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IKKE EN SPURV TIL JORDEN
Påsken ble aldri den samme for Anne Mari og Bjørn Viem fra Lånke,  
etter at sønnen Vegard døde i en bussulykke på vei hjem på påskeferie. 
På nattbordet til Vegard fant foreldrene ei salmestrofe som har gitt dem 
mye trøst: «Ikke en spurv til jorden uten at Gud det vet» / SIDE 8

PROSTEN OM FOLKEKIRKEN:
Prost Dagfinn Slungård er opptatt 
av oppslutningen om folkekirken 
og ønsker at folk flest har et eier
forhold til kirken / SIDE 5

NUMMER 1, 2017

God påske!

Unger fra Elvran oppvekst senter nyter sola foran Elvran kapell. Foran f.v.: Edvard H. Kvål, Sondre Mathias L. Ekker,  Signe Sætnan, 
Irene M. Torp og Oliver Sætnan. Bak f.v.: Edvard H. Kvål, Moira Sitter, Håvard F. Rotbakken og Einar Sætnan. Foto: Egil Rømo.
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Søndag 5. februar var det 
 utdeling av kirkebok for 
2- åringene i Skatval  menighet. 
Foreldre, noen beste foreldre 
og søsken kom til kirka 
sammen med 2-åringene for 
å få ei vakker, lita bok som 
er vel egnet til å bla i for små 
hender.

Utdeling av 2-årsbok kom inn som 
et nytt tiltak i kirken i forbindelse 
med trosopplæringsreformen.  
I Skatval sokn er det andre året 
man deler ut bok til toåringene. 
Har du ikke hørt om det? Nei, 
det er ikke så rart fordi ikke alle 
 soknene i Stjørdal gjør det, og 
denne utdelingen er forholdsvis ny 
på landsbasis også.

Navnet på hver enkelt 2-åring 
ble skrevet på første side i boka, 
og på denne måten fikk hvert 
enkelt barn en personlig hilsen 
fra   menigheten. Boka har solide 
ark og kan derfor tåle en støyt fra 
 uforsiktige 2-åringer! På  framsida 
finner vi kunstbilde av Den gode 
gjeteren. Som de andre nye kirke-
bøkene inneholder «Min kirkebok 
2» både kunst og enkle bilder laget 
for toåringer.
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Kirkekontoret i Stjørdal
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Toåringene fikk kirkebok i Skatval
AV ODDNY HEIMSTAD // FOTO: LINDA VIKVALD

Boka inneholder ellers kjente 
hverdags situasjoner, bibelfortelling, 
mange sanger og enkle vers som er 
lett gjenkjennelige. På denne måten vil 
2-åringene møte den kristne tro. 

I boka er det også en tegneserie 
om sauen Krølle som går seg vill. Vi 
 kjenner igjen lignelsen om den bort-
komne sauen. Presten fortalte at hun 
hadde en liten sau som lekedyr, tenk 
han het også Krølle. Men Krølle hadde 
forsvunnet! Kanskje ville toåringene 
hjelpe presten med å finne ham? Alle 
ble med og lette! Med presten først i 
køen fulgte barn og foreldre etter. 

Søndagsskole på onsdag i Stjørdal kirke
Hilde Ølstørn og ungene i Miniklubben i Stjørdal kirke møtes til søndagsskole 
annenhver onsdag kl. 16.30–17. Miniklubben er for barn mellom 3–6 år. Først 
samles ungene i kirken med sang og bibelfortelling. Miniklubben har forskjellige 
aktiviteter og leiker som barna holder på med, litt etter hvilken årstid og tema 
som er  bestemt for samlingene. Som avslutning på onsdagens søndagsskole koser 
 miniklubberne seg med noe å spise.

Og Krølle – hvor var han? Jo, tenk 
han hadde gjemt seg oppe på 
alteret. Etterpå måtte store og små 
synge den nye sangen om Krølle.

Det kan være litt skummelt å ta 
imot gave fra fremmede, men 
ungene ble glade for å få ei bok! 
Noen fikk storebror eller store
søster til å ta imot boka – det var 
nok tryggest.

Etter gudstjenesten og kirkekaffen 
var det nok mange som dro heim 
for å lese og bla i boka!

Sokneprest Anne Cecilie Ringen delte ut bøker til toåringene i  Skatval.
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Gjennom Norsk Misjonsselskap 
(NMS) har Stjørdal menighet 
valgt å støtte misjonsarbeidet 
i  Thailand. I Thailand er den 
luthersk – evangeliske kirke 
 samarbeidspartner til NMS. En rask 
oversikt på NMS sine hjemme sider 
om Thailand viser at fattigdom-
men er stor i områder av landet. 
Bare 0,7 % av  befolkningen på 70 
millioner, er kristne.

Vi spør leder av Misjonsutvalget i 
Stjørdal menighet, Marit Sævareid om 
hva vi støtter?

– Gjennom informasjon fra NMS og 
andre kanaler får vi høre om arbeidet 
i Thailand. Generelt er det å gi barn og 
unge et fremtidshåp. Det  samsvarer 
med tre målsettinger som NMS arbeider 
etter; dele troen på Jesus, bekjempe 
urettferdighet og utrydde fattigdommen.

I Bangkok – i Klong Toey slummen 
driver kirken Immanuel barnehage og 
SFO, Lovsanghjemmet barnehage for 
litt større barn og Nådehjemmet, et 
hjem for unge mødre og barna deres. 
Det er et omfattende musikkarbeid 
for barn og ungdom i denne slummen, 
definert som Immanuel musikkskole.

Jonathan Mann, en ung britisk 
 dirigent, som dirigerte store  orkestre 
i Europa, fikk på en  festival i  Bangkok 
kjennskap til  orkesteret som 

Misjonsgjenbruk i Norhallen
TEKST/FOTO: PER HÅPNES

40 frivillige fra hele stjørdalsdalføret jobber gratis for NLM  gjenbruk i 
 Norhallen i Stjørdal. De gir av sin fritid til misjonen. (NML er Norsk  Luthersk 
Misjonsamband). 

Bruktbutikken bugner av varer av alle slag som tidligere eiere ikke ville  kaste, 
men som de gjerne ville gi det bort til  misjonen. Her kan mange  komme 
å kjøpe en vare for en billig penge.  Gjenbruksbutikken er i høy grad en 
 miljøvirksomhet.

Butikken disponerer 1000 kvadratmeter butikk og 200 kvadratmeter lager. 
Regnskapet er ikke ferdig for 2016, det forventes at 700.00-800.00 blir netto 
til misjonsprosjektene som NLM Gjenbruk støtter. Les mer om bruktbutikken 
på www.stjordalkirken.no/nyheter

 Immanuel musikkskole drev. Han 
ble så fasinert at han ble  værende i 
 Bangkok for å dirigere dette orkest-
eret. Den britiske dirigenten,  Jonathan 
Mann, oppdaget musikk skolen og ble 
værende i Bangkok. Han mener at 
motivasjonen hans er at han ser hva 
musikken betyr for barna for å holde 
ut i skolen og gå over i arbeidslivet.

Marit forteller videre at innsamlings-
målet er 15000 kroner i året. Det 
skal komme gjennom offer, Hellig Tre 
 Kongersfesten og andre arrangement.

