God Påske

NUMMER 1, 2018
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Velkommen til høytidsgudstjenesten i Lånke kirke 1. påskedag kl. 13.00
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Evighetens
soloppgang

Alltid en for lite,
alltid en ledig plass

Folkefest
med biskopen

Påskefeiring slik vi husker den
AV LILLIAN SOLSTAD

– Det var ingen harer, pølser,
påskeegg, krimbøker, Kvikk-lunsj,
appelsiner eller fastetradisjoner
da vi vokste opp. Det var krig, og
rasjonering i åra etterpå. Men det var
fint med påskeferie. Da fikk vi fri fra
skole eller arbeid for å komme hjem
hvor det var påskeforberedelser.

Det er seks nytrimmede damer, godt
over pensjonsalderen, som benker
seg rundt kaffebordet på Aktivitets
senteret. De har vært på stavgangstur
i kulde og nordavind og har røde roser
i fjeset.
De har stor fortellerglede og husker
mye i lag, men understreker at da som
nå var det vanlig med dagsturer eller
hytteturer. Matpakka var enkel, noe
sånn luksus som kakao er vanskelig

å huske om de hadde. En forteller
at hun fikk sin første bukse under
krigen til å ha på tur, ellers gikk de i
varme, lange skjørt. En annen forteller
om kreativitet i matlagingen, som
å blande kokt og most kålrabi i det
lille av smør de hadde. Det var ikke
det store utvalg av godteri, men man
fikk kjøpt en spisspose med drops fra
trelitersspanna hos kjøpmannen.
Om de gikk til kirke i påsken? Noen
gjorde det, men avstand og mangel
på veier gjorde at kirkegang vinterstid ikke var så vanlig. Utover det var
det nok en del respekt for den store
høytiden som påsken var. De har alle
opplevd andakter på uteområder og
de ble vant med salmen Påskemorgen
slukker sorgen. Flere av damene hører
på enten andakten om morgenen eller

gudstjenesten i radio eller TV, spesielt
nevnes at det er fint når velsignelsen
leses. De forteller at det er andakt
mandag i den stille uken på Aktivitets
senteret. Utover det skal de på
påskefrokost på Sanitetshuset der det
synges salmer og sanger. I hjemmene
skal de gjøre som det ble gjort da de
vokste opp; vasking og pynting.

Påsken – den store
kristne høytiden
Påsken er fremdeles den
største høytiden selv om
kirkene er smekkfulle julaften.
Påskefeiringen i dag er til
minne om Jesu død og oppstandelse, og innstiftelsen av
nattverden. På kirkemøtet i
Nikea i år 325 ble det vedtatt
at oppstandelsen skulle feires
første søndag etter fullmåne
etter vårjevndøgn, tidligst 22.
mars og senest 25. april. Etter
at fasteplikten falt bort ble mer
folkelige skikker tatt i bruk
som gåsunger, seljekvister, egg
spising, påskefrokoster, fjell- og
skiturer. I den kristne kirke
ser man fortsatt påskepyntede
altere, palmeprosesjoner og
korsvandring. I veldig gammel
tid markerte man langfredag
som en kollektiv sørgedag.

Stavgangsgjengen rundt kaffebordet. Fra venstre: Rigmor Haldberg, Inger Ofstad,
Gretha Fjeldstad, Jorunn Skålvik, Turid Ekren, Mary Rolseth
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Vi lærer om Jesus

Sverre Amundsen, Amalie
Steinvikaune og Linnea
Styrvoll foran hytta de har
bygd. Denne dagen hadde
de hørt om da Jesus tok med
Peter, Jakob og Johannes
på et fjell. I teksten forteller
Peter at han vil bygge hytte
til Jesus, Moses og profeten
Elia. Peter bygget ikke
hytte, men det ville barna på
søndagsskolen.

TEKST OG FOTO: LENE KRISTENSEN

Sverre Amundsen forteller om
søndagsskolen på Skatval.

Hva bruker dere å gjøre på
søndagsskolen?
– Vi bygger forskjellige ting, nesten hva
som helst.
Hva synes du om søndagsskolen?
– Veldig fin å være på når man først er
med.

Legg dine farger på bildet

Hva er det morsomste på
søndagsskolen?
– Aktivitetene og kjeksen.
Hva tenker du at de som leser
menighetsbladet må vite om
søndagsskolen?
– At vi lærer om Jesus.

Sverre Amundsen skåler med kamera
og forteller om livet på søndagsskolen.

Rebus
- FUGL +

- VA +
Svar på rebus finner du på side 14
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Min salme

Evighetens soloppgang
som var altfor usannsynlig til å være
sant. Det skal ikke gå an. Guds rike
har brutt inn – sprengt seg inn i denne
verden med alle dens begrensninger.
Oppstandelsen setter alle liv og alt liv
inn i et perspektiv som ligger utenfor
vår fatteevne.

AV JAN HOÅS

Gjennom mitt virke, i et omfattende
arbeidsfelt, har jeg møtt mange
interessante og spennende
mennesker. Ved aktivitetene i
Trondheim på 1980-tallet hadde
jeg fast parkeringsplass nederst i
Kjøpmannsgata ved Sjøfartsmuseet.
Inn til sentrum av byen tok jeg en
snarvei til fots gjennom det ruvende
Mellageret som var i ferd med å
bli revet for å gi plass til Olavs
kvartalet.
Portene, både mot Kjøpmannsgata
og Krambugata, var fjernet og det
ble en mørk og skummel passasje
da bostedsløse og rusmisbrukere
hadde tidvis tilhold i bygningen.
En dag sent på høsten møtte jeg en
enslig og forfrossen person som
kom å satte seg på noe oppstablet
materiale. Jeg stanset og tok opp en
pengeseddel i det jeg spurte om å
få en prat.

Mannen var lite meddelsom til
å begynne med, men da jeg ikke
var verken politi eller kontrollør
fikk jeg en lengre samtale jeg ikke
glemmer! Avslutningsvis spurte jeg
hvorfor han ikke oppsøkte Frelsesarmeens varmestue og nattkvarter?
Da svarte han mens tårene kom
og forsvant ned i skjegget:

– Ja, hos Frelsesarmeen er det godt
å få være, men da må jeg være edru.
– En overnatting der er «himmelsk».
– De synger også så vakkert!
Med sin grøtete stemme begynte
han å synge:
Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.

Mens lyset stilt nedbrenner
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånden,
han gir meg trøst i sinn,
Og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.
Vi takket hverandre, men det var
jeg som hadde mest å takke for.

Hele salmen i Norsk Salmebok nr. 494
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Kvinnene som var på vei til graven i
hagen en tidlig morgen, bar på sorgen
over en venn. Men det var noe mer:
Det var en drøm og et håp som var
falt i grus. Alt var over. De hadde vært
der da Jesus døde. De hadde vært her
da Josef fra Arimatea hadde fått ham
gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet.
De fant ham ikke. De skulle finne en
annen. De hadde stått nærmest og
sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet
ut. Kvinnene fikk se og snakke med
engelen, og ble skrekkslagne og glade
budbringere til disiplene. Det var godt
at de også fikk møte forandringen.
Kanskje hadde noen av dem skjønt
mer av hvem Jesus var, enn de tolv
disiplene hadde? Noen små fortellinger kan tyde på det.
Det er når det er som mørkest, at
morgenen gryr. I mørket, i det stille,
gjenoppretter Gud livet. Da sollyset
flommet over gravhagen denne påskemorgenen, lyste den på en liten flekk
av jorda hvor det har hendt ting som
for alltid forandrer verden. Det var
evighetens soloppgang.
Der det ikke lenger var håp, skjedde
det noe nytt, noe skremmende
annerledes. Det utrolige inntraff, det

