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Kirke og Samfunn er menighetsbladet for 
alle sokn i Steinkjer kommune. En fra hvert 
menighetsråd sitter i styret for bladet, og 
sammen sørger vi for innhold og trykking av 
bladet. Det er menighetsrådene som kjører ut og 
legger bladet i alle postkassene rundt omkring. 
Hvert enkelt menighetsråd utfordres til å bidra 
med innhold, slik at det skal være litt fra alle sokn 
i bladet. Har du noe å bidra med, en ide eller fer-
dig skrevet innhold, så sender du det til oss på 
e-posten mb795@kirken.no. Det er 
Monica Binde Kvarving på kirkekontoret som 
mottar og samler innholdet. Monica har tatt over 
etter Per Ivar Nicolaisen og er stødig sekretær for 
menighetsbladet.

Menighetsbladet blir til gjennom dugnadsinnsats 
og vi er helt avhengige av gode støttespillere for å 
kunne utgi bladet. Det er viktig for oss at vi kan 
trykke mange nok eksemplarer til å nå alle 
husstander, men økonomien setter begrensninger 
for hvor mange menighetsblad vi kan utgi i året. 

Vil du fortsatt ha et innholdsrikt menighetsblad 
brakt til postkassa di, kan du bidra gjennom å gi et 
beløp til vipps-nummer: 501006. Vi vil også hen-
vende oss til lokalt næringsliv for å selge 
annonser til bladet. 
Kontakt gjerne Turid Eian på e-posten: 
eiannes@online.no hvis du ønsker å annonsere.

Vi ønsker at Kirke og Samfunn skal gjenspeile det 
som skjer rundt omkring i soknene. Da trenger vi 
gode bilder. Når det gjelder dåpsbilder og andre 
bilder fra ulike tilstelninger kan vi trykke disse hvis 
personene som er avbildet har gitt sitt samtykke til 
at bildet offentliggjøres. Så send oss gjerne bilder, 
men husk samtykke fra de som blir fotografert. 
Vi er dessuten alltid på jakt etter gode bilder fra 
arrangementer i kirkene rundt omkring, og tar 
gjerne imot fra dere.

I styret for Kirke og Samfunn sitter:
Egge: Jørn Haudemann-Andersen 
Ogndal: Marna G.N. Ramsøy 
Følling: Rune Ovesen 
Verran: Sonny Malmo 
Kvam: Merethe Vesterdal 
Henning: Eva Haugseth og Marthe Barkhald
Stod: Wenke Aasenhuus
Styremedlemmer som er valgt som 
redaksjonskomite: 
Mære: Anne Lein Kristiansen 
Steinkjer: Aud Larsen Haug 
Beitstad: Grete Bækken Mollan 

Vi håper du får ei fin stund med lesing av 
menighetsbladet og gi oss gjerne tilbakemelding 
på hva du synes er bra og hva som kan forbedres.

Riktig god jul fra redaksjonen i Kirke & Samfunn 

Velkommen til menighetsbladet ditt!

Innhold
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Den 8. - 11. oktober ble Kirkemøtet avholdt i Trond-
heim. Opprinnelig var dette møtet planlagt over seks 
dager i april, men Korona-situasjonen satte en stopper 
for et tradisjonelt Kirkemøte. Så Kirkemøtet 2020 ble 
en forkortet versjon, ja på en måte et Kirkemøte light. 
Uansett ble det en fin og veldig interessant opplevelse 
for meg som deltok for første gang. 

På Kirkemøtet deltar samtlige medlemmer av 
landets 11 Bispedømmeråd. Flertallet av medlem-
mene i rådene velges i kirkevalgene hvert fjerde år. Jeg 
stilte til valg for Åpen Folkekirke, ble fast medlem i 
Nidaros Bispedømmeråd og er dermed en folkevalgt i 
Den norske kirke de neste årene. 

Bispedømmerådene består av biskopen, en prest valgt 
av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt 
valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, syv 
leke folkevalgte, en nord-samisk representant i Nord-
Hålogaland bispedømmeråd, en lule-samisk 
representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, en 
sør-samisk representant i Nidaros bispedømmeråd, 
og en representant fra døvemenighetene i Oslo 
bispedømmeråd. 

På kirken.no kan du lese mer om Bispedømmerådene 
og deres arbeid og ansvarsområder.

En sak som engasjerte hele Kirkemøtet var en 
regelfesting av ungdomsdemokratiet i Den norske 
kirke. Reglene skal legge til rette for at unge i alderen 
15–30 år får mulighet til å medvirke i aktuelle saker i 
kirken både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Dette betyr at en har opprettet ungdomsting og 
ungdomsråd i hvert bispedømme, et Ungdommens 
kirkemøte og et utvalg for ungdomsspørsmål på 
nasjonalt nivå. 

Også et samisk ungdomsutvalg ble av Samisk kirkeråd 
anbefalt å regelfeste og integrere på samme vis. Etter 
at flere Kirkemøter og flere Ungdommens kirkemøter 
har hatt saken til behandling, ble det altså i år endelig 
fattet vedtak som befester unges medvirkning. De er 
framtidas brukere av kirkene våre og de har nå fått 
en sterk mulighet til å bidra til videre utvikling av 
folkekirka vår.

Kirkemøtet var preget av avstand og smitteverntiltak, 
men også av engasjement og varme. Håndsprit og 
salmesang fungerer godt i lag og kirkemøtet ble stødig 
gjennomført på moderne vis, med digitale hjelpe-
midler og streaming på nett. En fantastisk avslutning 
med festgudstjeneste i Nidarosdomen, med 
Kronprins, Preses, biskoper, prester og oss folkevalgte, 
var en stor opplevelse som vil bli husket lenge.

Interessant 
Kirkemøte light

TEKST: Grete Bækken Mollan, 
Nidaros Bispedømmeråd
FOTO: Distrikssenteret

Bildet på framsiden viser de 12 Biskopene i Nidaros-
domen under festgudstjeneste til ære for ny Preses 
og Kirkemøtet. Foto: Torgrim Melhuus, Titt Melhuus

Ring oss på tlf: 74 16 18 01 
for å bestille blomster

postmaster@zebrablomster.no
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Vi har få tradisjoner i Norge. Jula i år blir forskjellig 
fra det vi er vant med, og tradisjonelt vil ha.

Steinkjer kirkelige fellesråds intensjon er den at vi 
24. desember klokken 17.00 kimer med alle
kirkeklokkene i Steinkjer kommune- og ringer jula 
inn.

Det blir en spesiell jul i Coronaåret 2020 med 
avstandsregelen 1 meter. Jeg oppfordrer deg til å bruke 
dagene fram til julaften til noen gode 
refleksjoner.  Hva vil vi med det nye året og hva kan 
du selv bidra med for at det skal bli slik du ønsker det?    
  
Jeg skal kose meg med en god bok. (Nå er julegaveøn-
sket mitt kjent).        
                                                                                                            
Og ja, medarbeidersamtalen med Ole fikk vi 
gjennomført på et fiskevann ved Sela, fangsten ser du 
på bildet- takk for en kjempefin mottagelse i Sela til 
Ole og Erling som ble avsluttet med ekte rømmegrøt 
og rød saft. 

God jul til alle mine arbeidskolleger og alle lesere av 
Kirke & Samfunn.

Kirkevergens hjørne
TEKST OG FOTO: Oddleiv Gulstad

Julen i kirkene vil i år bli annerledes enn vanlig. På ju-
laften pleier kirkene å være fulle, men vi har adgangs-
begrensning for å hindre smitte, og i de fleste kirkene 
er det stor forskjell på hvor mange som kom i fjor og 
hvor mange vi kan ta imot. I Steinkjer har det vært 
nesten 800 på to gudstjenester. Nå kan vi bare ta imot 
300 på to gudstjenester.

Derfor er ansatte og menighetsråd i full gang med å se 
på alternativ. Det vurderes å ha flere og kortere gud-
stjenester. Det vurderes å ha påmelding. Det vurderes 
også å avlyse gudstjenester og sende på nett i stedet.

Det er også gudstjenester på andre dager i jula. På 
1.juledag har det de siste årene vært god plass de fleste 
steder, så det går jo an å lage seg andre 
gudstjenestevaner.

I år har vi også fått en fin avtale med Trønder-TV. De 
vil sende en kort gudstjeneste de fire søndagene i ad-
vent og julaften. De vil ligge ute også etterpå, slik at 
de kan ses i flere dager. Disse lages av prester og andre 
ansatte i menighetene i Steinkjer kommune.

Når det nærmer seg jul, vil vi gå ut i lokalpressen med 
informasjon om hvordan gudstjenestetilbudet blir i 
den enkelte menighet. Men en ting kan vi 
garantere allerede nå: Det blir jul også i år, med mange 
gode stunder i kirkene våre!

Se nærmere info på hjemmesiden til kirken: 
www.steinkjerkirken.no
Se Trønder-Avisa og lokal avisa Steinkjer-Avisa
Facebook

Jul i Koronatider
TEKST:  Gustav Danielsen, prost

5



Jeg synes kirka er så utrolig vakker, ja, dette er en kate-
dral. Jeg er glad i å preke, og jeg er glad for å virke som 
prest akkurat her, sier Sabine.

Hun er født i  Stuttgart i Tyskland, og hadde egen-
tlig planer om å bli journalist, med teologi som fag. 
Hun tok sin master, og har jobbet både som freelanc-
er og i radio. Og nettopp radioerfaringen har hjulpet 
meg , stemmebruk og  formidling, det er bra også fra   
prekestolen.

“Men så ble jeg forelsket i min mangeårige studieka-
merat, Idar Kjølsvik fra Levanger”. Da han måtte hjem 
til jobb på Høgskolen, sa jeg: “Da  blir jeg med”.

Og sånn ble det. 

Sabine forlot journalistikken, ble ordinert som prest

SABINE
TEKST OG FOTO: Aud Larsen Haug

Hun er nettopp ferdig med gudstjenesten,  to 
dåpsbarn, og konfirmanter som har bidratt. 
Sabine Kjølsvik, Steinkjers nye sokneprest.

i Alstadhaug kirke, og følte seg veldig hjemme i den 
norske kirke. 

“Ja, det ble så riktig for meg, og jeg trives, både med 
liturgien, og med de menighetene jeg har hatt”. 

Vikarprest i Nidarosdomen, prest i Hoeggen, sokne-
prest i Stiklestad, prosti-prest i Søndre 
Innherred prosti. Og nå altså, en liten drøm som har 
gått i oppfyllelse.

“Du skjønner, jeg har holdt en påskegudstjeneste her i 
Steinkjer kirke, og det var en utrolig fin opplevelse, smil-
er Sabine. Jeg bestemte meg der og da: Om det blir ledig 
prestestilling her, da søker jeg”.

Hvordan vil steinkjerbyggene oppleve deg som prest?

“Jeg håper  jeg kan tenne et lys for dem, også for dem 
som stort sett går i kirka bare når de må, prøve å 
formidle at her finner du noe du søker etter, noe du 
trenger, og kanskje kommer du tilbake.

Og som jeg sa, jeg er glad i å preke, og jeg er glad for 
at flere medvirker i gudstjenesten, at det ikke bare er 
presten. Sånn er det annerledes enn i Tyskland.

Vil du sette ditt preg på kirken?

“Ja, jeg vil gjerne fylle kirkerommet, utvide begrepet, 
vi kan lage høymesser og gudstjenester med så mye 
fint innhold, tenk på musikk, eller andre kunstutrykk, 
det er jeg veldig klar for. Men, sier Sabine prest. – jeg 
må vite hva menigheten vil, hva folk kunne tenke seg 
å møte i kirken, og så ta kontakt og gi meg innspill. Jeg 
har ingen fasit, jeg vil gjerne høre fra dere.

Du bor i Levanger, har fire barn og  kirka di i Steink-
jer. Blir det hektisk?

Hun ler.

“Vet du, den bilturen er en ren velsignelse. Da får jeg 
roet ned og omstilt meg. Jeg tror det går veldig bra. Så 
må steinkjerbyggene også huske at presten er en sje-
lesørger som kan lytte, om livet er vanskelig”. 

Og her blir du lenge?