Hun synes også at dette arbeidet gir 
oss et perspektiv på hva det betyr å 
være kirke, at vår lokale menighet i 
Stjørdal er en del av noe som er mye 
større, en verdensvid kirke. Vi er med 
og støtter en kristen minoritet som 
har store utfordringer.

Også Trosopplæringen er engasjert i 
barn og unges behov i Thailand.

Nytt misjonsprosjekt i «Smilets land»
TEKST/FOTO: LILLIAN SOLSTAD

Stjørdal kirkekontor
Kirkeverge: Oddbjørn Eide
Sekretær: Rikke Styrvoll
Sekretær: John Gunnar Enebak
Sekretær: Hilde Styrvoll
Prost: Dagfinn Slungård
Sokneprest Stjørdal: Per Anton Leite
Sokneprest Skatval: Anne Cecilie E. Ringen
Sokneprest Lånke: Kristine Setran
Sokneprest Hegra: Jørgen I. Setran
Kapellan: Linda Aune

John Gunnar 
Enebak

Rikke Styrvoll Hilde Styrvoll

Prostiprest: John Gunnar Krogstad
Konsulent FDVU: Ingebrigt Sandblost
Kateket: Laffen Jensen
Menighetspedagog: Hilde Ølstørn
Menighetsarbeider: Silje Håve Smørvik
Menighetsarbeider: Pål Valsø
Diakon: Hilde Ryjord
Daglig leder menighet: Hilde Kristine Grønbeck
Kantor: Gunnar Gustad
Kantor: Kristina Lysiak
Kantor, vikar: Magnus Nyhagen Asplundd

Kjell Kolbrek, Kristin Kolbrek Aarsland, 
  Ragnhil  Jakosbsen og Oddrun Flekstad 
trives i gjenbruks butikken i Norhallen.

Fellesrådets sekretariat
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Min salme
AV MARIT HEIER AMUNDSEN

«Må din vei  
komme deg i møte»
Det var på babysang i  Skatval 
kirkestue, at jeg først ble 
kjent med denne salmen, 
eller  kanskje man like gjerne 
kan  kalle det en bønn eller 
 velsignelse. 

Vi sang den ofte som avslutning 
av en herlig stund med sang, 
dans og lek med de minste 
barna. 

Det hender jeg synger sangen 
som en bønn for venner som 
er langt borte, sammen med 
 venner som skal dra, og for 
 ungene mine når de skal  
legge seg.

Ordene treffer meg. Taler til 
meg om det vakre i livet.  
Om naturen, som vi er en del av.  
Om Gud, som viser sin omsorg 
for naturen og oss. 

Om hvordan jeg kan velge å 
 fokusere på det som gir livet 
mitt innhold og mening.  
Salmen hjelper meg til å sette 
ord på en lengsel jeg har for 
mennesker jeg er glad i. 

Den minner meg om de enkle, 
ekte gledene, noen av oss kaller 
det velsignelser. De er ikke noe 
jeg kan gjøre meg fortjent til, 
men jeg kan legge merke til  
dem midt i hverdagene.

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd
verne om deg til vi møtes igjen.

OVERSATT AV: HANS-OLAV MØRK

Hør salmen: 
www.stjordalkirken.no/salme

Vi har hørt påskefortellingen: 
to  kvinner kommer til graven i 
 grålysningen for å stelle Jesu døde 
kropp. Der møter de en åpen grav, og 
en ukjent mann som står der og sier at 
Jesus har stått opp fra de døde. 
De blir sjokkerte og redde, og  flykter 
fra stedet. Hva tenker de i det de 
løper?

Jeg blir ofte ringt opp av noen som 
forsøker å selge meg ting: mobil-
abonnement, internett, matkasser 
og så videre. De starter ofte med å 
si  navnet mitt som om vi var gamle 
kjente. I fortsettelsen får jeg  gjerne 
presentert et tilbud som høres 
 utrolig billig og fordelaktig ut – før de 
etter hvert viser til videre vilkår og 
 medlemsforpliktelser. 

Jeg kan ikke huske å ha sagt ja til et 
eneste telefontilbud. Jeg avslutter 
gjerne høflig, men bestemt allerede i 
presentasjonsrunden. 

Jeg tenker at det må ligge noe  under 
dette gode tilbudet som jeg ikke 
har fått med meg, som gjør at dette 
 kommer til å bli dyrt. At det er for 
godt til å være sant.

OPPSTANDELSE  
OG TELEFONSELGERE

Noe lignende tenkte kanskje også 
kvinnene som ble redde og løp fra 
den tomme graven, kanskje tenkte de: 
Dette er for godt til å være sant! 

De løp i frykt. Jeg syns de hadde 
en passende reaksjon til en slik 
 opplevelse. Fortellingen om at Jesus 
oppstod er et stort mysterium. Det 
 høres for godt ut til å være sant. Men 
så skjedde det noe: Troen begynte å 
spre seg i verden. Det som skjedde 
den dagen har mennesker trodd på 
helt siden den gang. Millioner på 
 millioner av mennesker har kommet 
til tro og blitt berørt av det også siden. 

Og det er dette som er påske mysteriet: 
Kanskje er det ikke for godt til å være 
sant, men bare sant. 

Han døde for oss for at vi skal leve 
sammen med ham enten vi våker eller 
sover. (1. Tess 5)

Påskemorgen ble håpet tent i verden: 
håpet om at det finnes en som er 
sterkere enn selve døden, at det finnes 
en som tar imot oss hver dag, også 
den dagen vi går ut av livet og inn i det 
ukjente.

Linda Aune.
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Fra 1. januar er verken prost eller 
prest statstjenestemenn lenger, 
de er ansatt av kirken selv. Å skille 
kirke og stat har vært en årelang 
prosess, bl.a ble Den norske kirke 
et selvstendig rettssubjekt i 2012, 
benevnt i Grunnloven som den 
evangeliske-lutherske folkekirke.

Så nå bestemmer kirken over seg 
selv, også her i Stjørdal? Vi spør prost 
 Dagfinn Slungård som har det klart: 

– Kirkemøtet er det øverste  kirkelige 
organet og bestemmer stort sett 
den kirkelige ordningen, men mye 
 avgjøres av menighetsrådene og 
 fellesrådene. Lokalt bestemmes f.eks 
den liturgiske musikken og hvordan 
man gjennomfører gudstjenesten.

Prosten reflekterer over begrepet 
Folkekirke og ser at det fortsatt er 
det brede lag av folket som både er 
 medlemmer og som bruker kirken. 
Det jobbes godt med å bygge opp 
 trosopplæringen i linja fra dåpen 
til voksen alder. Dåpen gir barna 
 mulighet til et trosliv, og man kan 
 tenke tilbud om dåp ved mange 
 anledninger som samler barn og 
 foresatte før konfirmasjonen.

Kirken til alle – alle til kirken
AV LILLIAN SOLSTAD

Slungård er opptatt av  oppslutningen 
om folkekirken og ønsker at folk flest 
har et eierforhold til kirken. Han synes 
det er flott at så mange frivillige er 
med og gjør en jobb i  menighetene. 
Slik styrker. Vi ser at det særlig er stor 
tilstrømning ved de store  anledninger 
som dåp, utdeling av 4-årsboka, 
 konfirmasjon og vigsler. 