Vi må fremdeles leve og kjempe med
døden. Påskehendelsen gjør noe
med vår sorg, med våre liv og våre
håp: Da Jesus stod opp fra de døde,
satte han en grense for døden og de
krefter som vil ødelegge livet. Det har
konsekvenser langt ut over den første
påskemorgen. Evighetens soloppgang
som skjedde denne tidlige morgenen
endrer vårt forhold til døden. Den
samme evighetens soloppgang går
opp også over våre liv, og sender lys
helt inn til der vi strever med våre
sorger og vår tvil og tro. Vårt liv og
vår død blir aldri det samme mer.
Verden blir aldri den samme mer: For
evigheten har brutt seg inn i tida. Der
håpløsheten er, skaper Gud håpet i
hjertene våre.
I vår fragmenterte, oppstykka og
urolige verden hvor vi leter etter
mening og sammenheng, kommer
Jesus og hjelper oss å sette bitene
av våre liv sammen. Jesus møter oss
her og nå, og gir oss tilbake det håpet
som vi trodde var tapt. Vi lever i
forsoningens og nyskapelsens tid
– for kjærligheten har vist seg å være
sterkere enn døden. Kjærligheten har
seiret. Den har et navn og et ansikt:
Jesus Kristus, den oppståtte.
Han stod opp før dagen demret;
Utav natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
Evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
Liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord.

T.John Bell/Sven Aasmundstveit.
(Salmeboka, nr 214)
God påskefeiring!
Herborg Finnset
biskop i Nidaros

(du kan lese mer f.eks i
Lukasevangeliet. kap 22-24)

– HERRE GUD,
DITT DYRE NAVN OG ÆRE
TEKST OG FOTO: MAGNAR RØNNING

sier: «Etter 16 år på Alstahaug
husmorskole, og to år på kokkeskole,
var det eneste målet jeg hadde, en
jobb på hurtigruta».

Etter endt utdanning tilbragte han
flere dager i en telefonkiosk i Lofoten
og ringte rundt til de forskjellige
hurtigruteselskapene. Etter fire dager
med oppringinger, ble hyresjefen i
Ofotens Dampskipsselskap rimelig
irritert, og svarte at «Nå er jeg utrolig
lei av å høre denne stemmen din,
men hør her, 2. kokken på sydgående
Håkon Jarl er blitt sjuk, så møt opp på
kaia i Stamsund i kveld så er du om
bord». Slik begynte et liv som sjømann
og kokk.
Etter hvert ble det jobb på land og
det var Rica Hell Hotell som fikk
Kjell Inge til Stjørdal. Kort tid etter
begynte tanken på å starte en bluesklubb og sammen med gode folk ble
denne stiftet i 1991. Året etter ble den
første utgaven av Hell Blues Festival
arrangert, da med Kjell Inge Brovoll
som en av optimistene og initiativ
takerne i spissen.
Kjell Inge Brovoll synes kirkerommet i Stjørdal kirke er pent.

– Dette er en salme som satte seg i
hodet før jeg kunne lese, sier Kjell
Inge Brovoll.

Han vokste opp i bygda Søvik på
Helgeland med Alstahaug kirke
og Petter Dass sitt rike som nabo.
Musikken er vel en interesse som både
ligger i genene og som er miljøskapt.
Kjell Inges far, Asle som var vaktmester på Alstahaug husmorskole
var en allsidig musiker, spilte flere
forskjellige instrumenter, deriblant
trompet, piano og orgel.
Først på syttitallet ble han spurt om
å vikariere som organist i Alstahaug
kirke, da den faste organisten hadde
sykdomsforfall. Dette vikariatet varte

i trettifem år. Kjell Inge, som da var
fem-seks år tuslet mange ganger med
sin far både til kirken og til all annen
musikkvirksomhet som faren var
engasjert i.

I oppveksten ble det mye sang og
musikk. I skolekorpset ble trompet
instrumentet, og de var ofte med,
med sin musikk i kirken. Han var også
med i bygdas ungdomskor med sang i
bygdas menighetshus og i kirken.
Kjell Inge hadde veldig lyst til å satse
på musikken, men ble frarådd dette
som levevei. På den tiden måtte alle
tenke på et yrke som det var mulig å
leve av, musikk og sang var betraktet
som en fritidssyssel. Som han selv

I 1996 ble kjøkkenkniven hengt på
magnetlisten, og musikken ble endelig
en levevei. Det er nå gått snart 22 år
siden musikk ble levebrød på heltid
og Kjell Inge har ikke angret en dag
på sine valg. Han jobber fortsatt med
bluesfestivalen og i år er det den 27.
utgaven av festival med blues på Hell.
Kjell Inge er også komponist og
musiker med munnspill som hovedinstrument. Sammen med Jan Erik
«Big Moe» fra Steinkjer, har han gitt ut
hele fem bluesalbum og jobber med
det sjette. Blues, gospel og spirituals
henger godt sammen og til høsten
spiller Kjell Inge og Jan Erik sin første
kirkekonsert på Brekstad.
– Kanskje vi arrangerer et blått teppe
nettopp rundt salmen Herre Gud, ditt
dyre navn og ære. Det hadde vært
artig å prøvd å lage en bluesversjon
av denne, kanskje fineste, salmen som
finnes.
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ENGASJERENDE UNGDOMSGUDSTJENESTER
V/LAFFEN JENSEN

disse styrer mye av det tekniske. Da
snakker vi lys, kirkeklokker, skjermbilde – og noen får opplæring i å styre
lyd av Oskar, som er en av ungdoms
lederne våre.

Bård Einar Murbrekk, Sander
Hilmarsen, Leah Martine Rokseth Leite
og Maria Meland Gresseth.
Ungdomsgudstjenestene i Stjørdal
kirke engasjerer mange. I staben er
vi nå over 30 stk som setter sammen
og gjennomfører gudstjenestene.
I forrige menighetsblad presenterte vi
teknikk-konfirmantene. En gruppe av

Vi har en gruppe av fire konfirmanter
i Hegra som deltar med danseinnslag
i gudstjenesten. Dansen er med på å
fremheve og understreke teksten i
musikken det danses til. Musikken er
nøye valgt ut med tanke på at teksten
har et budskap som behandler gudstjenestens tema. Vi strekker oss også
mot å velge musikk som er kjent for
ungdom, og som ungdom identifiserer
seg med.
Vi har også fått med oss et band
bestående av fem medlemmer
(trommer, piano/el-piano, gitar, bass
og sang). Leder for bandet er Leah
Martine Rokseth Leite, som også er
ungdomsleder i kirka. Bandet bidrar
med egne sanginnslag og i felles
salmesang med musikk og forsang.

KRIK-konfirmant
Da vi lanserte linjevalg i konfirmantundervisningen i høst ble tilbudet
«KRIK-konfirmant» med en gang veldig populært. Over 90 konfirmanter
meldte seg på denne linjen, som kombinerer konfirmantundervisning
med idrett. Vi har derfor hatt tre grupper som har møttes på faste dager i
gymsalen på Stokkan ungdomsskole En samling på KRIK-linja består av tre
deler. Først en u
 ndervisningsbolk som varer opptil en halv time. De neste
50 minuttene går med til ulike idretter, som ballspill eller styrketrening.
De siste ti minuttene brukes så til kort o
 ppsummering av timen, og
avsluttes med Fader Vår og Velsignelsen. Et spennende spørsmål på
KRIK-linja er: -Kan denne idretten lære meg noe om kristen tro? Både
stemning og lydnivå er til tider høyt timen igjennom, og engasjementet
stort sett på topp, iallefall så lenge det ikke blir alt for mye styrketrening.
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Ungdomslederne våre deltar også.
De bidrar med praktisk arbeid, tekst
lesing, nattverdutdeling og er medhjelpere under bønnevandringen.