“Ja,  jeg blir femti, og kan jobbe i femten år til. Da er 
jeg kanskje virkelig «gammelpresten» i Weidemann- 
katedralen...akkurat nå virker det helt greit for meg”,  
smiler Sabine prest.
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Prest i Henning og Ogndal, Arndis Ósk 
Hauksdóttir har gått inn i pensjonistenes rekker. 

Det betyr at Arndis flytter til sitt første hjemland, Is-
land. Menighetsrådene i Henning og Ogndal inviterte 
til sammenkomst for alle som ønsket å si takk for laget 
til Arndis. Stedet var Gildevangen i midten av 
september. Steinkjer Sentralkjøkken leverte gode 
snitter og bløtkake, og ogndalinger og henningbygg 
sto for underholdningen. 

Vi fikk alle mulighet til å være med på allsang, Tuva 
Svepstad sang «Har du fyr», Henning kyrkjekor sang 
«Båbu – song», Hannah Musum Hindberg med sang 
og piano «Make you feel my love» og «Colors of the 
wind», Bjørn Arve Moen og Kåre Sepstad sang «Slå 
ring», Kristina Roel Bosnes sang «I en natt». Ved 
pianokrakken akkompagnerte kantor Liv Marit Valle 
oss gjennom kvelden.

Arndis mottok gaver og fine taler, og 60 henningbygg 
og ogndalinger hadde en fin kveld med flott sang, god 
mat og god stemning. Takk til alle som bidro til at vi 
på kort varsel fikk til en slik fin kveld.  

TEKST: Marna Ramsøy
 FOTO: Kåre Svepstad

Avskjedsfest for Arndis

Arndis med gaver fra Ogndal og Henning sokneråd Steinkjer menighetsråd innbyr også i 2021 til 
Trettendagsfest 6. januar i menighetssalen i Steinkjer 
kirke. (Med forbehold om nye smittevernregler)

Arrangementet vil vare fra kl. 18.00 til 21.00

Det vil bli sang og musikk v/Vollan og 
Mannsangens veterankor. En andakt/ord for dagen 
blir holdt av biskop Herborg Oline Finnset. 

Se info i Steinkjer-Avisa.

Tradisjon tro vil det bli servert mat (koldtbord med 
julemat), og servering av kaffe og kaker følger på. Det 
blir også anledning til å prøve seg på 
trettendagsquiz.  

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

Påmelding til 
Stein Egil Krogstad, tlf: 997 36 128 eller
Lena Holmen, tlf: 419 30 142

Gratis inngang

VELKOMMEN

FOTO: Kirken

6. januarfesten 
Trekongersfesten
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Daniel Opdal (16):
Fra Beitstad. 
Elev ved Inderøy videregående skole. 
Spiller i bandet Nullvisjon. 
Kordirigent, organistvikar og kirketjener. 

Hva tror du på?
Jeg har ei kristen tro, som jeg ble introdusert for i 
barndommen. Det ligger stor kjærlighet i at Gud 
sendte Jesus til jorda.

Hvordan følte, skjønte, merket du at det var ei tru?
Den kom over tid, jeg vokste gradvis inn i den op-
plevelsen av å tro. Som guttunge var jeg med foreldr-
ene mine på mange møter. Jeg kjente at det var fint 
og riktig, og er glad for at foreldrene mine inkluderte 
meg i dette fellesskapet.

Hva betyr din tro i hverdagen?
Den representerer noe jeg kjenner gjør godt i meg 
selv. Den er ikke en konstant kraft, men jeg prøver 
å pleie og bevare trua. Trua er viktig både i tunge og 
gode dager. Det er fint å treffe andre ungdommer 
med samme livssyn. Together er et slikt forum hvor 
vi kan ha det trivelig sammen. Oppmøtet er godt, og 
jeg opplever at vi unge også liker å lese litt i Bibelen. 

Hva er ellers viktig i livet?
Familien min. Om trua ikke er like sterk hver eneste 
dag, så er jeg takknemlig for at familien min har tatt 
meg med inn, så og si. I dét fellesskapet treffer jeg 
også slektninger. 

Hva med alle jevnaldrende som ikke tror på Gud 
og Jesus?
Jeg har gode venner som ikke har ei bestemt tru. 

For meg går det helt fint, det er aldeles uproblema-
tisk. Det skulle bare mangle. Det hender vi 
diskuterer livssyn, det er også en del av livet. 

Du er musikkelev, finner du en sammenheng 
mellom tro og musikk?
Ja, der mener jeg kan være en kobling. Musikk med 
kristent budskap kan være mye fint. Trygve Skaug 
er blant dem jeg synes lager fine ting i så måte. Slik 
musikk kan bidra til at det gode i meg styrkes. Men 
mesteparten av musikken jeg spiller har ikke kristen 
innhold. I bandet Nullvisjon spiller vi for eksempel 
Hellbillies og annen populærmusikk. 

Dine viktigste verdier?
- Kjærligheten! Å være glad i folk. Å oppføre seg godt, 
hjelpe dem som trenger det. Jesus viste kjærlighet 
ved å gi til dem som hadde dårligst. Det ligger inspi-
rasjon i at han viste folk oppmerksomhet, og ikke var 
likegyldig. 

Tvil?
Tvilen kan dukke opp innimellom. Det kan skje ting 
i verden jeg ikke skjønner, eller det skjer at andre 
mennesker med sterk argumentasjon setter trua mi 
på prøve. Å møte ungdommer og venner i Together 
hjelper på i slike stunder. Fint er det også å be litt 
hver dag, og å dirigere koret i Stod. Også er det godt å 
vite at mamma og pappa tror på det samme som jeg. 

Hva med framtida di?
Framover har jeg ikke sett så langt ennå. Det gjelder 
på kortere sikt også. Det er fort gjort å bli fiksert på 
alt som skal skje om ei, to eller tre uker. Jeg prøver å 
være her og nå i alle hverdagene. Musikk i flere for-
mer er hva jeg driver med, og det er bra.

Tett på trua
TEKST OG FOTO: Jørn Haudemann-Andersen 

I Kirke & Samfunn forteller folk om sin tro. Den enkeltes forestilling omkring slikt blir ikke ofte 
belyst i mediene, selv om den for mange betyr mye. Har tro blitt et brysomt eller kanskje uviktig tema?
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Gullkonfirmanter 2020

1r.f.v.
Kjellfrid Floan, Rigmor Jønnum Grimnes, 
Aud Inderberg Olsen, Bjørg Olsen Aakre, 
Lillian Edvardsen Bjerkestrand, Solvor 
Bjørgan, Synnøve Modell Bjørnes, Anne 
Kristin Hovd.
2.r. 
Sveinung Rones,Tor Haugnes, Eldrunn 
Drogset Østeng, Eva Bratberg Kjelvik, To-
runn Bergsmo Stavrum, Trond Kvarving.
3.r.
Nils Skevik, Svein Aune,Kristian Kvern-
land, Roy Saugestad,Tor Gunnar Sandseter.
Foto: Elrun Drogset Østeng

BEITSTAD

1.r.f.v:Tine Jøhnk, Åshild Jakobsen Tosdal, 
Liv Ella Hofstad Omli, Sigrun Margrethe 
Aasen Sørli, Heidi Kristin Slettedal Thor-
gard, Elisabeth Wist Mortensen, Oddny 
Margrete Dahl.
2.r.f.v: Odd Gunnar Sjøvold, Åse Oline 
Høyem Damås, Kari Bragstad Skjelbre-
id, Asle Ramberg, Bård Helge Johansen, 
Aud Mary Barkhald, Hans Magnus Mittet, 
Torodd Østerås, Vigdis Østerås Stokke, 
Halldis Landstad Østerås, Inger Opheim, 
Kåre Tønne, Rolf Strugstad, Oddrun Elise 
Garberg Gundesen, Terje Braseth, 
Per Reidar Gjermstad.
3.r.f.v : Dag Erik Heggli, Kjell Ole Roel, Ivar 
Skjerve, Morten Jacobsen, Olav Grande.

MÆRE

STEINKJER

Foto: Geir Ness

1.r.f.v: sokneprest Sabine Kjølsvik og 
Anngjørg Austli.
2.r.f.v: anne Mortensen Ingvaldsen, Tove 
Lindgjerdet, Berit Johanne 
Storjord Aune, Bjørg Stokkedal, Heidi 
Garberg, Randi Gunn Tanem, Gunn 
Annbjørg Fornes Hammervold. Aud 
Skotvold Aas.Sonja Fjellhaug Borgan.
3.r.f.v: Unni Trana Okstad, Unni Aksnes 
Langfjord, Gerd Sund, Bente Bruun 
Vekseth, Karin Brovold, Kristin Juul, Anne 
Marit Sogge, Jon Arvid Sund, Anne Mette 
Hegdahl, Unni Ystad.
4.r.f.v Annar Thomsen, Birgit Sørhaug, 
Borgar Jønvik, Harald Aalberg, Jon Skjelvåg, 
Bebbe Dahl, Hugo Carlson.

 Steinkjer kirkes gullkonfirmanter var samlet i menighettsalen 
som menighetsrådets gjester. Innherredsodd sto på menyen,-
fulgt av kaffe og kaker. Bluesgitarist Jan Erik Moe overrasket  
med en blueskonsert, et populært innslag. 
Gullkonfirmantene koste seg med mimring og gjensynsglede.
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Gullkonfirmantene i Stod var invitert til gudstjeneste i For kirke søndag 18.10. Fantastisk fin høstdag laget en 
fin ramme rundt arrangementet. I kirka presenterte Sogneprest Anne Beate Leivann både årets konfirmanter 
- 9 stk, sammen med gullkonfirmantene. Ei trivelig stund i kirka der vi avsluttet med kaffe og kake. Resten av 
dagen ble arrangert på Hatlingsetra der vi ble servert rømmegrøt og pligg, kaffe og dessert. Vertskapet Grete, 
Lars og Otto underholdt med fin sang, musikk og historier fra Hatlingsetra. Knut Lagesen holdt tale med gode 
historier fra oppveksten i Stod; skole, lærere og fritidsaktiviteter. En hyggelig dag!    

1.r.f.v: Ellen Valøen Forfang, Ann Kristin 
Homnes Thomassen, Bodil Sørhøy, Åse 
Valøen Husby

2.r.f.v: Hanne Skatland Bratberg, Ann Mari 
Asprem Henning, Margaret Kjelvik Susegg, 
Jorid Skjevik Slettrød

3.r.f.v: Stål Klæbu, Odd Are Finstad, Knut 
Lagesen

Tekst og foto: Aud Ramberg

STOD

1.r.f.v: 
Asbjørn Vandsvik, Roar Ramberg, Per 
Stavrum

2.r.f.v:  Kjellrun Mollan Jensen, Laila 
Oppheim Amdahl, Marit Indgjerd Buhaug 
og Kjellrun Håven Mørch

BINDE

KVAM OG FØLLING
Foran fra venstre: Geir Ålberg, Kjell klok-
kerhaug, Stig Kvistad

Bak fra venstre: Prest Anne Beate Leivand, 
Magnhild Vesterdal, Gaute Rømo, Mag-
nar Johansen, Stig Bjørnes, Eva Bratberg, 
Rolfd Aalsaunet, Heidi Vekseth Kotte, 
Jarle Melhus, Roar Solli, Kjell Ribe

Foto: Vigdis Stigum

 

Søndag  25.oktober var 13 av konfirmantene fra 1970 samlet i Kvam kirke, sammen med årets 
konfirmanter. Det ble også tent lys til minne om fire som var gått bort. Etterpå var det middag og kaffe 
på Kvam Motel.
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Lørdag 22.august var det 50 og 60 års konfirmant feiring i Malm. Treffet startet med fotografering i kirka sammen 
med Frida Øyen som var fungerende prest for anledningen.Etter fotograferingen var vi samlet på Malm Hotell 
hvor det ble servert koldtbord. Hotellet hadde dekket et flott langbord, og etter at vi hadde gått til bords fikk alle 
2-3 minutter til å presentere seg. Noen var litt kort, mens andre frisket opp morsomme ting fra ungdommen. Un-
der måltidet var det anledning til å ta ordet og mimre til stor munterhet. Middagen varte fort et par timer før det 
ble sagt «Velbekomme» og det løste seg opp i mindre grupper for å minnes ting fra konfirmasjonstiden. Det ble 
en vellykket kveld for lattersalvene hjallet gjennom rommene stadig vekk. Lørdagkvelden ebbet ut rundt midnatt, 
noen overnattet på Hotellet mens andre overnattet privat. Søndag var det gudstjeneste kl.12. På grunn av kor-
onarestriksoner, ble det bare konfirmantene som måtte opp siden kirken ikke kunne ta i mot mer enn 40 personer.  
Gudstjenesten ble ledet av tilreisende prest Frida Sofie Øyen fra Inderøy. Etter gudstjenesten var det igjen samling 
på Hotellet til kaffe og kaker. En enstemmig forsamling uttrykte glede over at det ble feiring i det hele tatt, med så 
mye restriktsjoner pga. smittevern hensyn.

