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«Give da Gud, at hvor vi bor, alltid når klokkene ringer, 
samles vi må om Jesu ord, der hvor fra himlen det klinger».

(Norsk salmebok 2013 nr. 530)
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Barnehagekonsert i fullstatt Stjørdal kirke

1. Hva het han som var gift med 
 Maria, mor til Jesus?

2. I hvilken by ble Jesus født?
3. I noen fortellinger rir Maria på et 

dyr mens hun reiser. Hvilket?
4. Hva het keiseren på den tiden 

Jesus ble født?
5. I hvilken bygning ble Jesus født?
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Iris Mundal Tjørhom, t.v. og 
MariaOpheim,t.h.fikksin
4årsbokiVærnesKirkesøndag
17.okt.

Barnehagekonsert i fullstatt Stjørdal kirke 4-årsbok

Søndagsskolen Skatval - våren 2017
 

Søndagsskolen 
Skatval - våren 2017 

 

Sted: Kirkestua, Skatval 
Tid: kl. 11:00 – 12:15 

Søndagsskolen er et tilbud til 
alle barn i alderen 4-12 år. 

Vi har hobbyaktivitet, synger 
og leker sammen. Hører en 
historie fra Bibelen og koser 
oss med saft og kjeks/frukt. 

Du er hjertelig velkommen.   

Ta gjerne med en venn 

- 7. januar 
- 21. januar 
- 4. februar 
- 18. februar 

- 4. mars 
- 18. mars  
- 15. april- delta i gudstjeneste 
oppmøte kl. 10 
- 29. april 

– 13. mai  
- 27. mai SOMMERAVSLUTNING 

Kontaktperson til søndagsskolen er Marit Amundsen tlf: 906 88 286 

 

• 7. januar 
• 21. januar 
• 4. februar 
• 18. februar

• 4. mars 
• 18. mars 
• 15. april – delta i gudstjeneste 

oppmøte kl. 10 
• 29. april
• 
• 13. mai 
• 27. mai SOMMERAVSLUTNING

Sted: Kirkestua, Skatval 
Tid: kl. 11.00–12.15

Søndagsskolen er et tilbud til alle 
barn i alderen 4–12 år.

Vi har hobbyaktivitet, synger og 
leker sammen. Hører en historie 
fra Bibelen og koser oss med saft 
og kjeks/frukt.

Du er hjertelig velkommen. 
Ta gjerne med en venn!

Kontaktpersontilsøndagsskolen 
er Marit Amundsen tlf: 906 88 286
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Maria blir jag trogen till min grav.
Hon är den enda jag håller av.

Fast det blir förödmjukande och svårt,
så vill jag kalla hennes barn för vårt.

Jag heter Josef och är timmerman.
Men gossen som hon gav mig, vem är 
han?

(utdrag fra «Den heliga natten» 
av Hjalmar I. Gullberg ).

Det er ikke enkelt for Josef når han 
hører at forloveden hans er med barn. 
Han vet jo så inderlig godt at han ikke 
har noe med graviditeten hennes å 
gjøre. Men som en rettskaffen mann 
bestemmer han seg for å skille seg fra 
henne i all stillhet, for ikke å føre skam 
over henne, forteller Matteus. Men i en 
drøm viser en Herrens engel seg for 
ham og forteller ham at barnet som 
er unnfanget i henne er av Den hellige 
ånd. Han får også beskjed om at det er 
en sønn som er ventet, og at Josef skal 
gi ham navnet Jesus. Josef gjør som 
engelen gir beskjed om og tar henne 
hjem som sin kone. Men han levde 
ikke sammen med henne før hun 
 hadde født sønnen Jesus.

Det er hos Matteus vi møter vismen
nene fra øst, de som følger stjernen 
og spør kong Herodes hvor jødenes 
konge, som har blitt født, befinner seg. 
Herodes ser en truende konkurrent 
og spør de skriftlærde hvor Messias 
skal bli født. De forteller at Betlehem 
er stedet.

Tyrannen Herodes vet hva som må 
gjøres: Han beordrer drap på alle 
guttebarn i Betlehem under to år. Da 
er det vi hører de berømte ordene:

I Rama høres skrik,
gråt og høylytt klage:
Rakel gråter over barna sine
og vil ikke la seg trøste.
For de er ikke mer. 
Matt. 2, 18

Men Jesus unnslipper fordi Herrens 
engel igjen viser seg for Josef i en 
drøm og ber de om å flykte til Egypt. 
Familien slipper unna myrderiene og 
de blir i Egypt til Herodes er død.

Vår Herre Jesus Kristus starter altså 
sitt liv på flukt fra drap og forfølgel-
se. Josef gjør det som må gjøres for å 
berge gutten.

Kanskje er disse opplevelsene i tidlig 
barndom grunnen til at Jesus så sterkt 
sier:

‘Kom hit, dere som er velsignet av min 
Far, og ta i arv det riket som er gjort i 
stand for dere fra verdens grunnvoll 
ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere 
ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga 
meg drikke; jeg var fremmed, og dere 
tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere 
kledde meg; jeg var syk, og dere så til 
meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte 
meg.’ 37 (Matt. 25, 34b36).

La oss bruke jula til å undre oss 
sammen med tømmermannen Josef: 
«Men gossen som hon gav mig, vem är 
han?»

Min salme
AV ERLING ARNFINN KVÅL

«Min Gud han er 
så fast en borg,--»

 Dette var min bestemor, 
Anne sin salme. Denne sang 
hun til oss de søndagene vi 
besøkte henne. Den har satt 
seg i minnet om en beste-
mor, som strevde hardt, for 
sine mange barn. Hun ble 
alene om å forsørge alle ti. 
 Tvilling ene Aud og Ellen 
var knapt to år da deres far, 
bestefar Edvard, døde. 
 
Vår Gud han er så fast en borg,
han er vårt skjold og verge.
Han frir oss ut av nød og sorg
og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiende hård,
til strid imot oss står.
Stor makt og arge list
han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.
 
Guds ord det skal de nok la stå
og ingen takk de høster.
Gud selv vil mektig med oss gå,
hans gode ånd oss trøster.
Og om vårt liv de tar,
og røver alt vi har,
la fare hen, la gå.
Mer kan de ikke få,
Guds rike vi beholder.
 
Klokker, kirkesanger og 
motstandsmannen Peder 
Morseth sang denne salmen 
daglig i sitt fangenskap på 
Misjons hotellet før han ble 
henrettet den 19. mai 1943
 
Dette sier meg at en sterk og 
god tro står over all sorg og 
smerte.