Som kirke må vi hele tiden gjøre en 
god jobb i alt vi er satt til å gjøre, 
møte utfordringene og ta kloke valg. 
Det er en verdi i å samles i kirken ved 
ulike anledninger, at folk finner noe 
i kirken. Kanskje man ser en høyere 
himmel over livet?

Lederen i Kirkerådet Kristin 
 Gunleiksrud Raaum kommer med 
en  marsjordre til alle  kirkelige 
medarbeidere: Gå  derfor ut! 
Forkynn  evangeliet! La orgelet 
lyde! Del dåp og nattverd! Fortell 
bibelfor tellinger! Rett ryggen! 
La kirkens dører være åpne. Vi 
skal ikke være mindre kirke i den 
nye rettstilstanden. Vi skal være 
mer. Vi skal ikke være en inn-
advendt kirke som har nok med 
seg selv og sin egen  struktur. Vi 
skal være en kirke, midt i verden, 
midt i  menneskers liv. Fordi 
Guds ansikt er vendt mot verden. 
Fordi vi alle er gitt den nåde å få 
lov til å ta imot, sa Gunleiksrud 
Raaum  under Kirkerådets møte i 
 Trondheim i januar 2017.

Prost Dagfinn Slungård.



6 STJORDALKIRKEN.NO

I Stjørdalsmenighetene har 
 ungdommene fått et unikt tilbud 
om å være med på Fiberkurs 
etter konfirmasjonstiden.  Dette 
kursert går ut på å bli en dyktig 
ungdomsleder for  kommende 
konfirmanter. Men hva  innebærer 
det egentlig å være en 
ungdoms leder?

Som ungdomsleder får man mulig-
het til å undervise konfirmantene 
under konfirmanttiden. Da er man 
blant  annet med på konfirmant
undervisning, konfirmantleir og 
hjelper til i ungdomsgudstjenester, 
som er spesielt laget for konfirmant
ene. Det beste av disse tre tingene er 
å være med på konfirmantleir. Da er 
vi ungdomslederne med for å veilede 
konfirmantene, vi snakker med de, 
formidler budskap fra bibelen og 
har mange morsomme aktiviteter 
sammen. Ungdomslederne er med 
for å skape en fin opplevelse for 
 konfirmantene.

Det er ikke bare konfirmantene vi 
ungdomslederne jobber med. Vi 
 jobber også med misjonsprosjekt, der 
vi jobber for en god sak i  Thailand. 
Vi er også med på Tårnagentene 
for 3.-klassinger og på Lysvåken for 
6.-klassingene som holdes en gang 
i året i de lokale kirkene rundt om i 
Stjørdal.

Ungdomslederteamet i Stjørdal har 
vokst enormt det siste året. Vi startet 
med å være en liten gruppe med få 
ledere, men den dag i dag har vi blitt 
mye større. Teamet samles en gang 
i måneden for å snakke om arbeid, 
leirer, undervisning og så mye mer. Vi 
snakker ikke bare om kirken, tro og 
religion, men alt som faller oss inn. 
Samholdet vi har er fantastisk, og vi 
har skapt et enormt sosialt  nettverk. 
Dette nettverket kan bli enda  større 
med å blant annet være med på 
Ungdomstinget, som arrangeres hvert 
år for hele Nidaros bispedømme. 
Der får du mulighet til å være med 
å stemme for hvem som skal sitte 
i ungdomsrådet, høre foredrag fra 
veldig flinke forelesere og best av alt, 
man skaper et enormt nettverk med 
venner fra hele Trøndelag!

Er du en engasjert ungdom som 
brenner for å gjøre frivillig arbeid? Da 
er Fiberkurs og ungdomsleder noe for 
deg! Vi tar deg imot med åpne armer 
og lover deg et fantastisk samhold og 
sosialt nettverk. 

HVA ER EN UNGDOMSLEDER?
AV VERONICA OPHEIM

På konfirmanttimen i Stjørdal kirke den 25. januar stilte begravelsesagent 
Oddmund Hyldmo med likkiste for å sette rammen rundt undervisnignen 
med døden som tema. – Vi nærmet oss døden både bredt og tverrfaglig, for 
å gi konfirmantene et grunnlag for egen refleksjon, sier sokneprest Jørgen 
Setran. Foran fv.  Konfirmantene Ole Martin Fossbakk, Ole Marius Liamo 
Tilseth, Christina Berge og Guro Aune. Bak fv. Inger Lise Hilanmo, pårørende, 
Gunnhild Barane, Stjørdal kommune og Oddmund Hyldmo, begravelsebyrå. 
Foto: Egil Rømo.

Konfirmantene lærte om døden

Veronica Opheim

Konfirmant 2018
Invitasjon til konfirmasjon i 
2018 sendes via brev til alle 
medlemmer og tilhørige i Den 
norske kirke som er født i 2003. 
Brevet sendes ut i slutten av  
mai 2017.

Konfirmantåret og 
 under visningen starter like etter 
skoleåret har  startet, i uke 34. 

Informasjon og mulighet for 
 påmelding kommer på: 
www.stjordalkirken.no/ 
konfirmasjon

Foreldre, og gjerne med 
 konfirmanter, inviteres til 
 informasjonsmøte:

Værnes kirke: 13. juni kl. 19:30.
Lånke kirke:  13. juni kl. 19:30. 
Skatval kirke:  14. juni kl. 19:30.
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Elvran kapell
Jesper Hastad, Aleksander Flakk, Stein 
Erik Julseth, Maren Skjei, Erik Dybvad 
Rønning, Solveig Gulaker Løvseth, 
Børge Welve, Sandra Sætnan, Ella 
Klevan Engen.
 
Lånke kirke
Mads Moen Hognes, Mireen  Ødegaard 
Brekke, Ludvik Oliver Dybwad, Mia 
Leikvold Trapnes, Krister  Myran 
Kjøsnes, Anna Emilie Bjerkli  Nilsen, 
Linn-Kristine Vist, Isak Moen 
 Hognes, Christina Rein Weiseth, 
Hannah  Kristine Overrein, Nathalie 
Fleischer, Emelie Larsen, Emilie Kjær 
 Guldseth, Marcus André Hansen, 
Christina  Berge, Nora Hastad, Thomas 
 Oscar Bakke, Kristine Dombuhaug 
Lien,  Theodor Haugen, Maya Karin 
 Snekkerlien Gifstad, Tom Andre 
 Stræte Aakervik, Ada Otine Aune, 
 Martin Strand Berg, Maria Spets 
Nyberget, Frida Forbord Myren, Malin 
Moen, Peder Gustad, Frida Skjervold, 
Alexandra Victoria Laugen Hultgren, 
Leon Olden Suffolk, Markus Horten 
Jespersen, Hågen Mølnås, Ole Marius 
Liamo Tilseth, Ole Martin Fossbakk

Skatval kirke
Marius Auran, Sander Hernes Berg, 
Agnes Bjørseth, Isak Bostad, Sofie 
Breimo, Jennifer , Britez Sletvold, 
Anders Dahl, Oliver DahlHanssen, 
Ole Okkelberg Dahling, Simon Fiskvik, 
Ole Markus Fiskvik, Andreas Fløan, 
Siri Beathe Halle, Mia Sivertsvik 

 Henriksen, Håkon Olsen Kulsetås, Julie 
Kvarving, Elias Laugen-Fiksdal, Hans 
Christian Martila, Caroline Opheim, 
Håvard Westbye Rygh, Maya  Saksvik, 
Bjørnar Sandstå, Petter Steinvikaune, 
Marcus Håpnes Stokke, Ann Jorid 
Railo Valstadsve, Andrea Rønning 
Valstadsve, Torbjørn Vinsnes, Maria 
Vollan, Stian Rømo Vollan.