Fra venstre: 
Edith Lind Følstad, Terje Strøm, Edel Almli 
Lindstrøm, Turid Folden Holte og Karin 
Karlsen Vordahl

BINDE

1.r.f.v: Frida Sofie Øyen. Eli Kari Høihilder. 
Vigdis Paulsen. Gunn Kvernland

2.r.f.v: Viggo Lorvik.Erling Silderen. Inger 
Husby. Odd Erik Gipling.

3.r.f.v:  Karstein Ovesen. Rune Malmo. 
Kåre Asp

Tekst og foto: Erling Silderen

MALM
60 års konfirmanter 2020

1.r.f.v: 
Frida Sofie Øyen. Inger Vandsvik. Bjørg Løe. 
Randi Ellingsen Andersen. Anne Hansen.
2.r.f.v:   
Bente Landsem. Brit Lyngstad. Kjell Grande.
3.r.f.v: 
Ola Kristian Folladal. Ståle Lyng. Vidar 
Ramberg.
4.r.f.v: 
Gunnar Lorvik. Bjørn Eidem. Harald Aune. 
Robert Rein. Roger Holmquist.

MALM
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Sidan kyrkjene er stengt for ekstern utleige, blir det i år mindre konsertar enn 
det som bruker å vere i Steinkjer kyrkje. Sjekk facebooksida til Musikk i 
Steinkjer kirke for nærmare informasjon når det nærmar seg og eventuelle
endringar i tidspunkt. 

Torsdag 3. desember kl. 18.30:
Musikkandakt. Stål Westerhus skal synge 4 flotte klassiske sanger med 
kantor James Reed ved orgelet.  Det blir også 4 fellessanger/salmer, bønn og 
kort lesning fra Bibelen. Fri inngang med kollekt (VIPPS:122357) til Steinkjer 
menighet. 

Lørdag 5. desember kl. 12.00:
Orgelmeditasjon med Orgelklubben Maren Margrethe og kantor Kristin Eek

Onsdag 9. desember kl. 20.00:
«Nine lessons and carols» - anglikansk lysmesse med Steinkjer kammerkor, kan-
tor James Reed

Torsdag 10. desember kl. 18.30:
Musikkandakt. Hilde Waaseth Nicolaisen skal spille fløyte sammen med kantor 
James Reed ved orgelet. Det blir også 4 fellessanger/salmer, bønn og kort lesning 
fra Bibelen. Fri inngang med kollekt (VIPPS:122357) til Steinkjer menighet. 

Søndag 13. desember kl. 17.00:
Vi synger jula inn – her er opplegget ikkje klart enda, men det blir ein annleis 
versjon enn det vi bruker å ha.

Torsdag 17. desember:
Konsert med Steinkjer gospelkor 

Med forbehold om nye smittevernregler

Konsertar i Steinkjer kirke i advents - og juletida
FOTO: Anne Lein Kristiansen
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Å synge salmer er en viktig tradisjon i luthersk kris-
tendom. Intet annet kirkesamfunn har så sterk salme 
-tradisjon som det lutherske. Før reformasjonen sang 
ikke menigheten, kun presten. Og munkene sang 
Gregorianske sanger, men de var på latin. Luther mente 
at folket også skulle synge i gudstjenesten. Salmesan-
gen var menighetens svar på prekenen, menighetens 
offergave til Gud. Og det skulle menigheten gjøre på 
det språket de snakket og forstod, ikke på latin. Så 
Luther oversatte ikke bare bibelen til folkets språk, 
han skrev og oversatte mange salmer til det språket 
folk brukte i hverdagen. Og for å gjøre det lett å synge 
dem, brukte han melodier som allerede var kjent. 
Folkesanger og skillingsviser. Det man sang i kneipene 
og på vei hjem i gatene, når man ikke lenger var helt 
edru. Dem var det lett å synge. Disse kjente melodiene 
brukte Luther til å prise Gud i kirken!

Og det er denne tradisjonen Landstad la opp til. Det 
fantes salmebøker i Norge også før Landstads tid. 
Men disse salmene var på dansk. Dansk var kirkens og 
øvrighetens språk – de dannedes språk. Nå ville Land-
stad, en engasjert menighetsprest, lage en salmebok 
på norsk, folkets eget språk. Og da gjorde han akkurat 
som Luther: Han brukte kjente melodier, gjerne nor-
ske folketoner, og skrev tekst til dem.

Eller han brukte danske og svenske salmer som allere-
de var kjent, og oversatte teksten til norsk. Slik ble det 
enklere å synge, folk skjønte plutselig hva de sang, og 
de fikk lov til å prise Gud på den måten de snakket på. 
Landstad bedrev reformasjon på norsk! 

Ikke alle likte det. For noen var det norske språket alt 
for grovt og udannet. For stygt til å bruke i kirken. 
Man skulle ikke komme til Guds hus slik som man 
var, og snakke og synge til Gud på den måten man 
gjorde til daglig. Så det Landstad gjorde var også en 
revolusjon! Folk opplevde: Jeg får komme til Gud som 
det menneske jeg er, med meg selv, med språket mitt, 
med følelsene og væremåten min. 

Kongen godkjente Landstads salmebok til bruk i 
Norges kirker, men det var de enkelte menighetene 
som skulle vedta om de ville bruke den i sine kirk-
er. Det ble avstemning i lokalmenighetene. Og før 
avstemningen var det hissige diskusjoner. Slik bidro 
denne salmeboken altså til demokratiseringen av 
kirken. Og de to som var først ute med å stemme for 
Landstads salmebok, det var Steinkjer menighet og 
Egge menighet, samtidig som to menigheter i Oslo. 
Det kan vi meget gjerne være stolte av! 

TEKST: Sabine Kjølsvik, sogneprest i Steinkjer  FOTO: Per Ivar Nicolaisen

1. oktober var det salmekveld i Steinkjer kirke. Grunnen til det var at det var ganske 
nøyaktig 150 år siden M. B. Landstad ga ut sin første salmebok. Vi var så heldige at 
Steinkjer Gospelkor og Steinkjer Mannssangforening sang både for oss og med oss. 
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Kirken var en meget vesentlig del av denne utviklin-
gen, for den rommet hele nasjonen, bar kulturen på 
sine skuldre og talte til menneskets ånd og hjerte. 
Landstad brukte det norske bokmålet, mens Elias 
Blix etterpå skrev sin salmebok på nynorsk. I dag er 
begge to smeltet sammen i Norsk Salmebok. 

Senere har vi fått flere nye utgaver av vår norske 
salmebok. Den siste utgaven, den vi bruker i gudstje-
nestene i dag, kom ut i 2013. Og da har man bygget 
på Luthers og Landstads tradisjon. Vi har tatt inn 
flere salmer på folkespråket – også på alle tre samiske 
skriftspråk samt kvensk. Noen utenlandske språk er 
også representert. For det er fortsatt viktig – at vi kan 
synge for Gud på vårt eget hjertespråk, og komme til 
Ham slik som vi er.

I Steinkjer var man så ivrig at man allerede i mars 1870 
vedtok å innføre Landstads salmebok – tre måneder 
før den endelige boken kom ut. Steinkjer var et helt 
nytt sokneprestembete, så kanskje var det grunnen til 
at man så fremover og var lysten på noe nytt. Vi hadde 
ingen gammel tradisjon som bremset nye tanker. Egge 
var altså også med på leken. Der hadde man attpåtil 
bygd ny kirke. Så 150-årsjubileet for kirken faller sam-
men med 150-årsjubileet for Landstads salmebok.
Landstads salmebok kom ut midt i nasjonsbyggingen 
i Norge, og det er ikke tilfeldig. 

Da århundret startet, var Norge en del av Danmark 
og norsk språk og kultur eksisterte kun innenfor 
hjemmets vegger. Da århundret ble avsluttet, var 
Norge en demokratisk og selvstendig nasjon med 
egne lover og både nynorsk og bokmål. 

Bilde: Leder i Steinkjer Menighetsråd, Stein  Egil  
Grande Krogstad og kirkeverge Oddleiv Gulstad 
med gaven, maleriet av gamle Steinkjer kirke

Gave kirkebildet
Nå skal den gamle steinkjer kirke få sin plass  i 
Weidemannkatedralen.

Eieren av maleriet, steinkjerbyggen Gunnar Dahl, 
har gitt det i gave til Steinkjer Menighetsråd.  
Maleriet viser Steinkjers andre kirke, den første 
brant i 1900, og denne vakre kirka ble bombet av 
nazistene  21. april 1940.  
“En spesiell og fin gave som vi skal ta vare på”.
Det sier lederen i Steinkjer Menighetsråd, Stein  
Egil Grande Krogstad. Menighetsrådet har fått et 
maleri av byens gamle kirke, gitt av steinkjerbyggen 
Gunnar Dahl.
- Vi skal finne en plass til maleriet av kirken, som 
mange steinkjerbygger ennå husker. Det var et 
vakkert kirkebygg som lå her på torget, der
Weidemannkatedralen står. Kirka ble bombet i 
april 1940.

TEKST OG FOTO: Aud Larsen Haug
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Konfirmanter 2020
BEITSTAD

FOR FØLLING

MÆRE

På gulvet: Alexandra Berntsen, Ann Jeanette Saugestad 
Krutå, Mina Hofstad og Sunniva Ramberg
1.r.f.v: Emma Louise Holm Kristensen, Hanne Vang 
Hervik, Veronika Spjøtvold Stene, Sebastian Barkhald 
Borg, Sandra Emilie Ryggvik, Maren Ronderstvedt og 
Rebekka Viken Moe.
2.r.f.v: Sokneprest Tine Jøhnk, Mikael Christoffer Læret- 
Martinsen, Matias Bragstad, Elias Opheim-
Hirkjølen, Aksel Østerås, Ravn Mathias Svendsen 
Kaldal, Jonas Gundersen Skjevik, Pia Emilie Kvam 
Johansen og Gina Olderen Braset.
3.r.f.v: Marcus Brattås Austad, Jonas Johnsen Tanem, 
Isak Melgård, Henrik Austmo Fosså, Yrjan Reselli 
Halseth, Oskar Nordseth og Martinus Sortland
4.r.f.v: Anton Martin Solberg, Odin Valstad, Ivan 
Andreas Sellin, Sander Risholt Kallmyr, Martin Moe 
Krøke, Kristian Mittet, Thomas Rønning og Erik Grande

1.r.f.v: Anniken Torp Hynne, Mathias Følling Røyseng, 
Inger Helene Amb.
2.r.f.h: Sindre Nesjø Svenning, Nicklas Lægran Karlsson, 
Tor Helmer Markanes, Marcus Nicolai I
nderberg-Susegg. Bakerst: Prest Anne Beate Leivann

1.r.f.v: Rino Guldvik, Nicolai Jenssen Rønne, Hermod 
Aleksander Hatling.
2.r.f.v: Erling Andreas Innbryn, John- Marius 
Hunnestad Frydeblad, Isac Nordtug Pettersen.
Bak: Prest Anne Beate Leivann

