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La gulne hvert et blad på kvist, la falme alle strå,
Guds kjærlighet jeg vet for visst
omskiftes ikke så.

• Dåpsbarn • Brudepar • Misjonærbesøk
• Jubileumskonfirmanter • Sommerturer

Glimt

fra menighetsarbeidet

Uro i Løvøy kirke

Her ser vi en frisk gjeng fra Vangan barnehage på besøk i Løvøy kirke.
Overskriften skal ikke leses som om disse laget uro i kirken. Nei, det var en lydhør og rolig gjeng. De var invitert fordi de hadde laget en uro til å henge opp i
Løvøy kirke.
Menighetsrådet fikk henvendelse om denne kunne brukes og det ble bestemt at
den skulle henge i vinduet bak i kirken.
Etter overrekkelsen fikk de servert saft og boller.
På bildet ser vi (liggende) Ole Kristian Søraa.
1. r. f.v.: Ingeborg Bakken, Ylva Haagensen, Thea Steffensen, Oda Ruud Kristiansen, Thomas og Adrian Hårstadstrand Førde.
Bak f.v.: Sebastian Aune Edvardsen, Didrik Lein, Sigurd Vedvik Havstein, Jonas
Opland, Iselin Sæther Hårstadstrand, Francis Halmøy og Lavrans Lein.
Tusen takk for den fargerike gaven!
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Slekters gang
Døpte
08.06.08: Anna Josefine Godø, Statland kirke
03.08.07: Espen Rasmussen Berg, Vik kirke
10.08.08: William Nakhachon Skogheim, Statland kirke

Vigde
26.07.08: Inga Dahle Aagård og Kenneth Sørå Dahle, Vik kirke
02.08.08: Lene Bjørlykke og Stein Are Olufsen, Løvøy kirke
09.08.08: Terese Moe Dahle og Kim Sagmo Hansen, Vik kirke

Døde
16.06.08: Synnøve Johanna Fossvik, f. 1914
18.06.08: Åse Johanne Skjengen, f. 1933
01.08.08: Asbjørn Normann Hustad, f. 1929

Takk
Hjertelig takk for pengegaver i forbindlese med
Asbjørn Hustads begravelse.
Vik minnefond v/Kirkekontoret

Takk
Vik minnefond har mottatt en pengegave på kr. 2800,-.
Beløpet er et overskudd fra søskenbarntreff som Andine og Sigmund
Strands etterkommere hadde på Jøssund tidligere i sommer. I de senere
år har det ofte vært ønske om penger til institusjoner, organisasjoner m. v.
ved dødsfall. Dette har påvirket salg av minnekort.
Det var derfor kjærkomment å få penger også ved en slik anledning.
Vi takker Strand-slekta for det fine bidraget!
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Dåpsbarna
Anna Josefine Godø
på dåpsdagen i Statland kirke.
Her er hun sammen med sine
stolte foreldre, Karen Sofie
og Sveinung Godø.
Familien bor i Altin
i Namdalseid kommune.

Anne og Morten Berg med dåpsbarnet Espen Rasmussen Berg
i Vik kirke den 3. august.
Familien bor på Vik i Flatanger.

William Nakhachon Skogheim
ble døpt i Statland kirke den
10. august. Her er han sammen
med sine foreldre,
Chanza Nakhachon
og Marius Skogheim.
Familien bor på Spillum.
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Brudepar
Inga Dahle Aagård
og Kenneth Sørå Dahle
utenfor Vik kirke på
bryllupsdagen den 26. juli.
De nygifte bor i Trondheim.

Lene Bjørlykke
og Stein Are Olufsen giftet seg
i Løvøy kirke 2. august.
Det nygifte paret har bosatt seg
i Flatanger.