Værnes kirke
Sofie Lauvås Aasen, Malin Stoum 
 Aavik, Aida Raw Aspeslåen, Guro 
Aune, Christian Amir Aunvik, Aurora 
Aurheim, Oda Baar, Rikke Slørdahl 
Baust, Anne Cecilie Bekkelund, 
 Fredrik Benjaminsen, Daniel Skålvik 
Berg, Patrick Hynne Berg, Robert 
Skrøvseth Bjørgan, Peder Bjørnevik, 
Kevin Rømo Bratsberg, Isac Krog 
Bremset, Robert Bursvik, Danzao 
Charles Clement, Frida Dahl, Eline 
 Teigen Ellingsen, Kaja Erlandsen, 
Markus Farbu, Nikolas Flatval- Larsen, 
Mathias Haave Forsberg, Arthur 
Holmquist Fredriksen, Ragnhild 
Fygle, Randi Marie Glomsrud,  Adrian 
Brørs Grendal, Jonas Gundersen, Mats 
Gundersen, Maria Dullum  Guthus, Stig 
Morten Halle, Silje Fossen Hansen, 
Jon Marius  Hansson, Sindre Møller 
Haukland, Vetle Hegre, Eila Hogstad 
Hellem, Edvard Løkholm Hognes, 
Sander Holltrø, Ludvig Hoås  Myrvang, 
Henrik Tobias Lund  Husbyn,  Helena 
Hyldmo, Tonje Ingstad, Thomas 
 Iversen, Odin André  Johannesen, 
 Andrea Marie Johansen, Janne 

 Juliussen, Kevin Jørgensen Schjødt, 
Ronny Viking Hansen Jørstad, Henrik 
Berg Karlsen, Idunn Høgmo Karlsen, 
Nicolai Julseth Klausen, Thomas 
Knutsen, Anbjørg Krogstad, Vilde 
Krogstadholm, Malin  Kvernmo,  Samira 
Amdal Køteles, Martin Johansen 
 Laberget, Anders Geving Langli, Sivert 
Børseth Lernes, David Rønning Lian, 
Kristoffer Lindbak, Emil Lorentzen, 
Fredrik Falmår Lund, Adrian Robin 
Lund  Alstad, Erlend Resell Løveng, 
Jonas Mauseth, Elias Hoff Melkersen, 
Iben Noor Midtsjø, Sander Moe, 
Silje  Myrbekk, Nora Nesvold,  Kjartan 
 Nilsen, David Renbjør Paulsen, Vilde 
Pettersen Kolstad, Håkon Sognli 
Reinås, Andreas ReitanYdse,  Emilie 
Storøien Robertsen, Ida Røsæg, 
Jørgen Ravlo Sakshaug, Julie Elise 
Schjølberg, Miriam Selbek, Adrian 
Sivertsvoll, Tonje Skei, Annmalie 
Lyngås  Skjelstad, Robin Bjørkås 
Skrogstad, Peder Hjelseng Slungaard, 
Erica Smalø, Jonas Stokke, Raymond 
Stokke, Ayla  Nathalie Storvik,  Andreas 
Juliussen Sundal, Magnar  Sørensen, 
Jesper  Talmo Tromsdal, Ronald 
Teigen,  Magnus Vikan Trettenes, 
Ingrid Haugan Tømmerås, Lea Tigist 
Berheim Ulseth, Therese Ovesen 
Undhjem, Marte Reitan Vassbotn, 
Håkon Østmo Veiseth, Daniel Vold, 
Filip Bjørseth Vollan, Frida Sollihaug 
Wahl, Amund Kongshaug Westerheim, 
Gabriel Danielsønn Westum, Suzanna 
Zimmermann, Håvard Kyllo Ødegård, 
Johannes Kjerkol Øyan

Konfirmanter i Stjørdal, Lånke og Elvran sokn våren 2017

Peder Gustad, 
Lånke:
Oppfriskning av det 
vi har lært på skolen. 
Lærte litt mere 
og grundigere om 
religion

Aleksander Flakk, 
Lånke:
Mere om Gud og 
Jesus.

Jonas Stokke, 
Stjørdal: 
Har lært om livssyn  
og en del om Gud.

Silje Fossen 
Hansen, Stjørdal: 
Har lært masse om 
Gud.

Hva har du lært i løpet av konfirmanttida?
Caroline Opheim, 
Skatval:
Har lært ganske mye 
om kristendomen

Petter Steinvikaune, 
Skatval:
Lært litt grundigere 
om religionen

Foto: Egil Rømo

Foto: Egil Rømo
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Den 10. april er det gått 25 år siden Vegard Viem fra 
 Gevingfeltet i Lånke omkom i en tragisk  bussulykke 
på Oppdal. Vegard ble ikke mere enn i underkant 
av 18 år, han var på vei hjem på påskeferie da 
den fatale ulykken rammet så hardt og brutalt.

Vegard hadde begynt på Nordfjord folkehøyskole høsten 
før. Han var  kanskje litt skolelei etter to år på  gymnaset 
på  Stjørdal. Derfor valgte han å ta ett års avbrekk fra 
 gymnaset. Han søkte Nordfjord folkehøyskole, som er en 
kristen skole med natur og friluftslivslinje. Hans store 
 interesse for friluftsliv og det å være ute i  naturen førte 
til at han gledet seg veldig til det året han hadde foran 
seg på folke høyskolen i  Sandane. Han likte seg godt på 
skolen, var mye ute i  naturen, han fikk seg nye kompiser. 
Derfor var skoleåret på  folkehøgskolen det helt  perfekte 
for han. Han likte å fotografere, for konfirmasjons
pengene kjøpte han seg et skikkelig fotoapparat med 
 diverse linser. Han fotograferte fugler, og  annet vilt i skog 
og mark. Det var livet til Vegard det! Forteller foreldrene 
Anne Mari og Bjørn Viem.

Skjebnen ville det annerledes
Vi sitter i stua til Anne Mari og Bjørn Viem, i Støbban i 
Gevingfeltet i Lånke. De forteller om ulykken som har 
preget dem begge to i alle år etterpå. Tidlig på  morgenen 
kjørte Bjørn inn til Trondheim for å hente Vegard. 
På  veien inn til rutebilstasjon hørte han på nyhetene 
på  radioen at det hadde skjedd en ulykke med en av 
ekspress bussene fra Bergen til Trondheim. Ulykken 
skjedde på E6 i Drivdalen sør for Oppdal. Etter ankomst 
til Trondheim var det ingen buss og se. Mens jeg stod 
der og ventet, fikk jeg en telefon fra politiet i Trondheim 
som fortalte at sønnen hadde vært med på bussulykken. 
De fortalte ikke noe om Vegards tilstand i telefonen, men 
de tilbød seg å hente meg på  busstasjon for å kjøre meg 
til sykehuset der Vegard hadde ankommet. Det var vel 
da jeg skjønte at noe alvorlig hadde hendt med Vegard, 
forteller Bjørn.