1.r.f.v: Sofie Gipling, Silje Engan, Ingrid Margrethe 
Kvernmo.
2.r.f.v: Diakon Siv Hilde Bulling, Åse Helene 
Kolstad Karlsen, Ida Marie Reppe Skjeflo, Gina 
Linnea Tangen Bakken, Ida Oline Kjelås, Viggo 
Fjerstad, Prest Harald Nordtug Tveit.
3.r.f.v: Malin Høiberg Benan, Julie Gunvor Benum, 
Ane Bartnes, Ida Velde, Siri Solhøi.
4.r.f.v: Karl Haugen Kleppa, Marius Asbjørn Laberg 
Bilstad, Cristoffer Haukås, Magnus Stamnes, Lukas 
Hatlinghus, Mathias Mæhlumsveen.
5.r.f.v: Albert Sprauten, Markus Bratberg, Sondre 
Lian Schei, Alexander Løfblad, Odin Kvam
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1.r.f.v: Lene Andrea Guin, Emilie-Nathalie Thorsø 
Tønne, Frida Bjørnes. 2.r.f.v: Espen Vesterdal, Sivert 
Linmo Vesterdal, Inger Eirin Haugan, Stine Sivertsen 
Øksnes. Bakerst: Prest Anne Beate Leivann

FOLLAFOSS

HENNING

MALM

SKEI

1.r.f.v:  Mathea Augusta Sagen Lindstrøm, Sara Alette 
Aarstad Haugan, Ane Melhus,
2.r.f.v: Erle Lorentzen, Ida Loise Sæther Feragen, 
Victoria Heimdal, Hedda Widegren, Rikke Lorentzen
3.r.f.v: Sivert Derås-Selen, Gjermund Blekastad Haugen, 
Joakim Årbogen,  Gabriel Bjørgan Vikan, Petter Aas 
Jansson,  Prestevikar Lise Marit Hansen
 
Ikke med på bildet: Mari Thompson-Kvernland, Viktor 
Ekman, Mia Linnea Andersson

KVAM
1.r.f.v: Leonora Wekre, Celine Kolstad, Andrea 
Hallås, Maren Holum
2.r.f.v: Margrethe Røliaunet, Erle Birgitte Moen, 
Emma Elise Hammer
3.r.f.v: Sigurd Opheim, Elias Sørli, Jonah Pettersen 
Forbord, Jonas Tibor Bjerkem
4.r.f.v: Bastian Elnan Aurstad, Iver Alexander Ryan, 
Normann Fjær, Oleander Austmo, Sigurd Sjøli

1.r.f.v: Nathalie Dahl Smevik, Ingrid Rennan, Tuva 
Rones Pettersen 2.r.f.v: Brage Aufles Fossan, Anders 
Strugstad Køhl, John Christoffer Roel Bosnes

Forran: Oliver Heimdal, fra venstre: Lisa Årbogen 
Vandsvik, Line Therese Røset Folden, Bak: Nicolai Nyvold  
Dolmseth

Foto: Fotosupport
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EGGE

STEINKJER
Navnene i alfabetisk rekkefølge:
Agnes Kristiansen Tessem, Ariel 
Andersen Thune, Beatrice Holm, 
Brage Sandnes, Christina Malmo 
Eriksen, Christoffer Mørch 
Kolstad, Daniel Settnøy, David 
Ertsås Perez, Elias Belbo Lagestad, 
Elias Guttorm Hammer, Elise 
Marie Fiksdal Wiseth, Ella Ulrika 
Friedl, Esten Aune Eliassen, 
Hanna Helland Fledsberg, Hanna 
Kristin Rosenvinge, Hannah 
Kristine Loeng Jullumstrø, 
Henrik Mo, Henrik Steinmo 
Farbu, Hermine Kvarving 
Krogstad, Isa Hildrum, Isak Hagen 
Aalberg, Jesper Holberg Holstad, 
Jette Marie Nilsen Røstad, Johanne Stensaas Børøsund, Johannes Natland, Kristoffer Bjørgan, Kristoffer 
Roma Myrslo, Kristoffer Skotvold Stigum, Leyu Haymanot Assfa, Linus Stav Lyngseth, Lukas Besseberg 
Davidsen, Maja Finstad, Mari Høstland, Martine Haltbrekken Kjelås, Mathias Gynnild Nordvik, Mathilde 
Thane Hoseth, Melissa Mortensen, Mikkel Ryan Nyborg, Milla Jonssen Eriksen, Miriam Drager Rennan, 
Niklas Drager Kolstad, Nila Nerli Hatling, Oda Richstad Holmen, Ola Gystad, Oliver Hagnes Brandtzæg, 
Oliver Rennemo Olsen, Preben Malmo Eriksen, Rakel Haltbrekken, Rakel Vist, Ranvi Elisabeth Overrein, 
Rizban Abraham Sium, Robin Albertsen, Ruben Hegstad Aassved, Sanna Vinje Malvik, Sara Haugseth 
Skogli, Sigrid Rantvedt, Sondre Halmøy Melting, Tea Westvik Bartnes, Thea Lien Herstad, Theo Andre G. 
Halvorsen-Ringseth, Tonje Guin Forr, Vetle Gotvasli Tafjord, Vida Olive Sakshaug-Rønning, Vilde Fossli, 
Ylva Sivertsen Stavrum

Navnene i alfabetisk rekkefølge: 
Andreas Setten, Astri Bratberg, 
Benjamin Smalås, Chanita Brat-
berg Mohrsen, Eline Lundereng 
Saugestad, Emil Henning Tettli, 
Emil Sæheim Fossvik, Emmet 
Helmersen, Erik Halse Tørring, 
Fredrik Hveding Trana, Fredrik 
Myre Belsaas, Henrik Myrslo 
Mæhre, Idar Bjørdal, Jonathan 
Smalås, Julie Svenning Sakshaug, 
Kaja Bratberg, Lea Saxhaug Lor-
vik, Lotte Hjelde, Maja Furunes, 
Maria Haugskott Dahl, Matil-
de Tømmerdal Tangstad, Nanna 
Kristine Blikfeldt, Nathalie Nyeng
Ola Andre Langlid Hellem, Oliver Thorsen Aalberg, Olivia Dyrstad, Simen Sørlie, Siren Asp, Sondre 
Inderdal, Stian Hestmo, Thea Linnea Holum, Tuva Høydal Langfjord, Vegard Sund, Vetle Strøm, 
Waldemar Baustad-Dahle, Ømjer Austheim Asp
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Søndag 27.september skulle det være høst-
takkefest i For kirke. 2- og 4-åringene var 
invitert til å motta kirkeboka. Da sokneprest 
Anne Beate kom på jobb den morgenen, som 
førstemann, ble hun møtt av et skremmende 
syn. Det hadde vært branntilløp i inntakss-
kapet om natta. Koblinga hadde brent av, så 
branntilløpet slokket seg selv. Takk og lov! 
Men det var et stort svart merke i gjerdet, 
som vitne om hvor galt det faktisk kunne 
gått. Det var påmeldt 40 personer til gudstje-
nesten, og kirka var ikke mulig å bruke. 

TEKST OG FOTO: Wenke Aasenhuus

Ufrivillig friluftsgudstjeneste i For Kirke

Gode råd var dyre, men det var heldigvis fint vær denne dagen. Derfor ble det raskt 
bestemt å flytte ut på kirkegården.  Medlemmer i Friske Viljer 4H hadde sørget for å skaf-
fe pynt av markens grøde. Dette ble pent dandert rundt en stubbe ute. Det ble et fargerikt 
og flott syn. Anne Beate ledet gudstjenesten, med noe kortere program enn planlagt. 
Men det ble ei veldig trivelig stund allikevel. Menighetspedagog Monika fortalte om den 
bortkomne sau. Organist Lars byttet ut orgel med trekkspill, og bidro blant annet til at 
store og små fikk musikk til Krøllesangen og Bæ bæ lille lam. 2-og 4-åringene dro glade 
og fornøyde hjem med hver sin sin bok og ballong i hånda.

Takk for at brannen ikke fikk utviklet seg. Takk for at det går an å være spontan. Takk til 
alle små og store som bidro til at det ble ei trivelig stund på kirkegården på For.

Branntilløp i 
inntaksskapet ved 
For kirke

Det ble arbeidet ut fra et føre-var-prinsipp. 

En ønsket ikke å ta sjanser med folks helse. Mange 
har stilt opp ekstra som kirkeverter med ansvar 
for å skrive deltakerlister i tilfelle det skulle oppstå 
smittetilfeller.

Som prost vil jeg gjerne takke for denne flotte inn-
satsen. Det gjør meg stolt over å arbeide i denne 
sammenhengen.  Samtidig forstår jeg at dette har 
vært utfordrende for mange – brudepar som 
valgte å utsette bryllupet for å kunne få ha med seg 
flere gjester i framtida, familier som ikke fikk ha 
med seg så mange de ønsket i gravferden til et kjært 
familiemedlem, gudstjenestedeltakere som ikke 
kom inn i sin egen kirke, fordi det var fullt. Mitt 
inntrykk er at de fleste har forstått at disse tiltakene 
var nødvendige, og så ser vi fram til den dagen da 
ting blir litt mer normale igjen.

Da coronanedstengningen kom i mars, ble jeg av 
andre grunner satt ut av spill og var sykemeldt en 
lang periode. Men da jeg kom tilbake, ble jeg 
imponert over innsatsen fra både ansatte og
frivillige i kirken. Det var blitt produsert en stor 
mengde nettbaserte gudstjenester og trosop-
plæringstiltak, drive-in-gudstjeneste osv. Det var 
mye flott kreativ virksomhet, godt hjulpet av tekn-
iske løsninger som fikk alt dette ut til folk i prosti-
et. En tydelig tilbakemelding var at det var fint å få 
program fra egen kirke. Og så i høst ble det gjen-
nomført et utall av konfirmasjonsgudstjenester for 
at flest mulig skulle få være med. 

Samtidig ble det satt i gang et omfattende arbeid 
med smitteverntiltak, med gode innspill fra 
kirken lokalt og godt ledet av de lokale kirkevergene 
og deres ansatte. Etter hvert kom vi i gang igjen med 
gudstjenester og kunne tillate flere i gravferdene.  

av: Prost Gustav Danielsen

Takk for coronainnsatsen
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KYRKJEÅRET
Kyrkjeåret har ein særeigen rytme som blir gjen-
tatt kvart år. Denne rytmen lever i gudsteneste-
livet, gjennom tekstlesningar, musikk, salmar og 
liturgiske fargar. Bibeltekstane til kyrkjeåret er 
henta både frå Det gamle og Det nye testament-
et, og er sett saman i ein tre-årig syklus. Sentralt 
i kyrkjeåret står dei tre store festane, jul, påske og 
pinse. Påske og pinse er høgtider knytta til gam-
le jordbruksfestar, og dei held seg til månefasen. 
Påskedag er alltid første søndag etter første full-
måne etter vårjamndøgn. 

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.

KRISTI HIMMELFART
Kristi himmelfart, eller helgetorsdag, blir feira 
førti dagar etter påske. Dagen vart  innført på 
300-talet. Kristi himmelfart er eit vendepunkt i 
forteljinga om Jesus som Guds son. Dagen mark-
erer avslutninga av Jesus sitt liv på jorda, og start-
en på historia om fellesskapet av truanda kristne 
i kyrkja. 

PINSA - KYRKJAS FØDSELSDAG
Pinsa er festen som markerer at Den heilage ande 
vart sendt til disiplene. I bibelen blir det fortalt 
om disiplane som var samla pinsedag for å feire 
jødisk pinse. Den heilage ande kjem over dei, og 
dei blir i stand til å forstå og snakke alle moglege 
språk. Deretter går dei ut i verda og forkynner 
bodskapen om Jesus Kristus. Dei første kyrkje-
lydane har sitt utspring i det som skjedde pinse-
dag, og derfor blir pinsedagen også kalla kyrkjas 
fødselsdag. Ordet pinse kjem av det greske ord 
pentecoste, som betyr den femtiande, og pinsa 
blir feira 50 dagar etter påske. 

TREEINIGHETSTIDA
Kyrkeårets lengste periode varer frå pinse, 
gjennom heile sommaren og hausten, fram til 
advent. Denne tida startar med treeiningssøndag, 
som er den første søndagen etter pinse. Søndagane 
vidare blir nummerert etter treeiningssøndag. 
Tematisk handlar denne kyrkjeårstida om kva det 
er å leve eit kristent liv. Treeiningstida er ei tid 
for fordjuping, andeleg vekst og mogning. Tida 
gir også rom for nasjonale og lokale merkedager 
og naturens gang. I denne tida feirar ein Olsok, 
Mikkelsmess, Hausttakkefest/ Skaparverkets dag, 
Bots- og bønedag og Allehelgensdag. Kyrkjeårets 
siste søndag er Domssøndag/ Kristi kongedag 
som rettar blikket mot æva. Treeinighetstida har 
stort sett grønn liturgisk farge, med unntak av 
nokre søndagar.