Terese Moe Dahle
og Kim Sagmo Hansen
på bryllupsdagen
den 9. august.
Her prøver lille Nora å få
litt oppmerksomhet på
mammas og pappas store
dag. Paret ble viet i Vik
kirke og er bosatt i Namsos.
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Utflukt til Vedvika

Søndag 13. juli arrangerte Vik kirkeforening sin årlige utflukt til Vedvika.
Oppmøtet var svært godt også denne gang. Mat og loddsalg ga en inntekt på
16.000,- kroner til arbeidet.
Det er 4. året på rad at Dagrun og Øystein Wisløff stiller gårdsplassen til
disposisjon for utflukten, noe som kirkeforeningen setter stor pris på.
Søstrene Randi og Unni Hattmyr underholdt med fin sang og musikk.
De er bosatt h.h.v i Umeå og på Hitra, men er opprinnelig fra Hasvåg. Vi er
takknemlige for at de brukte en av sine feriedager til å delta i Vedvika.
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Høsten er stor

PRESTEN HAR ORDET

For de som kan ”Kanaans språk” er disse ordene for det første bare starten på
et lengre uttrykk, og for det andre er det ikke snakk om den årstiden vi går inn i
nå.
For å ta det siste først:
Uttrykket henspeiler ikke på den vanlige høst, men på tiden for å arbeide i Guds
rike. Det har sin bakgrunn i en samtale mellom Jesus og disiplene, der Mesteren ser en folkemengde som i Hans øyne syntes forkommen og i nød, ja, som
sauer uten hyrde.
Det er ikke sikkert at dette henspeiler bare på fysisk, psykisk eller materiell nød;
det kan like gjerne også være tale om åndelig nød: De hadde ikke noe trygt håp
å leve livet på.
Men uttrykket har også en annen halvdel. Etter at Jesus har pekt på disse behovene, er det som med et sukk han legger til: ”...men arbeiderne er få”: ”Høsten er stor, men arbeiderne få” - slik var det den gang, og slik er det vel mange
plasser ennå i dag. Mulighetene og behovene er mange, og oftest flere enn vi
har arbeidere til.
Er det slik hos oss? Har vi i vårt menighetsarbeid uløste oppgaver, uløste fordi
vi mangler medarbeidere?
Vel, fra mitt ståsted blir svaret et både-og: Vi har virkelig mange ildsjeler og villige medarbeidere, både ansatte og frivillige. Kirkeforeningene og besøkstjenesten hører med her, og det de får til er det bare å ta av seg hatten for!
Men på den annen side har vi mye å gå på. Jeg vil særlig peke på arbeidet med
de yngre og med sang og musikk.
Jeg drømmer om å ta opp et arbeid som gjerne kombinerer dette: Et slags hverdagstiltak for foreldre og barn, kanskje 2 ganger i måneden, der vi kunne synge,
leke og lære om Jesus. Vi kunne skape rom for dette i kirka på Løvøya ved å
erstatte noen flere av benkene med flyttbare (og behageligere) stoler, og slik
skape et godt rom for bade små og store.
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Men vi mangler medarbeidere. Vi mangler noen yngre, friske krefter som kunne
skape begeistring og glede, og hjelpe våre minste medlemmer til en trygg og
glad kristen tro. Vi trenger noen som har gleden av sang og musikk og som
kunne ha et ansvar på dette området. Vi trenger 3-4 personer som kunne dele
på disse oppgavene, og jeg skal selv gjerne være en av dem.
”Høsten er stor, arbeiderene få.” Slik talte Jesus. Men så la Han til: ”Be derfor
høstens Herre sende ut arbeidere…”
Hva med deg? Kunne du være en del av bønnesvaret?
Eiliv

VELKOMMEN TIL

Tirsdagskvelder i Løvøy kirke
HVER FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00

Vi starter med sang, deretter ca 45 minutters foredrag ved presten, kaffe
med anledning til kommentarer og spørsmål, og avslutning med kveldsbønn. Vi beregner å være ferdig innen kl. 21.00.
TEMA
2. september
7. oktober
4. november

: Bibelen - mer enn en bok?
: Dåp og nattverd - mer enn brød og vann?
: Gud - mer enn kraft?

