oss, og mange av detaljene har skapt indre bilder, 
som vi bærer med oss gjennom livet.
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Kirkevergens hjørne

Å være kirke handler mye om å møtes – til 
gudstjeneste, i trosopplæring og diakoni, på 
kirkegården, i menighetsråd eller på kirkekontoret. 
Når «Kirke og samfunn» kommer ut til sine lesere 
er vi ved starten av adventstiden. Juleevangeliet gis 
nytt liv gjennom julevandringene, elever inviteres 
til skolegudstjenester og vi har mye godt i vente 
med årets julekonserter. Det legges til rette slik at 
kirkene skal være gode møteplasser i forberedelsen 
av høytiden som betyr mye for mange av oss. 

Juleønsker omfatter gjerne det å komme i mål 
med oppgaver og prosjekter både hjemme og på 
jobb. Steinkjer kirkelige fellesråd har ansvar for 
gjennomføring av flere store prosjekter i løpet av 
høsten. I oktober åpnet Steinkjer kapell etter mange 
måneders arbeid med HC-toalett, nytt elektrisk 
anlegg og restaurering av lamper og lyspunkt rundt 
i hele bygget. Det innvendige taket i For kirke skal 
være ferdigmalt i starten av november, nesten ett 
år etter at det ble oppdaget store sprekkdannelser. 
I Mære kirke håper vi å komme i mål med ny 
vannledning og montering av sprinkleranlegg innen 
nyttår.  

Alle de nye menighetsrådene var invitert til 
opplæring og sosialt treff den 31. oktober. Det 
ble starten på en ny, spennende fireårsperiode. 
Det er mange behov som skal dekkes – det som 
handler om kirkebygg og kirkegårder er fellesrådets 
ansvar å gjøre vedtak om, mens kirkens indre liv 
med gudstjenester, musikk og trosopplæring er 
ansvar for menighetsrådene. Frivillige pådrivere 
og dugnadsdeltakere sitter ofte med nøkkelen til 
gode løsninger – som vi har sett i Beitstad fram mot 
150-årsjubileet.  

Nye Steinkjer kirkelige fellesråd er i gang fra 1. 
januar 2020. Da er Verran og Steinkjer sammenslått, 
med til sammen 10 menigheter. Vi kan ønske 
hverandre velkommen – og jeg vil spesielt ønske 
kirkeansatte i Verran velkommen inn i det nye 
fellesrådet. Vi kan la oss inspirere av visjonen for 
Egge og Steinkjer menigheter: «Vi er kirka – vi 
bygger fellesskap». 

Med de beste ønsker for adventstiden og jula. 

Kristin Storvig  
Kirkeverge 

Endringene i kommunegrenser betyr at Fines kirke 
og kirkegård i Verrabotn fra 1.1.2020 vil tilhøre 
Indre Fosen kirkelige fellesråd, og Rissa sokn.
Øvrige kirkebygg og gravplasser i Verran vil 
forvaltes av Steinkjer kirkelige fellesråd, og 
geografisk tilhøre Verran sokn.

Dagens ansatte i Verran vil fortsatt ha 
arbeidsoppgaver knyttet til kirker og gravplasser i 
Follafoss, Sela, Malm og Verrastranda. 
Steinkjer kirkelige fellesråd vil være arbeidsgiver 
for alle ansatte i det nye fellesrådsområdet, med 
kirkeverge Kristin Storvig som daglig leder. Ansatte 
i fellesrådet er bl.a. kirketjenere, gravplassarbeidere, 
organister, kantorer, menighetspedagoger, diakon, 

kirkeverge og øvrige kontoransatte.

Steinkjer kirkelige fellesråd vil bestå av 1 medlem 
fra hvert av de 10 menighetsrådene, i tillegg til 
kommunens representant, en prost eller annen prest 
oppnevnt av biskopen og kirkevergen i Steinkjer 
(sekretær).

Kirkekontoret på Malm vil i hovedsak være åpent 
en dag per uke. 

Torbjørn Millerjord 
prosjektleder

Nytt fellesråd - Nye grenser
fra 1. januar 2020
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Storstilt jubileumsgudstjeneste i 
Beitstad kirke

De tre bildene over
Venstre: Markus hjelper soknepresten med dåpsvannet.
Midten: Redaktør av jubileumsboka Aud Eli Kristoffersen
Høyre: Beitstad barne- og ungdomskor deltok med vakker 
sang

Til høyre:  
Grete Bækken Mollan er nyinnvalgt menighetsrådsmedlem 
og medlem i det nye Nidaros bispedømmerådet, og ledet 
kirkekaffen. Her sammen med biskop Herborg Finnset. 

Tekst/Foto
Arne Opdal
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Nylig feiret Beitstad kirke 150 år med brask og 
bram. Biskop Herborg Oline Finnset var sentral 
i begivenheten sammen med sokneprest Gunnar 
Einar Steingrimsson, Einar Gelius og Geir Gravaas.

At Klaus Jensen-orgelet er flyttet ble også markert. 
Orgelet med fire stemmer har fått en renessanse 
etter flytting og det 140 år gamle orgelet har fått en 
hedersplass i kirka og med en ny og vakker klang 
som kororgel.

-Gi beitstøingene en tusenlapp, og de har to 
tusenlapper. Gi dem 100.000 kroner, og de har en 
million.

Det er Per Ole Austmo som beskriver 
dugnadsinnsatsen og villigheten til å samle inn 
penger til kirka. Lederen i Steinkjer kirkelige 
fellesråd fortsetter: Beitstad er i så måte et forbilde, 
men ikke en mal. Beitstad er i en egen divisjon i 
fellesrådets område hva slikt arbeid angår - må vite. 
Her snakkes det både dugnader og innsamlinger til 
nytt orgel i kirka.

En godt opplagt sokneprest holdt stødig roret 
på innholdet og de mange innslagene med 376 
personer til stede i kirka.

Tidligere sokneprest Geir Gravaas, tidligere sokneprest Einar Gelius, menighetsrådsleder gjennom ti år Mari Sandstad, 
biskop Herborg Oline Finnset og dagens sokneprest Gunnar Einar Steingrimsson

Vilde Lervik blir døpt under jubileumsmarkeringen.

Jann-Magnar Fiskvik orienterte om flytting av det 140 år 
gamle orgelet i Beitstad
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PRIDE i Steinkjer

Lørdag 28. september var det stor festivalstemning i Steinkjer 
sentrum i anledning Pride-festivalen arrangert av Rød Tråd.

Flere hundre, både barn, ungdom, voksne og eldre, 
organisasjoner, politi, brannvesen, kirkelige ansatte (både 
fra fellesrådet og prostiet) møtte opp for å delta i paraden 
 
I tillegg var Steinkjer kirke åpen for de som ønsket å tenne lys, 
søke litt stillhet og ettertanke eller føre en rolig samtale.

- en parade preget av mangfold og glede

Rød Tråd

- Rød Tråd er en organisasjon 
for alle med interesse for 
likestilling og rettferdighet. Vårt 
mål er å skape synlighet, debatt 
og samhold på tvers av alder, 
kjønnsmangfold, etnisitet og 
øvrig kultur, tro og tilhold.

- Rød Tråd skal bidra til et mer 
åpent samfunn og til deltakelse i 
ulike aktiviteter og forum basert 
på likestillingsprinsipper. Vi 
ønsker å trekke paralleller fra 
globalemenneskerettighetsmål 
inn i vår hverdag på Steinkjer, og 
samtidig føre konstruktiv debatt i 
konfliktfylte spørsmål.

- Rød Tråd skal fremme respekt 
og åpenhet mellom mennesker, 
og legge til rette for vennskap og 
samhold.

FAKTABOKS
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Trosopplærere på Pride: Anne Lise 
Voll og Marte Mæhre

Flere av kirkens ansatte deltok, 
her representert ved Monica Binde 
Kvarving, Anne Beate Leivann, Marte 
Mæhre og Anne Lise Voll
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Hei - du som leser dette !Hei - du som leser dette !

Hvis DU som leser dette bladet tar 
opp din smarttelefon og VIPPSER 
kr 25,- én gang i året, så vil vi kunne 
produsere et enda bedre blad! 
Tenk det! Vi snakker faktisk kun om 
kr 25,- per år !

Det høres kanskje fantastisk ut, men 
det er en realitet !

Så derfor oppfordrer vi alle våre lesere 
til å gi et lite bidrag på kr 25,- når du 
nå leser eller blar litt i bladet vårt.

Menighetsbladet blir til gjennom 
frivillig arbeid. Det legges ned mange 
timer for at leserne skal få et blad de 
forhåpentligvis setter pris på.

Tusen takk for ditt bidrag!