KYRKJEÅRET – KRISTI HIMMELFARTSDAG – 
PINSE - TREEININGSTIDA

TEKST: Kristin Eek, kantor i Steinkjer og Egge
 FOTO: Bo Mathisen

I forrige nummer av «Kirke og Samfunn» stod det om kyrkjeåret frå faste til påske. I denne 
artikkelen er tida frå Kristi himmelfartsdag, via Pinse og gjennom den lange treeiningstida tema. 
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Allehelgensdag, første søndag i november ein 
viktig minnedag. Det er vanlig å tenne lys og ha 
minnegudstjenester denne dagen. Liturgisk farge 
er festfargen kvit, som er håpets og oppstodas 
farge.

Dersom du vil lese meir om dette finst det mykje 
stoff på følgande nettsider: www.kirken.no

https://www.norskhymnologiskforening.no/res-
surs/salmeverktoyet/ 

I treeiningstida er det nokre dagar som treng litt 
særskilt omtale: St. Hans eller Jonsok som er 
fødselsdagen til Døyparen Johannes og alltid er 
på 24. juni.

Aposteldagen til minne om disiplane Peter og 
Paulus, som i følge tradisjonen vart avretta i Roma 
29. juni 64. Dagen blir feira 6. søndag i treeinings-
tida og den liturgiske fargen er raud. 

Olsok er minnedagen for Olav den heilage, som 
døydde på Stiklestad 29. juli 1030. Liturgisk farge 
er raud. 

Mikkelsmess 29. september, er feiringa av 
erkeengelen Mikael, og alle englane. Frå gammalt 
av var dette ein av dei største festdagane i året. 

Bots- og bønedag som er siste søndag i oktober, 
er ein dag kor vi vender oss til Jesus og bekjenner 
synder (bot) og bed til han (bøn). Liturgisk farge 
er botsfargen lilla.

Reformasjonsdagen, 31. oktober, er til minne om 
dagen da Martin Luther slo opp dei 95 tesene på 
kyrkjedøra i Wittenberg, med kritikk av avlat-
spraksisen i den katolske kyrkja. Det skjedde 31. 
oktober 1517. Dagen markerer startpunktet for 
den lutherske reformasjonen.

Døgnvakt

464 15 003

Vi hjelper deg med alt innen 
gravferd og gravstein

Ølvegata 22, 7715 Steinkjer
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vårsommer

høst vinter

Lysmesse (en søndag i adventstiden)
Luciadagen (13. desember)
Kyndelsmesse (2. februar)
Samefolkets dag (6. februar)
1. mai (Arbeidets dag)
17. mai (Nasjonaldagen)
Sankthansdagen/Jonsok (24. juni)
Mikkelsmesse (29. september)
Reformasjonsdagen (31. oktober)
Høsttakkefest (gjerne en søndag i september)
Skaperverkets dag (gjerne på en søndag i treenighetstiden) og 

andre temadager (se Tekstboken) som menigheten bestemmer

MERKEDAGER OG TEMADAGER:

Liturgisk farge på spesieLLe dager
Hvitt: Maria budskapsdag, Sankthans (Jonsok), 
Mikkelsmesse, Allehelgensdag, andre helgendager
Rødt: Stefanusdagen (2. juledag), Aposteldagen 
(6. søndag i treenighetstiden), Olavsdagen (Olsok), 
andre martyrdager
Fiolett: Bots- og bønnedag
Grønt: Høsttakkefest, Skaperverkets dag
Grønt eller kirkeårstidens farge: 1. mai, 17. mai, 
Samefolkets dag (6. februar)

Dåp: hvitt eller kirkeårstidens farge
Konfirmasjon: rødt, hvitt eller kirkeårstidens farge
Vigsel: hvitt
Gravferd, skriftemål og sørgegudstjenester: fiolett

Liturgisk farge ved kirkeLige handLinger 
utenom hovedgudstjenesten

er fargen for Kristus-høytidene, for renhet, fest og glede. 
er fargen for forberedelse, bot og sorg. 
er fargen for Ånden og kirken, blod, ild og martyrium. 
er fargen for vekst og livskraft.

HviTT eLLeR gyLLeNT

FiOLeTT
Rød

gRøNN

DE liTuRGisKE fARGEnE:

KiRKEåRET

Trekanten er symbol for den treenige gud.
Sirkelen uttrykker evighetssiden ved treenigheten.

symboLet i midten av kirkeårshjuLet
For kirkeårets dager med dato for inneværende år, se: 
www.kirken.no

Copyright © iKO-Forlaget, Oslo 2012 | Formgiving: grete Haukelid | Trykk: Merkur-Trykk AS | www.iko-forlaget.no                                                                                          Best.nr. P742

KIRKEÅRET

«Kirkeåret», formgiving: Grete Haukelid, copyright © IKO-Forlaget, Oslo 2012
22



t

MÆRE 2021
TEKST OG FOTO: Anne Lein Kristiansen 

I 2021 er det tusen år siden det brutale 
overfallet på Mære, der Olve på Egge, 
høvdingene sin leder i Trøndelag, ble 
drept av kong Olav Haraldsson. 

På våren i 1021 var det stelt i stand til blot på Mære, 
som var en norrøn skikk som kongen ikke tolererte 
i sitt kristne kongedømme. At storbøndene på Inn-
herred fremdeles blotet på Mære, ble sett på som et 
religiøst og maktpolitisk opprør som Olav Haraldsson 
like svært dårlig. 

Kongen fikk nyss i at det skulle holdes et vårblot og 
samler en hær med 300 menn og 5 båter som seilte 
inn Beitstadfjorden, opp Straumen og inn Børgin. De 
ankom Mære midt på natten og slo ring om husene og 
drepte Olve og de andre storbøndene inne på tunet. 
Olve ble drept fordi han var en hedning, men også for-
di han var en av kongens mektigste politiske 
motstandere. Som straff for de hedenske handlingene 
ble det bygd en trekirke på Mæreshaugen. 

Overfallet på Mære var et brutalt oppgjør med nor-
røn religion og regional høvdingmakt. Hendelsen på 
Mære vakte stor harme på Innherred og var opptakten 
til Slaget på Stiklestad ni år senere, som igjen var med 
å forandre Norge og legge grunnlaget for det kristne, 
moderne Norge vi ser i dag. 

Mellom 1150 og 1200 ble det bygd ei middelalder-
steinkirke utenpå den lille trekirka og under reformas-
jonen og utover 1600 tallet ble det gjort store endringer. 
Kirka har inventar fra middelalderen med Mære-
madonnaen fra 1245, Kristus-krusifiks fra 1200-tallet 
og de groteske maskene på taksperrene. Hvilken 
historie kan disse fortelle? 

Ved utgravinger i 1966-67 ble det funnet Gullgubber, 
små biter av gull med et kjærestepar, muligens guder, i 
hullene etter stolpekirken. Hvorfor ble de plassert der? 
Den altfor store prekestolhimlingen fra 1630-årene ble 
opprinnelig laget til Nidarosdomen. Hvordan kom den 
dit, og hvordan har kirkerommet endret seg igjennom 
alle disse årene? Hva er nytt og hva henger igjen fra det 
gamle? I området rundt Mære finner vi rester etter gamle 
kalkovner og noen av de største gravhaugene i landet. 
Hvorfor ble Mære et maktsenter og hadde en så sentral 
plass for gudedyrking? 

I løpet av jubileumsåret 2021 skal historien til Mære 
formidles igjennom en rekke utstillinger, foredrag og 
arrangement og først ute var Vrimleseminar i Mære 
Kyrkje 29. oktober. 

Åtte forskere fra seks kunnskapsinstitusjoner i 
Trøndelag (Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet NTNU, Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
AS, Trøndelag fylkeskommune, Nidaros domkirkes 
restaureringsarbeider og Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab) har nå gått sammen for å belyse 
ulike sider ved historien til Mære kyrkje, for å kunne gi 
oss ny kunnskap og forståelse for kristningsprosessen 
og Mære som et maktsenter og religiøst sted igjennom 
1000 år. I løpet av kvelden fikk vi presentasjoner fra 
Bodil Østerås, Øystein Ekroll, Lars Forseth, Helle Van-
gen Stuedal, Margrethe Stang, Merete Røskaft og Geir 
Grønnesby, der hver fortalte om sine spennende 
prosjekter.  Alt forskningsmaterialet skal samles i en bok 
om Mære og presenteres igjennom hele jubileumsåret. 

Dette prosjektet vil være et viktig faglig bidrag fram 
mot Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. 

Historien til Mære fortelles i Heimskringla / Kongesagaer om «Olav den helliges Saga» (1015-1030) av Snorre Sturlason 23



Det er en sterk tradisjon for dåp i Norge, og det har 
siden mai/juni vært mange dåp, både i gudstjenester 
og egne dåpsgudstjenester. Det har vært ekstra mange 
dåpsgudstjenester, da det er blitt tatt hensyn til smit-
tevern, og da spesielt med antall personer som kan 
delta.

Dåp av ungdom og voksne er noe vi møter hvert år. 
Som 14-15 åring (og dere som er yngre) må du ha 
foresattes samtykke, så valget må du ta sammen med 
dine foresatte.

I mange situasjoner er det nettopp det foreldrene. 
dine har gjort tidligere, de har avventet med dåp, slik 
at du har fått bestemme selv om du vil døpes 

Andre grunner kan være at dere har hatt en annen 
religiøs tilknytning, eller kanskje ble det ikke tid til 
dåp da dere var små. Og uansett grunn, så er du like 
velkommen.

Dåpen gjør at vi kommer inn i et felleskap som bære 
av troen på en kjærlig Gud, som sier «kom» til hver 
og en av oss. Guds nåde og kjærlighet tegnes over vår 
kropp under dåpen (Nåde er :  Guds umiddelbare 
inngrep, hjelp og gave). 

DÅP
TEKST: Marte Cicilie Mæhre - stolt kateket i Steinkjer og Egge

 FOTO: Bo Mathisen og privat

Dåp er ikke avhengig av alder, men av at du velger å være en del av den kristne kirke. Alle 
mennesker er velkommen til å søke dåp i Den norske kirke, og for mange er dette viktig for å kjenne 
tilhørighet, enten som barn eller som voksen.

Dåp av konfirmanter

La meg få dele en fin stund med dere, fra dåpen til en 
konfirmant. For å bli konfirmert til våren, må man 
være døpt, og det blir gjort i løpet av høsten før. I år 
satte vi opp 15.oktober og 25.oktober som dåpsda-
toer. Vi vil sette opp 2 datoer i oppstarten av hvert 
konfirmantår framover også.
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På bilde på forrige side blir Kyle Alessandro Helgesen 
Villalobos døpt av sokneprest Harald Nordtug Tveit. 
Dåpsfølget hadde selv vært med å ta ut salmer til 
seremonien, og kantor James Reed spilte, og gjestene 
sang med.   
                                                                                                                                                                        
Det å få være med på dåp av ungdommer, det er en 
ekstra hyggelig ting i løpet av konfirmantåret. 
Seremonien ble nær, personlig, og hadde en god 
atmosfære. Harald har i forkant hatt en dåpssamtale 
med både Kyle og foreldre, og tilpasset prekenen slik 
at det passet til konfirmanten. 

Undertegnende måtte stadig vekk tørke vekk en tåre, 
da  gode ord og dåpsseremonien var rørende.

Da kan du gå inn på vår nettside: 
http://www.steinkjer.kirken.no og trykk 
deg  inn på dåp. Der kan du sende 
dåpspåmelding. Eller du kan ringe oss 
på 74145700 for veiledning og spørsmål.

Ønsker du å bli døpt som voksen? 

Dåpsbarnet er Celine Shakeri Lie. Datter til 
Hanieh Shakeri og Marius Lie. På bildet er 
Sokneprest Tine Jøhnk, fadderne Ali Shakeri og 
Marianne Lie Moen, samt søskenbarna Julia og 
Synne.