Oppstart etter jul: 3. Februar.
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Mali-misjonærer i Flatanger

Misjonærparet Stina og Ole Harald Neergård besøkte Flatanger den 1. juni.
De deltok på gudstjeneste i Vik kirke, der de fortalte om arbeidet i Douentza i
Mali. Flatanger menighet støtter familien gjennom ett av sine misjonsprosjekt,
som tidligere er presentert i menighetsbladet. På bildet ser vi dem sammen
med sønnene Jonatan og Samuel.
I anledning misjonærbesøket
ble det overrakt to bilder som
skal henge i kirkene i
Flatanger, som et synlig bevis
på at vi har en
misjonsavtale med NMS.
Områdeleder Aase Neergård
overrakte bildene til menighetens misjonskontakt, Kari
Leknes.
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Russlandsbesøk på Statland

Statland menighet støtter misjonsarbeid i Russland. Denne gruppen var i
Statland kirke søndag 6. juni og ga et godt innblikk i hvordan arbeidet drives
i deres sammenheng.
Her er en del av de
som var møtt fram i
kirka. Det hadde
foregått en ”strikkeaksjon” i forkant og
flere par votter ble
overrakt de besøkende.
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Sommeravslutninger

Støttegruppa for Kvitveistunet la sin
sommertur til Jøssund den 25. juni.
Her ble de servert nydelig mat av
vertinnen Trine Sved som har åpnet
nytt serveringssted i tilknytning til
handelsstedet på Jøssund

Flatanger menighetsråd hadde sommeravslutning på paviljongen på
Utvorda havn, med mat levert av Sjøbua Spiseri. Både plassen og maten
kan anbefales.
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50-årskonfirmanter i Vik kirke

Jubileumskonfirmantene satte hverandre stevne både i Vik og Løvøy kirke
denne sommeren. Aud Høstland har sammen med
soknepresten funnet fram navn og adresser på jubilantene som bor på ulike
steder i Norge, og noen også i Sverige. Det ble invitert til gudstjenester i kirkene med påfølgende samling på Zanzibar Inn.
Etter middagen var det repetisjonskurs og alle besto prøven med glans. Diplomer og rosende ord hørte med. Jubilantene fikk god tid til å hente fram gamle
minner fra konfirmasjonstiden for 70, 60 og 50 år siden.
På bildet ser vi 50-årskonfirmantene i Vik kirke 6. juli:
Foran f.v.: Liv Johanne Kristiansen Lein, Unni Harriet Kjeøy Hårnes, Anne
Lise Aunet Monsø, Inger Oliva Ludviksen Morken og Solbjørg Irene Melhus
Aagård.
Bak f.v.. Terje Bjørsvik, Sigbjørn Egil Høstland, Viktor Palmer Hustad, Petter
Helge Jøssund, Ragnar Wisløff og soknepresten.
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60-årskonfirmanter i Vik kirke

Solveig Marie Kristiansen Øyen, Elbjørg Sofie Strand Holand,
Solveig Steinarson Nadheim og soknepresten.

70-årskonfirmanter i Løvøy kirke

Peder Sivert Eilertsen, Nelly Johanne Myrvold Fyrileiv, Ole Kristiansen,
Viktor Meland og sokneprest Eiliv A. Larssen
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60-årskonfirmanter i Løvøy kirke

Else Marie Havn Ottesen, Aashild Kristiansen Sandvik, Lillian Harriet Ovesen
Søbstad, Per Sigurd Iversen, Arnfinn Dahle, Vidar Johannes Feøy og soknepresten.