Skann QR-koden over direkte med kamera 
på din mobil eller via VIPPS-appen/Skann, så 
slipper du å lete oss opp....beløpet velger du 
selv.....

Samtidig må vi få rette en stor takk til Dere som allerede har støttet oss 
økonomisk, både via Vipps og vanlig bankgiro. Tusen takk. Uten dere hadde det 
nok ikke blitt noe menighetsblad !

Er soknebladet verdt  
kr 25,- per år ?
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Hvor  kommer du fra? 
- Jeg kommer opprinnelig fra Hampstead i 
Nord-London og vokste opp i det vakre landlige 
Northamptonshire innen jeg dro på kostskole 
i Stamford, Lincolnshire. 
Utdanningen tok jeg først i USA 
med grunnforløp i Louisville og 
Texas og siden Mastergrad på 
University of Durham i Nord-
England.  
I tillegg har jeg studert orgelutøving 
i England hos den nå avdøde 
David Sanger, en av de mest kjente 
konsertorganister i Europa.

Hvor jobbet du før du kom hit?
- I Norge har jeg jobbet som vikar 
forskjellige plasser, senest i Stjørdal 
før jeg kom hit, og tidligere i 
Vaksdal og Voss og i Sør-Norge. 
Jeg foretrekker dog Trøndelag, 
da folket er vennligere og mer 
imøtekommende her. Jeg synes 
især kirkekontorene både i Stjørdal 
og her på Steinkjer er veldig gode 
arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og gode 
samarbeidsrelasjoner. Det er rett og slett godt å dra 
på jobb hver dag.

- Før jeg kom til Norge, jobbet jeg i USA, først i en 
stor romersk-katolsk kirke i Louisville, Kentucky og 
deretter i Trinity Lutheran Church i Washington
 DC, hvor jeg spilte i begravelser til 

tidligere senatorer og deltok i 
minnegudstjenester for ofrene etter 11. 
september.  I min fritid var jeg også 
kunstnerisk leder for Texas Chamber 
Choir og spilte orgel for Midland 
Symphony Orchestra.

Hva liker du ved jobben i Den norske 
kirke?
- Det er mye bra ved å jobbe i Den 
norske kirke, spesielt besøk på 
sykehjem med sokneprestene og det 
å være en del av bygdenes kulturliv, 
hvor folk later til å ha et mer positivt 
syn på kirkene enn i byen. Det er også 
spennende å være en del av prosjektet 
rundt nytt orgel i Mære kyrkje, som 
er en av de fineste steinkirkene i 
Nord-Europa. Den fortjener virkelig 
et eksepsjonelt pipeorgel fra noen 
av verdens beste orgelbyggere som 

Marcussen, Bruno Christiansen eller Frobenius.»

Vi takker vår dyktige kantorvikar James for gode 
ord, og gleder oss til det videre samarbeidet.

James Reed er ny kantorvikar I Mære, Henning og Ogndal for Liv Marit Valle. 
Vi har spurt litt om hans bakgrunn

Ny vikar på kantorkrakken i  
Mære, Henning og Ogndal

I oktober ble det foretatt branntilsyn i våre kirkebygg i Steinkjer 
og Verran kommuner. Sammen med brannvesenet ble det kontroll 
av brannslokkere, brannvarslingsanlegg, rømningsveier m.m.
Det som nå gjenstår er å få foretatt en ny ekstern vurdering av 
antall personer det er kapasitet til i de ulike kirkebyggene. De 
tallene som finnes er gamle og ikke oppdatert i henhold til nye 
lover og forskrifter.
På bildet ser vi kirketjener Heidi Reinsberg som tester en av 
brannslangene i Follafoss kirke under oppsyn av branninspektør 
Roger Johnsen.

Branntilsyn i kirkebyggene

Av Tine Jøhnk
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Barna blir invitert til kirka rett etter skolen. Først er 
det mat å få; som regel pølser, vafler eller toast. Vi 
synger alltid bordvers, og snakker litt om hvorfor vi 
gjør det. 

Så er det samlingsstund med ei bibelfortelling. I 
mangel på musikere synger vi til musikk fra spotify, 
eller en annen strømmetjeneste.

Noen ganger lager vi figurer av foamclay til 
historien, før vi kan ha samlingsstund. Som da 
historien var om Daniel i løvehulen. Det ble laget 
ganske mange løver før vi var klare for historien.

Det ligger alltid tegnesaker på bordet. Vi har 
«perling» og vi lager kort, nøkkelringer, makrame 
osv. 

Kreaktiv etter skoletid

Adventstid er tiden vi bruker til å vente 
på noe. Ofte har barna en form for 
advendtskalender, og de fleste ser på 
julekalenderen på tv. De fleste barn gleder seg 
til denne tiden, og forventningene er store. 
Vi i avdelingen for trosopplæring gir tilbud 
til de kommunale barnehagene i Steinkjer 
kommune om julevandring.

Julevandring handler om å ta barna med på reisen 
til Betlehem. Barna møter oss som er ansatt (både 
prost, prest, kantor og pedagoger), i vanlige klær, 
og de får være med på forandringer som skjer, i 
det vi blir til Keiser Augustus og Engelen Gabriel. 
Vi kler ut oss sammen med dem, slik at det ikke er 
noe skummelt med dette. Så begynner vi å fortelle 
juleevangeliet. Og alle barna, og de voksne, får 
en rolle og blir kledd opp som Josef og Maria, De 
tre vismenn, Engler og Gjetere. Vi bruker hele 
kirkerommet til denne vandringen, der vi har 
replikker som forteller evangeliet tilpasset 5-6 
åringer. I utgangspunktet bruker vi manus, men 
etter hvert forandres manus til egenkomponerte 

replikker, mer løsrivelse og frigjorthet. Dette er helt 
fantastisk. Det er magisk, både for barnehagebarna 
og for oss som får lov til å være med de på denne 
julereisen. Og ikke minst den forventningen som 
barna har. Og som nevnt innledningsvis, så gleder 
de fleste barna seg til jul, men vi ønsker ikke å ha for 
stort fokus på « Vi gleder oss til jul» eller spør heller 
ikke barna om «gleder du deg til jul?» Vi vet at noen 
barn har dårlige erfaringer med høytider, men vi 
legger opp til at turen til oss, er noe positivt, og at 
det er trygt å komme på besøk hos oss. Barna blir 
møtt av lekne voksne, og vi kan ha rollelek sammen. 
Og noen barn har vært med før, for andre er det 
første gang. Det er kjempestas for barna og oss, og 
vi får tilbakemeldinger fra ansatte i barnehagene, 
at dette er noe de ser fram til hvert år. De takker 
oss, og vi takker dem. Vi hadde ikke klart å ha 
julevandringer uten besøk av barnehagebarn.

Datoene er satt, og barnehagene har fått invitasjon 
til å delta. Har noen ikke fått dette, ta gjerne kontakt 
med oss på mailadresse:  
marte.maehre@steinkjer.kirken.no

Julevandring

Kreaktiv etter skoletid er et tilbud til 
skolebarna i noen av menighetene våre.

LIV
LEK

LATTE
R

PMS116C

R:255  G:206  B:0 

C:1  M:18  Y:100  K:0

PMS485C

R:220  G:36  B:31 

C:8  M:98  Y:100  K:1

PMS286C

R:0  G:53  B:173

C:100  M:83  Y:6  K:2

PMS356C

R:0  G:114  B:41

C:100  M:28  Y:100  K:19
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To steinhuggere ved Domkirken i Trondheim ble 
engang spurt hva det var de gjorde. 
«Jeg hogger stein» sa den ene.
«Jeg bygger katedral» sa den andre
Begge gjorde det samme, men de hadde helt ulikt 
perspektiv på oppgaven.

Et menighetsråd har mange praktiske oppgaver 
– saksbehandling, kirkekaffe, kirkevertoppgaver, 
dugnad på kirkegården osv. Det går an å svare som 
den første: 
«Jeg har en hel del praktiske oppgaver som skal 
ordnes.»
Men det går også an å svare som den andre: 
«Jeg bygger menighet»

Det er det siste som er beskrevet i formålsparagrafen 
for menighetsråd: «en skal vekke og nære det 
kristelige liv i menigheten». Det er ikke småtteri. En 
kan bli usikker av mindre. Hva kan jeg gjøre i denne 
sammenhengen?

Da Jesus skulle skaffe seg medarbeidere, valgte han 
noen fiskere, en som arbeidet på tollboden osv. – 
ganske alminnelige mennesker. 

Slik er det også med dere som er utvalgt til å sitte i 
menighetsråd – ganske alminnelige mennesker.
Det er Jesus som er forskjellen. Det er han som gjør 
at du kan bygge menighet ved å stå ved inngangen og 
ønske velkommen til gudstjeneste, ved å komme med 
nye forslag til hvordan en kan bidra til at folk kommer 
og trives i kirken, ved å lede kirkegårdsdugnad, så 
det er pent der mennesker kommer for å minnes sine 
døde – samtidig som de kanskje gjør seg tanker om 
muligheten for et gjensyn.