ANDAKT MENIGHETSBLADET DESEMBER 2017

Julebetraktninger
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– En sprengfull Værnes kirke på 
 julaften betydde at jeg som prest 
måtte være godt forberedt. Jeg måtte 
nå barna, da nådde man også de 
voksne. Forberedelsen til familieguds
tjenestene julaften begynte allerede 
om sommeren.

Det er en uforskammet opplagt 
 pensjonist som møter Menighets
bladet til en refleksjonssamtale om 
kirke, kultur og jul. Han har beriket 
menighetene gjennom sine 19 år som 
prost i Stjørdal prosti. I 1988 løftet 
han fram den  gamle  tanken om en 
sentrumskirke i  Stjørdal. Og det måtte 
være et kirke rom, ikke et alterrom 
som kunne «pakkes sammen og stues 
vekk». Med et studiestipend fikk 
Skogrand innsyn i hvordan de tenkte 
om kirke bygg i Sverige og Danmark. 

Han så, erfarte og ble overbevist om 
at en ny kirke må være der folk ferdes. 
Støtten kom fra biskop, ordfører og 
 menighetsrådsleder. Mange tvilte, men 
ikke Skogrand. I 2015 var kirken en 
realitet, en kirke som virker sammen 
med andre kulturformer. 

Skogrand er opptatt av julebud skapet. 
Han er genuint opptatt av Guds 
 uendelige store kjærlighet og han la 
vekt på gleden i gudstjenestene på 
julaften. 

– Det er ingen grenser for Guds glede, 
sier han, og fortsetter: Ingen annen 
religion peker på at Gud trer ut av 
det majestetiske og selv kommer til 
oss. Når gudstjenesten var over på 
 julaften, ønsket jeg alle en Gledelig Jul, 
ikke bare god jul. God jul minner meg 

mer om juleskinke... Det skal være 
glede! Barna må ha hovedplassen. Je
sus viste ofte til barna og sa at barnet 
var det største i Guds rike. Julen er 
forøvrig også en tid for tradisjoner slik 
 generasjoner før har gjort. 

Et godt julebudskap må være lyset 
som skinner i mørket?

– I Bibelen leser vi om det sanne lys 
som lyser for hvert menneske. Og hver 
gang vi delte ut 4årsboka, sang vi 
sangen «Dette lille lyset mitt, det skal 
skinne klart».  Mange av våre jule
sanger peker på lyset, for eksempel 
«Det lyser i stille grender av tindrande 
ljos i kveld, og tusene barnehender 
mot himmlen ljosa held». 

Jeg ønsker alle en GLEDELIG JUL!

PENSJONERT PROST KNUT SKOGRAND

En stor glede for hele folket
TEKST OG BILDE: LILLIAN SOLSTAD

KnutSkograndpekerpåengelenogtohyrdernederstpåaltertavlaiVærneskirke.Hanserklartetjuleevangeliumifigurene.
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Det er i alt 44 konfirmanter Lånke og 
Elvran denne høsten og vinteren.
Sokneprest Kristine Setran, snakker til 
lydhøre konfirmanter i Lånke kirke.
Alle konfirmanter har 12. samlinger, 
pluss at de er på leir, deltar i inn
samlingsaksjon og gudstjenester.

Over hele kommunene er halvparten 
av samlingene er tradisjonell under
visning i de lokale kirkene, andre 
halvparten er såkalte «valgfag».
Valgfagene består av, «KRIK» der 
det er fokus på idrett. «GOURMET», 
kjøkkenveien til bibelhistorien, og 
«TEKNIKK» som består av opplæring i 
lys og lyd.

Konfirmantene i Stjørdal, Lånke 
og Skatval kan i år velge gourmet
konfirmant som en aktivitet i under
visningen. På siste undervisning bakte 
gourmetkonfirmantene mannabrød. 
Her er oppskrifta:

Israelfolkets mannabrød
Ingredienser
• 3 dl hvetemel
• 3 dl havregryn
• 1 ss bakepulver
• ½ ts salt
• ½ dl sukker
• 75 g meierismør
• 3 dl matyoghurt naturell  

(1 beger)
• 1 dl rosiner (kan sløyfes eller 

erstattes med valnøtter eller 
tørkede tranebær)

LYDHØRE KONFIRMANTER I LÅNKE
TEKST/FOTO: EGIL RØMO

Gourmetkonfirmantene baker mannabrød

Foranfv.GuroKrangsås,KristianAftret,KristofferFurunes,AndreasWoldseth,KristofferGangstadRygg,OdinKristoffersenog
SokneprestKristineSetran.Bakfv.SelmaSitter,EllenSofieOtivar,IngaMarieVigdenes,RunaSkeiHelgeplass,SofieEngen,Kine
KJøsnes,FridaSkjølstad,LisaStubergGuldseth,ElidaBæverfjordogGuroElverum.

Fremgangsmåte: Sett stekeovnen på 225 grader og finn fram en stekeplate med 
bakepapir. Bland mel, havregryn, bakepulver, salt og sukker, gjerne i bollen til en 
food processor. Ha i smøret og la maskinen gå til alt smøret er fordelt, du kan også 
bruke hendene. Rør i yoghurt og rosiner. Elt deigen sammen. Trykk deigen ut på et 
melet bord eller benk, ca. 1 cm tykk. Bruk et drikkeglass og trykk ut brødene. Legg 
brødene på stekeplaten med bakepapir på. Stek dem midt i ovnen i ca. 15 minutter.

Joakim,EllenSofieogSelmaharlaget
israelfolketsmannabrødpågourmet
konfirmant2017.
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Blant linjevalgene som konfirmantene 
kunne velge dette året, var teknikk 
en populær linje. Som teknikkonfir
mant lærer man både om lys, lyd og 
skjerm, samt å rigge opp og ned og 
gjennomføre en gudstjeneste med full 
kjøreplan.

I første time fikk konfirmantene en 
enkel opplæring i oppsett av lys både 
med og uten miksebord, og hvordan 
man bruker og programmerer lysopp
settet. Time nummer to gikk ut på å 
lære oppsett av lyd, rigge opp mikro
foner og diverse lydkilder og bruk av 
miksebord for disse. I tredje, og siste 
opplæringstime lærte konfirmantene 
hvordan en god kjøreplan for en guds
tjeneste ser ut, hvorfor og hvordan 

man styrer skjerm og bilde på en måte 
om gjør at alt glir godt, og hva som 
er viktig for at en gudstjeneste skal 
gå godt. I denne timen fikk de også 
leke seg litt med andre uttrykk man 
kan bruke i kirka: laserlys og såpe
boblemaskin! Det var stor stas for alle 
til stede – såpebobler er gøy uansett 
alder.

Hele veien lærer konfirmantene 
hvordan dette brukes i gudstjenesten 
enten som eget uttrykk eller for å 
underbygge andre uttrykk, både 
det visuelle med lys og skjerm, og 
det lydmessige ved bruk av musikk 
og stemme gjennom mikrofon eller 
 annen lydkilde.