Gjennom å organisere gudstjenestene
på denne måten, imøtekommer vi et
vedtak i forbindelse med «Kunsten å
være kirke» (Kirkemøtet 2005) som
lyder slik: Barn og unge må slippes
til og bli ivaretatt både som s kapere
og brukere av kultur. Kirkemøtet
presiserer at barns og unges kulturelle
uttrykksformer er en verdifull del av
kirkens kultur. Kirkemøtet utfordrer
alle som har ansvar for gudstjenester
og andre kirkelige samlinger, til å være
åpne og reflekterte i møte med unges
kunst- og kulturuttrykk, som ofte står i
kontrast og opposisjon til det etablerte,
og slik virker fornyende. Vi har et
ønske om å utvikle og utvide disse
gruppene (band- og dansegrupper)
fremover som en del at trosopp
læringen for unge mellom 14 og 18 år.

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2018

For over 50 år siden bestemte
menighetene i Norge seg for å ha en
årlig innsamlingsaksjon til Kirkens
Nødhjelp sitt internasjonale arbeid.
Fasteaksjonen er i dag den nest
største innsamlingsaksjon,- etter
TV-aksjonen. Tema for aksjonen i
2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid
med rent vann til utsatte områder i
verden.

Aksjonen er i dagene 18. til 20. mars.
Hvis det kommer en b
 øssebærer å
ringer på din dør, så må du ha ordnet
deg med penger. Det går også an å gi
med vipps til nr. 2426, eller send en
SMS til 2426 med kodeordet GAVE.
Da gir du kr. 200.-

Spørsmål til konfirmantene

Hvordan opplever du konfirmasjonsforberedelsen?
Konfirmanter Lånke/Elvran
Adrian Wangberg Lund
Ikke så mye nytt i forhold til det vi har lært fra før, men
sosialt er det. Konfirmasjonsleiren på Solhaug var artig
og være sammen med vennene.
Elida Sofie Bæverfjord
Ikke noe jeg ikke vet fra før. Leiren på Solhaug i
Åsenfjorden var artig og sosialt

Konfirmanter Stjørdal

Noah Lorvik – Dybvad, Stjørdal
Noah er teknikk-konfirmant. Inndelingen i temaer synes
han fanger den enkeltes interesseområde på en bra måte.
Det som har vært bra i konfirmantforberedelsen for
egen del, har vært å se hvordan Jesus er kommet fram.
Noah synes det er helt i tråd med hvorfor han valgte
å konfirmere seg i kirken. Ellers ser han frem til selve
konfirmasjonsdagen med familiefest, nye klær og stor stas.

Ingrid Sæther, Stjørdal
Ingrid er Krik-konfirmant. Hun synes inndelingen i
temaer er fint. Hennes interesse er fotball og håndball. I
konfirmantforberedelsen synes hun temaet om situasjonen
i verden var lærerikt. Også temaet om selvmord var verdt
å høre på. Ingrid gleder seg til konfirmasjonsdagen, i ny
bunad og fin familiefest.

Konfirmanter Skatval

A) Hvordan opplever du konfirmasjonsforberedelsene?
B) Hva synes du er bra eller dårlig?
Kristina Ertsgaard, Skatval
A) Liker Anne Cesilie sine timer godt. Bra med gourmet,
og at det er flere linjevalg. Ungdomstjenester er ok.
B) Jeg gleder meg og skal bruke mormors bunad.
Når det er obligatorisk oppmøte bør alle komme.

Joakim Stavnås, Skatval
A) Kan tidvis være kjedelig. Leiren var veldig bra, også
gourmetundervisning. Gleder meg til nattvolleyball.
B) Kanskje litt kjedelig med å gå 8 ganger i
kirken. Ellers ingen spesielle tanker rundt det.
Bestemte meg selv for at jeg ville konfirmere meg i kirken.

Konfirmasjon i Skatval kirke 26. mai 2018
Konfirmeres kl 10.30
Adam Bremseth
Ane Teoline Ulseth
Brage Pettersen Aarstein
Edel Austvik
Elen Sofie Skatval
Eline Hammer
Ellen Lundemo
Emma Forbordsaune
Florian Jay tabio Eriksen
Hannah Eidevig Sandodden
Henrik Sørensen-Skjervold
Ingrid Reitan
Knut Ivar Sandaune

Konfirmeres kl 13.00
Ingunn Beitland
Isak Danielsen Saksvik
Joakim Stavnås
Julie Baar
Kristina Ertsgaard
Marcus Auran-Jensen
Maren Vassli
Marlene Danielsen Krøke
Erika Danielsen Krøke
Mats Krøke Steinvik
Nathaniel Hansen
Imre Hansen
Ole Jarl Andre Almestad
Ole-Gustav Steinvik
Stina Børstad

Dersom noen ønsker å bytte
tidspunkt må dere ta kontakt med
sokneprest i Stjørdal, Per Anton Leite.
På e-post: per.anton.leite@stjordal.kommune.no, eller tlf 413 17 626

For oversikt over konfirmanter i Lånke, se side 14
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Værnes
Søndag 29. april kl. 11:00
(E-klassen)
Adrian Hustad
Evy Skarsholt Indrøy
Kenneth Nessimo
Hanne Lavik
Malene Meldal
Maren Hukkelås Uglem
Rakel Hofstad
Rose Malen Skårdalsmo
Stian Kjeldstad-Hanssen
Søndag 29. april kl. 13:00
(F-klassen)
Andrea Østbø
Anna Hyldmo
Emilie Jørgensen
Helene Listou
Ingvild Gauslaa Baug
Jens Myhre Svinsås
Jonathan Bergh
Jørgen Aaring
Mathias Kjeldstad Berg
Markus Lufall Sørvik
Runa Eide Saur
Sara Kristiansen
Simen Fossen Hansen
Vilde Sandvik
Linnea Meland Stenmark
Pauline Hognes Berg
Søndag 6. mai kl. 11:00
(Kvislabakken)
Aida Storøien Hjelseng
Henry Welde
Ingerlinn Frisk Remman
Kasper Hegseth Nordland
Leif Henrik Monsø
Leik Thorvik
Magnus Hansen-Myrmel
Martin Resell Andrews
Nikolai Johansen Basire
Nora Veronica Hattmyr
Oscar Sebastian Sederholm
Hoff
Ragne Breivikås
Renate Åkerholm Skotnes
Rino Basso-Lien
Sunniva Stendahl
Teodor Haugdahl
Tor Martin Vikan Sundt
Søndag 6. mai kl. 13:00
(Haraldreina)
Adrian Holberg
Christopher Letnes
Fjerdrumsmoen
Erik Gulbrandsen Borgan
Håkon Finanger
Hedda Leirfall
Ingrid Sæther
Maiken Brustad
Maria Arstad
Mats Ole Sivertsen
Mia Theres Bratås
Noah Lorvik-Dybvad
Oliver Kvittem Larsen
Emil Eggen

Lørdag 12. mai
kl. 11:00 (A)
Anders Åstum Wahl
Daniel Kringen
Eirik Vikan Trettenes
Hedvig Sofie Linløkken
Håkon Kalskin Ramstad
Jennie Lid Myren
Lars Kristian Holme Sallaup
Magnus Halle Moksnes
Noah Skjerdingstad Gjøra
Rikke Tronstad Skotvoll
Sebastian Hansen Greiner
Sondre Johan Braseth
Brødreskift
Lørdag 12. mai
kl. 13:00 (B)
Aslak Storaa Tvestad
Brage Nordmeland
Westerlund
Charlotte Rønsåsbjørg
Haakon Haugan
Ingri Emelie Dullum Lothe
Ive Høgmo Vorum
Julie Aasgaard Sortland
Kaia Furuseth Mehus
Mattea Ohren Løvdal
Oskar Lereggen
Peder Søreng Hindseth
Pia Kristine Byberg
Solveig Kentø Sollihaug
Sverre Sæter Valen
Øistein Solberg