En kan bli skremt av den store oppgaven å sitte i 
menighetsråd, men det går også an å bli beæret: 
Tenk at noen har tillit til at jeg kan bidra til å bygge 
menighet.

Velkommen til nye menighetsråd
Av prost Gustav Danielsen

Kirkevalget er over og nye menighetsråd er på plass. 
Kursing av rådene er også gjennomført, så nå er det 
bare å gå i gang. For noen er det kanskje fortsatt litt 
uklart – hva er det jeg skal være med på?

Hvis menighetspedagogen er i skikkelig godlag, og 
har nok hjelpere, får barna male på ekte lerret med 
akrylfarger som kunstnerne bruker. Det er det aller 
artigste!

Derfor går herved oppfordringen ut til mødre og 
fedre, tanter og onkler, bestefedre og bestemødre; 
meld dere på som frivillige til Kreaktiv etter 
skoletid!

I høst har vi hatt Kreaktiv etter skoletid i kirkene i 
Malm og Follafoss, på biblioteket på Lauvsnes skole, 
og som malekurs i Steinkjer kirke.

Anne Lise - trolllmor
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De nye menighetsrådene

Kirkevalget 2019 ble gjennomført 9. september og vi har her gleden av å presentere de 
folkevalgte i de nye menighetsrådene. 

Morten Aasheim
Kristine Klæth
Rune Bertin Glasø
Roar Stene
Lise Moen (leder)
Trond Erik Mandelid
Grete Bækken Mollan
Elin Jona Hervik

Vararepresentanter:
Trond Reidar Jenssen
Brit Bergsmo
Anne Kathrine Almli
Åsbjørn Holien
Randi Helene Klefstad

Oddvar David Andersen
Turid Marie Eian (leder)
Magnhild Solveig Gaundal
Jørn Haudemann-Andersen
Jostein Nordtug
Gunn Åshild Svenning

Vararepresentanter:
Trond Atle Bulling
Else Danielsen
Håvard Eide
Gunnvald Granmo
Lise Marit Hansen
Linn Aasnes

Morten Lundås
Rune Gunnar Ovesen (leder)
Aud Polle
Inger Sissel Stubø

Vararepresentanter;
Kenneth Bratberg
Jorid Malmo
Jarl Solberg
Janne Synnøve Svenning
Karen Johanne Tyldum

Ove Austmo (leder)
Marthe Barkhald
Guro Haggren
Bjørn Arve Moen
Marit Renaa
Kåre Jostein Svepstad

Vararepresentanter:

Anders Arntzen
Anne Lise Austmo
Lars Molden
Ivar Stamnes
Kari Helene Susegg

Egil Aune
Sissel Brauti
Inger Grete Haugen
Merethe Vesterdal
Sigrid Øksnes
Trond Øksnes

Vararepresentanter:

Tove Kristin Aune
Rolf Odin Granhus
Gisle Jan Guin
Ellen Katrine Sørheim
Anders Aasve

Anne Kristiansen
Geir Næss
Monica Skjeflo
Rolf Strugstad
Torkjell Valstad
Bodil Holm
Eli Vaadal

Vararepresentanter:

Anne Bruem
Arnt Johan Rygh
Marie Vorum
Lisbeth Salberg
Jon Anton Solberg

Beitstad menighetsråd Egge menighetsråd Følling menighetsråd

Henning sokneråd Kvam menighetsråd Mære sokneråd

Flere menighetsråd var ikke konstituert da Kirke&Samfunn gikk i trykken, så oversikt over de ulike verv kommer.
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Hallgeir Brandzæg
Heidi Elise Gaundal
Svein Arne Giskås
Marna Gunnvor Ramsøy
Morten Raade
Tor Skogseth (leder)
Ingrid Elise Vangstad

Vararepresentanter;

Laila Vigdis Engan
Tone Musum
Nina Isabell Sjøli
Tor Arne Waaseth

Hege Anita Andersen
Bjørg Bratlie
Aud Helene Haug
Lena Holmen
Stein Egil Krogstad (leder)
Stål Georg Westerhus

Vararepresentanter:

Ingrid Eggen
Kimberley Price-Lindseth
Asgeir Sandnes
Anne Utgaard
Torbjørn Aas

Per-Ivar Finstad
Merete Haug
Ann Helen Helge
Jan Erik Hågensen
Aud Elisabeth Ramberg
Kristin Anita Volden
Wenke Aasenhuus
Ivar Leo Aassve

Vararepresentanter:

Jon Anders Bratberg
Lena Bunes
Håvard Dyrstad
Grethe Susegg
Fredrik Vågan Tanem

Tanja Ressem Boholm
Sonny Merete Malmo
Solrunn Overrein
Solve Ressem
Karen Rasmussen (nestleder)
Erling Silderen (leder)
Arnt Martin Woldseth
Eli Birgitte Skjelstad

Vararepresentanter

Sylvi Solheim Jåma
Ingun Sand Thunsør
Mona Tangstad Berg

Hva er et menighetsråd?
Menighetsrådet bestemmer 
hva menigheten skal jobbe 
med. Rådet er involvert i 
utforming av gudstjenester, 
konfirmantundervisning, 
tiltak for barn, eldre, 
innvandrere og andre. 
Menighetsrådet gjør en 
verdifull innsats for kirken 
i lokalmiljøet og består av 
mellom fire og ti medlemmer, 
pluss varamedlemmer og 
sokneprest.

Hva er et kirkelig fellesråd?
Valg til menighetsråd 
innebærer også indirekte 
valg til kirkelig fellesråd. 
Det er ett kirkelig fellesråd 
i hver kommune. Noen 
fellesråd inneholder bare 
ett sokn, mens andre, ofte 
i byer, kan inneholde flere 
titalls sokn. Fellesrådet 
ivaretar administrative og 
økonomiske oppgaver på 
vegne av soknene og de 
utarbeider mål og planer for 
den kirkelige virksomheten 
i kommunen. I tillegg skal 
fellesrådet fremme samarbeid 
mellom menighetsrådene 
og ivareta soknenes 
interesser i kommunen. 
Fellesrådet har ansvar for 
kirkebygg og gravplasser, 
og har arbeidsgiveransvar 
for kirkelig tilsatte (med 
unntak av prestene, som har 
bispedømmerådene som 
arbeidsgiver).

Ogndal menighetsråd Steinkjer menighetsråd

Stod menighetsråd Verran menighetsråd

I tillegg til de folkevalgte har biskopen en representant i hvert råd - dette er normalt soknepresten.
For mer informasjon og kontaktopplysninger til menighetsrådene, se vår hjemmeside
www.steinkjer.kirken.no
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Hvis noen ønsker seg en spesiell 
samling tonesatte dikt, er NORSK 
SALMEBOK et godt valg. Den kan 
virke noe voluminøs, særlig hvis en 
har  gamle salmebøker i bokhyllen. De 
er adskillig slankere, og gjerne med 
gullsnitt.

Den siste utgaven kom i 2013, og inneholder 889 
salmer, og det, enda mange gamle er tatt bort. Her er 
salmer på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, 
sørsamisk, kvensk, finsk, svensk og engelsk. Alle skal 
finne noe å kjenne seg igjen i.
Saken er at det er kommet til så mange nye salmer, 
og flere av disse er lyriske perler, i tillegg til at de 
formidler «Det glade budskap» på ypperlig vis.
Her er salmer for alle anledninger, med tekster for alt 
som omfatter et jordeliv.

Først og fremst finner vi salmer for de ulike deler 
av kirkeåret, fra 1.søndag i advent til siste søndag i 
Treenighetstiden.

Her er julesalmer, fra de klassiske som «Glade 
jul» og «Deilig er jorden» til de mer moderne: «En 
stjerne skinner i natt» og «En krybbe var vuggen». 
Påskesalmene omfatter alt fra Getsemane-kamp og 
Langfredags-mørke til seierrik oppstandelse, mens 
pinsesalmene forsøker å skildre Åndens mysterium 
og forklare Treenigheten.

I tillegg kommer alle salmer som handler om 
menneskelivets mange sider: Samliv og ekteskap, 
barnedåp og  konfirmanters søken og livsvalg, og 
det som oppleves som ekstra tungt: Sykdom, sorg og 
død.

I de nye salmene handler også mye om vårt ansvar 
for Jorden, om naturens mangfold og storhet, og 
menneskenes unnlatenhet og utilstrekkelighet.
Dypest sett handler det meste om Guds kjærlighet og 
menneskers lengsel etter å kunne øse av denne kilde.

