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Utsikten fra Forbordsfjellet under gudstjenesten den 3. september 2017. Foto: Lillian Solstad

Du kroner året med gode gaver, det drypper av fruktbarhet i dine hjulspor,
Det drypper selv på øde beitemarker, rundt haugene er det jubel.
Markene er kledd med sauer og dalene er dekket av korn.
Det lyder gledesrop og sang.
(fra Davids salme, 65, vers 12-14)
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På Lånke menighetshus er det 
babysang hver fjortende dag. 
De andre ukene er det samme 
opplegget på Skatval.

Når vi var tilstede på menighetshuset i 
Lånke var det møtt opp 10 mødre med 
like mange babyer. Her ble det sunget 
gladsang med Mary Bodil Kjelsaas 
som leder og Kristina Lysiak spilte til 
sangene på piano.

Mødrene sang for fulle halser med 
babyene liggende på golvet foran seg.
Et trivelig tiltak var uttalelsen flere 
av foreldrene kom med. Vi blir  bedre 
kjent med likesinnede i bygda, 
 kjempeflott!

Mellom sangbolkene ble det servert 
kaffe og kaker samt frukt for en 
 symbolsk pris tilberedt av Solfrid 
Rødde.

Knøttetreff med babysang
TEKST/FOTO: EGIL RØMO
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Landbruksmesser har lange 
 tradisjoner i Stjørdal og det kan 
 vises til messer både i 1925 og 
1935. Leder i Lånke menighet, Jon 
Uthus, ønsker at Lånke menighet 
blir med på neste landbruks-
messe.

Agrisjå er en fagmesse for land
bruket og her utstilles det fremste 
i  redskaper og utstyr, men dyr har 
fortsatt sin store og naturlige plass i 
fagmessa. I tillegg til dette er lagt vekt 
på at besøkende skal ha en trivelig 
opplevelse med god mat i en trivelig 
atmosfære. Det omsettes for store 
summer, og det er antatt at ved årets 
messe blir en omsetning av varer og 
tjenester på 500 mill. kr. 

I år avvikles Agrisjå på Frigården 
og det er innenfor Lånke menighets 
område. Messe er betegnelsen på en 
gudstjeneste, og vi nevner katolsk 
messe og høymesse. Her har vi messe 
som fellesnavn.

I landbruket er det mye som minner 
oss om skaperverket og om Guds 
natur. Hvis vi går tilbake i historien så 
ble kornet sådd med andakt. Bonden 
tok av seg lua før han sådde kornet i 
jorda. Det var i en erkjennelse av at 
det var mennesket som sådde, men 
det var Gud som gav veksten.

Trygve Hoff har skrevet så fint om 
Guds fred over landet og folket.

Gud fred over fjellet og åsen. La det 
gro der vi bygge og bor. Guds fred over 
dyran på båsen og ei frossen og karrig 

jord. Du ser oss i mørketidslandet du 
signe med evige ord. Husan og fjellet 
og vannet og folket som leve her nord.

Vi trenger kanskje å bli minnet om 
at midt i all fremgang og velstand så 
trenger vi noe utenom oss sjøl som er 
sterkere enn det vi kan prestere. Vi 
trenger Guds fred og Guds velsignelse 
over vårt arbeid og virke.

Lånkbyggan og hele Stjørdalen er glad 
for den stormønstringa som fagmessa 
Agresjå bringer med seg. Vi trenger 
alle å sjå den store utviklinga som 
skjer i norsk landbruk ,for det er en 
bonde i oss alle.

Kanskje man ved neste Agrisjå burde 
vurdere om Lånke menighet (kirken) 
skal stille opp med et eget telt som er 

et stille rom. Kanskje Lånke menighet 
(kirken) skulle ha egen stand?

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

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

Fellesrådets sekretariat

Folkevandring til Frigården i Lånke
TEKST OG BILDER: PER HÅPNES

Søndag var 10.000 mennesker innom landbruksmessa Agrisjå på Frigården i Lånke. 
Der ønsker Lånke menighet å være til stede.

Leder i Lånke menighetsråd, John 
Uthus, ønsker at menigheten om tre år 
kan delta med ei messe på messa.
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Luk 15.8: «om en kvinne har ti sølv-
mynter og mister én, tenner hun 
ikke da en lampe og feier i hele 
huset og leter nøye til hun finner 
den?»

I disse dager flytter vi fra preste
gården i Hegra. Vi flytter ikke så langt, 
bare til rett side av elva! Og mens vi 
rydder og pakker sammen alt rotet 
vårt har jeg et lite håp: Å finne igjen 
gifteringen min som forsvant for et 
par år siden. Kanskje har den trillet 
under et skap, eller falt opp i en skuff. 

«Det som ikke er stjålet eller brent, 
dukker opp igjen til sist», sies det. Så 
langt har ikke ringen dukket opp. Men 
jeg har funnet mye annet i skap og 
skuffer. Det artigste er nok alle barn
dommens skriblerier. Minnebøker, 
skoledagbøker, lapper som er sendt 
mellom pultene på ungdomsskolen. 
Du verden hvor mye som er samlet 
opp gjennom årene. 

Og midt mellom alle disse 
 skribleriene, så finner jeg jammen en 
barnetro. Jeg visste ikke at troen fikk 
så tydelige uttrykk i barneårene for 
min del. Men så er den der mellom 
linjene: En sangtekst i minneboka fra 
1987: «Hvor er billetten, hvor skal du 
reise? Jo jeg skal reise til himmelen.» 
Et frammøtekort med gullfisker på 
fra søndagsskolen. En dramatisk 
tegning av disiplene med ildtunger på 
hodet. En bok om Sakkeus som satt 
oppe i et tre. Barnetroen var visst der, 
sammen med alt det andre. 