De to siste timene vil bli slått sammen 
til en økt som vil være på en guds
tjeneste. Da skal konfirmantene ha 
«eksamen» i det de har lært! De 
skal rigge opp lys, lyd og skjerm i 
henhold til en kjøreplan, planlegge 
kirkas  uttrykk for denne søndagen 
ved bruk av forskjellige sceneeffekter 
og ta ansvar for å styre dette under 
gudstjenesten, og rigge alt ned etter 
gudstjenesten er ferdig.

Det vil være konfirmanter som styrer 
all teknikken på de tre ungdomsguds
tjenestene våren 2018: 14. januar, 4. 
februar og 11. mars. Vi håper mange 
vil komme og se hva teknik-konfir
mantene har lært dette halvåret!

Teknikkonfirmantenefårlekesegmedlaserlysogsåpebobler.

Teknikkonfirmant
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En barndomsjul
TEKST OG FOTO: LENE KRISTENSEN

Ole Gjevik sitter i stolen sin en 
søndags formiddag i november og 
 funderer på juleminnene sine. Åskaffe
segjuletre,dethuskerjegsomveldig
viktig. Ole er oppvokst på øya Smø
la, og her var trærne så krokete og 
skjeve at de egnet seg ikke til å stille 
ut i  finstua en julekveld. Da måtte vi 
reiseendagsreisetilKristiansundfor
åfåtakietskikkeligtre, fortsetter 
han.  Båtene gikk ikke så ofte, så de 
måtte finne overnatting i byen før 
de kunne dra hjem. Selv om trærne i 
 Kristiansund var bedre enn hjemme, 
og vel verdt å bruke reisetid på, var 
heller ikke de gode nok i seg selv. 
Bestefarborethullistammenslikatvi

kunnesettepåekstragrener,dakunne
viformetreetslikviville,ogfådettilå
se rundt og sånn nogenlunde greit ut. 
Pynting av juletreet skulle skje dagen 
før julaften, og da fikk ikke barna 
 tilgang til finstua før selve julekvelden.

Før jul skulle det bakes, og lille Ole 
skulle være med å lage pepperkaker. 
Alle hadde kjevlet og formet til egne 
kaker, men det var ikke plass til alle 
kakene i ovnen på en gang. Jeghadde
ikketålmodighettilåventepåmintur,
såjegspistepepperkakenerå.Jegbleså
dårligatjegdendagidagikkeklarerå
spisepepperkaker.

Så kom selve dagen. Til gården hørte 
det til fjøs med kyr, hest og høner. 
 Grisen var slaktet og maten var 
flyttet inn på kjøkkenet sammen med 
appelsiner, som ellers i året ikke var å 
få. Jul eller ikke jul, dyrene krevde sitt 
av dagen. Klokken 12 ble det servert 
varmmat. Mor, far, bestemor og beste
far og de tre brødrene Per, Andreas, og 
minstemann lille Ole satt rundt bordet 
mens det dampet av lutefisken. De 
spiste i spenning. Barna visste hvilken 
dag det var, og kriblingen rullet i 
magene.

Timene som fulgte var lange. Barna 
gikk og trasket rundt de voksne, og 

Olemedsineforeldreogbesteforeldreibakgrunnen.
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lurte på om ikke tiden kunne flytte 
fortere på seg. Klokka fire ble det 
 servert nonsmat, og selv på julaften 
var dette et brødmåltid. Men i tillegg 
til sirup, sukker, syltetøy og brunost 
som var der hele året, stod det nå 
også ansjoser og gaudaost på bordet. 
Sammen med godt smør var det et 
herremåltid.

Etter det siste fjøsstellet kom jule-
kvelden. Det selvmonterte juletreet 
stod som en skatt midt i finstua og 
 lyste opp rommet med levende lys. 
Det blinket i de tynne glasskulene, og 
gikk du litt for fort forbi raslet det i 
utallige norske flagg. Papirkurvene 
som guttene hadde laget på skolen 
prydet treet i forskjellige farger, og 
selvproduserte engler av tråd hang 
rundt omkring og holdt øye med 
omgivelsene. Den nysvertede ovnen 
ga fra seg en lun varm lukt. En voksen 
leste opp og delte ut gavene slik at alle 
hadde en liten haug ved siden av seg. 
Bestefar fyrte opp sigaren så røyken 
la seg over stua. De brukte god tid 
på å åpne gavene siden bare en fikk 
åpne i gangen. Ole så spent ned på 
seks presanger bare til han. Noen var 
myke, han visste at foreldrene hadde 
ordnet i stand noen nye klær til han, 
slikt som man måtte ha. Det var mer 
spennende å drømme om de harde 
eskene, tenk om det var mer tekno til 
samlingen. Endelig ble det lille Ole sin 
tur å åpne, og mellom papiret lå den, 
det fineste han kunne tenke seg. En 
elektrisk motor som gikk på batteri 
som kunne drive teknobyggverkene 
hans. Det funklet av takknemlighet 
i små barneøyne. Plutselig hører de 
et voldsomt spetakkel ute i gangen. 
En utkledd nisse med stor fjøslykt 
dundret inn med en fryktelig stygg 
maske. Han hadde ikke noe med seg, 
men trampet inn i finstua og tok seg 

Ole som barn.

en runde og så godt på alle. Lille Ole 
kunne ikke skjønne hvem det var, og 
både han og storebror Andreas krøp 
litt sammen. Så gikk nissen igjen, like 
brått som han kom.

Etter at alle gavene var åpnet gikk 
familien rundt juletreet mens de sang 
«Jeg er så glad hver julekveld» og «Det 
kimer nå til julefest».

Til slutt ble det kveldsmat, og i den 
forbindelse leste far et stykke fra 
bak i salmeboka. For Ole var dette et 
 langdrygt kapittel, så tankene svermet 
mer om det han nettopp hadde åpnet. 
Også ved matbordet var julesanger 
 påbudt, og «Mitt hjerte alltid  vanker» 
og «Særlig julekveld» runget ut 
gjennom stemmebåndene. Smult
ringer, fattigmann, goro, pepperkaker, 
serinakaker, sandkaker og hjortetakk, 
sju slag og fylte fat med hvitt julebrød 
med rosiner og sukat til herlig jule
kvelds. Magene var fulle, roen senket 
seg, og det var julefred i Gjevika på 
Smøla.