Dåp i Mære Kyrkje

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 873611

Blomsterfondene
Henning  blomsterfond
4202 05 10948

Kvam blomsterfond
4410 32 79485

Malm blomsterfond
4410 08 21211

Mære blomsterfond
4410 36 99220

Skei blomsterfond
4410 33 52093

Steinkjer blomsterfond
4410 33 93172

Stod blomsterfond
4410 35 31788

I sommer ble det lyst ut ledige stillinger som sokne-
prest i Verran/Beitstad og i Egge. Dessverre kom det 
bare en søker – til Egge, men da det kom til stykket 
takket vedkommende nei til stillingen. Det er stor 
mangel på prester for tiden, så dette var ikke veldig 
overraskende, samtidig som vi hver gang vi lyser ut, 
håper at denne gangen må det komme noen.

Inntil videre avhjelpes de praktiske oppgavene med 
pensjonister og andre gode vikarer, så det meste av 
gudstjenester m.m. vil bli gjennomført, men vi 
mangler den faste presten som er en del av lokalsam-
funnet og lever med i menighetens liv. Vi håper det 
går bedre ved neste gangs utlysning.

Ingen nye prester

TEKST: Prost Gustav Danielsen
 FOTO Beitstad kirke: Per Ivar Nicolaisen
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Her er sjarmøren Oliver i ferd med 
å gå heim med vogna full av roser 
etter at han ble døpt i Følling kirke.

På grunn av korona ble dåpen utsatt 
og utsatt, men nylig var dagen kom-
met da Oliver på ni måneder skulle 
døpes.
- Vi hadde fleipet med at kanskje 
kunne han gå opp kirkegulvet selv 
- så stor som han var. Ja, for Oliver 
gikk ganske bra når han holdt seg 
fast i vogna si, forteller Martin Mox-
ness. Han er pappa til Oliver som ble 
født 4. januar.

Presten var helt med
Da presten kom på besøk til mam-
ma, pappa og lille Oliver, sa de til 
Anne Beate Levann, som er sokne-
prest for kirkene i Stod, Følling og 
Kvam, at de hadde fleipet med at 
Oliver kanskje kunne gå opp 
kirkegulvet selv.
- Presten var helt med. "Ta med 
vogna, så ser vi hvordan det går", sa 
hun - forteller Martin. 

Rørende og sjarmerende
Uten at noen av dåpsgjestene eller 
noen av de andre som var i kirka den 
søndagen visste noe, ble den store 
kirkedøra åpnet da gudstjenesten 
startet. Der kom lille Oliver på ni 
måneder gående opp kirkegulvet - 

 - Han både sto og satt litt i armene 
våre. Oliver syntes det hele var spen-
nende, han. På forhånd hadde prest-
en sagt at de døper i alle positurer, så 
det var greit. 
- Hva med gaver? Fikk han leker han 
kunne leke med på dåpsdagen - i ste-
det for tradisjonelle dåpsgaver?

Spiste sodd av skjea han fikk
- Han fikk sko og klær, ting han had-
de bruk for - og som vi hadde ønsket 
oss. Men han fikk også tradisjonelle 
gaver som smykke og sølvskje. Han 
fikk ei fin sølvskje som han selv 
spiste sodd av på dåpsdagen sin.
I likhet med mange andre i dag, 
ønsker ikke Olivers foreldre at han 
skal avbildes på sosiale medier eller 
andre medier. Derfor er det bare 
dette ene bildet i saken.

TEKST: Trine Binde Bratberg 
FOTO: Håvard Inderberg

FERDIG DØPT: Oliver på vei ut av kirka etter at han ble døpt

Oliver (9 måneder) gikk selv til dåpen

såvidt støttet av vogna si. Litt bred-
spent med et minst like bredt smil så 
han ut som han gledet seg til å bli 
døpt. Smilende og målbevisst gikk 
han mot den fine døpefonten fremst 
i kirka. Ved siden av han gikk mam-
ma og pappa - som bar den store, 
flotte dåpskanna. Bak dem alle tre 
gikk presten. 

Passet best med dress
Oliver hadde på seg dress på dåps-
dagen. Akkurat en sånn stilig dress 
som pappa og flere av de andre had-
de på seg på dåpsdagen hans. 

- Hadde han vokst ut av dåpskjolen?
- Ja, den hadde han nok ikke trivdes 
i.
- Lå han i hendene deres da han ble 
døpt eller?

Egge menighet hadde planlagt å markere 
vårt 150 års jubileum i september og 
oktober, med foredrag av professor Idar 
Kjølsvik, konsert og jubileumsguds-
tjeneste med biskopen til stede og flere andre 
innslag. På grunn av corona-epidemien som 
begrenser antallet i Egge kirke til 40, har vi 
valgt å utsette markeringen til neste år, for at 
flere skulle få anledning til å delta.

Det er ikke fastsatt noen datoer ennå, men vi 
håper å kunne gjennomføre en markering i 
løpet av høsten 2021. Arrangementene vil bli 
annonsert i Kirke & Samfunn. 

Egge menighetsråd 

EGGE KIRKE 150 ÅR - UTSATT TIL 2021

Se video på https://vimeo.com/469333747
FOTO: Jørn Haudemann-Andersen
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Menighetsarbeidet i sokn og menigheter drives i tillegg til de ansatte innsats, av frivillig innsats og av inn-
samlede midler. I 2020 har det vært færre gudstjenester og mindre ofringer til menighetens arbeid pga 
corona-epidemien. Menighetene har faste utgifter til innkjøp av det materiell som brukes ved dåp, i dåps-
opplæringen, bibler til konfirmanter og brudepar m.v. og til forskjønnelse av området i og rundt kirkene. 
Vi er derfor avhengige av at våre medlemmer gir oss midler, i form av gaver og offerpenger.
I dette julenummeret av Kirke & Samfunn tillater vi oss å be om gaver til alle menighetene, samtidig som vi 
takker for tidligere gitte bidrag og gaver til menigheter og menighetsbladet.

Med hilsen menighetsråd / sokneråd i alle menigheter/ sokn i Steinkjer

Bidrag til menighetsbladet

Styret / redaksjonen for menighetsbladet takker for de mange bidrag vi har fått hittil i år, til sammen ca kr 40 
000. Hvis noen fortsatt ønsker å sitt bidrag til Kirke & Samfunn, setter vi stor pris på det. Det er menighets-
rådene som skal finansiere bladet, med gaver, annonser og enge midler. Så et bidrag, lite eller stort kommer 
godt med. Vippsnr. er 501006  og kontonummer er 4410 08 34674 ( Steinkjer kirkelige fellesråd), merkes 
menighetsblad 

Julehilsen fra redaksjonen

Menighet/ sokn Kontonummer Vipps-nr
Beitstad 4202 26 30975 86554
Egge 4202 26 85338 131156
Følling 4410 33 03270 508160
Henning 4202 01 42663 593847
Kvam 4448 18 76467 596298
Mære 4202 18 01318 108354
Ogndal 4410 33 19452 505683
Steinkjer 4410 21 12005 122357
Stod 4410 32 72774 563859
Verran 4410 07 38071 86751

Til medlemmer i Den norsk kirke i alle menigheter i Steinkjer kommune

Digitale produksjoner
Steinkjer kirkelige fellesråd er i full gang 
med digitale produksjoner som skal vises på 
Trønder-TV i adventstida. Dette har vært 
planlagt over en lengre periode - men har nå 
gjort seg enda mer gjeldende når Covid-19 
pandemien har fått en markant økning i våre 
områder.

Det hersker en del usikkerhet om hvilke 
aktiviteter som kan gjennomføres i tiden som 
kommer - og hvor mange personer som får lov 
til å møte. Da kan en digital versjon av noen av 
våre aktiviteter være et lite plaster på såret.

Vi kjører sendinger hele uka fra mandag 
23/11, så du som er knyttet til Altibox vil finne 
Trønder-TV i din kanalliste. 

Leie av kirkestua på Skei i Ogndal
Plass for 50 gjester
kontakt: Oddrun Bruem på 92 28 87 43
f-bruem@frisurf.no
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Tine (44) har vært i pros-
tiet i snart 17 år, og har i 
14 ½ år vært sokneprest i 
Mære. 

Vi spør henne om det er 
noe med Henning som 
hun har merket seg? 
«Det er mye likt som i 
Mære. Folk er glad i kirka 
si. Henning er en mindre 
bygd, og folk står sammen 

Harald er nesten 64 år og 
har vært prest i 26 år. 

«Hvordan er det å være 
"Ny" med så mange år 
i samme stilling bak 
deg?»
«Ogndal ikke ny for 
meg, vi har hatt hytte 
der i snart 20 år. Men det 
er nytt å være prest for 
folket i bygda. Å komme 

Etter at Arndis Hauksdottir gikk av med 
pensjon tidligere i år, er hennes oppgaver fordelt 
på en annen måte. Tine Jøhnk er blitt sokne-
prest i Henning, i tillegg til Mære, mens Harald 
Nordtug Tveit er blitt sokneprest i Ogndal, men 
skal fortsatt ha tjenester i Egge og Steinkjer.

Nye sokneprester i 
Henning og Ogndal

TINE JØHNK

HARALD NORDTUG TVEIT

om det som opptar bygda. Jeg opplever at folket er 
veldig stolt av bygda si, og kjemper for å få det som de 
ønsker seg.»

«Er det noe ved prestetjenesten som gir deg energi?»
«Noen ganger opplever jeg at jeg har forberedt noe, og 
så kommer jeg til kirken og opplever at det går opp i 
en høyere enhet. Det er som om Guds hender bærer 
oss og det blir større enn det jeg hadde tenkt selv. 
Som prest er det ikke nødvendigvis det jeg gjør som 
er viktigst, men det jeg gjør i samspill med andre på 
vegne av noe som er større enn meg selv. Det er godt 
å være til stede for folk i de store øyeblikk i livet, både 
de gledesfylte og de sorgtunge.»

«Hva tenker du at du som prest har å gi?»
«Jeg håper at jeg oppleves som trygg. Jeg ser det er 
viktig å lytte, å ha store ører. Som prest har du ansvar 
når folk opplever viktige øyeblikk i livet, enten det er 
ved døpefonten eller ved en grav. Da er det viktig at 
folk kan stole på presten. At det skapes trygge rom, så 
de selv bare kan være der.»
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fra bymenigheter og ut på landet er en ny erfaring.  
Med bygdeidentiteten står kirketilknytningen sterkt. 
Det er godt å kjenne på akkurat dette: at kirken har en 
verdi i bygdesamfunnet»

«Hva liker du best i jobben som prest?»
«Fortellingen om Jesus er viktigst for troen min: Den 
forteller at Gud er glad i meg, jeg er aldri alene. Jeg 
liker derfor best å videreformidle bibelfortellingen og 
håper folk kjenner seg igjen i fortellingen og også får 
kjenne på Guds kjærlighet gjennom det»

«Har du gjort nye oppdagelser om prestegjerningen 
det siste halve år -Altså i Corona-tiden?»
«Vi satte fort i gang med opptak av korte gudstjenest-
er. Dette var en interessant erfaring og jeg lærte mye 
nytt om film som medium. Men jeg satt også igjen 
med en opplevelse av at det å møte mennesker på di-
rekten gir meg mere inspirasjon. Det er noe med den 
umiddelbare respons når man kommuniserer. Dette 
er viktig for meg. Prestegjerningen handler om å være 
i kontakt med folk.»

«Du har ofte snakket om at jobben som prest er 
helsefremmende. Kan du utdype det?»
«Prestetjenesten blir gjerne beskrevet som krevende 
og at den kan gå ut over helsen. Men i vanskelige peri-
oder av livet mitt har jobben vært med på å gi meg 
energi. Det handler om møter med folk, både kolleger 
og menighet som gir meg energi. Kontakten med folk 
er veldig viktig for meg.»

Tine ble intervjuet av Harald og Harald ble intervjuet 
av Tine. Redasjonen i Kirke & Samfunn ønsker dem 
begge lykke til i tjenesten i Henning og Ogndal.



Adventstid er tiden vi bruker til å vente på noe. De 
fleste barn gleder seg til denne tiden, og forvent-
ningene er store. Vi som jobber i avdelingen for 
trosopplæring, gir tilbud til de kommunale barne-
hagene i Steinkjer kommune om julevandring

Julevandring handler om å ta med barna med på 
en reise til Betlehem. Barn og ansatte fra barneha-
gen møter oss som jobber i kirken (prest, kantor og 
pedagoger), i vanlige klær. De får være med i foran-
dringer som skjer, i det vi blir til keiser Augustus og 
engelen Gabriel.