50-årskonfirmanter i Løvøy kirke

Edith Annie Pedersen Bjørgan, Dagrun Jerly Leithe Havstein, Solveig Andersen Ekker, Bjørn og Georg Frisendal, Torbjørn Jostein Fallet, Ingar Johannes
Olsen, Robert Julius Leithe og sokneprest Eiliv A. Larssen.
15

Menighetens sommertur

En stor flokk var med på sommertur til Osen. Vår faste sjåfør, Kjetil Fløan til
høyre på bildet.
På tur over Osenfjellet stoppet
vi ved et vannfall. Her sang vi
allsanger og Eiliv holdt en kort
andakt om det levende vann.

Middag, kaffe og utlodning
hadde vi på ”Kaffen” som
ligger i kjøpesenteret i Osen.

Fire søstre
Rasmussen
trivdes i
hverandres
selskap.
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Sommerkvelder i Løvøy kirke

Denne sommeren har et nytt tiltak sett dagens lys i Flatanger menighet.
Sokneprest /landsbyprest Eiliv A. Larssen har holdt en rekke populærforedrag
over disse sentrale kirkelige emner:
-Hvorfor ble Bibelen slik den ble og hvordan lese den rett?
-Fakta og fantasi om den tidlige kristne kirke.
-Forskjeller og likheter mellom katolikker, ortodokse og lutheranere.
-Er pietismen verdt å ta vare på?
-Nye grupper i og utenfor kirken. Hvem er hvor i kirke-landskapet?
-Bør vi ønske kirkeministerens demokratiske kirke velkommen?
Etter samlingene har det vært enkel bevertning med spørsmål og samtale.
Marianne Søraa har bidratt med musikk.
Det gode oppmøtet, enkelte kvelder bortimot 50 personer,
viser at det er interesse for denne type samlinger med god undervisning.
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Diakonens side
Gud som bøyer
seg ned

Fordi Gud er så mye større enn oss,
er det Gud som bøyer seg ned til oss
og hører på mitt rop. ”Han drar meg
opp av den dype gjørmen”, hørte vi.
Vi veit hvor farlig slike gjørmehull kan
være, midt ute på myra, eller på bunnen av et vann. Da er det litt mer alvorlig enn å falle på asfalten å få et
skrubbsår, selv om det er vondt nok
og ille nok. Her handler det om å bli
reddet. ”Han satte mine føtter på fjell
og lot meg gå med faste skritt.”

Vi har mange slags Gudsbilder. Et
Gudsbilde vi møter i Salme 40, er bildet av Gud som bøyer seg ned til
oss. I versene 2-4 leser vi:
” Jeg ventet og håpet på Herren, han
bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
Han drog meg opp av fordervelsens
grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og lot meg gå med faste skritt.
Han la i min munn en ny sang, en
lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.”

Å havne slik i gjørma, eller være i fordervelsen, er ille, og kan være konkret nok. Men hvilken hengemyr er
det egentlig salmisten tenker på?
Det er mange måter vi kan havne i
fordervelsen på, eller situasjoner i
livet der vi ikke ser noen løsning.
Enten det er sykdom, noen som gjør
oss noe ondt, eller det er situasjoner
som virker uutholdelige, så er det
behov for at noen kan komme oss i
møte. Det handler om vårt behov for
å bli reddet, som menneske, og bli
tatt vare på, både for dette livet og for
evigheten. Det handler om å bli frelst.
Fordi vi selv ikke er fullkomne, og vi
er underlagt det onde i oss selv og i
verden, så er det Gud som kommer
oss i møte med sin frelse.

Om vi tenker på et barn, opplever
barnet ofte at når noen voksne skal
hjelpe barnet med noe, så må de
bøye seg ned. Kanskje er det skolissa som er løsnet, eller de har vært
uheldige å ramle og slå seg. De
voksne må bøye seg ned fordi de
voksne er så mye større, og det er
den eneste måten å klare det på.
Barnet kan ikke strekke seg opp til å
bli like store.
18

Gjennom dåpen, gir Gud oss del i sin
frelse. Frelsen er da en gave som vi
får motta, og det er fordi Gud elsker
oss og ønsker å gi oss det evige liv.