I år feirer vi at det er 500 år siden 
Reformasjonen. Martin Luther la 
grunnlaget for den kirke som vi er en 
del av. En av Luthers viktigste poenger 
var at troen blir gitt oss som en gave i 
dåpen. Jeg klarer ikke forklare hva det 
betyr, men jeg vet noe om hva troen 
betyr for meg. Troen gir meg mening 
i livet og håp om en evighet. Troen gir 
meg styrke til å bære de vanskelige 
dagene og mot nok til å møte hva enn 
som ligger foran. 

Etter hvert er troen blitt voksen, jeg 
har lært så mye mer, både om troen og 
om livet. Med årene har nok barne
troens enkle, tillitsfulle uttrykk blitt 
mer skjult for meg. Men den er der et 
sted, mellom alt det andre. 

Det jeg vil si med denne lille 
 fortellingen er: En barnetro er kanskje 
glemt eller gjemt, men ikke stjålet 
eller brent. Hold alle sanser åpne, 
 kanskje den dukker opp igjen, på et 
sted du minst venter det! 

Min salme
AV TORHILD FIKSEAUNET

«Solsangen» av Frans av Assisi 
ble gjendiktet til svensk av Olov 
Hartman. Salmen ble oversatt 
til norsk av Eivind Skeie som 
«Takk, gode Gud, for alle ting». 
Dette er en salme som har 
betydd mye for meg den siste 
tiden.

Les mer og hør hele salmen på 
www.stjordalkirken.no/salme

Takk, gode Gud, for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.
Omkved:
Halleluja, halleluja.

Takk for alle dine under.
Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken flyr.
Omkved.

Takk gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.
Omkved.

Hør hele salmen:
www.stjordalkirken.no/salme

ANDAKT MENIGHETSBLADET SEPTEMBER 2017

Det som ikke er  
stjålet eller brent …
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Kirka har en naturlig plass i Kimen 
kulturhus. Alle er begeistret for den 
integrerte løsningen med kirke i 
kulturhuset. Biskoper på besøk og 
omvisning er imponerte. Det er også 
en rekke fagfolk som er innom Kimen.

Kultursjefen i Stjørdal, Jarle Førde, 
kan ikke se annet enn at kirka har 
stor plass i vårt samfunn, generelt 
og lokalt. At kirkerommet kom inn i 
huset er en god løsning for å komme 
nær folk.

– Hvorfor skulle ikke kirka være her 
i Kimen? spør han og peker på at 
kirka er en møteplass. I kulturhuset 
appellerer kirka, som andre kultur
tilbud, til alle.I Kimen er man tett på 
alle  kulturtilbud. Kirka søker også 
dit folk er. Hvis man ønsker, går man 
inn i  kirken. Kirkefolket møter andre 
i foajeen og utveksler  gjensidige 
 informasjoner, De fleste, uansett 
ærend i Kimen, går ut av huset med 
et fornøyd smil. Folk tiltrekkes av 
kulturtilbudene, inklusive de allsidige 
aktivitetene i Stjørdal kirke.

Førde utfordres å si noe om kirka 
lykkes mellom alle andre kulturtilbud 
i Kimen. Han er klar på at kirka selv 
må åpne opp, uten å trå over noen 
grenser, men hele tiden finne nye 
 måter å presentere seg på. Kirka må 
bli bevisst på seg selv som kultur
utøver. Førde trekker frem ulike 
 temaer til  diskusjoner, dele andre 
uttrykk som for eksempel  bildende 
kunst og dans. Han utdyper den 
 spesielle lytte modusen man er i det 
stille  kirkerommet.

– Jeg har kastet frem en idè om å få 
oppført Barabas, et monumentalt 
verk som ble skrevet av en belgier 
på 1960tallet. Det er et teater med 
kristelig innhold fra øyeblikkene før 
korsfestelsen.

– Spennende med kirke i Kimen
AV LILLIAN SOLSTAD

Den musikkglade kultursjefen vår Jarle Førde. Foto: Bjørn Fuldseth, Bladet.

Gi en gave til menighetsbladet
Vipps til 122978
Tidligere har du kunnet gi en gave til menighetsbladet vi mCash. Etter at 
over 100 banker tidligere i år gikk sammen om betalingsløsningen Vipps, 
er mCash ikke lenger i bruk. Men ikke fortvil! Du kan nå bruke Vipps for å 
gi en gave til menighetsbladet. 

Vipps er en brukervennlig app som du laster ned på din smarttelefonen. 
Når dette er gjort legger du inn kort og kontonummer, så er du klar. Søk 
opp «Menighetsbladet på Stjørdal» eller Vippsnr 122978, og gi det beløpet 
du ønsker! 

For mer informasjon se 
www.stjordalkirken.no/gave
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Endelig! Stjørdals nyeste kirke, som 
allerede har stått midt i  sentrum 
i to år nå, er det perfekte rom til 
å fylle med ungdom. Med egne 
 lederkurs for ungdommer som kan 
lage sine egne arrangement i kirka, 
og  ungdomsgudstjenester som har 
vært en stor suksess for blant annet 
konfirmantene, starter vi nå opp med 
lavterskeltilbudet ungdomskveld. 

Dette blir kvelder i kirka, forhåpentlig
vis månedlig, der man kan komme 
og være. Vi starter med en kors
samling som alle de som har vært 
på  konfirmasjonsleir er kjent med. 
Etterpå fungerer rommet som en egen 
ungdomsklubb! Vi vil fylle rommet 
med konkurranser, leker, spill og prat. 
Vi kommer til å servere mye godt og 
det vil være flere voksne til stede for 
den som trenger noen å prate med. 