Vi kler oss ut sammen med dem, slik at det ikke 
blir noe skummelt rundt dette. Alle barn og vok-
sne i barnehagen får tildelt en rolle og blir kledd 
opp som, Maria, Josef, De tre vismenn, engler og 
gjetere.

I utgangspunktet bruker vi manus. Etter hvert som 
vi blir varme i trøya, får manuset mer preg av egen-
komponerte replikker og løsrivelse fra tekstene. 

JULEVANDRING
Vi er takknemlige for at vi år etter år får dele denne 
høytidsvandringen med barna. Vi får tilbake-
meldinger fra ansatte i barnehagene, at dette er noe 
de ser fram til hvert år. Vi hadde ikke klart å ha 
julevandringer uten besøk av barnehagebarn. 

Datoene er satt og avklart 
med barnehagene. De 
første barnehagene 
starter allerede i uke 49. 

Skulle det være noen som 
ikke har fått invitasjonen, 
ta gjerne kontakt med oss 
på mailadresse: 

Ma953@kirken.no

Hilsen  
Menighetspedagog
Monica Binde Kvarving

Patrick 12 år, Ogndal
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Han er født i ein familie som ikkje er på slottet eller i 
maktas sentrum, men hardt pressa og trua i ei tid då 
mykje sto på spel for dei som hadde makt. Keisar 
Augustus ville sikre seg oversikt over innbyggarane - 
og skatteinntekter. Kong Herodes var redd for rivaler.

Josef vert skildra som den som gjer det ein far skal 
gjere – og som mange fedre og mødre må gjere i vår 
tid, også: Beskytte barnet sitt, om nødvendig ved å 
flykte til eit anna land. 

Josef lyttar til Guds tale til han gjennom draumane 
sine. Han lyttar dermed sikkert til si eiga indre stemme 
også. Han er ein mann med integritet og ryggrad, og 
med gjennomføringsevne og offervilje. Ein mann som 
sikkert levde godt med å stå bak andre, og ikkje måtte 
vere den som var i sentrum og alt handla om. Men 
han var ein person med tanke, haldning og 
handlingar som var påverka av Guds vilje. 

Slik vert det understreka i Matteusevangeliet at Jesus 
kom til jord som ein av oss. For å få fram kva Gud 
vil midt iblant oss: At Guds rike med rettferd, fred og 
glede skal komme. Inn i alt vi menneske frydar oss 
over eller slit med, i gleder og i sorger, i kriser og i dei 
heilt vanlege dagane. I snikkarverkstaden. Blant fis-
karar. Blant tollarar og syndarar. 

Jesus lærte oss alle å be: «La din vilje skje på jorda så 
som i himmelen.» 

Til ære for Gud. Slik englane song om det den første 
julenatta. Og til glede for oss. Slik Josef fekk høyre om 
det første gongen.
No skal vi igjen feire jul og kan igjen høyre det gode 
budskapet: I dag er det fødd dykk ein frelsar. I ein 
stall. Midt iblant oss.

God jul til alle i heile Nidaros bispedømme!

Helsing 
Olav Fykse Tveit, preses og biskop for Nidaros 
domprosti   

Då Josef var trønder
TEKST: Olav Fykse Tveit, preses og biskop for Nidaros domprosti   

FOTO: Kirken

Julehelsing frå biskopen

«Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef 
i ein draum og sa: «Stå opp, ta barnet og mora med 
deg og røm til Egypt, og bli der til eg seier ifrå! For 
Herodes kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.» 
Han stod opp, tok barnet og mora og drog til Egypt 
same natta.» Matt 2, 13-14

Josef er ein av dei figurane som må vere med i jule-
krybba. Vi høyrer ikkje så mykje om han. Likevel må 
han vere med, det vert ikkje jul utan han. Det er 
Maria som føder Jesus, og det er ho som er med i 
forteljingane om Jesus som vaksen. Josef vert på ein 
måte borte. 

Eg har ein gong gjort Josef til trønder. Det skulle vere 
juletrefest for store og små på Ås der vi bur, og sidan 
det var i kyrkja, ville ein ha eit alternativ til ein 
CocaCola-nisse. Eg hadde tatt på meg jobben å kome 
med gåver til barna, men det var opp til meg å finne 
på noko. Så eg gjekk på juletrefest i kyrkja i kjeledress, 
med hammar og tommestokk i beltet. Det var det året 
då vi bygde hus, og romjula var fine dagar til å få gjort 
noko. Så eg kunne gå rett inn i rolla, utan å skifte, og 
spelte snekkaren Josef, frå Nasaret. 

«Josef» hadde med seg små gåver til barna, og for-
talte juleevangeliet slik han hadde opplevd det. På 
trøndersk, så godt eg kunne hugse åfjordsdialekten. 
For Josef kom frå nord i landet, han budde ikkje i 
hovudstaden Jerusalem. Dei hadde rett nok slekt i 
Betlehem, men heller ikkje det hjalp for å få husrom 
til Maria og han sjølv då dei kom for å skrive seg i 
keisarens folketelling. 

Eg veit ikkje heilt om barna oppfatta poenget, men dei 
var fornøgde med å få godteposane. Kanskje nokon av 
dei vaksne gjorde det: Det var Josef som var innom, 
ein vanleg mann, med ein vanleg jobb, med eit språk 
eller dialekt som ikkje var lært i hovudstaden.  

Jesus er født inn i vår verden, vår heilt verkelege og 
vanlege verden. 
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Mejtie gie akt sæjhta dej fååmijes sijjiem utnedh. Kejsere 
Augustus sïjhti daejredh gie laantesne årroeminie – jïh 
daejredh gïeh maehtieh skaehtiem maeksedh. Gånka 
Herodes dejstie bïlleminie gïeh maehtieh satnem åajvemes 
tjahkes-sijjeste aeskielidh.

Josef darjoeji dam maam aehtjie galka darjodh – dåemiedi 
guktie jïjnjh eejhtegh daaj baaletje darjoeh: maanide vaar-
jelieh jïh jeatjah laantese ripmieh gosse tjuerieh.

Josef goltele gosse Jupmele sutnjien nïekedassesne sopt-
seste. Jïjtse mïelen gïelem aaj sån goltele. Stynkehke lea 
jïh Josefen lea eensi mïele. Dorje dam maam ussjedamme 
jalhts barkoes jïh nåake sjædta. Josef sån maahta jeatjah 
almetjen duekesne tjåadtjodh. Ij sån sïjhth jarngesne år-
rodh guktie gaajhkesh satnem vuejnieh jïh goltelieh. Altese 
åssjalommesh, mïele jïh barkoeh Jupmelen syjhtedassen 
mietie.

Meehten vaentjele soptseste Jeesuse veartanasse bööti goh 
akte mijjeste. Jïh vaentjele buerkeste Jupmele sæjhta altese 
rïjhke staeriesvoetine, raeffine jïh aavojne mijjen gåajkoe 
edtja båetedh, mijjen gåajkoe gïeh aavoedieh, tjebrieh, 
sårkoeh jïh mijjen gåajkoe gosse neavrosne leah jïh gosse 
gaajhkh dah sïejhme biejjieh båetieh. Båata dahkoe gusnie 
snæhkere barkeminie. Göölijh gåajkoe. Tåalleri jïh sådteri 
gåajkoe.

Jeesuse mijjem ööhpehti rohkelidh: «Baajh dov syjhtedem 
sjïdtedh eatnamisnie goh elmie-rïjhkesne.» 
Jupmelen earose numhtie goh eengkelh voestes jåvlejïjjen 
laavloejin. Jïh mijjen aavose. Guktie Josef govli såårnesovvi 
dan voestes aejkien.

Dellie edtjebe jåvlide heevehtidh jïh vihth buerie saerni-
em govledh: Daan biejjien lutniestæjja reakadamme. 
Staellesne. Mijjen luvnie.

Lahkoe jåvlh gaajhkesidie gïeh Nidarosen bïspedajvesne 
leah!

Heelsegh 
Olav Fykse Tveit, preses jïh bïspe Nidarosen 
pråastedajvesne

Gosse Josef trööndeladtjine lij
TEKST: Olav Fykse Tveit, preses og biskop for Nidaros domprosti   

Bïspen jåvle-heelsege

«Gosse lin vualkeme, Jupmelen eengkele Josefasse volver-
immesne jeahta: «Tjuedtjelh vaeltieh maanam jïh tjidt-
jebem jïh baataridie Egyptese! Årrode desnie gossege 
dutnjien soptsestem juktie Herodes maanam ohtsede dam 
buvvedh.» Dan jïjjen Josef tjuedtjele, maanam jïh tjidt-
jebem Egyptese voelkehte. Meeht 2, 13-14.

Josef tjuara jåvle-kråbpoen baalte tjåadtjodh. Ibie jïjnjem 
Josefen bïjre govleme. Læjhkan tjuara desnie tjåadtjodh. Ij 
jåvlh sjïdth jis Josef ij desnie leah. Maarja dïhte, Jeesusem 
baerselde jïh Maarjan bïjre åadtjobe govledh gosse Jeesuse 
geerve sjïdteme. Dellie Josef gaatoelamme.

Akten aejkien manne Josefem trööndeladtjine darjoejim. 
Geerve almetjh jïh maanah edtjin jåvlegoesen bïjre vaedt-
sedh Åsesne gusnie mijjieh årroeminie. Gosse edtjimh 
gærhkosne tjåanghkenidh, idtjimh sïjhth Coca-cola-jåv-
le-aajja edtji båetedh. Manne edtjim vadtesigujmie maanaj 
gåajkoe båetedh. Åadtjoejim båetedh guktie jïjtje sïjhtim. 
Gåårvedim goh ålma gie edtji barkedh. Vietjere gævnjan 
beelhtesne. Doen jaepien mijjieh orre gåetiem tseegkem-
inie. Jåvli jïh orre-jaepien gaskoeh sjïehteles biejjieh gåe-
tiem tseegkedh jïh snæhkarinie barkedh. Manne barkoen 
luvhtie gærhkose vöölkim. Idtjim vaarjoeh målsoeh. Goh 
snæhkere gåårveldihkie lim, jïh manne snæhkere Josefinie 
lim gie Nasareten luvhtie bööti.

«Josef» vadtesh maanide vedtieji, jïh jåvle-vaentjelem saar-
noeji. Trööndeladtji gïelem goh almetjh Åsen-fjorden lu-
vhtie, voejhkelim soptsestidh.

Josef noerhte-dajvi luvhtie bööti. Josef ij Jerusalemen, åe-
jvie-staaren luvhtie lij. Dej lin gujht slïekth Bet-lehemesne, 
mohte læjhkan idtjigan gåetie-luhpiem Maarjese jïh jïjtsis-
sie åadtjoeh gosse böötigan låhkose tjaalasovvedh guktie 
kejsere stilleme. 

Im daejrieh mejtie maanah guarkajin destie maam manne 
sïjhtim vuesiehtidh. Mohte geerjene lin gosse vadtesh jïh 
njaalkedahkh åadtjoejin. Mejtie såemies geerve almetjh 
guarkajin: Josef dïhte dej gåajkoe bööti, sïejhme almetje, 
dan lij sïejhme barkoe, dan gïele lij dej dajvi luvhtie jïh ij lij 
åejviestaaren luvhtie?

Jeesuse mijjen veartanasse reakadi, mijjen sïejhme 
veartanasse. Altese fuelhkie idtji slåahtesne jielieh jallh 
desnie jielieh gusnie fååmijes almetjh årroeminie gïeh jï-
jtsh faamojne bïlleminie.
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SIDESIDE

VITSARVITSAR
Ole var ikkje 

verdas smartaste pilot. 
Han flaug inn mot 

Gardermoen og fekk 
melding frå kontrolltårnet: 

– Meld inn høgde og 
posisjon!

– Eg er 178 centimeter 
høg og sit heilt fremst 

i flyet, svara han.

I Molboland 
er det veldig 

strenge trafikklover 
når det gjeld sikker-

heitsbeltet:
Første gong du blir tatt 
utan å ha på deg beltet, 

får du 1000 kroner i bot.
Andre gong får du 
2000 kroner i bot. 
Tredje gong blir 
sikkerheitsbeltet 

inndrege.