Anne Mari som var hjemme, hørte også meldingen om 
bussulykken på  radioen. Hun følte med en gang at det var 
Vegards buss som hadde vært utsatt for en ulykke. Anne 
Mari fikk vite at Vegard var omkommet da Bjørn ringte 
 henne fra Trondheim like etter. Det var et sjokk som ikke 
kan  beskrives, forteller Anne Mari og Bjørn. 

Ikke en spurv til jorden
UTEN AT GUD DET VET

AV EGIL RØMO

Gravsteinen til Vegard på Lånke kirkegård kommer fra 
 Teveldalen der Vegard var mye og likte seg veldig godt. 
(Foto: Egil Rømo) 

Bjørn og Anne Mari blar i allbumen som de fikk av klasse
kamerater av Vegard etter ulykken. (Foto: Egil Rømo)
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Etter anbefalinger fra oss om å ikke sitte på med 
 privat biler når han skulle heim på ferie, men heller ta 
bussen var vårt råd, men sånn er livets  skjebne, sier de 
to  foreldrene i  Gevinglia i Lånke. De forteller  videre, 
de  første fem seks  årene etter  ulykken kan vi gjerne 
si at vi «mistet». Vi ble mye for oss sjøl, og setra på 
 Teveldalen var et godt sted å komme til.

25 år etter ulykken
Det er vel ikke en dag uten at tankene er innom 
 Vegard, men sånn er det bare, det er et savn som en 
må bære med seg livet  igjennom, sier de to alvorlig 
rundt  kaffebordet hjemme i Lånke. Det er godt å 
være to om å bære sorgen, selv om vi  kanskje er litt 
 forskjellig på det området.

En måned etter den alvorlige  ulykken,  skulle broren til 
Vegard, Anbjørn  konfirmeres. Det ble mye på en gang. 
Det er var en tøff tid. Det var så mye som skjedde på 
kort tid, sorgen ble satt på vent på et vis, sier Anne 
Mari og Bjørn.

Hjelp
Fikk dere noe hjelp for å bearbeide sorgen? Det beste 
var å gå på arbeid og fungere i lokalsamfunnet så godt 
det lot seg gjøre. Dessuten deltok vi i en sorggruppe på 
 Stjørdal,  snakket med andre som hadde mistet et barn, 
noe som var til god hjelp. Både lærere og elever fra 
folkehøyskolen var til fantastisk støtte. Også Vegards 
 kamerater og våre nærmeste venner var til god støtte

Gravstein
Vegard ble gravlagt fra Lånke kirke onsdagen etter den 
 tragiske ulykken. Kirken var fylt til siste plass av slekt 
og venner. Fra folkehøyskolen kom det busser med 
 skolekamerater. Det var en gripende stund i kirka, 
 spesielt da klasse kameratene sang «ikke en spurv til 
jorden».  Hjemme på nattbordet til Vegard ble et kort 
med denne  sangen «ikke en spurv til jorden» funnet 
etter ulykken. Også på gravsteinen står disse ordene, 
en salme Vegard likte, og som han fikk med seg til sitt 
siste hvilested på Lånke kirkegård. Grav steinen til 
Vegard ble hentet ved setra i Teveldalen i Meråker, der 
Vegard lekte mye, som barn og ungdommen fartet mye 
omkring ute i naturen.

Det er jo et ordtak som sier, «tiden leger alle sår». 
 Det er det ikke når en mister et barn. 

– Minnene er rike, og de har vi med oss hele tiden, 
hver dag, sier Anne Mari og Bjørn som har to barn,  
og fire barnebarn som de gleder seg over hver dag.

Takk for at dere ville dele denne  historien med 
 menighetsbladets lesere.

– Det har blitt mange besøk her på Lånke kirkegård gjennom 
25 år, forteller Anne Mari og Bjørn Viem. (Foto: Egil Rømo)

Kjeramikkvasen overlevde
Vegard hadde like 
før ulykken vært på 
skoletur til Riga. Der 
hadde han kjøpt gaver 
til sine nærmeste. 
En av gavene var 
denne kjeramikk-
vasen. Vegards liv ble 
knust, men den skjøre 
vasen berget. Livets 
uforståeligheter er 
vanskelige.

Keramikkvasen 
overlevde bussulykken. 
Vegard døde. 
(Foto: Egil Rømo)
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Alt inventar i de åtte kirkene 
i Stjørdal er nå registrert og 
 katalogisert i den nasjonale 
kirkebyggdatabasen.  Arbeidet 
har pågått i flere år og kirkeverge 
Oddbjørn Eide er fornøyd med at 
registreringen er i mål.

Møbler, tekstiler, sølvtøy og klokke-
spill er bare noe av det som er 
 avfotografert og registrert i kirke-
byggdatabasen. Kirke for kirke er 
 systematisk saumfart fra tak til gulv 
og hver gjenstand er registrert med så 
mange detaljopplysninger som det har 
vært mulig å fremskaffe.

– Arbeidet er såpass omfattende at 
enkelte fellesråd ansetter egne folk til 
å gjøre dette arbeidet. Vi har i stedet 
tatt arbeidet selv innimellom andre 
gjøremål og heller brukt lenger tid på 
å bli ferdig, sier FDVkonsulent ved 
Stjørdal kirkelige fellesråd, Ingebrigt 
Sandblost.

Sandblost er imponert over hvor 
 mange historiske klenodier som er i 
bruk i de enkelte kirkene. 

–Hegra kirke og Værnes kirke er jo 
gamle kirker og der finnes spesielt 
mange klenodier. Du blir nesten 

 andektig når du behandler messe-
hagler som prestene har brukt i flere 
hundre år. Dette er gjenstander som 
ikke har så stor økonomisk verdi, 
men den historiske verdiene for 
 menighetene er selvsagt stor, sier 
Sandblost.

Også det tekniske utstyret i kirkene 
er registrert i  kirkebyggdatabasen. 
 Klokkespillene er målt opp,  fotografert 
og registret sammen med nyere 
 konstruksjoner som brannvarslings-
anlegg og sikringsskap.

Målet med kirkebyggdatabasen er å få 
et nasjonalt register over inventaret 
i de ca. 1.400 kirkene som står rundt 
om i landet. Hovedmålet med kirke-
byggdatabasen er sikkerhet. Med en 
sentral database bevares opplysninger 
om kirkene hvis de skal bli ødelagt. 
Detaljer om løse gjenstander gjør det 
også vanskeligere å omsette gods som 
er stjålet fra norske kirker.

INVENTARET I KIRKENE ER REGISTRERT

FORNØYD: Kirkeverge Oddbjørn Eide 
og FDV-konsulent Ingebrigt Sandblost 
er fornøyd med at det omfattende 
 arbeidet med å registrere inventar i 
kirkebyggdatabasen er ferdig.