En ungdomsjul uten mora mi
Jeghuskerspesieltettårdabrormin
Andreas var hjemme fra havet, han var 
ikkesåoftedet.Jegkunnehaværten
16årkanskje.Ole mimrer tilbake til en 
jul litt utenom det vanlige. Det var jeg 
somfikkpyntejuletreet,ogdetgjorde
jeg på selve julaften for å få tiden til 
å gå. Flaggene hadde floket seg inn i 
hverandre og bydde på et svare strev 
for en utålmodig ung mann.Sålaget
vifigureravgarnsomvihengteopp.
Jeghaddedetveldigtraveltmedalt
jegholdtpåmed,såjegtokbaretaki
demogkastetdeoppitreet,såfikkde
henge der de festet seg selv. De som falt 
nedfikkennyrunde.Da Ole selv var 
fornøyd med resultatet fikk han hentet 
inn mor sjøl til å betrakte verket. Ja,
d e bra da det erkjente hun med ekte 
hordalandsdialekt.

Da klokka slo 12 julaften stod, i 
 tradisjon tro, lutefisken på bordet. 
Men akkurat denne jula ville vårherre 
det slik at mor i huset skulle få et ben 
fast i halsen. I all hast ble hun sendt 
til doktor. Doktor kunne ikke gjøre 
noe med det, så hun ble sendt med 
ferge til Kristiansund sammen med 
far i huset. Heller ikke her kunne de 
gjøre noe. Da måtte de reise til Molde, 
og for å  komme dit måtte de bruke 
to ferger. Det var blitt sent på etter

middagen. Far spør om å få overnatte 
på sykehuset, men det fikk han ikke 
lov til. Dafårjegtaminkoffertoggå
ut i julenatten da. Nonnene som styrte 
sykehuset  smeltet, og han fikk være 
der likevel. Der ble de liggende et par 
døgn, og beinet fikk de ut.

Hjemme satt tre unggutter, en nesten 
blind bestemor, en bestefar og en 
hund og skulle feire julekvelden. Den 
mellomste sjøfarerbroren tok ansvar 
for maten. Grisesteken brukte de 
egentlig å spise 1. juledag, men dette 
året jukset de litt i elendigheten og lot 
grisesteklukta spre seg i huset en dag 
tidligere. Det stod godsaker både på 
bordet og under treet, og da bestefar 
tente sigaren sin ble det jul alikevel.

Ole som ungdom.
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I tredje etasje på kulturhuset Kimen, 
finner du kirkekontoret i Stjørdal. 
I administrasjonen arbeider fem 
personer som ordner alt med dåp, 
konfirmasjoner, bryllup og gravferder 
i Stjørdal.

Når det skal arrangeres bryllup i en av 
kirkene i Stjørdal, er det ikke mindre 
enn sju personer i sving for å sikre at 
alt blir så bra som mulig på den store 
dagen.

– Feilmarginen er null og det er mye 
som skal syes sammen når det skal 
arrangeres en seremoni i kirka. Når 
brudeparet vandrer opp kirkegulvet, 
må alt stemme til minste detalj, sier 
kirkeverge Oddbjørn Eide.

Fravenstre:EiendomsansvarligIngebrigtSandblost,sekretærRikkeStyrvoll,kirkevergeOddbjørnEide,sekretæreneHilde
StyrvollogJohnEnebakogtilhøyredagliglederformenighetsrådene,HildeKristineGrønbeck.Serestenavbildenepå 
www.stjordalkirken.no. (Foto:LaffenJensen)

Damene med stålkontroll på 
 seremonier er Hilde Styrvoll og 
Rikke Styrvoll. Hilde holder styr på 
plan legging og papirarbeid ved dåp, 
 konfirmasjon og vigsel og Rikke har 
den viktige jobben med å  administrere 
begravelser og det som foregår på 
kirkegårdene.

– Den største enkeltjobben er 
nok å få det til å gå opp med alle 
 gudstjenestene på julaften. I år er det 
ni julegudstjenester i Stjørdal. Det er 
mange som skal på plass for å få den 
kabalen til å gå opp, sier Rikke Styrvoll.

Kirkekontoret i Stjørdal administrerer 
også driften av kirkens bygnings
masse, som er verdt over en halv 
milliard kroner. På toppen av den 

KIRKEKONTORET PÅ KIMEN

oppgaven sitter FDVkonsulent 
 Ingebrigt Sandblost med sine planer 
og budsjetter. 

– Vi er så heldige at menighetene 
 stiller opp med frivillige som hjelper 
til med arbeidet. Flere av kapellene 
har blitt malt på dugnad de siste 
 årene, sier Sandblost, som berømmer 
de frivillige som stiller opp.

De fire menighetsrådene i Stjørdal blir 
også administrert fra kirke kontoret 
i Kimen. Den jobben har daglig leder 
for menighetsråd, Hilde Kristine 
Grøn beck. Hilde Kristine er både saks
behandler og sekretær for menighets
rådene og er den du må snakke med 
når du vil leie ei kirke til konserter og 
andre private arrangement.

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
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

Stjørdal kirkekontor
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Sprek 90 åring feiret bursdag
Misjonsforeningen «Liljen» i Sorta feiret 90 årsdagen med misjonsfest på 
 menighetshuset i Lånke onsdag 20. september 2017. 50 festkledde og forvent
ningsfulle personer var samlet til feiring. Den nitti år gamle misjonsforeningen i 
Sorta ble stiftet på møte hos Johan Petter Berg i Sortasgrenda 2. mars 1927 og 
har i dag sju medlemmer. Av Jubileumsberetningen går det fram at det er 
3  medlemmer av foreningen som har reist ut som misjonærer. 
Det er: Petra  Slungård, Asbjørg Slungård og Sigrid Værnesbranden.

Juletrefest
Skatval Menighetsrådet feirer 
juletrefest 29.  desember 
og vi ønsker alle hjertelig 
 velkommen. Vi serverer kake 
og kaffe, det blir loddsalg, vi 
synger julesanger og kanskje 
julenisse kommer. 

Velkommentiljuletrefest.

SigridLillemo,RigmorLaanke,RutHåpnes,OddrunSten,EliHøyenogBritTollefsen
framisjonsforeningenLiljen.

Ulyd av kirkevin
Kirketjeneren skulle på verksted å 
skifte fra sommer til vinterhjul, da  
hun hørte en ulyd fra forhjulene.  
Med lav fart og forsiktig manøvrering 
kom hun seg til verkstedet, som har 
den utmerkede service for hjulskift, 
«dekkhotell». Sevicemannen ble gjort 
oppmerksom på ulyden, og lovte å 
prøvekjøre for å lokalisere for så å 
rette på feilen. Da bilen ble hentet 
en time senere, lå følgende rapport 
på førersete. «Vinterhjul er påsatt og 
sommerhjul satt til lager. Ulyden er 
lokalisert til en eske med kirkevin i 
bagasjerommet».