Finn stjernevegen!Finn stjernevegen!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

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

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

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.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største  
     julegaven
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gje barnebladet 
BARNAS til eit barn 

du er glad i!

Desse oppgåvene 
er henta 
frå bladet.

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00

Finn du vegen gjennom stjernelabyrinten?

Jesus, Guds eigen son, vart fødd i ein stall i Betlehem.

Finn 5 feilFinn 5 feil
Englar fortalde gjetarane at Frelsaren var fødd. Gjetarane 
løp inn til Betlehem for å sjå han. Teikning: Claudia Chiaravalotti

FargeleggFargelegg

Teikning: 
Claudia Chiaravalotti
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TEKST: Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy
 FOTO: Per Ivar Nicolaisen

En ettermiddag i oktober ble Beitstad kirke fylt av 
glade 4-åringer med familiene sine.
4-åringene fikk Min Kirkebok i samlingen, en 
tradisjon som er nesten 50 år gammel.

Menighetsrådet stilte opp med listeskriving og 
smittevern. Sanitetsdamene serverte saft og kaffe 
og boller. Menighetspedagogene sang med barna 
og fortalte historien om da Gud skapte verden. 
Organist Gudmund stilte opp og spilte til sangene. 

På grunn av korona-tilpasningene og smittevern, 
har det vært klubb bare for 6-klassingene i høst. 
De har deltatt på et spesielt opplegg fra Sprell 
levende/Søndagsskolen; «Aldri alene». Ellers har 
vi som vanlig på Klubben spist vafler og holdt på 
med hobbyting. 

4-års bok i Beitstad kirke

Foto: Lisa Hætta

Foto: Lisa Hætta. F. v. Julie, Emma Karoline, Tuva Og 
Alvin.

Bodom kapell i Ogndal

Klubben i Beitstad kirke

LIV LEK LATTER

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

Ogndalinger og andre på veien opp til øvre del 
av Ogndal har sett at Bodom kapell har et akutt 
behov for oppussing. Gleden var derfor stor når 
vi fikk beskjed om at utvendig vedlikehold av 
Bodom kapell skulle starte opp i oktober, og er 
planlagt ferdig neste år. 

Vedlikeholdet går ut på skraping, maling og 
nødvendig utskifting av bordkledning. Arbeidet 
omfatter alt utvendig treverk, dvs. tårn, vegger og 
vinduer. 

På de mest slitte veggene har dagens maling løs-
net, og det viser seg at kapellet har hatt en lysere 
farge tidligere. Det vil derfor bli brukt en lysere 
farge som vil være mest mulig lik opprinnelig 
veggfarge. Øvrige farger (omramming etc.) vil bli 
forsøkt tilbakeført til opprinnelig farge. 

Prosjektet finansieres av Steinkjer kommune, via 
øremerkede «corona-midler», og ledes av Steink-
jer kirkelige fellesråd.

Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet! 
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Odd Schjetne  27.07.2020 Egge 
Ola Storli  31.07.2020 Verran
Oddny Greta Bardal 02.08.2020 Verran
Eldbjørg Wiseth 01.08.2020 Beitstad
Inge Austheim  24.06.2020 Henning
Hallgeir Rømo  23.07.2020 Mære
Bård Øien  06.08.2020 Steinkjer
Astrid Irene Hansen 09.08.2020 Egge
Lars Gundersen 09.08.2020 Egge
Asbjørn Haugdal 10.08.2020 Henning
Tordis Opland  13.08.2020 Steinkjer
Peder Ludvig Forbord 16.08.2020 Steinkjer
Lars Eirik Rønningen 10.08.2020 Steinkjer
Johan Leonhard Høe 25.08.2020 Steinkjer
Jan Erik Johnsen Berg 28.08.2020 Mære
Kåre Kvam  01.09.2020 Mære
Aud Irene Prytz 03.09.2020 Malm
Solveig Holien  07.09.2020 Beitstad
Marna Haugen  07.09.2020 Beitstad
Bjørn Brandtzæg 08.09.2020 Steinkjer
Arvid Rennan  11.09.2020 Steinkjer
Kjell Ringseth  11.09.2020 Steinkjer
Oddbjørg Kristine Elli 08.09.2020 Stod
Jørn Ove Myrvold 18.09.2020 Steinkjer
Håkon Holmli  19.09.2020 Steinkjer
Åsta Konstanse Aune 22.09.2020 Mære
Olav Fornes  22.09.2020 Steinkjer
Inger Johanne Kvarving 24.09.2020 Beitstad
Tore Kristiansen 25.09.2020 Steinkjer
Marit Aslaug Stuedal 24.09.2020 Steinkjer
Yasue Hammer  24.09.2020 Ogndal
Erik Bartnes  26.09.2020 Beitstad
Liv Johanne Bakken 02.10.2020 Steinkjer
Øistein Ingemar Grongstad 
   29.09.2020 Steinkjer
Geir Arne Rønne 01.10.2020 Steinkjer
Nils Ramstad  04.10.2020 Steinkjer
Ragnhild Hoseth 06.10.2020 Steinkjer
Per Asbjørn Bjøru 00.10.2020 Steinkjer
Inger Jorid Solum 08.10.2020 Egge
Rolf Oskar Borg 12.10.2020 Verran
Bjørg Elisabeth Stabben 14.10.2020 Egge
Magnhild Håpnes 11.10.2020 Steinkjer
Jon J Vaadal  14.10.2020 Mære
Inger Marie Lorås 15.10.2020 Egge
Astrid Synnøve Aune 15.10.2020 Stod
Frode Nærheim 16.10.2020 Verran
Oddvar Hagnes 16.10.2020 Egge
Magne Røyseng 20.10.2020 Steinkjer

De som har gått bort
12.05.2020-20.10.2020

Tor Erik Johnsen 12.05.2020    Steinkjer
Irene Hansine Marie Haugen 
   13.05.2020    Steinkjer
Ingolf Bernhard Overrein 10.05.2020 Verran 
Mette Lise Lunde 15.05.2020 Steinkjer
Gunnar Lindmo 12.05.2020 Steinkjer
Noralf Olsen  14.05.2020 Stod
Einar Brandtsegg 16.05.2020 Steinkjer
Anne-Lise Johnsen 23.05.2020 Steinkjer
Julie Olsen  22.05.2020 Steinkjer
Else Margit Skjemstad 22.05.2020 Steinkjer
John Harald Rydningen 26.05.2020 Steinkjer
Aasta Ingebjørg Svarte 28.05.2020 Beitstad
Hjørdis Severeide 01.06.2020 Steinkjer
Leiv Landsem  31.05.2020 Verran
Dagrun Rein  30.05.2020 Verran
Jostein Sæther  01.06.2020 Stod
Svanhild Margrethe Bjørgvik 
   03.06.2020  Steinkjer
Sylva Torbjørg Morch 29.05.2020 Steinkjer
Eilif Tormod Dahl 06.06.2020 Verran
Gerda Walvåg  07.06.2020 Steinkjer
Edith Margrete Brattås 09.06.2020 Mære
Svein Frøseth  10.06.2020 Steinkjer
Marit Kolset  12.06.2020 Mære
Jorunn Haugseth 11.06.2020 Beitstad
Rolf Skjerve  13.06.2020 Steinkjer
Annelise Tredwen 20.06.2020 Steinkjer
Gunvor Marit Strugstad 19.06.2020 Ogndal
Ronny Pettersen 16.06.2020 Verran
Greta Elisabeth Bratberg 22.06.2020 Beitstad
Ove Charles Svegård 20.06.2020 Steinkjer
Bjørg Møyfrid Åsenhus  26.06.2020 Steinkjer
Karin Annie Vibstad 27.06.2020 Ogndal
Elsa Johanne Bratli 27.06.2020 Steinkjer
Gudbjørg Helga Bjørnes 28.06.2020 Kvam
Britt Synøve Haugseth 28.06.2020 Steinkjer
Jan Trygve Trana 05.07.2020 Egge
Bjørg Aalberg  04.07.2020 Følling
Sigrid Marie Iversen 05.07.2020 Verran
Bjørg Paulsrud  09.07.2020 Beitstad
Liv Kulsli  12.07.2020 Mære
Otto Jarle Hellan 12.07.2020 Utenbys
Aagot Torlaug Bratberg 13.07.2020 Stod
Arnulf Mikal Hepsø 16.07.2020 Egge
Arvid Øksnes  18.07.2020 Kvam
Oddlaug Konstanse Pauline Brattreit Nordgård   
   20.07.2020 Egge
Gunnar Fjellhaug 25.07.2020 Henning
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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 mistst noen av dine nære og du 
ikke vet hvem du kan snakke med?
 
Du finner navnene og telefonnum-
merene til alle prestene på side 2 i 
Kirke & Samfunn

Ønsker du å snakke med presten?

Hva drømmer du, og hva vil drømmen 
fortelle deg

Det var tema for Kirkeakademiets møte i 
Steinkjer kirke i oktober. Jørn Haudemann- 
Andersen holdt et tankevekkende foredrag 
omkring drømmetyding, et tema som samlet  
mange tilhørere.
Jørn Haudemann-Andersen har deltatt i mange 
drømmekurs, og formidlet drømmens betydning  
som en budbringer fra vårt indre, kanskje for å 
kunne informere, ballansere og kompensere , og 
gi  oss beskjed om hva vi  kan gjøre eller jobbe 
med,for å få det bedre med oss selv.

Et stort og kanskje krevende tema, men hans 
forklaring og refleksjon rundt drømmens 
betydning  gjorde at mange stilte spørsmål, og 
også delte drømmer de selv har hatt.

En fin stund i Steinkjer kirke denne høstkvelden.

TEKST OG FOTO: Aud Larsen Haug

DRØM

Bilde: Jørn Haudemann-Andersen om 
drømmens betydning 

Arne Groven fikk gave og god 
ord  fra Steinkjer Menighets-
råd.  Gaven var et  sitteunder-
lag i saueskinn

Arne Groven har i fra 1. 
september i år gått over 
fra sin stilling som sokne-
prest i Egge og Steinkjer 
til å virke i ny stilling som 
prostiprest. 

Som prostiprest dekker 
han hovedsakelig områ-
det Steinkjer, Verdal og 
Levanger, men kan steppe 
inn andre steder ved be-
hov. 

Arne utfører vanlige gud-
stjenester, dåp, begrav-
elser og bryllup. I tillegg 
jobber han i en gruppe 
som  jobber langsiktig opp 
i mot det store jubileet i 
Stiklestad i 2030.

Arne Groven

TEKST: Monica Binde Kvarving / 
Aud Larsen Haug 

FOTO: Jørn Haudemann-
Andersen
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Vil du gi en julegave?
Kirke & Samfunn er et gratismagasin basert på frivilliget og gaver. 
Du kan støtte bladet via 
VIPPS til 501006 eller til 
kontornummer: 4410 08 34674

Kjære dere

Vi er midt i en krevede tid.
I fjor var jula felleskap og nærhet, rause juleklemmer og varme håndtrykk.
Nå er vi truet av en pandemi. Vi skal helst ikke møtes, ikke gi hverandre rause klemmer og 
varme håndtrykk.

Vi skal slå ned et farlig virus. Den kampen skal vi vinne.
Vi tar ikke på hverandre, men vi tar VARE på hverandre.

Det kan bli en ensom tid for mange av oss, men det er fortsatt mange fine måter å møtes 
på, gå en tur sammen, ta en telefon. Og stell godt med dem du hører til, de er gull verdt nå.

Det er en tid for alt. Nå er vi inne i en tid som utfordrer vår egoisme og vår selvfølgelige 
rett til å gjøre akkurat som vi vil. Men  det har vært kriser før i verden, da menneskene 
var mye mer sårbare enn det vi er i dag. Vi blir godt passet på, takk til alle de fantastiske 
infanteristene i denne krigen. Det finnes engler. Omsorg og hjertevarme smitter ingen. 

Vi i redaksjonen ønsker deg og dine en fin og fredelig jul. For en ting er sikkert, midt i alt 
dette krevende kaoset, det blir jul i år også, sjøl om julenissen kanskje må stille med 
munnbind.

God jul

Foto: Per Ivar Nicolaisen