Søndag 13. mai
kl. 11:00 (C)
Aleksander Venaas Luneng
Alexander Tawan Atjanthuek
Johnsen
Håkon Barstad
Emil Prestmo Paulsen
Greg Dylan
Ida Stamnes Følstad
Ine Marie Bjørnvik
Ingrid Handegaard
Skrogstad
Søndag 13. mai
kl. 13:00 (D)
Aila Nilsen
Alexandra Marie Indahl
Daniel Andersen Reitan
Don Miguel Darren Nshime
Elida Korstad Moan
Eline A.R. Hansen
Erik Einarsve
Filip Skjervold Bechmann
Fredrik Hammer Rømo
Jenni Elise Følstad
Mathias Johansen
Preben Kildal Bakken
Sigrid Kjerkol Øyan
Stian Sørmo Aasan
Tobias Skjervold
Ulrik Skjervold Geving
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Alltid en for lite, alltid en tom plass
Det har nå gått vel seks år siden Robert Hilanmo Olsen fra Lånke ble funnet død
på låven der han bodde. Han hadde tatt sitt eget liv, 21 år gammel.
TEKST: EGIL RØMO

Sjokk
Hun hadde vært på ferie på Kreta,
hadde avtalt med Robert at han skulle
hente henne på Værnes. Da hun kom
til Værnes, var ikke Robert der.

Livet hadde blitt for tøft for Robert.
Et sjokk, en stor sorg og et savn, og
mange tusen spørsmål står ubesvart
igjen. Spørsmål som en aldri får noe
svar på, sier mor Inger Lise Hilanmo.

Robert vokste opp sammen med
far, mor og den fem år eldre broren
Rune i Litjbyn på Hell. For Rune som
ble igjen alene som søsken ble det
et stort tomrom. De var som brødre
flest, med mye lek og moro sammen i
barneårene. Det var ingen bror å dele
sorger og gleder med lengre, de var
jo bestekompiser, et smertelig tap for
Rune. Faren mistet en god sønn og
hjelper, Robert var en svært neve
nyttig person, han hjalp faren ofte
med diverse arbeid.

Inger Lise forteller gjerne historien
om Roberts død, sønnen som ikke så
seg råd for å leve livet, og deler gjerne
sin opplevelse med Menighetsbladets
lesere.
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– Det kom to sivilkledde politi mot
meg, den ene kjente jeg fra mitt arbeid
på Værnes. Reagerte ikke noe spesielt
på det, tenkte bare at de skulle slå av
en prat med meg. De fortalte da hva
som hadde skjedd med Robert. Jeg
forstod det ikke, det kunne ikke være
sant. Hadde jo snakket med Robert i
telefonen bare noen timer før, da jeg
var på flyplassen før avgang på Kreta.
Han gledet seg til jeg skulle komme
hjem. Hadde avtale med ham om å
kjøpe snus, noe jeg hadde gjort, og
han avsluttet telefonsamtalen med
«gla i dæ». Det de to politimennene
fortalte meg, gjorde meg ute av stand
til å tenke. Kom i en sjokktilstand, som
føltes som å være i en uhyggelig drøm
i dyp søvn.
Hjelp
Jeg ble etter hvert kjørt til legevakta
på Stjørdal, hvor det var kyndig hjelp
å få. Sakte gikk det opp for meg, hva
som hadde skjedd med Robert. Å
miste et barn, og da på denne måten,
er en påkjenning og en uvirkelighet
som bare de som har opplevd det kan
kjenne.

Fikk kyndig hjelp av psykolog, og det
hjalp godt. Men etter hvert begynte jeg
på jobb igjen på SSP på Værnes. Fant
fort ut at det daglige livet kanskje ville
hjelpe meg tilbake til en mer levelig
tilværelse. Tilbake til et liv med jobb
og venner. Det var til god hjelp, i alle
fall for meg.
Det er noe som sier at tiden leger alle
sår, men et slikt sår gror aldri. Det er
alltid en for lite, sier Inger Lise. Jeg
tenker på Robert hver dag.

Positiv
Robert var alltid positiv, han var en
blid gutt i beste alder, og han hadde
livet foran seg. Han var selve limet i
vennegjengen.

At han var en godt likt gutt blant
venner, viste alle som deltok
under begravelsen i Lånke kirke 6.
september 2011. Deltakelsen v
 itnet
om at Robert var en populær og
hjelpsom person. Lånke kirke var
den vakre høstdagen i 2011, fylt med
venner og slekt. Kirken var fylt opp
til siste plass, og 150 personer stod
utenfor kirken i Lånke.

Han var aktiv i fritidsklubben, der
han var en fast deltaker. Han var blant
annet med å starte opp «Lan» på Ungdommens hus. Mens han var elev på
Lånke skole var han med i elevrådet.
Han var der for å hjelpe de andre, men
ikke seg selv.
Har var aktiv i fotball i Lånke idrettslag. Han var en iherdig skihopper, han
fikk nye hoppski av onkel og fadder
Torbjørn, og det var noe han satte stor
pris på.
Robert var lærling hos et rørlegger
firma på Stjørdal, samtidig som han
gikk på rørleggerlinja på Namsos.
Merket ingen ting
Inger Lise sier at hun i ettertid ikke
kan se noe som fikk henne til være
mistenkelig på at noe var galt med
Robert.

Etter at Robert var død viste det seg
at han hadde skrevet et brev som
kjæresten hadde fått. Det skulle
leveres til meg, forteller Inger Lise.
Men hun valgte å ikke levere brevet
da jeg skulle på ferie, var redd for å
ødelegge ferien min.

Brevet var stilet til meg, det er bare
jeg og politiet som vet hva som stod i
brevet, sier Inger Lise.

Midt oppi det triste, kom nyheten om
at kjæresten til Robert var gravid.
Seks måneder etter Roberts død kom
lille Eivor til verden, en solstråle av en
jente som jeg har veldig mye glede av.
Søke hjelp
Vi må aldri være redd for å spørre om
hjelp, hjelpen finnes alltid. Uansett
hvor mørkt det er, finnes det en
løsning. Det er viktig med åpenhet,
og ta et tegn på om noen sliter. Hvis
det er noen der ute som ønsker å
prate med noen, det finnes folk en
kan stole på. Prester, diakon, helsesøster og Carbon fritidsklubb, står
til disposisjon, alle har taushetsplikt.
Å prate med noen kan faktisk være
nøkkelen til å redde noen liv.

ble avtalt å møtes til samtale. Det har
etter hvert blitt mange gode samtaler.

Deler erfaringer
I undervisningen til konfirmantene
er et av temaene døden. Der forteller
Inger Lise om hvordan det er å miste
en som en er glad i. Forteller om
støtteapparatet som kommer inn
når noe så grusomt som selvmord
inntreffer i familien, og hvordan
ungdommer kan søke hjelp når de har
det tungt og trasig.

Menighetsbladet var tilstede på en
slik samling, og det var tydelig at
ungdommen lyttet til det som ble
sagt. Det var ikke en lyd å høre fra
ungdommene.

I år var det tredje året Inger Lise
snakket foran konfirmantene om
det vanskelige og alvorlige temaet
selvmord. Hun har et klart råd; søk
hjelp hos fagpersoner når problemer
oppstår i livet. Ikke vær redd for å ta
kontakt, det finnes alltid et håp i en
god og åpen samtale.