skal vi og kunne bøye oss ned til
hverandre, og spørre som Jesus
spurte: Hva vil du at jeg skal gjøre for
deg? Vi skal se hverandre, bekrefte
hverandre og reise hverandre opp.
En gang er det jeg som trenger din
hjelp. En annen gang er det du som
trenger min hjelp.
Denne gjensidigheten i vårt diakonale
ansvar og våre diakonale oppgaver,
er nettopp kjennetegnet på en kristen
menighet. En menighet som består
av døpte, som alle trenger at Gud
bøyer seg ned til oss, og som er villige til å bøye seg ned til hverandre.

Når vi døper de små, så blir dette
ekstra tydelig for oss, at dette er noe
barna får, uten at de selv presterer
noen verdens ting. Det er Gud som i
dåpen bøyer seg ned, og som gir oss
del i sin frelse.
Sannheten i denne livsopplevelsen
fyller den bibelske salmeforfatteren
med dyp og gjennomgripende glede.
Vi kan si det samme.
Gud frelser i Jesus Kristus også i dag
mennesker fra død og undergang.
Det utløser takk og glede. Og det utløser villighet til å fortelle frelsesbudskapet om Jesus videre til andre.

Da kan vi og få gjør som salmisten i
denne Davidsalmen; ” Han la i min
munn en ny sang, en lovsang for vår
Gud”

Livet med Gud skal altså være fylt
med en ny sang, en lovsang for Gud,
med glede, og med takknemlighet.
Det betyr ikke at livet bare består av
glede og gode dager. Dagene i hengemyra kan bli mange og tunge. Men
da er også Gud der, han som bøyer
seg ned til oss.

Magne Fossum, soknediakon

Når vi så har mottatt Guds kjærlighet,
fra han som frelser i Jesus Kristus,
da skal vi og elske hverandre. Da
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Gudstjenester
05.10:

Vik

Gudstjeneste
Offer til Normisjon

Kl. 11.00

12.10:

Statland

Gudstjeneste
Offer til Samemisjonen/
Russlandsarbeidet.

Kl. 11.00

19.10:

Løvøy

Gudstjeneste
Kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon
Nattverd
Offer til TV-aksjonen (Blå Kors)

26.10:
02.11:

Ingen gudstjeneste
Vik

Allehelgensgudstjeneste
Nattverd.
Offer til Norsk misjon i Øst

Kl. 19.00

09.11:

Statland

Gudstjeneste
Nattverd
Offer til Norsk misjon i Øst

Kl. 11.00

16.11:

Løvøy

Gudstjeneste
Offer til menighetskassen

Kl. 11.00

23.11:
30.11:

07.12:

Ingen gudstjeneste
Vik kirke

Lysmesse
Konfirmantene deltar
Offer til Barne/Ungd. Arb.

Kl. 19.00

Ingen gudstjeneste

Du er alltid velkommen til gudstjeneste!
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Avskjedsgudstjeneste for Biskopen

Menighetsrådsleder Hermod Haagensen var invitert til å delta på avskjedsgudstjeneste for Biskop Finn Wagle i Nidarosdomen, med påfølgende samling
med kaffe, taler og gaveoverrekkelser i Erkebispegården. ”Noe av det største jeg
har vært med på i menighetssammenheng”, sier Hermod, her sammen med
biskopen.

Velkommen til konsert i Vik kirke
Torsdag 2. oktober kl. 19.00 blir
det accordeonkonsert i Vik
kirke ved Johan Andersson.
Han er født i Luleå i 1974 og
begynte allerede som åtteåring å
spille trekkspill, men gikk snart
over til accordeon.
Johan Andersson har mottatt en rekke priser og stipende og
har holdt konserter i mange land.
På sin norgesturnè vil han bl.a.
spille Vinteren fra De fire årstidene av Vivaldi, samt verker av
Bach, Brahma og Rockmaninov.
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Har du bruk for en hjelpende hånd
Nyheten i årets konfirmantopplegg er at de unge skal ut på bygda og
tilby seg å gjøre gratistjenester.
Hver konfirmant skal innen påske neste år ha utført minst 6
slike tjenester på minst 20 minutter, for noen som trenger
en hjelpende hånd. Hensikten er selvsagt å minne de
unge om at omsorg og hjelpsomhet hører med til de viktigste kristne dyder. Og også å kunne avhjelpe noen som har
et eller annet behov de skulle hatt en hjelpende hånd med.