Går opp soknegrensen

Sokneprest Jørgen Setran (bildet), har kontoret fullt 
av kart i arbeidet med å rette ut soknegrensen mellom 
Stjørdal og Hegra. Soknegrensen følger den gamle 
kommunegrensen mellom Stjørdal og Hegra. Det gir 
rare utslag, som i Banggrenda, der en familie midt i et 
boligfelt tilhører Hegra menighet, mens alle naboene 
tilhører Stjørdal menighet. Sokneprest Setran har 
brukt linjal og funnet en løsning han tror alle vil bli 
fornøyd med. Menighetsrådene i Skatval og Stjørdal 
jobber også med å tilpasse soknegrensene etter dagens 
forhold.

De fire hovedkirkene i Stjørdal er nå utstyrt  
med automatisk  varmestyring.

Værnes kirke er en av kirkene som er utstyrt med 
automatisk varmestyring. Systemet måler tempe-
raturen både inne og ute og regner seg selv fram til 
 nøyaktig hvor lang tid det vil ta å få kirka varm.
– I Værnes kirke trekker ovnene 60 kW. Tidligere 
satte vi på varmen i god tid for å være sikre, men å 
vet systemet nøyaktig hvor lang tid som trengs.  
Varmen i  Værnes kirke trekker 60 kW og da skal vi 
ikke spare mange timer før det blir  penger av det, 
sier fellesrådets FDVkonsulent, Ingebrigt Sandblost 
og  energi rådgiver i NTE, Daniel Aalberg (bildet). 
Les mer på www.stjordalkirken.no/varmestyring

Sparer energi

Foto: Anne Guri Selnæs 
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Bønnegruppa i Lånke

Bønnegruppa i Lånke møtes hver Torsdag kl 08.30 
i kjelleren i Lånke menighetshus. Vi ber for smått 
og stort som rører seg, både i Lånke og i resten av 
 verden. Du er hjertelig velkommen til å delta! Dersom 
du ikke har mulighet for å komme, men har behov for 
forbønn: Ta kontakt med sokneprest Kristine Setran

De frivillige gjør en forskjell
Onsdag 8. februar arrangerte Stjørdal menighet 
medarbeider fest for frivillige. Rammen var hvit 
damask, blomster, lys og varm buffet i vrimle-
arealet utenfor Stjørdal kirke for de 60 frivillige 
 medarbeidere som var påmeldt. Gode ord, sang og 
musikk ble delt i kirkerommet.

Hovedtaler var ordfører Ivar Vigdenes som hadde 
mange visjoner for kirka vår. Han sa blant annet 
at kirka  måtte være tydelig på sine verdier og mål, 
 samle alle gode  krefter i  trosopplæringsarbeidet 
og kirka må bli flinkere å  fortelle hva den driver 
på med i ulike kanaler. Også andre  understreket 
hvor  avgjørende frivillig arbeid er hvis vi skal ha en 
 levende og aktiv folkekirke.

Ola Gresseth og Torkell Sørensen bidro med vakker 
sang og musikk. Kapellan Linda Aune avsluttet med 
bibelord og bønn.

Påskelyset
Påskelyset er det store stearinlyset 
med symboler på, som vanligvis 
står ved døpefonten i kirka. Lyset 
 symboliserer Jesus Kristus, som kalte 
seg «verdens lys». Et nytt påskelys tas 
i bruk hvert år. Tradisjonelt tennes det 
under påskenattsgudstjenesten. 
Påskelyset tennes utenfor kirken, 
og så bæres det inn i prosesjon i 
en mørklagt kirke. Der får hver av 
kirkegjengerne et lys som tennes fra 
påskelyset. Ellers i året er det vanlig at 
lyset tennes under dåpsseremonier. 

Symbolene på lyset: 
- X og P som er de to  første 
bokstavene i Kristus.
- Alfa og omega, første 

og siste bokstav i det 
greske alfabetet,  
«Jeg er alfa og omega, 
 begynnelsen og enden»

En gave er  
alltid hyggelig

Sanitetsforeningen Bygden 
bekostet  blomster/dekorasjoner på 
alterne i Værnes og Stjørdal kirker,  
for hele adventstiden og i julen. Nå 
i fasten har de gitt fastelavnsris til 
begge kirker. Takk for dekorasjoner, 
ris og liljer.

Elvran Sanitetsforening har gitt en 
gave på kr. 10.000 til Elvran Blomster-
fond. Gaven kommer veldig godt med.

Du kan gi en gave til 
 blomsterfondene:
Værnes: 4202.16.68154
Skatval: 4474.06.10748
Lånke 4435.85.02323
Elvran 4435.50.88682

Vårdugnader  
på kirkegårdene
Menighetsrådene inviterer til 
 vårdugnader på kirkegårdene i 
 Stjørdal. Alle som vil være med på å 
gjøre kirkegårdene pene til våren, bør 
ta turen innom nærmeste kirkegård. 
Ta med hageredskap og kaffekopp.

Værnes: Mandag 24. april kl. 17.00
Hegra: Tirsdag 25. april kl. 18.00
Floren: Onsdag 26. april kl. 18.00
Okkelberg: Torsdag 27. april kl. 18.00
Skatval: Torsdag 27. april kl. 18.00
Lånke: Onsdag 3. mai kl. 18.00
Elvran: Torsdag 4. mai kl. 18.00



12 STJORDALKIRKEN.NO

– Det er vanskelig å kombinere inne 
og utefunksjoner på gravplassen. Da vi 
skulle ansette nye gravplassarbeidere, 
valgte vi derfor utdanna anleggs-
gartnere, sier Johan Hofstad, arbeids-
leder for gravplassene i Stjørdal.
Han angrer ikke på at arbeids-
oppgavene inne i kirkene og ute på 
 gravplassene ble skilt ad. Nå  jobber 
kirketjenerne deltid i helgene, mens 
tre anleggsgartnerne tar seg av 
utearbeidet. Leif Arvid Fremstad og 
Anniken Hansen (i svangerskaps
permisjon) ble ansatt i oktober 2009, 
mens Solrun Øfsti, som nettopp har 
tatt eksamen som anleggsgartner, ble 
del av staben i april 2013.

Bygger selv
Hofstad ser flere fordeler med sine 
nye medarbeidere. Med en utdanning 
som gir kunnskap om bygg og anlegg, 
kan anleggsgartnerne ta mindre 
 anleggsarbeid på gravplassen selv, 
uten at det må leies inn  eksterne 
 fagfolk. De nye vannpostene på 
 Værnes kirkegård er et resultat av det.
– De er laget av trappesteiner. Vi har 
støpt fundamentet og montert vann-
postene selv, sier Leif Arvid Fremstad.
Det eneste de trengte hjelp til, var å 
få en rørlegger til å koble til  vannet. 
 Værnes kirkegård fikk ni slike vann-
poster. Tilsvarende vannposter er også 
montert på gravplassene på  Skatval, 
Hegra og Lånke. Planen er at de tre 
resterende gravplassene i Stjørdal 
også skal få nye vannposter.
Hofstad sparer ikke på rosen:
– Vannpostene er både rimelige og 
vedlikeholdsfrie. Vi kunne ikke fått 
til dette uten anleggsgartnerne. De 
 tenker innovativt, sier en tydelig 
 fornøyd arbeidsleder.