Den første ungdomskvelden falt på en 
utrolig nydelig septemberkveld med 
høy temperatur ute. Vi tilbrakte derfor 
deler av kvelden ute på Stjørdals 
fineste sted; balkongen på Kimen 
Kulturhus. Der fikk vi solnedgang, 
lysshow i fontenen, UNOspill, kakao 
og godteri – og veldig mye latter! Hele 
kvelden ble en braksuksess for alle 
som var der. 

Vi håper at disse kveldene fylles 
med enda flere ungdommer, alle er 
 hjertelig velkomne! Neste ungdoms
kveld er den 26. november kl. 18 i 
Stjørdal kirke. Videre vil vi publisere 
flere ungdomskvelder på Facebook. 
Følg gjerne «INPUT» på Facebook!

Ungdomskvelder

Lysshow: Vakker utsikt over fontenen i Kimenparken på ungdomskvelden på 
 balkongen. 

Balkongen: Linn Leite hadde det morsomt på første ungdomskveld med UNO, kakao, 
godteri og solnedgang.
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I år kan konfirmantene velge  mellom 
flere fag. Soknepresten i Skatval, 
Anne Cecilie Ringen, er lærer på 
linja for gourmetkonfirmantene, der 
 konfirmasjonsundervisningen er lagt 
opp rundt kokekunst.

Hvilken konfirmant ønsker du å 
være? spurte vi årets konfirmant
kull i  Stjørdal kommune på tvers av 
 soknene. Og vi tilbød forskjellige 
 linjefag som konfirmantene kunne 
velge mellom.  Konfirmantene er 
nå fordelt på linjene og de er enten 
«KRIKkonfirmanter», «Teknikk 
konfirmanter» eller «Gourmet 
konfirmanter».

For KRIKkonfirmantene  kombineres 
undervisningen med allsidig 
idrett. For Teknikkkonfirmantene 
 kombinerer undervisningen med 
opplæring i oppsett av lyd og lys. For 
Gourmetkonfirmantene kombineres 
undervisningen med å lage mat.

Menighetsbladets redaksjon 
har  utfordret til et glimt fra den 
første samlingen for Gourmet 
konfirmantene. Gourmet konfirmant
ene skal lære Bibelhistorie. Vi skal 
lese kjente bibelfortellinger og lage 
mat som passer til fortellingene og 
som kan hjelpe oss til å huske dem.

På første samling for Gourmet 
konfirmantene leste vi om Adam og 
Eva, skapelse og syndefall. Og vi lagde 
«Evas eksotiske fruktsalat uten eple».

Oppskrift, 20 posjoner til sultne 
 konfirmanter:
8 pærer 
1 stor, frisk ananas
2 pk. steinfrie druer
5 bananer
2 mango
1 hel honningmelon
5 nektariner
5 kiwi
8 appelsiner
(evt. hakkede nøtter)

Frukten renses, skylles og deles i små 
biter. Den eksotiske touch’en: Honning 
og kanel, etter smak, vendes inn før 
servering. Serveres med vaniljesaus.  
(I rikelige mengder, viste det seg!!)

Neste samling står fortellingen om 
Noah og arken for tur og vi skal lage 
«Noahs reale kjøttgryte» med et 
 vegansk alternativ.

EVAS FRUKTSALAT – UTEN EPLE

I juni var ungdomslederne våre samlet på Leirlederleir på Hjerkinn. Her 
arrangerte ungdomslederne blant annet et pilegrimsvandring over to dager, 
hvor et av målene var en vandring til Eysteinkyrkja på Hjerkinn. Her holdt 
ungdomslederne andakt, matstopp og sikret seg et pilegrimstempel.

Lederleir på Hjerkinn

Samarbeid: Gourmetkonfirmantene 
samarbeidet godt om fruktsalaten til 
Eva.

Ikke eple: Appelsiner har en sentral 
plass i Evas fruktsalat. 
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Det som har vært med å prege Olav 
Bakken i forhold til den kristne trua 
er søndagsskolen heime hos Anne og 
John Auranaune. Ekteparet tømte stua 
for møbler og satte inn benker slik 
at det ble plass til 15 til 20 barn fra 
 området. Det er mye som sitter igjen 
fra søndagsskole timene og kristen
doms timene på skolen. 

– Foreldrene mine var nok ikke de 
som gikk mest på bedehuset og i  kirka, 
men de var nøye på å oppdra oss på 
en riktig og god måte. Det å snakke 
stygt ble ikke godtatt og de satte oss 
på plass på en god og positiv måte. 
Alle barna ble døpt og  konfirmert. Da 
den 5. i søskenrekken skulle døpes 
var dette under krigen, og da var det 
naziprest på Skatval. Det ble da kjørt 
med hest til Okkelberg kapell for dåp, 
minnes Olav Bakken.

For Olav Bakken er Værnes kirka 
«kirka mi». 80 åringen vokste opp på 
Drægsetaune på Skatval sammen med 
foreldrene Norunn og Hilmar Bakken 
og Lars Drægsetaune som var onkel 
til Hilmar og tidligere eier av gården. 
I tillegg vokste Olav opp sammen med 
10 søsken. 

Oppveksten på Skatval var preget av 
lek, skole og arbeid. Alle måtte ta et 
tak skulle alt gå rundt på gården. 

– Hva er det å ha en tro? Hvor er Gud? 
Det er skrevet og sagt at Gud er i 
himmelen, men han er også inne i oss. 
Han er ikke bare i kirka. Gud kan vi 
møte hele tiden, sier Olav Bakken, som 
opplever at han kjenner Guds nærvær 
til og med når han sitter på grave
maskina.
 