Trivselskveld
Torsdag 5. oktober arrangerte 
hus styret trivselskveld med dette 
innholdet: Deltagere, Artig læll, Ole 
Ivars (Ole Gjevik og Ivar Bakken) 
sammen med Anne Cecilie underholdt 
oss med musikk, og Monica Bakken 
hadde et flott humoristisk innlegg om 
7080tallet. Vi var ca. 70 stykker som 
var møtt opp denne kvelden, hvor den 
vante  kjøkkengjengen serverte kaffe 
og vaffel med mer. God tid til prat og 
loddsalg! En vellykket kveld.

Lunsjkonserter
Lunsjkonserter i Stjørdal kirke
Organistene våre fortsetter i 
vår med de populære lunsj
konsertene i Stjørdal kirke. 
Konsertene skjer på   torsdager 
kl. 11.30 og i vår blir det 
 følgende datoer: 

18. januar
1. februar 
15. februar 
1. mars
15. mars
5. april
19. april
3. mai
24. mai
7. juni

Konsertene er alltid gratis 
og vi tar opp en kollekt til 
 musikkvirksomheten.

Røyking og  sykling
Det var ansatt ny sokneprest og me
nighetsrådets formann fikk vite at den 
nyansatte røykte. En dag syklet han til 
prestegården hvor han traff presten 
ute på tunet, smattende på sin pipe. 
Hvorpå han spurte litt strengt: 

– Tror soknepresten at Jesus røkte?

– Derom har jeg ingen  formening, 
sa soknepresten.

– Men jeg er temmelig over bevist om 
at han ikke syklet.

NB.Redaktørengjør,sporadisk,begge
deler. 
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Den glade giver
1.ste juledagsgudstjeneste i kirken.

Den var fullsatt. Prosten var på taler
stolen.

Oppglødd fortalte han fra prekestolen 
om den betydelige pengegave som var 
gitt menigheten.

Giveren ville være anonym.

Det var en spesiell dag for unggutten 
som satt klemt inne mellom far og 
mor. Søsken var der også. Julaften var 
over. Gaver var åpnet.  Julepresangene 
varmet hjertet og gangen rundt jule
treet og de mange fine julesalmene ble 
sunget med innlevelse og takknemlig
het.

Det var Jul.

Mors mat var «himmelsk». Safta 
likeså.

Senere på dagen skulle nær familie 
komme på besøk. Sjakkspillet var 
hentet frem.

Ingen familiefest uten sjakkspill 
 mellom voksne brødre og unge 
 søskenbarn.

Trivsel var vel det rette ordet. Det var 
så mye som gledet en.

Også menigheten syntes det var stort 
å få en skikkelig pengegave selv om en 
ikke helt visste hvem som hadde gitt 
den.

Glemmer ikke hva som hendte

Plutselig er det en rolig pen mann 
som reiser seg i all ærbødighet, griper 
ordet etter prostens takksigelse og 
utbryter høyt og tydelig;

Æ syntes det var best sånn!!

Tror det var første gangen jeg flirte i 
kirken. Anonymitet satt inn i et nytt 
perspektiv.

Møte med en klok biskop
Det teologiske studiet var interessant.

Biskopelige visitasberetninger likte 
jeg å studere. De fortalte meget om 
livet i menighetene. Den jeg tenker på 
var fra slutten av 1800 tallet,

Biskop Heuch i Kristiansand var på 
visitas oppi telemark distriktet.

Han var en kjempe. Stor og høy. 
 Kraftige never. En tung og  veltalende 
røst som stilnet tilstedeværende 
kirke besøkende.

Det var konfirmasjon og biskopen 
ledet overhøringen.

Nederst i kirka sto den unge mann 
som for femte gang prøvde å bli 
 konfirmert. Han stammet, hadde 
 pukkelrygg etter ha berget lammet i 
myra.

Alle var spente og jeg kjente meg igjen 
i stammingen. Den hadde vært en pest 
og en plage for meg selv i de unge 
dager og likeså inn i studiet. I dag har 
jeg orddiarè….

Hvordan ville dette gå. Biskopen 
 nærmet seg 19 åringen. Spenningen 
var til å ta og føle på.

Nå min unge mann sa biskopen; Kan 
du fremsi den andre trosartikkel

Dere vet den som handler om Jesu 
unnfangelse, fødsel og pinefulle død, 
begravelse, oppstandelse og himmel
fart og et sterkt løfte om gjenkomst.

Man kunne høre knappenåla som falt. 
Så stilt var det i kirken.

JJJJJJeeegg tttrrrooor ppppå JJJeessuus 
kkkristus…….stotret gutten frem. Han 
stoppet opp. Så så hørtes den biskop

pelige røst; Ta det en gang til du…
dette går bra…

Fire ganger stotret gutten den samme 
korte setningen; Jeg tror på Jesus 
 Kristus….. og med et hulk fikk han 
frem midt i sin talende ufullkommen
het; Biskopen må ha meg unnskyldt…
jeg er ikke kommet lenger jeg….

Da er det en velsignet myndig og 
 kraftig bisperøst som stilner den 
 lumske ånd i kirkerommet…heller 
ikke denne gangen klarer han det…

Velsignet er du min sønn sa 
 biskopen og la sin kraftige hender 
på  ungdommens hode; JEG ER IKKE 
KOMMET LENGER JEG HELLER. JEG 
TROR PÅ JESUS KRISTUS.

Det var en overlykkelig ungdom som 
den dagen kom heim til sin spente og 
urolige mor – NYKONFIRMERT.
 
Etter førti – 40 – år som prest tenker 
jeg; Hva lærte disse to fortellingene 
meg,

Romslighet overfor originalitet. 

Aldri glemme hvem en er til for.

Jesus er på besøk hos fariseeren 
Simon. De ligger til bords. Inn  kommer 
en prostituert, en vakker kvinne, 
 knelende i gråt ved Jesu føtter. Hun 
kysser dem og vasker dem med sine 
tårer og tørker dem med sitt hår…..

Se for dere situasjonen…..den rette og 
gode adferd…

Jesus bryter med alt. Han viser en helt 
annen side i det å omgås mennesker. 
Han tar imot. Gir nytt mot. Bekrefter 
identitet. Du får være det du er i møte 
med Ham…

Relasjonsbyggeren som virkelig tar 
imot og sier…jeg er her for deg— NB; 
Jeg er fortsatt etter førti år i tjenesten 
grepet av den Mannen.