Ingen av oss har noen å miste, vår
familie mistet Robert, kompisene
mistet Robert, forteller Inger Lise
Hilanmo. Inger Lise snakker åpent
om den tunge tiden da Robert valgte å
avslutte livet.
Vennskap
Inger Lise har fått et nært vennskap
med Diakon Hilde Ryjord ved kirkekontoret i Stjørdal. Hilde var med i
begravelsen til Robert som assistent
og Diakon. Ett par måneder etter
begravelsen kom det en SMS fra Hilde
om hvordan det gikk med meg. Det

Diakon Hilde Ryjord (t.v.) i samtale med Inger Lise Hilanmo, mor til Robert.

Det er mellom 450 og 500
personer som velger å ta sitt
eget liv i Norge hvert år.
Til sammenligning er det
ca. 100 personer som mister
livet i trafikkulykker hvert år.

Roberts datter Eivor står ved sin fars grav.
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NAVNET MINNELUND VED FEM KIRKEGÅRDER
Etter at tilbudet om navnet minnelund
ble etablert ved Værnes kirkegård, har
antall bisettelser i Stjørdal økt med 30
prosent. Noe av denne økningen kan
nok tilskrives den navnede minne
lunden. For de pårørende blir det en
enklere hverdag når de kan overlate
stell av gravminnet til kirkevergen.

Den navnede minnelunden ved
Værnes kirkegård er en suksess. Nå
ønsker alle sokn i Stjørdal navnet
minnelund også ved sine kirker.
Kirkeverge Oddbjørn Eide kan fornøyd
bekrefte at til sammen fem kirke
gårder i Stjørdal vil ha navnet minne
lund i løpet av 2018.

En plass i 20 år på navnet minnelund i Stjørdal koster per i dag en
engangssum på 10.580,- kroner for
innenbysboende og 13.220,- kroner
for utenbysboende. Denne summen

i nkluderer navneplate på minnesmerket og flott stell av minnelunden.
Etter 20 år betales vanlig feste
avgift for plassene på den navnede
minnelunden.

Navnet minnelund er et eget avgrenset område på kirkegården der urner
blir satt ned i jorda. Området har gjerne en benk og flott beplantning som
stelles av kirkegårdsarbeiderne.
Minnelunden har et f elles gravmonument, med n
 avnene på alle som er
gravlagt.
En plass i minnelunden koster 10.580,- kroner for s tjørdalinger og 13.220,kroner for utenbygdsboende inkludert 20 års festeavgift.
I løpet av 2018 vil det være navnet minnelund på kirkegårdene i Skatval,
Hegra, Lånke, Elvran og Værnes.

– Den navnede minnelunden vi
etablerte ved Værnes kirkegård har
gitt innbyggerne i Stjørdal et godt og
rimelig alternativ til kistebegravelse
og eget gravsted. Jeg skjønner veldig
godt at tilbudet er ønsket også ved de
andre kirkegårdene i Stjørdal. Navnet
minnelund er et veldig godt alternativ,
spesielt for de som ikke har dype
røtter i Stjørdal eller som har etterkommere som bor andre steder, sier
kirkeverge Oddbjørn Eide.

De navnede minnelundene i S tjørdal
blir både planlagt og etablert av
kirkelig fellesråds egne gartnere. Dette
gjør tilbudet rimelig og sparer Stjørdal
kommune for kostbare utvidelser ved
de eksisterende kirkegårdene.
– Å etablere en eneste ny kistegrav
koster ca. 30.000,- kroner. Hvis vi
må utvide en kirkegård med 100
gravplasser, vil det koste Stjørdal
kommune tre millioner kroner. Når vi
i stedet kan etablere en navnet minnelund, sparer både fellesskapet og den
enkelte pårørende ganske mye penger,
sier kirkeverge Oddbjørn Eide, som
er veldig fornøyd med at tilbudet har
blitt så populært.

Den navnede minnelunden ved Værnes kirke er et godt sted å sette seg ned for å
minnes.

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

Åpen kirke under Landsskytterstevnet
Under landsskytterstevnet åpner
Lånke kirke dørene både for bygdas
folk og alle tilreisende gjester.

«Vi ønsker å vise frem kirka vår og
være tilgjengelig midt i alt det som
skjer i bygda vår denne uka», sier
sokneprest Kristine Setran. «Målsettinga vår er å være en del av det som
skjer og bidra positivt med det som er
Lånke menighets egenart» repliserer
menighetsrådsleder Jon Uthus.

Kirka vil være åpen fra kl 09.00–16.00
fra mandag 6. august til fredag
10. august. I tidsrommet mellom
kl 11.00–14.00 vil den være betjent
av frivillige. Det er da også mulighet
for en liten kaffekopp og trivelig prat
bakerst i kirka. Hver dag kl 12.00
vil det også bli en minikonsert med
lokale aktører. Programmet arbeides
med i disse dager. «Vi håper mange,
både tilreisende og bygdas folk, vil
benytte muligheten til å besøke kirka
vår,» sier soknepresten.
Trenger frivillige: Dersom du kunne
tenke deg å være vertskap i kirka
en av disse dagene er det bare å ta

kontakt med soknepresten på mail
kristine.setran@stjordal.kommune.no.
«Vi håper at noen av bygdens folk vil
ta på seg denne lille oppgaven. Det
er altså snakk om å være i kirka fra
kl 11.00-14.00 en av dagene, servere
kaffe og kanskje en kakebit.»

Har du truffet den rette? Drop-in
vigsel under landsskytterstevnet
Har dere tenkt å gifte dere men så har
det aldri blitt noe av? Har dere lyst
å overraske familien? Eller kanskje
bare gjøre det enkelt? Nå har dere
muligheten. Lørdag 4. august, under
Landsskytterstevnet i Lånke er det
mulighet for giftermål i Lånke kirke
fra kl 12.00–16.00. Dere trenger ingen
spesiell avtale før dere kommer. Det
eneste som må ordnes på forhånd er
en prøvingsattest for vigsel. Denne
fås på skatteetaten.no. Ta på dere finklærne, ta med gyldig prøvingsattest,
forlovere og eventuelt gjester. Vi stiller
med prest, organist, vakker musikk,
høytid, kake og kaffe.
Har du spørsmål: ta kontakt med
sokneprest Kristine Setran
kristine.setran@stjordal.kommune.no

Skatval
KORTET

Værnes:
Mandag 23. april kl. 17.00
Skatval:
Tirsdag 24. april kl. 18.00
Lånke:
Onsdag 2. mai kl. 18.00
Elvran:
Torsdag 3. mai kl. 18.00

Møt opp til dugnad ved din
kirke, det er sosialt og trivelig.
Ta gjerne med redskap.
Menighetsrådene tar ansvar for
å dempe sulten og tørsten:-)

Hjertelig takk for gaven som
ble gitt til Lånke menighetshus
ved Kjellrun Bremseth`s
begravelse.
Styret.

Avstand
HANS BØRLI

Jeg står og ser på himmelen
en vårkveld under
rugdetrekket.
Forunderlig!
Den største stjerna
er bare en liten, liten ting
som et bjørkeblad kan dekke.
___
Avstand, avstand er det
som gjør det evige til å bære.
Godt at det skygger så stort
det lille nære ...

www.fagtrykk.no

Etter litt prøving og tilbakemeldinger fra leserne har vi
nå avsluttet utviklingen av det
som de profesjonelle kaller
«bladhodet». Der har vi nå fått
med Stjørdal kirke i Kimen
som den femte kirken i vårt
menighetsblad sitt område. De
kirkene dere ser fra venstre
er, Skatval, Værnes, Stjørdal,
Lånke og Elvran. Mannen bak
dette er tegner og kunstner Jan
Hoås. Dette har ikke kostet menighetsbladet en eneste krone.
Det er veldig godt å ha noen
hjelpsomme venner.