Dessverre lærer ikke barn så mange salmer lenger. 
En kan si hva en vil om gammeldags pugging, men 
slik lærdom bærer en med seg hele livet. 

Det er en god ballast på den krevende reise mellom 
vugge og grav.

Og skulle det være slik at en trenger å få belyst åndelige 
tekster med lyriske ord, er det mye skjønnhet å hente 
i Norsk Salmebok.

La meg sitere en av mine favoritter, for å få folk til 
å ta for seg salmeboken. Det er Elias Blix, som i alt 
han skriver har en visjon om «ei betre verd», og i siste 
strofe som regel havner i himmelen, eller i ønsket om 
å komme dit. Blix er verdt et bekjentskap.

«Utan din arm i miss eg gjeng,
før du meg høgt på ørneveng,

til eg i himmelen hamnar»

I en tid da vi overøses med lettvinte løsninger, og på 
sekunder kan komme opp med tekster av alle slag, 
ville det kanskje ikke være så dumt å ha en bok i 
hånden, og i fred og ro la seg inspirere av litteratur fylt 
av erfart liv og tanker rundt eksistensielle spørsmål.

«Jeg synger meg en blå, blå salme»
Av Elsa Marie Moe
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Siste uke av september var to 
av redaksjonens medlemmer 
på kurs i regi av Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon (KA) for 
å lære prinsippene bak et vellykket 
menighetsblad. Om vi lærte noe vil 
vel dette bladet avsløre

KA har i høst arrangert «Kurs for redaktører og 
medarbeidere i menighetsblad» en rekke steder i 
landet. 
Kurset som ble ledet av Trygve W. Jordheim, 
kommunikasjonssjef i KA, tok for seg 
målgruppetenkning, sjangerbruk, bildebruk, 
intervju- og skriveteknikk, personvernspørsmål 
og mye mer. Målet var at deltakerne skulle reise 
hjem med økt bevissthet rundt mulighetene 
som ligger i redaktørrollen, med nyttige verktøy 
knyttet til planlegging og disposisjon og med ny 
inspirasjon til å fylle menighetsbladet med godt 
innhold.

Menighetsbladet leses av flere enn vi tror: Av 
dem som mottar et menighetsblad, sier 80 
prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 
prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 
54 prosent av leserne oppgir å ha «lite» eller 
«intet» eierskap til den kristne tro (Magnhild 
Landrø: «Menighetsbladet – en overlevning 
eller en mulighet?», 2013).

Med fulldistribusjon i kommunen når vi både 
medlemmer og ikke-medlemmer på en måte 
som vi aldri vil være i nærheten av med sosiale 
medier eller fra prekestolen i kirken. Den 
muligheten må vi ta på alvor.

Alle de 18 som var på kurset i Trondheim reiste 
hjem med en god følelse og full av inspirasjon 
og pågangsmot.

Om vi lærte noe som vi kan omsette i praktis 
gjentår å se, men allerede i denne utgaven av 
Kirke & Samfunn har vi gjort noen grep, men 
det er alltid rom for forbedringer - så ris og ros 
mottas selvsagt med takk.

Kirke og Samfunn på rett kurs ?/!
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 - Jeg mener at vi skal møte folk 
slik Jesus gjorde, han lyttet til folk, 
løftet frem undertrykte og utstøtte, 
og sa fra at ingen skulle stenges 
ute. Noen kommer ofte og noen 
komme sjelden til kirka, det må 
være greit! Jeg vil ha en kirke som 
løfter mennesker opp og som heier 
på alle. Det er derfor jeg er medlem 
i Åpen Folkekirke og støtter deres 
program.

Fra Ranheim
Grete Bækken Mollan ble født 
og vokste opp på Ranheim, i en 
kjernefamilie med foreldre og ei 
storesøster. 
 
 - Alle besteforeldrene mine 
bodde også på Ranheim. Pappa 
var formann i fagforeninga på 
fabrikken, satt i formannskapet i Trondheim for 
Arbeiderpartiet og han var også styreleder i Trondos 
i mange år. Mamma jobbet i bank og var ildsjel og 
ressursperson bl. a i skolekorpset og idrettslaget. 
Begge er samfunnsengasjerte, opptatt av solidaritet, 
demokrati, små forskjeller i samfunnet, likestilling 
og mangfold. Det var både friske, gode og krevende 
diskusjoner i hjemmet vårt, hvor jeg også som veldig 
ung ble møtt med respekt og heiarop hjemmefra, 
oppmuntret til å ha egne meninger og til å tørre å 
si fra. Jeg har arvet verdier fra foreldre og søster, 
og jeg er selvsagt også preget av industrisamfunnet 
og bygda Ranheim. Jeg var nabo med og trillepike 
for en inkluderende og åpen prest på Ranheim, 
Knut Kittelsaa, som også viste meg mye om hva 
kristendom kan være.

 -Denne bakgrunnen har gitt meg en ballast og tro 
på at min personlige tro er verdt noe, til tross for at 

jeg ikke er i kirka så ofte. Jeg tror at kirka trenger at 
vi som bruker kirka mest i høytidene og på viktige 
dager i livet, også er med å påvirke den. Det brenner 
jeg for. 

 - Jeg er kristen, har bestandig trodd på Gud 
og Jesus, men har først de siste årene følt meg helt 
hjemme og god nok for kirka mi. 

 - Jeg mener at kirkedemokratiet må styrkes og 
utvikles. Helt fra det lokale, via det regionale og til det 
nasjonale må vi se på forbedringer. Hvis kirka fortsatt 
skal bety noe for lokalsamfunnene og for folk, trenger 
vi at flere er med og engasjerer seg i folkekirka. Da må 
vi gjøre ting enda bedre, alle kandidater må ha sagt 
ja til å være på valg, valgfunksjonærene må skoleres, 
osv. Jeg håper at min bakgrunn som folkevalgt kan 
være med å finne nye gode løsninger, både lokalt i 
menighetsrådet og regionalt i bispedømmerådet. 

Fra Bartnes kapell til Nidarosdomen

 -Jeg har et sterkt engasjement for en åpen og inkluderende 
folkekirke. I det legger jeg at alle skal være velkommen, uansett 
legning og status, de som tror og de som tviler, kvinne og mann, 
svenn og direktør.  Det forteller Grete Bækken Mollan, nyinnvalgt 
menighetsrådsmedlem i Beitstad og bipedømmerådsmedlem i 
Nidaros.

Tekst og foto
Arne Opdal
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Søndagene i kirka
 - Lokalt gleder jeg meg også til å bidra i 
menighetsarbeidet blant annet på søndager i kirka. 
Beitstad kirke kjenner jeg som ei folkekirke med 
lav terskel og at det er godt med rom for mangfold 
og annerledeshet. Det nye menighetsrådet håper 
jeg er enige om å videreføre det gode arbeidet fra 
forrige råd. Både det fysiske vedlikeholdsarbeidet 
og arbeidet med å være ei aktiv og mangfoldig kirke. 
Det blir spennende å følge arbeidet med å rekruttere 
ny sokneprest, og jeg ser masse muligheter, selv om 
vi vil savne Gunnar, familien hans og hans unike 
presteskap i Beitstad.

Fotball
 - Jeg elsker fotball, og hjertet mitt banker ekstra 
for Ranheim, Rosenborg og Manchester United. Det 
har vært både opp- og nedturer i det siste - men jeg 
er selvsagt dedikert supporter uansett. Heldigvis 
er mannen min, Johan og sønnen vår Martin også 
glødende opptatt av fotball. Mens datteren vår Thea 
er mer glad i sang, musikk og politikk. Vi bor på 
melkebruk på Bartnes og trives godt med å bo landlig 

og fritt. Jeg har heldigvis gode venner i Beitstad og 
på Steinkjer som jeg liker å være sammen med på 
fritiden. Jeg er også glad i korpsmusikk og korsang, 
men har ikke greid å prioritere å være med sjøl de 
siste årene. 

Exit kommunestyret
 - Jeg har slutta i kommunestyret og er ikke 
folkevalgt lengre, men det ser ikke ut som at livet 
blir kjedelig fremover heller. Mye interessant å være 
med på både lokalt og regionalt. Liker også godt å 
gå på tur i marka sammen med mannen min, og vi 
tar gjerne en tur utenlands for å se og oppdage nye 
steder. Siden søsteren min bor i Spania er det en 
favoritt å dra på besøk til henne. Det blir også en del 
turer til Ranheim og familien min der. Familien min 
er viktig for meg.

Saken er at jeg har bedt om 1 års permisjon fra min 
stilling som sokneprest i Stiklestad prosti med 
Beitstad og Namdalseid som særskilt 
tjenestested.
Årsaken er at jeg har takket ja til en 
prestestilling på Island.