Bakken var veldig skeptisk til at stat 
og kirke skulle skille lag, men han 
er er fornøyd med at det ser ut til at 
det ikke har blitt stor forskjell for de 
ansatte. 

– Det som har skjedd er et tydelig 
 skille mellom staten og kirka. Det 
handler ikke om å si farvel til, eller ta 
avstand fra historie og tradisjoner. Det 

er heller ikke folks forhold til kirka 
som skal endres, men statens forhold 
til kirka, sier Olav Bakken.

Nesten alle har et forhold til kirka. Vi 
møter kirka i forskjellige  anledninger, 
i glede og i sorg. De som er døpt 
sogner til ei kirke innen et geografisk 
område og tilhører den menigheten 
der. Vil du ikke være medlem av Den 
Norske kirke så må man melde seg 
ut. Etter debattene og vedtakene i 
Kirkemøte så er det prosentvis få som 
har meldt seg ut. Vi må nok leve med 
at det er ulike syn på forskjellige ting 
i kirka, men der det er demokrati, er 
det flertallet som bestemmer. Det er 
også viktig at mindretallet som har et 
annet syn ikke blir sett ned på, og kan 
på tross av uenighet føle seg hjemme i 
dagens kirke.
 
Det er godt å sette seg ned i kirka å 
føle stillheten og freden. Der salmer 
og preken også har et budskap til 
meg. De unge prestene er flinke til å 
formidle budskapet. At vi ikke  kjenner 
salmene like godt som vi gjorde før 
får vi finne oss i hvis vi tror på en 
utvikling og en forandring i kirka. Det 
er fint det som skjer i kirka med små 
forandringer der man synger barne

sanger for de som er barn. Tekst og 
salmer på storskjerm er også et ledd i 
å følge med i utviklingen.
 
Vi kan bli flinkere i kirka til å se 
enkeltmennesker, ved å ta de imot og 
ønske velkommen til gudstjeneste og 
andre arrangement. Her har vi noe å 
lære av andre kirkesamfunn.
 
Olav Bakken nevner spesielt tiden 
han var menighetsrådsformann og 
fikk være med på en konfirmantleir 
på Laberget leirsted i Skogn. Der fikk 
han delta sammen med konfirmant 
 lærerne og konfirmantene, og fikk 
kjenne nærheten og fellesskapet med 
disse på en helt spesiell måte.
 
– Jeg er også positiv til andre kirke
samfunn og har opplevd mye i felles
kap med disse. De er spesielt flinke til 
å ta vare på barn og unge. Spørsmålet 
vi må stille i dag: Trenger vi så mange 
kirkesamfunn? Tenk om vi kunne 
 tenke mer på det å elske hverandre 
enn å finne fram til uenigheter. Vi 
skulle tenke mer på vår felles tro 
og ikke på å skille lag. Kirka bør bli 
flinkere til å invitere de som er blitt 
konfirmert tilbake til arbeidsoppgaver 
i kirken.

Når Olav Bakken ser Værnes kirka så tenker han:  
– Dette er kirka mi
TEKST OG FOTO: PER HÅPNES



STJORDALKIRKEN.NO 9

Blomstene på alteret er kuttet av 
og satt der som et offer. Det betyr 
at vi skal ofre oss for Kristus og for 
vår neste. Dette var en skikk som 
kom for om lag 100 år siden.

Alle vi som har gått rundt alteret 
i kirken har gledd oss over de fine 
blomstene som står på alteret i kirken 
hver søndag. Det har vært brukt 
forskjellig blomster til de  forskjellige 
gudstjenestene i kirkeåret. Liljer 
til påskedagsgudstjenesten som et 
eksempel. Når oppstod denne skikken 
med blomster på alteret? Dette er det 
ikke så mye litteratur om, men i 2001 
hadde NRK Livsstil en programpost 
om « Duk, lys og blomster» tilrette

lagt av Helge Helgheim og med prest 
Jørgen Midttun som kilde. 

Inntil for 1000 år siden var alteret 
nesten tomt. Det som var plassert på 
alteret var nattverdsvinen og brødet. 
Men på den tiden begynte menigheten 
å sette andre ting på alteret. 

Det ble satt lys på alteret som skulle 
symbolisere oppstandelsen. Det var 
i første omgang bare ett lys. Men 
etterhvert ble det to, – ett for loven og 
ett for evangeliet. Lysene er hvite – for 
renheten og festen når det gjelder 
 farge. Lyset på alteret står ikke der 
først og fremst for å lyse opp, men det 
er symbolsk. På langfredag er det ikke 
lys på alteret, for da er Jesus i graven. 

Når vi setter levende blomster på 
alteret, så skal det pynte opp og gjøre 
pent. De er kuttet av og satt der som 
et offer. Det betyr at vi skal ofre oss 
for Kristus og for vår neste. Derfor er 
det viktig med avskårne  blomster – 
en skikk som kom for om lag 100 år 
siden.

En Bibel på alteret er en «nådestol» 
et sted vi møter Jesus. Her får vi ordet 
og sakramentet. Ikke noe er lagt på 
alteret uten baktanke og hensikt.

Alterduken er hvit – den symboliserer 
renheten og det festmåltidet vi feirer. 
Alterduken skal minne oss om Jesu 
likklede. 

Blomster på alteret i kirkene
AV: PER HÅPNES

Alteret i Lånke kirke viser at det kan brukes avskårne rognebær kvister som symboliserer at vi ofrer oss for Kristus og vår neste. 
På alteret finner vi også de andre symbolene som hører med.
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Det har lenge vært behov for et nytt 
redskapshus ved kirkegården på 
 Skatval, men fellesrådets investerings
budsjett har aldri rukket helt til 
redskapshuset på Skatval. Nå tar 
kirkekontoret hammeren i egen hånd 
og bygger redskapshus med god hjelp 
av elevene ved Aglo vgs.