Vårens dugnader
på kirkegårdene

Du støtter blomsterfondet med kr 100,–

Redaktøren.

Skatvalkortet

Et kort for alle anledninger.
Skatvalkortet gir uavkortet
inntekt til blomsterfondet i
Skatval menighet. Er å få kjøpt
på Skatval Landbrukslag.
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Folkefest med biskopen
TEKST: PER HÅPNES / FOTO: EGIL RØMO

Biskop Herborg Oline Finnset besøkte
Stjørdal prosti fredag 12. januar. På
dagen var det møte med kirkelige
ansatte i prostiet og gudstjeneste i
Stjørdal kirke (Kimen).
På kvelden hadde Lånke menighetsråd fått i oppdrag å lage en Folkefest
i Lånke menighetshus. Huset var
fullt da John Uthus, formann i Lånke
menighetsråd, ønsket velkommen.
Deretter overlot han ledelsen av
festen til prost Dagfinn Slungård.
Arne Magnus Smørvik som hadde

studert sammen med biskopen hadde
et intervju med henne. Hun fortalte
om oppveksten i Sørreisa og om sitt
yrkesaktive liv, til hun nå ble vigslet
som biskop i Nidaros.

Biskop Herborg Oline Finnset
orienterte videre om situasjonen i
Nidaros bispedømme. Det er v
 anskelig
å beregne hva det koster å drive
et bispedømme. Nidaros bispedømme er ikke dårlig drevet, men
inntektsramma kan bli for knapp,
og da må man se på hvilke

oppgaver som kan reduseres med
minst smerte og skadevirkning.

Folkekirka står sterkt i Nidaros og
hun sammenlignet Folkekirka med
et tuntre som har dype røtter, og
som bygger på tre ting: tradisjoner,
kjærlighet og liv.

Ut over dette var det sang av Trine
Mette og John Uthus, allsang, Quiz’ og
servering av Pizza.

Biskop Herborg Oline Finnset og Arne Magnus Smørvik.

1. rekke fra venstre: Håvard Vigdenes, Lilly Ertsgård, John Uthus, Marie Langseth, Stig Morten Prestmo,
2. rekke: Vebjørn Reinsberg, Odd Håvard Vilvang, Trine Mette Uthus, Torill Stuberg Prestmo.

Første kvinnelige biskop i Nidaros
Herborg Oline Finnset tiltrådte
i september 2017 som biskop i
Nidaros. Finnset ble født i Sørreisa
i Troms 28. mars 1961, og har en
oppvekst der alle de store kristne
organisasjonene var representert.
Nybiskopen ønsker å bidra til
endringer både i kirken og i
samfunnet.

– Som biskop håper jeg at folk
opplever at de møter en biskop
som er oppriktig interessert i dem.
Jeg ønsker å bidra til gode og sann
ferdige innspill i samfunnsdebatt
og verdispørsmål. Et mål for meg
er å bli en relevant samarbeidspart
for mennesker av god vilje, som vil
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være med og skape forandringer til
det b
 edre, sier biskop Herborg Oline
Finnset.

Slik karakteriserer biskop Finnset sin
egen forkynnelse:

– Gud er livets og gledens Gud. Det
er ikke en ukjent Gud vi møter. Men
en Gud som har gitt seg til kjenne
midt i mellom oss. I det at Gud ble
menneske i og gjennom Jesus Kristus,
åpenbarte Gud seg. I hendelsen på
korset åpenbarte Kristus også det
sant menneskelige: Inkarnasjonen og
frelsen hører uløselig sammen. Dette
får betydning for hvordan vi ser på all
Guds skapning.

Herborg Oline Finnset har studerte
ved Menighetsfakultetet og
tok praktikum våren 1988. Var
residerende kapellan i Hammerfest prestegjeld fra 1988 til 1998.
Kapellan i Lenvik fra 1998 til 2005.
Domprost i Tromsø fra 2005 til
2017. Prost i Strinda fra januar
2017 og til hun tiltrådte som
biskop.
Fra 2001 til 2004 var hun medlem
i hovedstyret i Presteforeningen.
Er medlem i Menighetsfakultetets
styre og har vært med å etablere
og drive Tromsø Internasjonale
Kirkefestival.

Gudstjenesteliste
Stjørdal
Søndag 25.3
Søndag 25.3
Lørdag 31.3
Søndag 1.4
Mandag 2.4
Onsdag 4.4
Søndag 8.4
Søndag 15.4
Søndag 15.4
Onsdag 18.4
Søndag 22.4
Søndag 29.4
Søndag 29.4
Tirsdag 1.5
Onsdag 2.5
Søndag 6.5
Søndag 6.5
Torsdag 10.5
Lørdag 12.5
Lørdag 12.5
Søndag 13.5
Søndag 13.5
Torsdag 17.5
Søndag 20.5
Søndag 27.5
Onsdag 30.5
Søndag 3.6
Søndag 10.6
Søndag 10.6
Søndag 17.6
Søndag 24.6
Søndag 12.8

Skatval
11.00 Gudstjeneste Værnes kirke
13.00 Dåpsgudstjeneste Værnes kirke
23.00 Gudstjeneste Værnes kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste Værnes kirke
18.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
19.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
11.00 Gudstjeneste Værnes kirke, 6 årsbok
11.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
13.00 Dåpsgudstjeneste Stjørdal kirke
19.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
18.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
11.00 Konfirmasjon Værnes kirke
13.00 Konfirmasjon Værnes kirke
11.00 Gudstjeneste Værnes kirke
16.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
11.00 Konfirmasjon Værnes kirke
13.00 Konfirmasjon Værnes kirke
11.00 Gudstjeneste Værnes kirke
11.00 Konfirmasjon Værnes kirke
13.00 Konfirmasjon Værnes kirke
11.00 Konfirmasjon Værnes kirke
13.00 Konfirmasjon Værnes kirke
10.00 Gudstjeneste Værnes kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste Stjørdal kirke
18.00 Gudstjeneste Tårnagent Værnes kirke
19.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
18.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke. Grilling
11.00 Gudstjeneste Værnes kirke
13.00 Dåpsgudstjeneste Værnes kirke
11.00 Gudstjeneste Stjørdal kirke
11.00 Gudstjeneste Værnes kirke
11.00 Samisk konfirmasjonsgudstjeneste
Værnes kirke

Fredag 30.3
Søndag 1.4
Søndag 15.4
Søndag 29.4
Tirsdag 1.5
Søndag 13.5
Torsdag 17.5
Mandag 21.5
Lørdag 26.5
Lørdag 26.5
Søndag 10.6
Søndag 24.6

Lånke
Søndag 25.3
Torsdag 29.3
Søndag 1.4
Søndag 8.4
Lørdag 14.4
Søndag 22.4
Søndag 6.5
Torsdag 17.5
Torsdag 17.5
Søndag 20.5
Lørdag 26.5
Søndag 27.5
Søndag 3.6
Søndag 17.6

GUDSTJENESTE
PÅSKENATT

I Skihytta,
på Frigården
Palmesøndag, 25. mars kl. 1200
feirer vi gudstjeneste på Skihytta ved
Frigården. Etter gudstjenesten blir det
pølsegrilling og tid for en trivelig prat.

Påskeaften er det en stemningsfull
og høytidelig gudstjeneste i Værnes
kirke kl 23.00. Det blir tenning av
påskelyset, nattverd med dåpspåminnelse ved døpefonten og påske
salmer. Prestene bidrar alle med
tekstlesing og preken. Enkelte år har
det vært konfirmantdåp, men i år er
det ingen påmeldte. Alle som deltar
i gudstjenesten går i prosesjon ut av
kirken.