Sokneprest i et prestegjeld ute 
på landet, på en prestegård 
(Laufás), rett ved en liten 
landsby (Grenivík) hvor Erla 
min fru, kommer ifra. 
Kun 30 km fra min hjemby 
Akureyri. Og dette prestegjeldet 
har vært mitt drømmeprestegjeld 
helt fra før jeg startet min 
teologiutdanning på Island for mange 
år siden.
Derfor synes vi at dette er alt veldig spennende, men 
samtidig blir det veldig trist og vanskelig å ta farvel 
med Beitstad og Namdalseid. 

Beitstad har vært et hjem for oss i 8 fantastiske år, her 
har vi absolutt festet røtter, og her har vi fått mange 

fantastiske gode venner – venner for livet, så det er 
klart at det blir sårt og vanvittig vanskelig å dra her 

ifra, for vi har blitt til Beitstøinger!
Jeg vil fortsette i min stilling fram til 

31/12 og i løpet av januar vil jeg så 
dra til Island med Fridbjørg og 

Runar de to yngste barna i første 
runde, men Erla og Steini vil bli 
her igjen fram til sommeren og 
han vil fullføre videregående. 
Hva skjer da er vi fortsatt 
usikker på, Erla skal til Island 
men det kan godt hende at 

Steini blir igjen i Steinkjer (og da 
har vi unnskyldning for komme 

hit så ofte vi kan!!).

Det blir nok holdt avskjedsgudstjenester i 
Beitstad og Namdalseid, men når det blir vet vi ikke 
ennå – det blir annonsert etter hvert.

Med kjærlighet og i takknemlighet
Gunnar prest og familie

Etter 8 år i Norge skal vi hjem til Island igjen!
Og det er med blandede følelser vi har bestemt oss for det, 
-og det faktisk river i hjertet!
Ja, dette er veldig trist, men samtidig veldig spennende.
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Kyrkjeåret 
Kyrkjeåret har ein særeigen rytme som blir gjentatt 
kvart år. Denne rytmen lever i gudstenestelivet, 
gjennom tekstlesningar, musikk, salmar og liturgiske 
fargar. Bibeltekstane til kyrkjeåret er henta både frå 
Det gamle og Det nye testamentet, og er sett saman i 
ein tre-årig syklus. Året følgjer Jesu liv og gjerning ut 
frå sentrale tekstar i dei fire evangelia, med Jesu død 
og oppstode i påska som det sentrale midtpunkt. Det 
er ein temamessig samanheng mellom tekstane på 
kvar einskild søndag og ein viss progresjon mellom 
søndagane. Kyrkjeåret følger ikkje kalenderåret, men 
startar 1. søndag i advent. 

Liturgiske fargar
Fargane er ein viktig del av symbolspråket i kyrkja. 
Dei er synlege uttrykk for kyrkjeårstider og feiringar. 
Det er fire liturgiske hovudfargar: 

1. Kvitt er fargen for Kristus-høgtidene, fest og 
glede.

2. Fiolett er fargen for bot, sorg og førebuing
3. Raudt er fargen for Anden og kyrkja, blod, ild og 

martyrium.
4. Grønt er fargen for vekst og livskraft.

Kor finn ein tekstilar med dei liturgiske fargane?  
Dei fleste kyrkjene har preikestolklede, lesepultklede, 
nokre har også antependium, eller altarklede, og 
presten har stola og messehakel. 

Advent
Advent er forkorting for Adventus Domini, eller 
Herrens komme, og viser at vi i adventstida løfter 
blikket mot underet, julenatt. Adventstida er ei håps- 
og førebuingstid. Advent har blitt feira av kristne 
sidan 400-talet e. Kr.
Adventtidas farge er fiolett – fargen for bot, sorg og 
førebuing. Tidlegare vart  desse vekene rekna for 
fastetid på linje med tida før påske, og både i den 
katolske og den ortodokse kyrkja gjeld dette framleis. 

Dette preget kjem også til uttrykk i tekstar og bøner 
gjennom adventstida. Samtidig har advent alltid vore 
meir prega av glede og forventning enn fastetida før 
påske.

I den meir folkelege tradisjonen markerer ein 
adventstida med å tenne lys kvar av dei fire 
adventssøndagane, adventskalender og henge opp 
adventsstjerne. 

Jul
Jula i kyrkja er feiringa av at Gud vart menneske. Gud 
blei født som et lite barn i Betlehem. Julaftan feirar vi 
det lille barnet i krybba. Julenatt i Betlehem ser vi 
lyset frå Jesusbarnet, som blir reflektert i menneska 
sine auge. Juledag syng vi derfor vår pris og lovsong 
til barnet og vår frelsar. Juledag knyter saman tid, 
æve, skaping og frelse, barn og guddom.

Jula er den yngste av dei store festane til kyrkja. Den 
vart til på 300-tallet i Roma der dei kristne starta å 
feire Jesu fødselsdag. Ettersom ein ikkje visste datoen 
for når han var født oppstod det fleire tradisjonar. 
Koptarane i Egypt, feira Jesu fødsel 6. januar,  etter 
ein tidlegare solfest. I Roma vart  25. desember valt 
etter at kristendomen vart innført som religion 
i Romarriket. Tidlegare hadde romarane feira 
solgudane denne dagen. Den romerske feiringa vart 
raskt populær og spreidde seg til heile den vestlege 
kyrkja. Dei kristne ga ein populær heidensk fest eit 
nytt symbolsk innhold som understøtta den kristne 
bodskapen. Slik kom også  julefeiringa hit til landet. 
Den avløyste feiringa av det gamle midtvintersblotet.

Åtte dagar etter juledag blir Jesu namnedag 
markert. Etter jødisk skikk vart han ført til 
tempelet for å omskjerast den dagen. Da fekk han 
også namnet sitt, Jesus, som tyder «Gud frelsar». 
Julefeiringa blir avslutta på Kristi Openberringsdag, 
«trettandedagen», 6. januar. 

Kyrkjeåret
Av Kristin Eek

kantor i Steinkjer og Egge

Når ein går i kyrkja kan det vere ting som 
oppleves som ukjent, og i denne artikkelserien 
skal vi ta for seg noko av dette. Vi startar med 
kyrkjeåret og liturgiske fargar. 
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Denne dagen forsvann som heilagdag i 1770, og no 
blir openberringstida feira første søndag etter nyttår. 

I romjula er det fleire helgendagar som er eldre enn 
sjølve julefeiringa. Ein av dei er Stefanusdagen, som 
blir feira 26. desember til minne om Stefanus, den 
første martyren i kyrkja. Derfor har denne dagen 
raud som liturgisk farge, i motsetnad til resten av 
jula, som har den kvite festfargen.

Openberringstida
Tida mellom jul og faste blir kalla openberringstida. 
Den blir innleia på Kristi Openberringsdag, som 
også markerer slutten av juletida. Denne dagen 
har blitt feira av kristne sidan 100-talet e. Kr., for å 
understreke det guddommelege opphavet til Jesus 
frå starten av. Fleire motiv gjekk inn i denne festen, 
både Jesu fødsel, Jesu dåp og dei tre vise menn som 
hylla Jesus. 

Openberringstida er knytta til tekstar som viser ulike 
sider ved kven Jesus er. I kyrkja vår har det vorte 
vanleg å knytte denne tida spesielt til temaet misjon.

Eit anna tema som frå gamalt av var knytta til at Jesus 
openberrer kven han er, var vinunderet i Kana, og 
denne teksten er lagt til 3. søndag i openberringstida. 
Den liturgiske fargen er grønn.

Dersom du vil lese meir om dette finst det mykje 
stoff på følgande nettsider: 

www.kirken.no

https://www.norskhymnologiskforening.no/ressurs/
salmeverktoyet/

«Kirkeåret», formgiving: Grete Haukelid, copyright © IKO-Forlaget, Oslo 2012
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T l f.  91 3  75  3 8 8

Ønsker du å leie
Kjerkstu ved Skei?

Ta kontakt med Oddrun S. Bruem
922 88 743

for mer informasjon
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På forsommeren i år har det 70 år gamle klokketårnet 
blitt renovert av Jonny Sjømark og Per Stavrum. 
Hele vestre veggen er skiftet. På toppen er store deler 
av treverket skiftet og det er lagt nytt tak. 
Det er brukt lokale midler til å gjennomføre 
oppussingen. 
Stor takk for flott utført jobb.

Det er Jonny som står på taket og Per som står nede 
på bakken på bildene.

Renovering av klokketårnet på Bolmset 
kirkegård Tekst/Foto 

Berit Rødsjø

Det er også blitt montert ledlys på tårnet, så det lyser 
opp så fint - spesielt nå i mørketida

1. desember framfører Steinkjer kammerkor 
Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach, sammen 
med solister og barokkensemblet Orkester Nord, alt 
under ledelse av Rudolf de Beer. 