Eiendomsansvarlig ved Stjørdal kirke
lige fellesråd, Ingebrigt Sandblost, har 
i høst støpt gulvet til det nye redskaps
huset på Skatval sammen med resten 
av staben på kirkekontoret. 

– Hele kirkekontoret samarbeider 
om dette byggeprosjektet. Når noen 
av oss forlater kontoret for å arbeide 
med å  bygge redskapsbod, må resten 
arbeide hardere for å få unna papir
arbeidet. Det krever litt ekstra av alle 
mann, men det er artig å kunne skape 
noe sammen, sier Sandblost.

Sandblost, som er ansvarlig for 
 forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 
hos kirkevergen i Stjørdal, har delt 
byggeprosjektet i tre og er storfornøyd 
med å ha første del i mål.

– Nå er gulvet i redskapshuset klart. 
Neste trinn er å få på plass veggene, 
som bygges som lemmer av elevene 
ved Aglo videregående skole. Målet 
er å få opp veggene før neste sommer 
og så gå løs på taket, som er siste 
delprosjekt, sier Ingebrigt Sandblost, 
som håper å ha redskapsboden ferdig 
til neste vinter.

Kirkeverge Oddbjørn Eide har skrapt 
fellesrådets budsjett til beinet og litt 
til for å finne penger til materialer og 
er strålende fornøyd med at staben 
trør til med bygging av redskapshus.

– Uten dugnadsånden til de ansatte 
ville det neppe ha blitt noe redskaps
hus på Skatval i overskuelig fremtid. 
Kirkelig fellesråd i Stjørdal har et 
 investeringsbudsjett på en drøy 
 million kroner. Når vi skal vedlike
holde eiendommer verdt over en halv 
 milliard og holde styr på sju kirke
gårder som stadig blir større, blir det 
ikke mye igjen til nybygg, sier kirke
verge Oddbjørn Eide.

KIRKEKONTORET BYGGER SELV

Måler: Kirkevergens FDV-ansvarlige, Ingebrigt Sandblost, har børstet støvet av 
nivelleringskikkerten og justerer krona på grunnmuren til det nye redskapshuset på 
Skatval med millimeterpresisjon.

Sjauer: Sekretær på kirkekontoret, John Enebak, beskuer resultatet av støpinga med 
mild forundring.
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Å gi ut 
menighets blad 
koster penger
Menighetsbladets redaksjon 
har som minimumsmål å gi ut 
bladet i tre utgaver, med 16 
sider, i løpet av året. Vi i redak
sjonsgruppen har ikke ansvar 
for økonomien i dette, det er 
det menighetsrådene i Skatval, 
Lånke og Stjørdal som har. 
Tross dette vil vi be om at den 
vedheftede giro blir lagt merke 
til, og at dere som setter pris 
på å få bladet sender et bidrag. 
Takk fra redaksjonen.

Byfestgudstjeneste 
i Stjørdal kirke
Den planlagte gudstjenesten med 
påfølgende grilling og kirkekaffe 
i Kimenparken søndag 19. august 
gikk ikke helt etter planen. Kirkens 
 medarbeidere trosset regn,  skodde 
og vind og grillet rett utenfor kirke
rommet. God oppslutning, god 
matlyst og salg av grillmat, kaffe og 
kaker brakte inn over 5000 kroner til 
misjons prosjektet i Thailand. Veldig 
mange benyttet Vipps.

Den mobile betalingsløsningen 
Vipps er enkelt og lettvint og du 
kan velge ulike nummer til Stjørdal 
menighet, enten det er offer, gaver, 
lunsj konserter, misjonsprosjekt eller 
menighetsblad.

NMSU 
arrangerer leir
Ungomsorganisasjonen til Det 
norske misjonsselskap har 13 
leirsteder rundt om i landet, 
som arrangerer leirer for barn 
og unge. Nærmeste leirsted 
er Mjuklia i Rennebu, som 
 arrangerer leir for unger fra 
2. til 5. klasse 3.5.november 
i år. Se www.stjordalkirken.
no/leirsteder

Det er ikke bare 
fylker og  kommuner 
som slår seg 
sammen
Det utredes en sammenslåing av 
 prostiene SørInnherad prosti og 
Stjørdal prosti. Arbeidet er nettopp 
startet og det er mange som skal 
mene noe om dette. Om prosten blir 
lokalisert i Stjørdal eller på Levanger, 
er fortsatt usikkert. Saken skal ut på 
høring. Det vil bli fremmet forslag om 
at prosten i det nye prostiet får navnet 
«Værnes prosti», med  prostesete 
på Stjørdal, men sterke krefter på 
 Innherred ønsker sete på Levanger og 
navnet «Stiklestad prosti».

Vipps – så enkelt
Med vippsappen på mobilen 
kan du kjapt og greit betale, 
overføre og motta penger. 
Du slipper å ha kontanter med 
deg, eller være avhengig av en 
bankterminal. Det er lettvint 
å sende penger, gjøre opp en 
regning eller faktura, uansett 
hvilken bank du bruker. Det er 
ingen gebyr for å bruke Vipps.

Du trenger å laste ned appen 
Vipps, registrere deg og legg 
inn kort og kontonummer. 
Plutselig er du i gang! Søk 
opp den du vil betale til, f.eks 
 Stjørdal menighet. Her kan 
du sende penger til ofring, 
gaver, lunsjkonserter, misjons
prosjektet eller menighets
bladet.