Hvilke tjenester kan det være snakk om?
Vel, det kan være det meste: Gulvvask, snømåking, følge
noen
på butikken, gå ærende, småreparasjoner eller
simpelthen bare det å sitte ned å prate sammen.
Menighetens besøkstjeneste vitner jo om at mange har
et stort behov for kontakt og vanlig samtale,
og her er altså anledningen til også å få noen unge i tale.
Ordningen blir i stor grad administrert av de unge selv.
Vær derfor ikke overrasket om du får en henvendelse
fra en konfirmant med tilbud om litt ekstra hjelp.
Og hvis du selv vet om at du kunne trenge til et ungt
menneskes innsats, så kan du
enten henvende deg til en konfirmant
i din egen nærhet eller evt ringe
kirkekontoret - 74221150
eller 74221152.
Ordningen er ikke basert på lønn eller annet honorar.
For hjelpsomhet og medmenneskelighet trenger ikke alltid belønning i form av
penger eller annen gjenytelse.
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Fornyelse inne og ute

Det etterlengtede arbeidet med å få malt tårnfoten på Vik kirke er nå avsluttet.
Her er fagfolk på tur mot toppen for å utføre oppdraget. Nå kan vi ønske velkommen til ”den hvitmalte kirke.”

Enda et prosjekt er
realisert; minikjøkken i
Løvøy kirke. Det er
Løvøy kirkeforenings
bidrag på kr. 24000,som gjorde det mulig å
kjøpe og installere
kjøkkenet. Mange av
bladets lesere er med
og støtter
kirkeforeningens arbeid. En stor takk for
en kjærkommen gave!

23

DENNE ANNONSEPLASSEN ER LEDIG. KR. 500,- PR ÅR

Einvika overnatting og havfiske

STORMARKED

7770 Flatanger

ODD INGEBRIGTSEN A/S

Leiligheter m/kokemuligheter, dusj og toalett.
Havfiske og sightseeing. Utleie av småbåter.
www.einvika.no
Tlf. 74 28 83 47 – Mob. 970 10 490

Pinav. 6
7800 Namsos
Tlf.. 74 27 22 66

VIK

DENNE ANNONSEPLASSEN
ER LEDIG. KR. 250,- PR ÅR

7770 FLATANGER
Tlf.: 74 28 87 20

Alfred Sørgaards Eftf. A/S
AKTUELLE TILBUD TIL ENHVER TID
Velkommen til vår koselige restaurant på
Nord-Statland

Tlf. 74 28 82 34 • 74 28 81 20

Kom og smak vår meny.
Hjemmelagede desserter og kaker.
Fredag og lørdag: 13.00-01.00
Søndag: 13.00-19.00

Spesialverksted for TV og Radio

Tlf. 74 27 98 92 / 91 72 37 30
E-post: fossekailn@gmail.com

Telefon 74 27 24 34

Hvorfor ikke prøve ferdigsmurte lefser, gomme og kransekaker fra
Tlf. 74 28 95 13

7777 Nord-Statland

Ring og bestill, bringes etter avtale
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KJEMINOR

nnub tivh

A/S

MALINGFABRIKK – 7770 FLATANGER – TLF. 74 28 82 90

Fargehandel: 09.00–16.00 (10.00–13.00)
Salg av malervarer, malerverktøy, lim og fugemasser, gulvbelegg, strie, arbeidshansker, håndog el.verktøy, termometer, kniver og mye mer.