Juleoratoriet åpnes med karakteristiske paukeslag 
før kor og orkester bobler over, og har blitt et 
«must» i førjulstida for mange. Juleoratoriet er 
en musikalsk gjenfortelling av juleevangeliet, der 
bibelteksten er brukt direkte, men med arier og 
koraler innimellom til ettertanke og utdypning av 
teksten. Vi får høre vakker vuggesang, jublende 
englekor og gjetere som er så ivrige at de løper om 
kapp og nesten snubler i føttene på hverandre! 

Vi har kortreiste solister denne gangen: Sverre Johan 
Aal, Ola Marius Ryan og Runa Hestad Jenssen. I 
tillegg har vi fått med oss kontratenor Daniel René 
Sagstuen Sæther; en fremragende sanger vi gleder 
oss til å bli kjent med. 

Orkester Nord (tidl. Trondheim Barokk) er et 
Trondheimsbasert orkester som har spesialisert 
seg på tidligmusikk og spiller på historisk korrekte 
instrumenter. På denne måten får man et særlig 
godt inntrykk av lydbildet slik det kan ha vært da 
verket ble framført i Bachs samtid. 

Velkommen til en vakker musikalsk start på 
advents- og juletida!

Juleoratoriet - den ultimate julekonserten
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Søndag 13. oktober var det kulturkveld i Mære kyrkje 
til inntekt for nytt orgel. Det var orgelkomitéen som 
sto for arrangementet sammen med Sparbu seniorkor 
som også kom med ideen til kvelden. Temaet var 
komponister fra Sparbu. Bodil Østerås ledet kvelden 
og ga en presentasjon av lokale komponister og 
diktere.

Sparbu seniorkor med dirigent Reidar Moen 
framførte «Heimbygda» av Guttorm Strugstad med 
melodi av Ole Hafstad og «Sparbu-song» med tekst 
og melodi av Jon Gildberg.

Diktet «Morgonstundi» av Karl Braset (1880-1945) 
var tonesett av Jonas Skjeflo til kulturkvelden og ble 
framført av Agnes Fornes og Ida Othelie Viken med 
Jonas Skjeflo på piano.

Tora Hægstad (1876-1947) var lokalpolitiker, 
gårdbruker og skrev dikt i ledige stunder. Diktet 
«Mære kyrkje» ble framført av barnebarnet Edvard 
Hægstad som også er kjent teaterkunster med en 
lang merittliste også utenfor Sparbu.

Andreas Gjermstad (1932-2010), også gårdbruker, 
men mest kjent som teatermann. I tillegg skreiv 
han dikt og musikk. «Stå å vårrå tre» ble lest av Per 
Reidar Gjermstad med tonesetting av Kirsten Knedal 
Andersen. «Livet e likast» der Andras sto bak både 
tekst og melodi, ble framført av Jonas Skjeflo med 
Kirsten Knedal Andersen på piano.

Tidligere dirigent i Sparbu songlag Eva Renaa Eggen 
(1964-2014) skreiv også egen musikk. Jonas Skjeflo 
spilte reinlenderen «Min sin» på kirkeorglet. «Listå-
polsen» ga kvartetten Tine Jøhnk, Julie Skjelbred 
Ulvin, Tormod Lånkan og Jonas Skjeflo publikum 
en god sang opplevelse. Tekst og arrangement var av 
Torbjørn Renaa

Inger Ramberg Røthe er fortsatt en aktiv 
multikunstner i Sparbu. Hun maler, dikter, 
komponerer og skriv teater. Fra Abraham Fjelli ble 
«Jonas si vise» framført av sønnen Sigve Ramberg 
med Jørn Haudemann Andersen på munnspill. 
«Blomsterkrainsen hans Anton» ble sunget av 

barnebarna Sunniva og Ingemar Ramberg og med 
Anders Ramberg på piano og Jørn Haudemann 
Andersen på munnspill.

Tormod Lånkan framførte egenkomponert stykke 
på piano. «Helene konfirmanten» som var tilegnet 
datteren. Tormod introduserte selv hvordan han 
hadde satt sammen toner og harmonier til stykket noe 
som ga publikum en egen opplevelse av musikken.

På siste nummer var alle deltakere og publikum med 
og sang «Søskenringen» av Inger Ramberg Røthe.

Det var mellom 140-150 som tok turen til kirka 
denne kvelden. Orgelkomitéen er godt fornøyd med 
besøket og håper de frammøtte fikk med seg en god 
opplevelse. Orgelkomiteen vil rette en stor takk til alle 
aktørene og hjelpere som ga av sin tid og stilte gratis 
til inntekt for nytt orgel i kirka. Kvelden startet med at 
orglet hadde hengt seg opp og «ulte». Det problemet 
ble løst der og da, men viste at orgeltilstanden i kirka 
begynner å være kritisk og alle bidrag til arbeidet 
med fornyelse er kjærkommen.

Kulturkveld i Mære kyrkje

Søndag kveld 13. oktober var det kulturkveld i Mære kyrkje til 
inntekt for nytt orgel.

Tekst/Foto 
Helge Gregusson/ Orgelkomiteen
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Kirkeakademiet i 
Steinkjer

Kirkeakademiet i Steinkjer har som 
formål:

 • å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av 
mennesker  

 • å skape møteplasser for fordypning og 
meningsbrytning om evige spørsmål så vel som 
tidsaktuelle utfordringer 

 • å muliggjøre åpne samtaler med rom for 
innsikt, engasjement og kritikk

Planlagte aktiviteter våren 2020:

4. februar blir det foredrag av biskop emeritus Ole 
Christian Kvarme. 

24. mars får vi et foredrag med medie- og 
pressemannen Helge Simonnes

30. april vil vi ha et stort arrangement i Steinkjer 
kirke, avtalen med aktør er ikke underskrevet 
ennå. 

Ut over våren håper vi å få til egne arrangement 
med Ida Westerhus og Anas Ammoury. 

Steinkjer kommunale musikkskole vil ha 
musikalske innslag på flere av våre arrangement.

Styret i kirkeakademiet i Steinkjer består av:

Oddleiv Gulstad, leder
Bjørg Bratlie, nestleder
Bente Leirvik, sekretær
Trond Bulling, kasserer
Frank Øren, styremedlem
Arne Groven, styremedlem

Kontakt oss gjerne på mail: 
kirkeakademietsteinkjer@gmail.com

Arrangementet vil vare fra kl. 18.00 til 21.00
Det vil bli sang og musikk v/Vollan med bl.a. 
Dagfinn Sakshaug, og mannsangens veterankor 
kommer også. En kort andakt er det  tradisjon for å 
ha med på programmet.

Videre vil det bli servert mat (koldtbord med 
julemat), og servering av kaffe og kaker følger på.
Hjernecellene får seg også en ekstra prøvelse 
gjennom en trettendedagsquiz.

Hvis noen trenger skyss til festen, kan dette ordnes 
ved at en i god tid kontakter:
 
Trond Gystad 
telefon 482 21 340  
e-post: trond.gystad@ntebb.no.

VELKOMMEN!

6. januarfesten

Steinkjer menighetsråd innbyr 
også i 2020 til Trettendedagsfest i 
menighetssalen i Steinkjer kirke.

Savner du bilder av Gullkonfirmanter?

Redaksjonen har valg å ikke ta med bilder av 
gullkonfirmanter denne gangen. 

Dette av to årsaker:

1.  Vi mangler samtykke fra alle som er avbildet 
(GDPR)

2.  Redaksjonen har kun fått inn to bilder og når 
vi totalt skal dekke 10 sokn, blir det litt feil (alle 
eller ingen!)
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Rett før påske 2019 startet vi opp dette tiltaket.

Det går ut på at alle som har mulighet og lyst kan 
komme til kjelleren i Steinkjer kirke annenhver 
fredag (i oddetallsuker) klokken 11 for å samles 
rundt et enkelt lunsjmåltid. Her er det brød og 
pålegg samt kaffe/te. Vi smører på selv, men hvis 
noen har behov for hjelp ordner vi det også.
Kom alene eller sammen med noen du kjenner.  
Og igjen; ALLE er velkomne!

Tiltaket er et samarbeid mellom 
trosopplæringsavdelingen og diakoniutvalget, og er 
gratis. Det er dog lov til å være med på kaffespleis 
hvis du ønsker.