Andakten
Minner fra Barndom, studietiden og noe skjer med 
deg underveis! 
TEKST: THORMOD HØYEN
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Vi drikker ettermiddagskaffen sammen
TEKST OG BILDE: PER HÅPNES

Historisk i  
Lånke kirke
Normisjonen inviterte til 
sangkveld i Lånke kirke 
tirsdag 17. oktober med den 
kjente  radiomannen Helge 
 Gudmundsen (bildet) som 
gjest. Gudmundsen ga et 
glimt av den  legendariske 
salme dikteren Leonard 
 Gudmundsens liv og virke. 
Sammen med Tormod Våge 
og Sverre Granheim, frem
førte Gudmundsen flere av 
 salmedikterens tekster.

fra katolisisme til protestantisme i 
deler av Europa på 1500tallet, utløst 
av Martin Luther, som utferdiget 95 
teser mot sider av avlatshandelen den 
31. oktober 1517. Avlatshandelen gikk 
ut på at man kunne kjøpe seg fri fra 
evig straff for syndene sine. Luther 
understreket betydningen av den 
individuelle tro på Kristus i forhold 
til sakramentene som eneste vei til 
frelse. Han plasserte mennesket mer 
i direkte relasjon til Gud enn hva man 
gjorde i den katolske kirke. 

Reformasjonen spredte seg etter hvert 
fra NordTysklandtil  Skandinavia, 
Sveits og Frankrike. I England oppsto 
det parallelt en reformasjon basert 
på politiske hensyn, som etter hvert 
tok mye av den samme retning 
som reformasjonen på kontinentet. 
Ideen ble begjærlig grepet av en 
rekke nordeuropeiske monarker, da 
den  sammenfalt med ideen om det 

kongelige enevelde. Reformasjonen 
ble  gjennomført samtidig i Danmark, 
Norge og Holstein, som da var i 
 personalunion med hverandre, styrt 
av Huset Oldenburg. 

Ved reformasjonen ble den 
 evangelisklutherske kristendom
men (ofte bare kalt lutherdommen) 
innført som statsreligion. Dette hadde 
gjennomgripende politisk, religiøs 
og  kulturell betydning. 1.april 1537 
flyktet erkebiskop Olav Engelbrekts
son ut Trondheimsfjorden, og etterlot 
St. Olavs skrin på Steinvikholm. Flere 
år med tronstridigheter i Danmark 
Norge kombinert med allmenn
europeiske religionsbrytninger, hadde 
dratt  erkebiskopen inn i en maktkamp 
han til slutt hadde tapt.  Erkebiskopens 
ferd fra Nidaros markerte derfor 
 slutten for den katolske kirkes tid i 
Norge.

Lilly Ertsgård i Leira startet med for 
over 20 år siden med kaffetreff for 
Lånke diakoni og siden har det 
vært kaffetreff på Leira en gang i 
måneden.
 
Da Lilly ønsket velkommen til kaffe
treff 14. oktober, var det 15 kaffetørste 
personer på plass i storstua. Det ble 
tid til både andakt og fellessang, før 
Karen Gunelie og Hanna Oline Leren 
stilte opp med underholdning.

De som stod for underholdningen i dag 
varsøstreneLeren,mednavneneKaren
Gunelie9årogHannaOline11år. 
DespilteflerenummerpåPiano,Fiolin,
KornettogGitar.

Reformasjonen var en religiøs 
 omveltning
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Skatval
1. rekke fra venstre:LauraVasdal,SigridRønningen,IngridWangberg,BritRømo,PerArveAurheim,MaritHilan.
2. rekke fra venstre: ReidunBremset,GerdSteinvikaune,EllaRisholt,JarleRøkke,AnnSidselSkjærve,ArleifFiskvik.
3. rekke fra venstre: SokneprestAnneC.Ringen,AsbjørnSaksvik,MagnarVik,KnutMortenSandodden,OddbjørnMæhre,

GunnarJulseth,RolfErikFiskvik.Foto:BjørnFuldseth–Hellfoto

Stjørdal
1. rekke fra venstre: VeraIreneAuran,VigdisVinum,EllenBorghildVold,AnneKristinYdstines,EllinorHaugen, 

SisselBeateRøstum,IngerSynøveAndersen,May-BrittNilson,MarianneSundling.
2. rekke fra venstre: GunnToveStokke,KirstenEide,AstridSkjelstad,BrittEllinorMoen,RagnaKristineSørmo, 

BodilSvendsen,KariJohansen,AudHognes,EliJohanneNilsen,EliØfsti,ToveMariMogren,SigrunTrønsdal.
3. rekke fra venstre:DagfinnSverreSlungård,IngerMoa,TuridElisabethVeile,SisselGeving,GerdDagrunØfsti, 

VigdisMinde,AudVennatrø,VigdisMargretheLyngvær,JoridSkamfer,KirstenValstad,GundaSynnøveHusbyn.
4. rekke fra venstre:MaritPettersenTeigen,HaraldAsbjørnHalvorsen,LarsArneBarkostHaugdahl,ArnfinnFagerli,

OlavMartinBakheim,TerjeJohnsen,KarsteinIngemarReistad,KåreIdarBeistad,IngeMagnarHognes,MagneÅsan,
StigThyholt,AsbjørnAas.

5. rekke fra venstre: JorunnBakken,AstridSkjervold,GeirOttoVærnes,RoarBye,BjørnTrøite,TerjeElverum, 
ArnhildEngeHolmen,MonikaYdsti.Foto:EirJ.Bue

Lånke
1.  rekke fra venstre: LivHegre,JorunnThyholt,SisselVeiseth,MariKlausen,HidurThyholt
2.  rekke fra venstre:ReidunIversen,BjørgSørmo,MaritKlausen,EvaSchanche,EvaBerg,BodilSinnes,ElbjørgSkaget.
3.  rekke fra venstre: MaritOpem,PerSchølberg,KnutHoås,SigmundLeren,KjellJoarStuberg,PerMalvinMoum,ÅseFossen
4.  rekke fra venstre: TerjeMoen,JanTorePhar,OddvarNergård,KjellOddvarMoen,PederKlegseth,JoarHoås.Foto:EirJ.Bue

Skatval kirke

50-årskonfirmanter
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Værnes kirke

Lånke kirke
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I Lånke sokn ble Reformasjons-
jubileet markert i Lånke kirke 
torsdag 26. 10 med utstilling av 
dåpskjoler fra hele Lånke Bygda 
og temakveld om Dåpen.

Rundt 60 personer var samlet i 
kirka da Pål Skei fra komiteen ønsket 
 velkommen og orienterte om  kveldens 
program og han oppsummerte 
 Reformasjonen i 8 punkter.

Prost Dagfinn Slungård innledet med 
å nevne sakramentene på Luthers tid 
som var Dåp, Nattverd og Bot. Luthers 
foreslo å utelukke Boten for den har 
ikke et synlig sakrament. Dermed 
ble Dåp og Nattverd igjen. I dåpen er 
det Gud som handler: Den allmektige 
Gud har i dåpen gitt deg sin hellige 
Ånd, født deg på ny og tatt deg inn i 
sin  troende menighet. Gud styrke deg 
med sin nåde til det evige liv.