Salg av nye og brukte båter.
Maritimt verksted.
Tlf. 74288771 - 90850587

Støtt våre annonsører –
de støtter oss!

Søren R. Thornæs v 7,
7800 Namsos
Tlf. 07300

Tlf. 74 28 83 00
Adr.: 7770 Flatanger
Vi tilbyr:
– Trivelige lokaler, hyggelig betjening og god mat for enhver anledning, som f.eks. bryllup – begravelser –
konfirmasjon – julebord (inntil 70 personer).
– Alle typer gatekjøkkenmat for henting – Solarium – Båtutleie – Fiskekort – Turistinformasjon
Kro – Motell – Gatekjøkken

ELLINORS BLOMSTER

Namsos
Begravelsesbyrå AS

7770 Flatanger - Tlf. 74 28 83 22
Leverer blomster og dekorasjoner
til alle anledninger.
Black design, duker, garn, tilbehør
Mand.-fred: 9.00-16.30 Lørd.: 9.00 - 14.00

Sverres gate 11 - Pb 50 7801 Namsos
Døgnvakt
Tlf 74 27 23 61
Mobil 905 17 898 - Fax 74 27 53 13
Berte og John Hegge
Tlf. priv. 74 27 45 30

E. DAGFINN LEIN
Salg av gravminner/rammer
Oppussing av gravminner
For nærmere informasjon
Tlf. 74 28 87 31

ORDNER ALT VED BEGRAVELSER,
KREMASJONER
”Gravminner - Skrifttilføying.”

H. Sved
Jøssund
Tlf. 74 28 92 20
Assortert handelsforretning

7770 Flatanger – Tlf. 74 28 88 47 – Mob. 947 25 937
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hvit bunn

Friluftsgudstjenester
Fra en enkel prekestol kunne landsbyprest
Eiliv A. Larsen for første gang ønske
velkommen til gudstjeneste på
Statlandfjellet. Planlagt samling i fjor ”regnet
bort”, men denne gangen var det flott å samles under åpen himmel.

Gudstjenesten på Halmøya samlet ca 70 personer. Etterpå var det kirkekaffe
og Fysak-tur til Håkkahallaren, guidet av Jarle Halmøy.
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”Mandagskaffen” på torsdagstur

nnub tivh

Foran: Magna Langstrand, Aud Dille og Ida Alte.
Bak: Hans Finnanger (vert), Åse Holthe, Jorid Lona, Marit Skorstad,
Helga Windseth, Åsta Sund og soknediakon Magne Fossum
Torsdag 19. juni hadde mandagskaffen og preste-(treffet) på Statland
sin årlige sommertur. I år gikk turen til Finnanger brygge på Otterøya.
Været var strålende med sol fra skyfri himmel, og det var en opplevelse
å få besøke dette stedet.
Vi fikk nydelig middag og kaffe. Magne Fossum leste diktet
”Skaperverket” og vi sang - det hører med på tur.
Vi koste oss virkelig.
På heimturen kjørte vi helt ut til Aglen, ut mot havet Folla.
Naturskjønt!
En aldeles vellykket tur.
Helga
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Gospel for fullsatt kirke

Vi kan gjengi bildet, men ikke stemninga i Namsos kirke da
gospelkoret Salt fra Overhalla og Statland gospelkor
ga oss en fantastisk konsertopplevelse under Namsosmartnan.
Gjesteartist var også i år Thomas Brøndbo.
Sammen med dyktige musikere, og under ledelse av
dirigent Elina Karpinska fremførte de et variert utvalg av
kjente og ukjente sanger. Menighetsrådene i Midtre Namdal
sto bak arrangementet, som fylte Namsos-kirka til siste plass.
Arrangementet kan tilsi at martna og gospel hører sammen.

Takk for følget gjennom bladet.
Vi ønsker alle våre lesere en fin og fargerik høst!