Det er plass til mange rundt bordet, og nettopp 
dette at vi samles rundt et måltid er i Jesu ånd. Svært 
mange av historiene fra Bibelen hvor Jesus er med 
handler om samlinger rundt et måltid. Ikke bare 
er det hyggelig å spise ilag, men det er også et sted 
hvor vi kan prate sammen om alt mulig. Rett etter 
at vi har spist samles de som vil til en middagsbønn. 
Dette er i tidebønntradisjonen sin ånd. Vi synger 
et par sanger/salmer, ber litt sammen og har 
lystenning. Det å tenne et lys kan ha forskjellige 
meninger for den enkelte. For noen er det samme 
som å be en bønn, for andre er det koselig mens det 
skaper en hyggelig ramme og gir varme og lys.  
I tillegg blir søndagens tekster lest slik at de kan 
skape refleksjon for den enkelte. Det kan jo kanskje 
tenkes at det gir lyst til å gå på gudstjeneste i en av 
våre mange kirker – for å høre hva predikanten har 
å si om akkurat denne teksten.  

Altså; annenhver fredag i Steinkjer kirkes 
underetasje: FREDAGSLUNSJ og middagsbønn.
Klokkeslett: 11 til ca. 12:30

Hjertelig velkommen skal akkurat du være – vi 
gleder oss til å se deg og å snakke med deg og, ikke 
minst, høre hva akkurat du har å fortelle.

På vegne av trosopplæringsavdelingen og 
diakoniutvalget
Frank Øren – kateket og diakon

Siste helga i oktober ble Henning kirke benyttet 
på en litt mer uvanlig måte. Mange 5. klassinger 
brukte denne helgen til å overnatte i kirka. 
Trosopplæringen inviterte barn fra 2009-kullet til et 
opplegg som vi kaller Lys Våken. Barna møtte opp 
kl 17 lørdag ettermiddag og deltok til søndag etter 
endt gudstjeneste. Navnet Lys Våken handler ikke 
om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal 
være våkne ovenfor det som skjer i oss og rundt 
oss. Vi skal være våkne overfor Gud, for hverandre 
og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er 
Lysvåken for oss.

Sammen med Arndis Hauksdottir forberedte 
barna gudstjenesten i form av forbønn. Vi i 
trosopplæringen synes det er viktig å la barn få 
utforske og dele sine tanker, tro, håp og ønsker for 
fremtiden, for seg selv og for andre. Selvfølgelig 
med respekt for at bønn må oppleves som frivillig 
og på barnas premisser. Resultatet ble fremført på 
søndagens gudstjeneste. 
Samtidig var det utdeling av 6-årsbøker til de 
6-åringene som møtte opp. Årets 1. klassinger fikk 
utdelt hver sin bok og hele 13 barn fra 5. klassen 
mottok hver sin barnebibel/bibel.

Lys Våken i 
Henning

Fredagslunsj



En hilsen fra avtroppende 
fellesrådsleder

Hei sann – her kommer noen ord – og en liten 
hilsen og refleksjon etter 8 år på vakt.
Jeg har hatt min – en utfordrende og interessant 
oppgave, og ser frem til at nye mennesker fører 
oss videre.

Som ny innvalgt soknerådsmedlem i Henning for 8 
år siden startet en reise, noe ukjent men dog, reisen 
er og har vært interessant og lærerik.

Det er og har vært utfordringer – opplevelser 
– utvikling – og sist, men ikke minst, mange 
bekjentskaper som er skapt i disse årene.

Jeg ønsker her å reflektere litt over hva som er gjort, 
ikke gått i orden og kanskje litt om utfordringer 
som man nok vil føle på og kan utfordre i år som 
kommer.
Som medlem av et sokneråd har man en oppgave 
å ta vare på «heimtraktene»; som medlem av 
fellesrådet ligger det jo litt i ordet – ta vare på 
«fellesen» - altså alle sokn. 

Jeg tenker det er viktig å tenke på og kanskje 
klappe seg litt på skuldra over det som man har fått 
til, det som har gått i orden og som er bra. Disse 
refleksjoner er basert på hva fellesskapet har fått til.

Økonomien kan man alltids dvele ved, mer penger 
– bedre økonomi er jo ofte en kampsak, også for 
oss, det er viktig å ha «nok» penger og bruke de til 
det vi ønsker å oppnå.
Dette er gjort gjennom å snu noen steiner og tette 
noen tak – i et flott samarbeid med kommunen 
og politikerne. Vi har fått tettet kirketak, investert 
i utstyr, pusset opp jubileumskirker og det jobbes 
med utskifting av instrument i flere kirker. 

Hvordan har dette kommet i stand ? 
Jo, gjennom systematisk arbeid, energisk innsats 
og engasjement av flotte medarbeidere, engasjerte 
soknerådsmedlemmer og et fellesråd som har sett 
på helheten.
Dette tror jeg er viktig at man fortsetter å dyrke, ser 
hverandre – applauderer og kanskje kopierer det 
andre har gjort, det være seg et godt arrangement 
eller en snedig dugnad. 
Vi må besøke hverandre, arrangere sammen og 
sørge for at «våre smykker» blir brukt, presten og 
organisten får publikum og at vi tar ansvar for at vi 
beholder ei sterk folkekirke.

Som sokneråd og fellesråd er det lov å tenke 
utenkte tanker, gjøre nye og andre ting enn det som 
er gjort før – klappe seg selv på skuldra og si dette 
ble bra eller hvordan kan vi gjøre det annerledes.

Som sagt – for min del er en lærerik tid straks 
over – «Nye Steinkjer kirkelige fellesråd» bringer 
hvert sokneråd inn i fremtiden – blanke ark og nye 
muligheter for alle.

Jeg ønsker alle lykke til – takk for meg.
Stå på – stå opp – stå sammen

Med hilsen
Per-Ole Austmo

Henning kyrkje
Foto©Arvid Henriksen
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Blomsterfondene
Beitstad blomsterfond
4202 29 58881

Bodom blomsterfond
0530 397 1140

Bolmset blomsterfond
4481 35 09803

Egge blomsterfond
4410 36 27505

Fines blomsterfond
0540 03 33507

Follafoss blomsterfond
4212 49 72773

Følling blomsterfond
4212 12 87611

Henning blomsterfond
4202 05 10948

Kvam blomsterfond
4410 32 79485

Malm blomsterfond
4410 08 21211

Mære blomstefond
4410 36 99220

Skei blomstefond
4410 33 52093

Steinkjer blomsterfond
4410 33 93172

Stod blomsterfond
4410 35 31788

Døgnvakt

464 15 003

Vi hjelper deg med alt innen 
gravferd og gravstein

Ølvegata 22, 7715 Steinkjer

Kommende arrangement - se forøvrig vår hjemmeside

Søndag 1. desember kl. 19.00: 
Juleoratoriet av J.S. Bach i Steinkjer kirke.

Tirsdag 3. desember kl. 18.00:  
«Det hev ei rose sprunge» - julekonsert med 
Helene Bøksle i Steinkjer kirke

Fredag 6. og lørdag  7. desember kl. 20.00: 
Åge Aleksandersen, Gunnar Pedersen og 
TrondheimSolistene i Steinkjer kirke

Lørdag 7. desember kl. 12.00:  
Orgelklubben Maren Margrethes adventskonsert
i Steinkjer kirke

Søndag 8. desember kl. 18.00: 
Konsert med skolekorpsene i Steinkjer kirke

Mandag 9. desember kl. 19:30 
Førjulskonsert i Fines kirke

Fredag 13. desember kl. 18.00: 
Kulturskolekonsert i Steinkjer kirke

Søndag 15. desember kl. 17.00: 
Vi synger Jula inn i Steinkjer kirke
Andre juledag 26. desember kl. 18.00: 
Konsert med Steinkjer mannssangforening og 
Steinkjer janitsjar i Steinkjer kirke

Søndag 12. januar kl. 16.00:  
Vi synger jula ut i Egge kirke

Lørdag 1. februar kl. 12.00:  
Orgelmeditasjon i Steinkjer kirke 

Lørdag 7. mars kl. 12.00: 
Orgelmeditasjon i Steinkjer kirke 

Søndag 22. mars 
Mariakonsert med den engelske organisten James 
Parsons og Steinkjer kammerkor i Steinkjer kirke

Lørdag 4. april kl. 12.00:  
Orgelmeditasjon i Steinkjer kirke med Kristin Eek

Med forbehold om endringer
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De som har gått bortDe som har gått bort
12.08.2019 - 27.10.2019

Ønsker du å snakke med presten?

Noen ganger kan det være godt å ha en 
samtale med noen under fire øyne.  Er det 
opplevelser, gode eller vonde, som kan være 
godt å dele med noen, der du samtidig vet at 
det du deler ikke kommer videre? Kanskje 
sliter du med sorg etter at du har mistet noen 
av dine nære og du ikke vet hvem du kan 
snakke med?

Du finner navnene og telefonnumrene til alle 
prestene på en av de første sidene i bladet.