På 1300 tallet og fremover var dåpen 
full neddykking og i kirkene var det 
kaldt slik at mange barn døde av 
 lungebetennelse. Etter hvert ble det 
bare øst vann 3 ganger på hode til 
barnet. Dåpen beror på Guds ord og 
befaling, og når ordet og vannet er 
med er det et sakrament.

Det har blitt foretatt en del revisjoner 
av dåpsritualet gjennom tidene og nå 
sist i 2017. I den siste revisjonen er det 
blitt lagt større vekt på at barnet er en 
Guds gave, og at dåpen frelser fra synd 
og dødens makt, og som en inngang 
til fellesskapet i menigheten. Det skal 
være en trygghet i at vi legger barnet i 
Guds hender. I følge  Luthers forståelse 
er Dåpen en livslang  prosess. 

 I vår kirke at det er bare halvparten 
av de som tilhører Den Norske kirke 
som blir døpt og ikke oppdras i den 
kristne tro, og det bekymrer. Det er ca. 
41000 unge som blir konfirmert hvert 
år og det er 1400 som blir døpt under 
konfirmasjonstiden.

Prost Dagfinn Slungård avsluttet 
med å fortelle om da han var prest i 
Mære kirke, så oppdaget dåpsfølge 
når de kom til kirka, at dåps kjolen 
var  avglemt. Det var for langt å 
kjøre å hente den, men kirketjeneren 
 visste råd. Han lette fram den minste 
 konfirmantkappen og barnet ble døpt 
i denne, og det var få som merket 
dette.

Kantor Kristina Lysiak spilte 3 
 musikkstykker av Johann Sebastian 
Bach fra Leipzig korallene, og unisont 
ble det sunget nye og eldre dåps
salmer. KorAll deltok med å synge 3 
salmer og kvelden ble avsluttet med 
kirkekaffe bak i kirka.

Dåpskjoler med mye historie
TEKST OG FOTO: EGIL RØMO

Markering av Reformasjonsjubileet i Lånke sokn
TEKST: PER HÅPNES

I Lånke kirke var et tretti talls dåps
kjoler utstilt da Lånke menighetsråd 
markerte Martin Luther (1483–1546). 
Alle menigheter i kommunene mar
kerte 500 års jubileet får  reformasjons 
på forskjellige måter. I Lånke var det 
dåpen som ble markert. Vel tretti 
dåpskjoler var utstilt i kirka. Et flott 
syn med de vakre kjolene som hang 
rundt på veggene i kirka. Det er mye 
historie som ligger bak hver enkel 
 kjole. Det var dåpskjoler fra riktig 
gamle dager og helt frem til dag.

Den eldste dåpskjolen var fra 1891. 
Det var en kjole som ble sydd til 
barnedåpen til Petter Lergård. Petters 

barn, barnebarn, oldebarn og tipp
oldebarn er døpt i kjolen. Dåps lua 
kom på avveie for lenge siden. Ny lue 
er sydd med tøy fra brudekjolen til 
Marit Belsvik. Denne kjolen brukes 
den dag i dag når anledningen er 
der. Marit og Jan Petter Belsvik som 
er eier av denne kjolen i dag. Marie 
Langseth, i Lånke menighetsråd, som 
har hatt ansvaret for innsamlingen av 
dåpskjolene vil rette en stor takk til de 
som lånte ut dåpskjolene. Uten deres 
velvillighet og hjelp hadde det ikke 
vært mulig å få dette til.

MaryKjelsaassyddedennekjoleni1967.
Kjolenblebruktførstegangiåretetter
tilbarnedåpentildatterenMayBritt,
sidentilsønneneTrondogBjørn.
Trebarnebarnerogsådøptikjolen.
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Søndag 04.02.2018
11:00  Gudstjeneste Værnes kirke
11:00  Gudstjeneste Skatval kirke

Onsdag 07.02.2018
19:00  Kveldsgudstjeneste 
 Stjørdal kirke

Søndag 11.02.2018
13:00  Gudstjeneste Hegra kirke
18:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
19:00  Musikkgudstjeneste  
 Lånke kirke

Søndag 18.02.2018
11:00  Gudstjeneste Værnes kirke
11:00  Gudstjeneste Skatval kirke
13:00  Dåpsgudstjeneste Værnes kirke

Søndag 25.02.2018
11:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
11:00  Gudstjeneste Hegra kirke
11:00  Gudstjeneste Lånke kirke

Onsdag 28.02.2018
19:00  Kveldsgudstjeneste  
 Stjørdal kirke

Søndag 04.03.2018
11:00  Gudstjeneste. 4årsbok 
 Floren kapell
11:00  Gudstjeneste Skatval kirke
18:00  Kveldsgudstjeneste 
 Stjørdal kirke

11.03.2018 
11:00  Gudstjeneste 4årsbok 
 Hegra kirke

11.03.2018 
11:00  Gudstjeneste 4årsbok 
 Værnes kirke

11.03.2018 
18:00  Gudstjeneste Tårnagent 
 Lånke kirke

Onsdag 14.03.2018
19:00  Kveldsgudstjeneste 
 Stjørdal kirke

Søndag 18.03.2018
11:00  Gudstjeneste 4årsbok 
 Okkelberg kapell
11:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke

18.03.2018 
18:00  Gudstjeneste Tårnagent 
 Skatval kirke

Søndag 17.12.2017 
11:00 Gudstjeneste 2årsbok  
 Lånke kirke
11:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke

Søndag 24.12.2017
12:00  Gudstjeneste Værnes kirke
14:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
14:00  Gudstjeneste Floren kapell
14:00  Gudstjeneste Værnes kirke
14:30  Gudstjeneste Elvran kapell
15:00  Gudstjeneste Skatval kirke
16:00  Gudstjeneste Lånke kirke
16:00  Gudstjeneste Hegra kirke
16:00  Gudstjeneste Værnes kirke

Mandag 25.12.2017
11:00  Høytidsgudstjeneste 
 Skatval kirke
11:00 Høytidsgudstjeneste  
 Hegra kirke
11:00  Høytidsgudstjeneste 
 Værnes kirke
13:00  Høytidsgudstjeneste 

Tirsdag 26.12.2017
11:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke
11:00  Gudstjeneste Okkelberg kapell

Mandag 01.01.2018 
12:00  Gudstjeneste Stjørdal kirke

Søndag 07.01.2018
11:00  Gudstjeneste Skatval kirke
11:00  Gudstjeneste Værnes kirke
13:00  Dåpsgudstjeneste Værnes kirke

Onsdag 10.01.2018
19:00  Kveldsgudstjeneste 
 Stjørdal kirke

Søndag 14.01.2018
11:00  Gudstjeneste Værnes kirke
13:00  Gudstjeneste Lånke kirke
19:00  Gudstjeneste Hegra kirke