Skulle du miste mobiltelefonen, 
er det bare å sperre Vipps på 
tlf. 460 16 848.

Lurer du på noe om Vipps, 
finner du spørsmål og svar på 
Vipps.no

Barnedåp på Forbordsfjellet under frilutsgudstjenesten 3. september. Fra venstre: 
Sivert Steigedal, Tirill Steigedal, Markus Steigedal, Brit Guttormsen og Julie Steigedal

Fra venstre Ann Lena Withbro, Lars 
 Eirik Nordbotten og grillmester 
 Ingebrigt  Sandblost.
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50årskonfirmanter i Lånke og Stjørdal
TEKST/FOTO: EGIL RØMO
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Onsdag 8. november kl 19.00 i Skatval 
kirke: Gudstjeneste med påfølgende 
kirkekaffe der det settes fokus på 
Nattverden.

Onsdag 29. november kl 19.00 er det 
salmekveld i Stjørdal kirke, med fokus 
på Luthers salmer. Kåseri ved Gustav 
Leander Andersen. Værnes kantori 
deltar.

Lørdag 04.11.2017 
18:00  Minnegudstjeneste  
 Værnes kirke

Søndag 05.11.2017 
11:00  Gudstjeneste Hegra kirke
11:00  Gudstjeneste Skatval kirke
11:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
19:00  Gudstjeneste Lånke kirke

Onsdag 08.11.2017 
19:00  Lutherarrangement,  
 gudstjeneste Skatval kirke
19:00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke

Søndag 12.11.2017 
11:00  Gudstjeneste Okkelberg kapell
11:00  Gudstjeneste Værnes kirke

Søndag 19.11.2017 
11:00  Gudstjeneste, Lysvåken  
 Lånke kirke
11:00  Dåpsgudstjeneste Stjørdal kirke
18:00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke

Onsdag 22.11.2017 
19:00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal kirke

Torsdag 23.11.2017 
12:00  Gudstjeneste 70 +/ Værnes kirke

Søndag 08.10.2017 
11:00 Gudstjeneste Skatval kirke
13:00 Dåpsgudstjeneste Værnes kirke

Søndag 15.10.2017 
11:00  Gudstjeneste Lånke kirke
11:00  Dåpsgudstjeneste Stjørdal kirke
13:00  Gudstjeneste Hegra kirke
18:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke

Søndag 22.10.2017 
11:00  Høsttakkefest, 2årsbok  
 Okkelberg kapell
11:00  Høsttakkefest, Lysvåken  
 Skatval kirke
11:00  Gudstjeneste, 4årsbok  
 Værnes kirke
18:00  Ungdomsgudstjeneste  
 Stjørdal kirke

Onsdag 25.10.2017 
19:00  Kveldsgudstjeneste  
 Stjørdal kirke

Søndag 29.10.2017 
11:00  Høsttakkefest Elvran kapell
11:00  Gudstjeneste Hegra kirke
11:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke

Søndag 26.11.2017 
11:00  Gudstjeneste, 6årsbok  
 Skatval kirke
11:00  Dåpsgudstjeneste Værnes kirke
13:00  Gudstjeneste Hegra kirke
13:00  Gudstjeneste Værnes kirke

Fredag 01.12.2017 
18:00  Lysmesse Værnes kirke

Søndag 03.12.2017 
11:00  Gudstjeneste Lysvåken + utd. 
 bibler Hegra kirke
16:00  Gudstjeneste 2,4 og 6årsbok  
 Elvran kapell
18:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke

Onsdag 06.12.2017 
19:00  Kveldsgudstjeneste Stjørdal 
kirke

Søndag 10.12.2017 
11:00  Dåpsgudstjeneste Skatval kirke
11:00  Gudstjeneste, Lysvåken  
 Værnes kirke
19:00  Lysmesse Skatval kirke
19:00  Carolsgudstjeneste  
 Værnes kirke

Gudstjenester i Lånke, Skatval og Stjørdal sokn

Reformasjons-
jubileet  markeres i 
alle sokn
For 500 år siden slo Martin Luther 
opp sine 95 teser mot avlatshandelen. 
Dette er starten på reformasjonen 
og som vil bli markert med  konsert, 
 Luthers salmer, utstillinger og 
 foredrag i soknene. 

Søndag 22. oktober kl 19.00: 
 Konsert i Værnes kirke med tittel: 
Store  katkismus à la Bachen hylles 
til  Luther. Kantor Brita Sjøberg og 
 Værnes kantori tolker oss gjennom 
noen av Luthers salmer som bindes 
opp mot de ti bud,  trosbekjennelsen, 
Fadervår, dåpen, nattverden og 
skrifte målet.

Torsdag 26. oktober kl 19.00 i  Lånke 
kirke: Utstilling av  dåpskjoler fra 
Lånkbygda. Prost Dagfinn  Slungård 
kåserer over temaet Dåpen, kantor 

Kristina Lysiak og Lånke Korall 
 fremfører musikk og salmesang.

Torsdag 2. november kl 19.00 er det 
temakveld i Hegra kirke. Temaet er 
Skriften, samt utstilling av gamle 
Bibler og andaktsbøker fra Hegra. Alf 
Daniel Moen, Hegra historielag og 
sokneprest Jørgen Sætran deltar.
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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

Mari Ann Berg

BLOMSTERTORGET
Torgkvartalet - 74 82 73 85

Besøk vår hjemmeside:
www.bergbegravelse.no

Døgnvakt: 73 97 05 00
Stjørdal ogMalvik med omegn.Wergelandsveien 23, Stjørdal

Nessevegen 6 B, Hommelvik

I samarbeid med Berg Begravelsesbyrå
leverer vi din personlige hilsen til
begravelsessermonien.
Vi bringer gratis til kirker i Stjørdal og
omegn.