Gjennomtenkt plantevalg
Logikken bak de nye vannpostene 
var at de skulle være enkle å bruke 
for alle. Det stemmer overens med 
universell utforming av gravplasser. 
Plantevalget styres av samme tanke. 
Et eksempel er en liten lund med 
nyplanta trær i randsonen av Værnes 
kirkegårds nye del.
– Her har vi brukt Ornäsbjørk (Betula 
pendula ’Dalecalica’). Den er gunstig 
for allergikere siden den ikke har 
pollen, sier Solrun Øfsti.

Hun legger til at de vil ha variasjon 
av busker og trær på gravlunden. 
Derfor planter de ut både aronia, 
 alperips, blåleddved, skjermleddved 
og  junisøtmispel. Hver på sin måte 
 forskjønner de gravlunden med 
 blomster, bær og høstfarger.
– Dessuten trekker de fugler inn på 
gravlunden. Det tror jeg de besøkende 
setter pris på, sier hun.

Hofstad ser at vedlikeholdet av det 
grønne på gravplassene er blitt bedre. 
Nå får busker og trær det stellet hver 
enkelt planteart krever.
– Det er også bra for økonomien. 
Anleggsgartnere vet hvilke planter 
som passer inn hvor. Det reduserer 
behovet for å erstatte planter som dør 
eller mistrives, sier han.

Lønnsomme fagfolk
TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD // FOTO: ALF BERGIN

Blomsterfondene i Stjørdal
Besøker vi en av våre kirkegårder i sommer-
halvåret ser vi mange velstelte graver. I tillegg ser vi 
 beplanting ved inngangspartiene, planter i krukker 
ved trappa inn til kirken osv. Har vi behov for vannings-  
og hageutstyr finner vi også det på faste plasser på kirkegårdene. 

Pengene som kommer inn til blomsterfondene skal brukes til forskjønnelse av 
kirkegårdene, men ikke brukes til enkeltgraver. Det er viktig at våre  kirkegårder 
er velstelte og blir holdt i god stand. Dette er du med på dersom du benytter 
blomsterfondene ved dødsfall.

Skatval blomsterfond
Menighetsrådet på Skatval har hatt en ide-gruppe i gang med å tenke litt nytt 
når det gjelder gaver til fondet. De arbeider med å lage et kort som kan brukes 
i alle anledninger som bursdager, bryllup og begravelser. Prisen pr kort er enda 
ikke bestemt, men inntekten fra salget av disse kortene går inn i fondet. 

Kontonummer til blomsterfondene i Stjørdal:
Blomsterfond Værnes: 4202.16.68154 / Blomsterfond Skatval: 4474.06.10748 
Blomsterfond Lånke 4435.85.02323 / Blomsterfond Elvran 4435.50.88682

Leif Arvid Fremstad og Solrun Øfsti er fornøyd med de nye vannpostene på  Værnes. 
De skulle imidlertid gjerne hatt en annen farge på vannslangen, men har så 
langt ikke funnet en annen som passer bedre. Innfelt: De rimelige opphengene til 
 vannkannene kom fra Plantasjen. 
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Mandag 1. mai
11.00  Gudstjeneste Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Skatval kirke
Onsdag 3. mai
17.00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 7. mai
11.00  Konfirmasjon Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Skatval kirke
13.00  Konfirmasjon Værnes kirke
18.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Onsdag 9. mai
19.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Lørdag 13. mai
11.00  Konfirmasjon Værnes kirke
13.00  Konfirmasjon Værnes kirke
Søndag 14. mai
11.00  Konfirmasjon Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Lånke kirke
13.00  Konfirmasjon Værnes kirke
19.00  Samtalegudstjeneste Hegra kirke
Grunnlovsdag 17. mai
10.00  Gudstjeneste Skatval kirke
10.00  Gudstjeneste Hegra kirke
10.00  Gudstjeneste Værnes kirke
10.00  Gudstjeneste Lånke kirke
11.30  Gudstjeneste Okkelberg kapell
11.30  Gudstjeneste Floren kapell
12.00  Gudstjeneste Elvran kapell
Søndag 21. mai 
11.00  Konfirmasjon Hegra kirke
11.00  Gudstjeneste Skatval kirke
11.00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
13.00  Dåpsgudstjeneste Stjørdal kirke
Kristi himmelfartsdag 25. mai
11.00  Gudstjeneste Værnes kirke
11.30  Nattverdsgudstjeneste  
 Lånke bosenter

Onsdag 5. april 
19.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Palmesøndag 9. april 
11.00  Gudstjeneste Værnes kirke
12.00  Gudstjeneste Skihytta på Frigården
12.00  Gudstjeneste Åstjønna
13.00  Dåpsgudstjeneste Værnes kirke
Skjærtorsdag 13. april
11.00  Nattverdsgudstjeneste  
 Stjørdal bosenter
11.00  Nattverdgudstjeneste 
 Hegra bosenter
11.30  Nattverdgudstjeneste  
 Lånke bosenter
16.30  Nattverdgudstjeneste Bosenteret
Langfredag 14. april
19.00  Pasjonsgudstjeneste Skatval kirke
Lørdag 15. april 
23.00  Værnes kirke Påskenatt
Påskedag, søndag 16. april
11.00  Høytidsgudstjeneste Værnes kirke
11.00  Høytidsgudstjeneste Skatval kirke
11.00  Høytidsgudstjeneste Lånke kirke
11.00  Høtidsgudstjeneste Hegra kirke
2. påskedag, mandag 17. april
11.00  Gudstjeneste Okkelberg kapell
18.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 23. april
11.00  Gudstjeneste Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Skatval kirke
Onsdag 30. april
19.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 30. april
11.00  Konfirmasjon Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Elvran kapell
11.00  Gudstjeneste Hegra kirke
13.00  Konfirmasjon Værnes kirke

Lørdag 27. mai
10.30  Konfirmasjon Skatval kirke
11.00  Konfirmasjon Lånke kirke
13.00  Konfirmasjon Skatval kirke
13.00  Konfirmasjon Lånke kirke
Søndag 28. mai
11.00  Konfirmasjon Lånke kirke
11.00  Konfirmasjon Okkelberg kapell
18.00  Gudstjeneste Værnes kirke
Onsdag 31. mai
19.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Pinsedag 4. juni
11.00  Høytidsgudstjeneste Stjørdal kirke
11.00  Konfirmasjon Elvran kapell
11.00  Konfirmasjon Floren kapell
2. Pinsedag 5. juni
12.00  Friluftsgudstjeneste  
 Steinvikholmen
Søndag 11. juni
11.00  Gudstjeneste Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Lånke kirke
13.00  Dåpsgudstjeneste Værnes kirke
Onsdag 14. juni
19.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 18. juni
11.00  Gudstjeneste Skatval kirke
13.00  Gudstjeneste Hegra kirke
18.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 25. juni
11.00  Gudstjeneste Værnes kirke
11.00  Gudstjeneste Skatval kirke
11.00  Gudstjeneste Floren kapell
Onsdag 28. juni
19.00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke

Gudstjenester

Kapellan Linda Aune og sokneprest Per  Anton Leite 
i  Stjørdal menighet satser hardt på kveldsguds-
tjenester i Stjørdal kirke.  Kveldsgudstjenestene er 
populære og folk  strømmer til kirken.