Grilling før gudstjenesten

Fra grillingen etter gudstjenesten på
palmesøndag 2017.

19.00 Pasjonsgudstjeneste Skatval kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste Skatval kirke
11.00 Gudstjeneste Skatval kirke, 4 årsbok
11.00 Gudstjeneste Skatval kirke
11.00 Gudstjeneste Skatval kirke
11.00 Gudstjeneste Skatval kirke
10.00 Gudstjeneste Skatval kirke
12.00 Gudstjeneste Steinvikholmen
10.30 Konfirmasjon Skatval kirke
13.00 Konfirmasjon Skatval kirke
11.00 Gudstjeneste Skatval kirke
13.00 Gudstjeneste Skatval kirke

Søndag 3. juni er det kveldsgudstjeneste i Stjørdal kirke kl 18.00. Før
gudstjenesten, dvs. fra kl 17.30 blir
det mulighet å kjøpe grillmat, kaffe,
saft og kaker. Opplegget med grilling
var vellykket i fjor og menigheten
følger på også i år. Senere – i august
– er det byfest i Kimenparken. Kirka
stiller også opp med sitt arrangement.
Følg med i annonseringen.

12.00 Skihytta på Frigården
19.00 Gudstjeneste m/måltid Lånke kirke
13.00 Høytidsgudstjeneste Lånke kirke
11.00 Gudstjeneste Lånke kirke, 4 årsbok
19.00 Speidergudstjeneste Lånke kirke
11.00 Gudstjeneste Lånke kirke
11.00 Gudstjeneste Lånke kirke
10.00 Gudstjeneste Elvran kapell
12.00 Gudstjeneste Lånke kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste Lånke kirke
11.00 Konfirmasjon Lånke kirke
11.00 Konfirmasjon Lånke kirke
11.00 Konfirmasjon Elvran kapell
13.00 Gudstjeneste Lånke kirke

Redaksjonen har fått flere henvendelser om hvor kaldt det er i Værnes
kirke under gudstjenester i vinter. De
spør: Vil dere ikke ha oss til Værnes
på gudstjeneste? Det er for kaldt når
termometeret står på 13–16 grader,
både for gamle, og unge. Det er ikke
forsvarlig med dåpsgudstjenester,
med spedbarn i dåpskjole og fest
kledde foreldre og faddere, med en
så lav temperatur. I gravferder er vi
vanligvis kledd for å stå ved graven,
men er vi avkjølt inn til margen før vi
kommere dit, da tenker vi; nå får jeg
influensa! Dette er et klart signal til
kirkekontoret!

Alteret i Værnes og Stjørdal
kirke.I advent og julehøytid,
samt fastetiden, er det
Bygden sanitetsforening som
har stått for blomster og d
 ekorasjoner,
som i mange år før. Dere f ortjener
en STOR takk, og det sparer oss for
kostnader og ekstra arbeid.
Takk fra kirketjeneren også.
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Erfaring & trygghet
Stjørdal & omegn

Vi har døgnvakt.
Ring 911 66 902

trykk / design / dekor og skilt / messe og utstilling / nettløsninger

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.

BOLT EIENDOM
Mari Ann Berg Renate Berg
Besøk vår hjemmeside:
www.bergbegravelse.no

Døgnvakt: 73 97 05 00

Stjørdal og Malvik med omegn. Wergelandsveien 23, Stjørdal
Nessevegen 6 B, Hommelvik
I samarbeid med Berg Begravelsesbyrå
leverer vi din personlige hilsen til
begravelsessermonien.
Lånke
2018
BLOMSTERTORGET
ViKonfi
bringerrmanter
gratis til kirker
i Stjørdalsokn
og
Torgkvartalet - 74 82 73 85
omegn.
Lørdag 26. mai 2018
kl. 11.00 Lånke kirke
Mikael Sæther Aamelfot
Kristian Ambrosius Aftret
Andreja Amundsen
Ingrid Emilie Aurheim
Ida Kristine Bach Sørmo
Elida Sofie Bæverfjord
Tanya Slettvold Gjelsvik
Lisa Stuberg Guldseth
Laura Skaland Gustad
Guro Krangsås
Emma Kristoffersen
Julian Alexander Larsen-Bergström
Nora Fjellanger Overvik
Frida Sjølstad
Anders Valø
Jakob Sten Vanvik
Andreas Woldseth

Svar på rebus: påskemorgen
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Søndag 27. mai 2018
kl. 11.00 Lånke kirke
Ingjerd Helen Andreassen-Næve
Silje Bechmann
Ada Kirkeby Fossbakk
Kristoffer Furunes
Kine Kjøsnes
Nora Johanne Alstad Koen
Odin Kristoffersen
Adrian Wangberg Lund
Håkon Nygård
Kristoffer Gangstad Rygg
Inga Marie Vigdenes
Arne Wiggen Larsen
Søndag 3. juni 2018
kl. 11.00 Elvran kapell
Guro Elverum
Sofie Klevan Engen
Runa Skjei Helgesplass
Per Emil Julseth
Iver Arvidsønn Myren
Hedda Oddvik
Ellen Sofie Otivar
Selma Sitter
Oliver Sætnan-Vennatrø

Presten som ville holde menigheten våken
Det var en gang en prest som skulle holde en preken, men så var det så
mange som sovnet. Så da alle var gått, snakket presten med organisten:
- Det er så mange som sovner, hva skal jeg gjøre?
- Jo, jeg vet hva vi gjør neste uke. Når du sier se der kommer Den Hellige
Ånd, skal jeg slippe ut undulaten min i kirken. Da tenker jeg det blir liv.
Ja, det syntes presten var en god ide, så neste søndag:
- Se, der kommer Den Hellige Ånd, sier presten.
Ingenting skjedde.
- Se, der kommer Den Hellige Ånd.
Ingenting skjedde da heller.
- Se, der kommer Den Hellige Ånd, formelig roper presten ut i kirken.
Da høres en svak stemme oppe fra orgelet:
- Katten til naboen har spist opp Den Hellige Ånd.

Slekt skal følge slekters gang
Døpt i Stjørdal kirke:
051117 Jens Eide
051117 Peder Olander Rønsåsbjørg Molde
191117 Nora Winum-Løvli
171217 Oda Vold Haugan
261217 Melissa Soleil Woods
070118 Niklas Rønning Husdal
070118 Lucas Bremset Gullstad
070118 Elias Hagen
250218 Astri Bjørngaard Hembre
Døpt i Værnes kirke:
121117 Olivia Stapleton
121117 Oliver Ekren Sundal
251117 Leah Ringen Frantzvåg
261117 Bjørnar Roelvink Dahle
261117 Colin Storhaug Tangen
261117 Dennis Kyoo Kirknes
261117 Lavrans Gjermstad Drogset-Olsen
261117 Leah Tønset Pedersen-Husby
261117 Leander Kvalvik Ringstad
261117 Marcus Holberg
261117 Selma Trøbak
261117 Victoria Marlen Nygård
261117 Vilje Marie Nygård
101217 Ingrid Ingstad Granrud
101217 Matheo Sanden Garberg
101217 Maja Oline Krogstadmo Østby
101217 Amalie Holberg Kristoffersen
251217 Sigurd Skar
140118 Emilia Konradsen
040218 Helma Aune Berg
040218 Liam Stokkan
040218 Nora Svingen Fosli
040218 Daniel Skjelstadås Selbo
040218 Vemund Rotås Stokkeland
180218 Hanna Silia Cardoso Lerfald
180218 Varg Klevan
180218 Live Magnussen-Vik
180218 Eli Hongset Flormælen
180218 Olivia Brækken