Renate Berg

Gi en gave til menighetsbladet
Nå kan du gi gi din gave med Vipps til nr. 122978.
Se www.stjordalkirken.no/gave

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
Lånke Helselag har gitt Lånke Menighetsråd kr 25 000, 
til ny ytterdør til menighetshuset. 

Lånke menighetsråd takker så mye for gaven.

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.

HYLDMO
BEGRAVELSESBYRÅ

Erfaring & trygghet   
Stjørdal & omegn

Vi har døgnvakt. 
Ring 911 66 902
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Slekt skal følge slekters gang
Døpt i Lånke kirke:
Runa Svare
Jenny Hofstad
Leon Tobias Steien
Fredrik Horten Jespersen
Markus Horten Jespersen
Victoria Enge Børresen
Brage Svenning Fordal
Cornelia FurunesVedul
Sondre Kirknes Rødde
Oskar Røddesnes
Einar Kjesbu
Håkon Dalsegg Kjersem
Linus Reodor Skavdal 
Bangjord
Leonora Klevan

Døpte i Elvran kapell:
Samantha Pedersen Welve
Oskar Rinnan Vilvang
Simon Sætnan

Døpt i Stjørdal kirke:
Leander Andersen Liamo
Martinus Nordløkken 
Johansen 
Oskar Gylland
Matheus Moen Sletvold
Magnus Steigen
Amanda TrettevikRendal
Maria Oline Heimdal Vang

Døpt i Værnes kirke:
Kasper Berg Hofstad
Sander Berdahl
Amalie Emine Kjenner 
Brian Henry Kjenner
Brynjar Leirtrø
Vegard Vullum Myhra
Oliver Dullum
Adrian Philippe Sandsaunet 
Sanden

Emilian Tranø Isachsen
Jenny Tolvstad
Oline Johanne BååthEinan
Ella Furnes Akseth
Elle Schjetne Skjeflo
Sofie Sakshaug Johnsen
Anna Lorvik Stenseth
Iselin Alexandra Flormælen
David Hynne Gabrielsson
Louise Marie Selven Mørre
William Rønning
Theodor StensethAlstad
Ellie Forbord
KimJulian Bang Gjerde
Tobias Flåan Haugen
Ane Myhr Vigdenes
Nikoline Jakobsen
Matheo Vold Pettersen
Amalie Ydstines Næsbø
Lal Hma Chhuan Liani 
Akselvoll
Eva Marie Hamborg
Eivind Eidevig Haukaas
Nelly Øyan Aanonli
Emily Fredriksen
Malin Vold Jokstad
Tuva Risbakk Vikvang
Filip Amdal Nossum
Nikolas Aspen Skogseth
Solveig Pedersen Haugvik
Varg Elias Midjo Bremseth
Arya Tuset
Signe Reistad
Jesper Daffinrud Larsen
Amalie Louise Johnsen
Teodor HellbergVedul
Evine Eriksson Ulseth
Victoria Rolseth Kostic
Sigrid Brønn

Døpt i Skatval kirke:
Oline Aarsbog Steinvik

Gina Nicoline Svee
Maia Elea Steinvik
Tordis Benedikte Wang Røkke
Nora Bergitte Avløs 
 Lorentsen
Emma Johanne Avløs 
 Lorentsen
Maia Elea Steinvik
Emre Emilian Mosbø
Tiril Dullum
Nora Kvaal Thoresen

Døpt på Forbordsfjellet:
Alexander Horndalen Tveit
Tiril Steigedal
Oliver Gulliksen Arnstad

Døpt i annet sokn:
Elida Selstø  
døpt i Lårdal kirke
Torbjørn Klingenberg  
døpt i Hemne kirke
Sigurd Fløttum  
døpt i Sokndal kirke
Aksel Augdal  
døpt i Selbu kirke
Mikkel Rolseth Aftret  
døpt i Selbu kirke
Johannes Walberg Venseth 
døpt i Levanger kirke
Tove Amalie Hovland Eriksen 
døpt i Åsen kirke
Ingeborg Hole  
døpt i Sunnylven kyrkje
Emrik Tonning  
døpt i Vår Frue kirke
Hannah MyrvollArntsberg 
døpt i Bodin kirke
Vemund Klegseth  
døpt i Lesjaskog kirke
Tobias Ruud  
døpt i Malvik kirke

Begravet i Stjørdal sogn
Ranveig Marie Venes
Anton Ove Pedersen
Aud Johanne Gressetvold
Anne Martha Unsgaard
Rolf Bechmann
Bergljot Røhme
Edith Synnøve Bakken
Trygve Håkon Kristiansen
Hjørdis Bjørgnes
Solfrid Ulstad
Edith Berntine Lerfald
Ole Meier Kjerkol
Per Brage Leinum
Laura Elvine Johansen
Arne Nordback
Asgeir Wæhre Skavhaug
Jan Eirik Byberg
Erling Hjalmar Stomsvik
Kjell Godfred Arstad
Ørnulf Lehn Thune
Olav Jordahl
Solveig Laila Lauvås
Arna Krogstad

Gerd Elisabeth Larssen
Mary Irene Bjørgum
Oddveig Ingebjørg Gjestad
Bergljot Hansine Albertsen, 
gr.lagt Malvik
Daniel Henriksen
Dorthea Fenstad
Liv Kjellfrid Julseth
Oddgeir Moen
Elvira Marie Hjartholm
Erling Magnar Torvik
Borghild Dalsnes Mæhla
Nora Bjørngaard Nilsen