Stadig flere synes det er givende å avslutte dagen med 
 gudstjeneste i Stjørdal kirke. Selv om det ikke arrangeres 
dåp på kveldsgudstjenestene, har det deltatt over 100 
personer på  gudstjenenestene enkelte kvelder. Det er 
 sokneprest Per Anton Leite godt fornøyd med.

– Vi gjør alltid noe ekstra på kveldsgudstjenestene og 
sørger f.eks. for å ha med oss kor og  sangere. Det skjer noe 
mer på kveldsgudstjenestene og det har vist seg å være 
populært, sier soknepresten, som har med seg kapellan 
Linda Aune på å arrangere kveldsgudstjenester.

Dette er datoer for vårens kveldsgudstjenester i Stjørdal 
menighet:

Suksess med kveldsgudstjenester
Onsdag 5. april 
19.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
2. påskedag, mandag 17. april 
18.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Onsdag 30. april 
19.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 7. mai 
18.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Onsdag 9. mai 
19.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 28. mai  
18.00 Kveldsgudstjeneste NB: Værnes kirke
Onsdag 31. mai 
19.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Onsdag 14. juni 
19.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Søndag 18. juni 
18.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
Onsdag 28. juni 
19.00 Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke
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Aglo videregående skole

VENNER, SAMHOLD 
OG LÆRING PÅ ET 
STED DER

BLIR SETT
DU

www.aglo.no

Vi gir deg nye muligheter
HYLDMO
B E G R AV E L SE SB Y R Å
Erfaring 
& trygghet

Stjørdal 
& omegn

Vi har døgnvakt. Ring 911 66 902

Oddmund
Karin

970 38 638
995 88 794

Gi en gave til 
menighetsbladet
Du kan bruke mCash til å gi 
en gave til menighetsbladet.

Gå inn på 
www.stjordalkirken.no/gave 
eller skann QR-koden.

Annonser i menighetsbladet!
Med en annonse i Menighetsbladet treffer du 
9000  husstander. 

80 prosent av de som  mottar  Menighetsbladet leser 
bladet. (Kilde: Rapporten  «Menighetsbladet – en overlevning 
eller en mulighet?»)

Kontakt oss på epost 
menighetsbladet@stjordal.kommune.no 

Lånke menighetshus
Kontaktpersoner for servering/utleie 
for Lånke menighetshus:

Solveig Lauvseth  Ruth Korsmo 
932 24 197 / 74 80 68 16 990 16 091

Kontaktperson utleie Rigmor Laanke  
958 77 526 / 993 59 558

Kirkevergen formidler salg av gravstein 
på samtlige kirkegårder i Stjørdal. 
Se utvalget på www.gravstein.no.

For råd og veiledning ring 
kirkevergens kontor 74 83 42 20.
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Døpte og døde i Stjørdal, Skatval og Lånke

Slekt skal følge slekters gang
Døpt i Lånke kirke:
Sophia Ryszkowska
Sondre Brekke Opem
Johannes Nordgård Nilsen
Nora Lien Nordli
Peder Lien Nordli
Embrik Wikstrøm Nygård
Sigrid Kleven
Lova Sofia Engan Klevan

Døpt i Skatval kirke:
Tuva Bakken
 Karen Nordland
Ingrid Lie Veie
Magne Hølaas Steinvikaune

Døpt i Værnes kirke:
Aase Aurelia Arias Alver
Stella Hegdalsaune
Nikoline Eleah Koen
Sigrid Wikstrøm Stokke
Marius Søraker
Jonas Leirvik Meland
Sondre Elias Solberg
Mia Lian
Ada Sofia Busch Jøsok
Lukas Eriksen Fanum
Tiril Eriksen Fanum
William Elias Tyholt Bang
 

Døpt i Floren kapell:
Anna Lundemo
 
Døpt i annet sokn:
Ruben Rundhaug Oranje 
døpt i Tiller kirke
Lotta Moen 
døpt i Hommelvik kirke
Matheo Elias Fjelldal
døpt i  Sandtorg kirke

Begravet i Stjørdal sogn
Rolf Birger Eidem
Ragnar Mælashaug
Gunvor Grendahl
John Christiansen
Willy Hagen.
Bjørn Christian Karlsen
Åge Køhler
Randi Irene Rosvold Viken
Målfrid Johanne Kringen
Tora Marie Lidal
Klara Bremseth
Solveig Bye
Ellen Oline Leirtrø
Gro Schnell Svalestuen
Klara Helgesen
Olav Arne Valstad
Rolf Tyholt

Lovise Therese Bjørgum
Ingrid Sørmo
Jan Wik
Sonja Bjerkli
Bjørn Håvard Moen
Johanne Kristine Sandfærhus
Aase Berg Myran
Myrtle Irene Røst
Gunnar Haarberg
Leif Rømuld
Gerda Emeilie Vold
Knut Aarbu
Jofrid Lisbeth Julseth
Ola Kvam
Olov Gøsta Søderlind
Ingrid Alseth
Jon Hjelseng
 

Begravet i Lånke sogn
Anna Dalseth
Anne Lise Sørensen
Jan Kristian Hoås
Johan Arnt Elverum
Karin Helene Moen
Sverre Olsen
 
Begravet i Skatval sogn
Arna Kyllo
Gunnar Strøm
Guri Hilmo Haugen
Jo Hammer
Lidvor Marie Heimstad
Lilly Marianne Skjerve
Olav Arne Løvtangen

Konfirmantene på 
bønnevandring
«Bønnevandring» er et begrep som 
ungdommene blir kjent med i  løpet 
av  konfirmanttida. Gjennom en 
 bønnevandring kan man uttrykke og 
prøve flere og  kanskje nye måter å 
be på. Tenne et lys og tenke på noen 
eller noe, skrive en lapp med enten et 
ord eller mange setninger, eller motta 
 natt verden.
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1: Tårnagentene i Skatval dramatiserte bibelfortellingen da 
Jesus stillet stormen. 2: Pizza smaker godt når en er sulten 
 tårnagent i full gang med å utforske kirken. 3: Etter skoletid er 
et tilbud til 5-klassinger ved Lånke skole. Skoleelevene møtes 
 annenhver torsdag, etter skoletid, i kjellerstua på menighets-
huset. 4: Tårnagenter fra Lånke på leting etter symboler og 
bokstaver (som var gjemt i kirken) til en rebus. Tårnagentene 
samles hvert år. 5: Miniklubben I Stjørdal kirke er «søndagsskole» 
annenhver onsdag for barn mellom 3–6 år. Vi samles i Stjørdal 
kirke på Kimen klokka 16:30.

1 2

3

4

5

Linda Fanum og Emil Eriksen med 
 tvillingene Lukas Fanum Eriksen og 
Tiril Fanum Eriksen etter dåpen i Værnes 
kirke den 12. Februar 2017.