Vikan, Aud 20.08.2019 Beitstad
Solheim, Margit Kristine 15.10.2019 Beitstad
Henriksen, Judith Beate 20.05.2019 Egge
Røkke, Inger Johanne 12.08.2019 Egge
Hjelsvold, Harald 27.08.2019 Egge
Brovold, Mali 30.08.2019 Egge
Tangen, John Konrad 07.09.2019 Egge
Reitan, Magne 08.09.2019 Egge
Feragen, Arne 15.09.2019 Egge
Moe, Emma Mathilde 24.09.2019 Egge
Dahl, Øyvind 01.10.2019 Egge
Håpnes, Gunnar 09.10.2019 Egge
Hindberg, Gjertrud 09.10.2019 Egge
Hatlinghus, Roald 15.10.2019 Egge
Brøndbo, Asbjørn 17.10.2019 Egge
Aune, Olete 17.10.2019 Egge
Skjei, Turid Margrete 20.10.2019 Egge
Aasnes, Brita Kjeldrun 21.10.2019 Egge
Forsell, Birger Nikolai 16.08.2019 Fines
Karlsen, Kjellrun Haldis 19.10.2019 Fines
Jakobsen, Eva Beate 16.09.2019 Follafoss
Wennevik, Bjørg Othelie 17.08.2019 Føling
Tyldum, Unni Johanne 26.09.2019 Følling
Folden, Trond 03.09.2019 Henning
Bjerkan, Reidar Inge 22.10.2019 Kvam

Folden, Ada Oddveig 26.08.2019 Malm
Skar, Alt Otto 02.09.2019 Malm
Hårstad, Åse 13.09.2019 Malm
Berntzen, Lars Tore 04.10.2019 Malm
Tjønnvang, Olav Asle 15.10.2019 Malm
Minsaas, Liv Nora 03.09.2019 Mære
Mostad, Johan 13.09.2019 Mære
Skei, Aase Nellie 25.08.2019 Ogndal
Wekre, Torvald Jørginus 25.09.2019 Ogndal
Tønne, Lars Petter 04.10.2019 Ogndal
Grande, Mary Irene 20.10.2019 Ogndal
Gjertsen, Valborg 15.08.2019 Steinkjer
Bardal, Ruth 24.08.2019 Steinkjer
Forness, Per Asbjørn 25.08.2019 Steinkjer
Klæth, Carl Anders 07.09.2019 Steinkjer
Bjørgo, Eva 15.09.2019 Steinkjer
Stokkedal, Oddveig 20.09.2019 Steinkjer
Setten, Oddvar 11.10.2019 Steinkjer
Ludviksen, Borghild Peolive 14.10.2019 Steinkjer
Segtnan, Tove Christin 15.10.2019 Steinkjer
Helgaas, Ellen Margrete 18.10.2019 Steinkjer
Hoås, Unni 20.10.2019 Steinkjer
Finanger, Oddbjørg Anne 09.10.2019 Stod
Strømnes, Atle Idar 24.10.2019 Stod
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26.11.2019 18:00 Steinkjer
27.11.2019 19:00 Mære
27.11.2019 18:00 Egge
01.12.2019 11:00 Følling
01.12.2019 17.00 Follafoss
01.12.2019 19.00 Beitstad
01.12.2019 19.00 Malm
01.12.2019 11:00 Egge
04.12.2019 19:00 Skei
08.12.2019 16.00 Statland
08.12.2019 19:00 For
08.12.2019 19.00 Namdalseid
08.12.2019 11:00 Steinkjer  
08.12.2019 11:00 Skauna
08.12.2019 19:00 Namdalseid
11.12.2019 19:00 Henning
15.12.2019 11:00 Egge 
15.12.2019 17:00 Steinkjer
15.12.2019 19:30 Mære
24.12.2019 12:00 Bodom
24.12.2019 12:30 Betania
24.12.2019 14:00 Skei
24.12.2019 14:00 Mære 
24.12.2019 16:00 Henning
24.12.2019 16:00 Mære  
24.12.2019 11:00 Steinkjer
  eldresenter
24.12.2019 11.00 Verran helsetun 
24.12.2019 12.00 Namdalseid
  Helsetun
24.12.2019 13.00 Namdalseid
24.12.2019 14:00 Kvam   
24.12.2019 14:30 Steinkjer  
24.12.2019 14:30 Egge   
24.12.2019 14.00 Statland
24.12.2019 14.00 Follafoss 
24.12.2019 15.00 Beitstad
24.12.2019 16:00 Steinkjer  
24.12.2019 16:00 Egge   
24.12.2019 16:00 Følling  
24.12.2019 16.00 Malm
25.12.2019 11:00 Mære  
25.12.2019 11:00 Steinkjer 
25.12.2019 11:00 For   
25.12.2019 12.00 Bartnes
25.12.2019 12.00 Malm  
26.12.2019 11:00 Skei
26.12.2019 13:00 Henning
26.12.2019 11:00 Egge   
26.12.2019 12.00 Namdalseid
26.12.2019 12.00 Fines  
29.12.2019 11:00 Egge helsetun
29.12.2019 11.00 Beitstad eldresenter

29.12.2019 12:30 Teigen  
29.12.2019 14.00 Sela
31.12.2019 15.00 Namdalseid
31.12.2019 16:00 Steinkjer
31.12.2019 16.00 Beitstad
31.12.2019 16.00 Malm
01.01.2020 16:00 Mære
05.01.2020 11:00 Steinkjer  
05.01.2020 12.00 Beitstad
05.01.2020 12.00 Follafoss
05.01.2020 15:00 Verrastranda   
  samfunnshus
12.01.2020 11:00 Mære
12.01.2020 19:00 Binde 
12.01.2020 11:00 Egge   
12.01.2020 11:00 Steinkjer  
12.01.2020 12.00 Namdalseid
19.01.2020 11:00 Skei 
19.01.2020 11:00 Steinkjer 
26.01.2020 11:00 Henning
26.01.2020 11:00 Følling
26.01.2020 19:00 Mære
26.01.2020 19:00 Kvam
26.01.2020 11:00 Steinkjer
26.01.2020 12.00 Malm  
26.01.2020 18:00 Egge
02.02.2020 11:00 For    
02.02.2020 11:00 Steinkjer 
02.02.2020 12.00 Beitstad
09.02.2020 12.00 Sela    
16.02.2020 11:00 Mære    
16.02.2020 11:00 Steinkjer
16.02.2020 17.00 Verran Helsetun  
16.02.2020 18:00 Egge     
23.02.2020 11:00 Steinkjer 
26.02.2020 18:00 Steinkjer
26.02.2020 18.00 Beitstad
01.03.2020 11:00 Mære    
01.03.2020 11:00 Egge     
01.03.2020 11:00 Steinkjer    
01.03.2020 12.00 Beitstad   
01.03.2020 12.00 Follafoss   
08.03.2020 11:00 Steinkjer  
15.03.2020 11:00 Mære    
15.03.2020 11:00 Steinkjer 
15.03.2020 12.00 Malm    
15.03.2020 18:00 Egge     
22.03.2020 11:00 Steinkjer  
22.03.2020 12.00 Bartnes 
29.03.2020 11:00 Mære
29.03.2020 16:00 Hamrum  
29.03.2020 11:00 Steinkjer 
29.03.2020 18:00 Egge

13.03.2020 18:00 Stod
15.03.2020 11:00 For     
22.03.2020 11:00 Skauna  
22.05.2020 19:00 Kvam     
23.02.2020 19:00 For
31.03.2020 19:30 Følling

MesselisteMesseliste

Følg med i dagspressen og 
på vår hjemmeside om evt. 
endringer samt om detaljer 
knyttet til de enkelte 
gudstjenestene

Gudstjenestelisten 
presenteres med forbehold 
om endringer!

Med 
ønske 
om ei 
fredfull 
jul



Siden sist - på siste side

Søskenbarnedåp i Bodom kapell 
søndag 29/9-19.
Dåpsbarn: Julie S. Amdahl og 
Johan S. Amdahl.
Foto: Evy Sæheim

Bodom kapell 
 John Stokke og Reidunn Johanne 
Grande med borna Håkon 
Johannes Stokke og dåpsbarnet 
Einar Stokke.
Foto: Linda Nyvoll Antonsen

Sokneprest Arndis Hauksdottir 
og dåpsbarnet Johan Helge. 
Dåpsbarnet blir ønska velkommen 
til kyrkjelyden.
Foto: Linda Nyvoll Antonsen

Over 120 mennesker var samlet i Beitstad kirke søndag 20. oktober da Dennis Vanebo-Guldvik, Kalle Gylland 
Breimo, Tobias Kvernland og Vebjørn Molden Kaldahl ble døpt av sokneprest Gunnar Einar Steingrimsson.
Her vises barna i lag med foreldre og faddere samt presten sin!
Foto: Harald Vanebo