Søndag 21.01.2018
11:00  Gudstjeneste Tårnagent  
 Hegra kirke
11:00  Gudstjeneste Skatval kirke
18:00  Kveldsgudstjeneste  
 Stjørdal kirke

Onsdag 24.01.2018
19:00  Kveldsgudstjeneste  
 Stjørdal kirke

Søndag 28.01.2018 
11:00  Økumenisk gudstjeneste 
13:00  Gudstjeneste utd. bibler  
 Elvran kapell
13:00  Gudstjeneste Okkelberg kapell

Gudstjenesteliste
Kisteorgel i 
 Stjørdal kirke
Våren 2018 venter menigheten å få 
et nytt orgel på plass i Stjørdal kirke. 
Det er et lite orgel, såkalt «kisteorgel» 
som er tenkt som et midlertidig orgel
instrument mens vi arbeider med å få 
på plass et større pipeorgel i kirken. 

– Kantorene gleder seg mye til å få 
det på plass, da vi savner å få bruke 
orgelrepertoaret når i vi er i Stjørdal 
kirke. Dette instrumentet kommer 
også å kunne brukes ved konserter og 
i kammermusikksammenheng, sier 
kantor Brita Sjöberg.

Kantoren ønsker å bruke kisteorgelet i 
undervisning for barn og unge. 

– Når vi vet mere eksakt tidspunkt 
da orgelet er på plass, blir det en 
innvielseskonsert i Stjørdal kirke. 
Dette orgelet kommer å tilføre mye 
til gudstjenestene i Stjørdal kirke av 
variasjonsmuligheter i musikken, 
sier kantor Brita Sjöberg i Stjørdal 
 kirkelige fellesråd begeistret.

Orgeleterlagetavetfirmai
Nederland,somheterKlopogvilha
et  manual, fem stemmer og anhangs
pedal,hvilketbetyratstemmenei
manualenkanspillesogsåmedføttene.
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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 www.fagtrykk.no
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Døpte i Skatval sokn
Julie Kjeka Wollan
Alaska Staalnacke
Frida Aalberg Jensen

Døpte i Lånke sokn
Joakim Lindsetmo
Einar Tårland Sandstad

Døpte i Stjørdal sokn
Mila Holm Sundfær
Sofie Wognild
Luca GimnesStrand
Liam GimnesStrand
Kristoffer Dahlstrøen Sæther
Ludvig Løkken Johnsen
Sander Rosvold Uglem
Celin Bjørgen Bang
Ida Bang Brustad
Theo Alexander Dahl
Ebbe Bertil Anders Elvertrø
Jenny Lona Kosbergløkk
Nicolai Flakk Husby
Amanda Flakk Husby

Døpt i annet sokn
Vemund Klegseth  
døpt i Lesjaskog kirke

Slekt skal følge slekters gang
Vigde i Stjørdal sokn
Lone Langaunet og  
Trond Ivar  Andreassen

Vigde i Lånke sokn
Anna Emilie Lund  
og Tom Andre Sætnan
Anne Margrethe BangLarsen 
og Arnfinn Balstad

Begravet Stjørdal sokn
Ingemar Gustav Evjen Kallar
Petter Bang
Harald Melbye
Ingeborg Skamfer
Ivar Dullum
Hilmar Johan Tollefsen
Bård Bertheussen
Tor Eriksen
Per Haugnes
Astrid Eidet

Begravet Skatval sokn
Gunvor Auran
Arve Røkke

Begravet i Lånke sokn
John Sødahl
Odd Gunbjørn Granås
Kjellrun Synøve Bremseth
Norun Alise Viken

Værnes 
Kantori 
er et blandet kor som øver  
tirsdager kl. 1921 i Stjørdal kirke.

Kantoriet synger ved gudstjenester  
og konserter i Stjørdal menighet,  
men også på andre arrangement. 

Er du interessert i å bli med i koret, 
ta kontakt med kantor Brita Sjøberg 
på epost: 

brita.sjoberg@stjordal.kommune.no

HELLIGE TRE 
KONGERS FEST
Stjørdal Menighet ønsker store og små 
velkommen til juletrefest i Stjørdal 
Kirke Lørdag 06. januar 2018  
kl 16.00. 

Vi hører fortellinger, går rundt 
 juletreet og synger jule sanger.  
Det blir fin musikk, god mat og 
 spennende  utlodning. Kanskje 
 kommer også de Hellige Tre Konger 
på besøk ?

Arr.StjørdalMenighetsråd.
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          – adventsnatt i kirken
Navnet Lys våken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal 
være våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor 
Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys våken for oss. 
Advent handler jo nettopp om lyset som kom til verden. Dette skal vi feire 
– i tillegg til at 1. søndag i advent i år markerer starten på et nytt kirkeår.

Trosopplærerne i Stjørdal, Lånke og Skatval arrangerer LysVåken for  menighetene 
i Stjørdal (Værnes), Hegra, Lånke og Skatval. Arrangementet Lys våken gir 
 mulighet for alle menigheter å arrangere et tiltak som skal nå bredden i en 
 aldersgruppe, uansett funksjonsnivå.

KAHOOT 
- Quiz i kirken
BibelKahoot starter opp med 
 undervisning fra Bibelen og hvordan 
den er bygd opp. Her er det viktig å 
følge med. Spørsmålene som er på 
 Kahooten er nettopp om Bibelen og 
dens oppbygging. 

Så bakes det muffins som blir fordelt 
og sendt med hjem som «kveldsmat». 
Etter baking blir det pizza og brus å 
styrke seg på. Da er det tid for Kahoot! 
Det er et quizprogram som vi bruker 
miniIpader som verktøy til å svare på 
spørsmålene med. Her er det viktig å 
svare fort og rett. 

Tårnagentene oppdager kirken
Tårnagentene er et tilbud for å samle alle 3.klassinger i kirken. 
 Gjennom bibelfortellinger, utforsking av kirken og klokketårn 
skal vi løse oppdrag og mysterier. Bli en agent du også. La barna 
 utforske kirken, klokketårnet og Bibelen. 

– La barna utfordre seg selv, menigheten og nærmiljøet med 
 oppdrag som starter i Bibelens fortellinger, sier menighetsarbeider 
Pål Valsø.

8åringene får være i kirken en søndag som tårnagenter. De skal de 
løse oppdrag gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus 
og klokketårn. 

Mange steder går ungene på oppdagelsesferd i kirkens ulike rom. 
De lærer bibelfortellinger, litt om en av kirkens høytider og  deltar 
på gudstjenesten hvor de deler noe av det de har opplevd som 
 tårnagenter.

          