Begravet i Skatval sogn
Gunvor Lie
Martin Røkke
Sigrid Myhr
Per Røkke
Jenny Bremseth
Ingrid Margrete Hårstad
Mildrid Bremset
Torbjørn Amdal
Dagrun Furre

Astrid Håpnes
Olga Sofie Vollan
Jarle Holan
Ragnhild Helga Railo
Ernst Alvin Lundemo
Oddrun Marie Nubdal
Bergitte Kristoffersen
Magnar Karlsen

Begravet i Lånke sogn
AnneMarie Ekren
Jorun Sætnan
Berit Berg
Gunda Nilsen
John Arthur Fossmo
Ole Johnny Østby
Kari Moen
Olaug Myren
Jo Sætre
Aase Alvilde Hilstad
Ingeborg Tordis Kvål
Bjørn Morten Velva

Vigde i Stjørdal kirke:
080417  Line Berg og Torbjørn Gylland
230617  Katrine Marie Kristiansen og  
 Helge Berg
050817  Hege Leren og Vidar Høknes
190817  Hilde Laugtug og  
 Torbjørn Balstad
220917  Mary Ann Devero Plagtiosa og  
 Jan Ove Skjervoldsmo

Vigde Skatval kirke:
250317  Anhelina Lapina og  
 Ivan Serjantov
270517  Grete Marianne Grandgård  
 og Hallvard Krislok
170617  Hanne Bakken og  
 JohnAndre Bakken
010717  Miriam Christine Hyldmo  
 og Eirik Nesvåg
220717  Tirill Iren Aurheim og  
 Kristian Aurheim
120817  Rebecka Salvador Fillingsnes og  
 OleAndre Fillingsnes
190817  Hanne Rønning Myran og  
 Jørgen Holltrø

Vigde i Værnes kirke:
060517  Oda Wostryck og Rune Henden
100617  Karin Selin Nilssen og  
 TorErik Vist
240617  Vanja Elisabeth Hjelseng 
 Kvittem og Stian Vist Solbakken
010717  Elise Marielle Øverby og  
 Runar Sellesbakk Bjørkås
010717  Rita Haugdahl og  
 Geir Haugdahl
220717  Pranom Saengcharoen og  
 Knut Inge Austvik
220717  Renate Vold og Erlend Vold
050817  Aud Andersen og  
 Frode Sandodden
120817  Toril Skauge og  
 Ole Johannes Halseth
120817  Vivian Hugås Larsen og  
 Sindre Solem Larsen
120817  Evy Anita Løvtangen og  
 Ronny Albrigtsen

Vigde i Lånke kirke:
150517  Barbro Liamo og  
 Henning Berthelsen
240617  Marit Stuberg Braseth og  
 Helge Braseth
240617  Linda Dianne Ofstad og  
 Jan Inge Kaspersen

Vigde i Hegra kirke:
170617  Turi Thyholt og  
 Lars Erik Rosvold
100917  Linn Engan og  
 Stig Thomas Stavnås

Vigde i Okkelberg kapell
050817  Hilde Fagertun Arnstad og  
 Thomas Bratås
110817  Siv Anita Kvaal og  
 Ronny Hoseth

Vigde i Floren kapell
160917  Linda Christina Madeleine  
 Hansen og Tor Ove Mathisen
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Etter skoletid i Lånke
På oppstarten av Etter skoletid i Lånke kom 
det 15 barn fra 5 og 6 klasse. Vi rigget opp 
vaffeljernet ute i finværet. Det er godt med 
en matbit etter skolen. 15 barn fra 5 og 6 
klasse møtte opp. Vi var ute hele tiden i 
finværet. Vi arrangerte «Innertiern» som 
handler om Noa. 6 poster var hengt opp 
med både praktiske utfordringer og spørs
mål om Noa.  

En fin dag med ivrige barn.

Søndagsskolen på Skatval var 
på kongletur 7. mai til Klempen
Søndagsskolen på Skatval var på tur til Klempen. Målet for turen 
var grilling og kose seg ut i det fri med forskjellige aktiviteter. 
Klempen skianlegg var en fin plass å samle barna fra søndags
skolen og 4 åringer fra Skatval. Været viste seg fra 3 årstider 
i løpet av to timer.  Vi gikk på leting etter kongler for å dyppe 
i maling. Posene ble fort fylt med kongler i det fine terrenget. 
 Hinderløype med balansering, klatring og slakk line var moro. 
Ballonger som skulle smelles var en utfordring når det blåste litt. 
Grilling av pølser hører med til en aktiv formiddag. En koselig 
tur i variert trønder vær.  

Miniklubben i Stjørdal kirke
Miniklubben er annenhver onsdag fra kl. 17.0018.00 for deg som er 3, 4 og 5 
år! Denne ettermiddagen startet vi med å synge en sang. Moses var tema for 
dagen og barna lyttet spent. Etter fortellingen fikk de ha på klær på en liten 
Moses (dukke) og legge den i en kurv. Barna var kjempeflinke. Brette en liten 
kurv av en papptallerken, sette på klistremerker og en sløyfe var kanskje litt 
vanskelig, men med god hjelp fra foreldre og besteforeldre gikk det bra. Fylte 
opp kurven med minigulerøtter og sukkererter. Vi avsluttet med tomatsuppe 
og brødskive. Godt med litt mat når innsatsen er så stor.

Datoer for høsten:
04.10.17 /25.10.17
08.11.17 / 22.11.17
06.12.17

Det blir servert en 
enkel middag for alle 
fra klokka 17.40. 
Serveringen avsluttes 
klokka 18.30. Barn 
under 12 år gratis. 
30 kr pr. pers. for de 
over 12 år.