Døde Stjørdal:
Bjørg Hugdal
Anne Kristine Sagen
Daniel Lunde Hernes
Kristine Nilsdal
Helge Finnøy
Marit Haarberg
Gudrun Berntine Stokke
Anne Marie Horten
Ruth Anny Tannvik
Hervor Dagrun Holmen
Marta Alvestad
Jannicke Skulbørstad Spets
Bergljot Børstad
Bjørn Theodor Hesselberg
Dagrun Dalsnes
Einar Martin Wenseth
Ottar Julian Hongseth
Arne Fordal
Oline Marie Andersen
Alf Henrik Blichfeldt
Dagmar Winge Edvardsen
Eivind Oskar Bones
Kristoffer Skulbørstad

Døpt i Elvran kapell:
291017 Elliot Elvertrø
060118 Ingeborg Silja Sætnan Sjöbratt
280118 Norun Olea Elvertrø-Sten
Døpt i Lånke kirke:
191117 Even Moen
191117 Ingrid Morken
191117 Mathea Bøe Welve
140118 Victor Vilvang
250218 Simen Johnsen Skotnes

Døpt i Skatval kirke:
261117 Patrick Nordal Mathisen
261117 Tobias Ingergaard Kvigne
261117 Aren Kvalø Bråthen
101217 Ludvig Vold
101217 Emily Rønning Ulvik
101217 Linnea Vibeke Valstadsve
210118 Odd Helmer Halse Hellberg
210118 Oliver Nord Appelkvist
040218 Sara Nathalie Forbord
040218 Serine Kjelstad Sandaune
040218 Victoria Ulstad Løkken
180218 Emilie Strid

Døde Skatval:
Modulf Palmer Vollan
Anna Lise Jerpstad
Gunvor Forbord
Synnøve Opaurtrø
Eldbjørg Marie Skei
Bjørg Marta Kolstad
Elbjørg Myhr

Døpt i annet sokn:
121117 Sigurd Wesche Kalseth (døpt i Salberg kirke)
261117 Mia Madelèn Husvik Stinnerbom
(døpt i Hegra kirke)
070118 Emma Sørgård (døpt i Hommelvik kirke)
140118 Eivind Stranden Weiler (døpt i Storfosna kirke)

Døde Lånke:
Karin Olsen
Bård Gunnar Rødde
Haldis Hoås
Kari Mildrid Melandsø Iversen
Reidar Edvin Haugan

Vigde i Stjørdal kirke:
271217 Camilla Bjerkestrand og
Ole Johnny Benjamin Berg

Vigsel Skatval kirke:
100218 Rhea Marie Bughaw Doroy og
Bjørn Roar Aurheim

ARBEIDSUKE
I uke 6 skulle vi, Teodor og E
 ndre, jobbe som de utplasserte i Stjørdal kirke.
Vi bor på Byåsen i T
 rondheim og vi går på 9. trinn på Sverresborg Ungdomsskole.

Vi valgte å jobbe i kirka fordi vi var ganske sene med å skaffe oss a rbeid, så vi valgte å
prøve å skaffe oss praksisjobb i Stjørdal fordi besteforeldrene til Endre bor der. Først
prøvde vi på elektrovarekjeder, som Elkjøp og Power, hvor vi ikke fikk arbeid. Vi t enkte at
siden vi begge skal konfirmere oss i mai, så kunne det være fint å prøve oss i en menighet.
Som veileder har vi hatt Per Anton Leite, samme mann som har gitt oss jobben.
Han har vært en ekstremt flink leder / arbeidsgiver for oss begge to.

Vi har gjort ekstremt mye forskjellig, men kort oppsummert dag for dag, så har vi laget en
liten tabell som sier hva vi har gjort de forskjellige dagene i rekkefølge.
For å konkludere kan vi si at vi har gjort mye forskjellig som har vært veldig lærerikt og
morsomt på en gang. Vi har hatt det veldig fint både på andakt og nattvolleyballcup,
og kan uten tvil summere med at dette har vært en veldig bra uke!
Onsdag
Morgenbønn
Forberedelser*
Miniklubb
Kveldsmat
Gudstjeneste

Torsdag
Forberedelser*
Andakt
Papirarbeid
Lage quiz
Forberedelser*

Fredag
Vaffelsteking
Åpen kirke
Forberedelser*

Lørdag
Nattvolleyball cup
Nattvolleyball cup
Nattvolleyball cup
Nattvolleyball cup
Nattvolleyball cup

Presten Per Anton med praksis
elevene Endre og Teodor
Søndag
Forberedelser*
Gudstjeneste
Rydding etter Gudstjeneste

*Forberedelser har vært til forskjellige ting vi har gjort gjennom uka, som andakt, gudtjenester og nattvolleyballcup.
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Kirkerottene kommer til Stjørdal
kirke
Kirkerottene kommer til Stjørdal kirke
søndag 8. april 2018. Forestillingen starter
klokka 14.30 og varer i 35 minutter.
Gratis inngang!
«Kirkerottene og kattungen» er navnet på
forestillingen denne gangen.

Den barmhjertige samaritan er sentral i denne forestillingen.
Det er tatt utgangspunkt i å være en del av et fellesskap, hjelpe
andre og bli hjulpet.
Kirkerottene er et produkt av trosopplæringsreformen.
Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3–6 år. Kirkerottene forteller
historier fra bibelen på en lett og underholdende måte.
Kirkerottene og Jesusfortellingene
Kirkerottene målbærer barnas undring i møte med kirkerommet som et sted for tro og kristen tradisjon. Gjennom
historiene inviteres barna til å undre seg over kirkerommet
sammen med kirkerottene og til å la seg fascinere av Jesusfortellingene som alltid har en sentral plass.

Kirkerottene blir framført av IKO (Institutt for Kristen
Oppseding). IKO arbeider med å utvikle materiell om
kristendom for barn. Kurs og materiell for voksne som er
sammen med barn i kirke og barnehage. Gjennom filmer, lydbok
og teater tar Vesle og Fredo med seg barna på spennende
opplevelser i kirken.

Bokutdelinger våren 2018
6 årsbok

Værnes kirke

Kl. 11.00.

8. april

4 årsbok

Lånke kirke

Kl. 11.00.

8. april

4 årsbok

Skatval kirke

Kl. 11.00.

15. april

2 årsbok og
våravslutning for
Miniklubben

Stjørdal kirke

Kl. 17.00.

2. mai

Tårnagent med
gudstjeneste

Værnes kirke

Tårnagenter møter
kl. 12.00. Gudstjeneste kl. 18.00.

Kirkerottene har vært på besøk i Stjørdal kirke flere
ganger, og med en ny forestilling hver gang.
Her spiller de kirkerotteteater for fullsatt i kirke i 2017.

Moro med Kahoot i Skatval
kirkestue
Tirsdag 27. februar var det stor stemning i kirkestua
på Skatval. 5. klassinger var samlet til BB- kahoot.
BB-kahoot er et tiltak i trosopplæringen i kirken, der
deltakerne lærer om oppbyggingen av Bibelen og om
hvordan den er blitt til. Kunnskapene blir deretter testet
med en kahoot (quiz) på nettbrett. Premier til beste
gruppe.
For å bli bedre kjent har alle først en økt på kjøkkenet
og baker muffins, som selvfølgelig blir spist på slutten.
Pizza og brus måtte også til for å holde hodet klart til
Kahooten.

Input har også egen hjemmeside som du kan besøke. Der ligger det reportasjer og bilder fra
noen av våre tiltak. Der er det også oversikt når de forskjellige tiltakene er, påmeldinger og
informasjon.www.kirken.no/stjordal/input
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