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Fra opera i Stockholm
til gospelkor på Jøa
Det er nå et år sia Sissel Eid stakk innom kirkekontoret på Jøa og spurte om hun kunne få starte gospelkor.
Sissel Eid – operasanger fra Høylandet
Det var tidlig klart at hun kunne mer enn å melke kyr. Etter to år
på videregående i Namsos gikk ferden til hovedstaden for å ta
sangundervisning. Hun begynte på musikkhøgskolen og ble oppfordret av Arve Tellefsen og Robert Levin til å ta diplomstudiet.
Vi snakker om seks års studier på vokallinja. Hun skulle bli
sanger, og veien lå åpen. Deretter fulgte et år med private
operastudier i Stockholm.
Tilbake til gårdslivet igjen
Rundt neste sving finner man henne plutselig på heimgården på
Høylandet. Hva skjedde?
- Æ va for heimkjær te å sjå gården selges, så æ tok landbruksutdanning og flytta heim.
Sissel innrømmer også at hun hadde for lite albuer til å slå seg
fram i operamiljøet.
- Jeg som brukte snus ble et klenodium i miljøet, jeg hadde aldri
pers i buksa og var ikke typen til å diskutere lysekroner. Hun
føyer til at hun hadde sett så mye, at dét livet kanskje ikke frista så mye lenger. Det er ikke bare å slite av røttene for ei jordnær Hålloinn-sjel heller.
Vel heime kjente hun at det var dét hun ville, sjøl om det har vært
såre øyeblikk innimellom. Her drev hun gård og dirigerte opp til
fem kor på en gang. Det var farting land og strand rundt.
Inntil en bonde fra Jøa dukka opp og lokket den syngende budeia
med til landet i eventyret. Her har hun nå bodd i 12 år. Både
musikkskolen og blandakoret har fått nyte godt av hennes talenter, men de siste åra har hun vært på Olav Duun videregående
som sangpedagog

Meningsfylt å drive kor
Hva er det som driver deg, Sissel? - Jeg opplever at folk har
glede av å holde på, og det er en stor glede for meg. Når jeg etter
ei øvelse har lyst til å fortsette dagen etterpå, da har jeg fått
påfyll, og hvis dette også gjelder for andre, da er det meningsfylt
å drive kor. Det er en glede over å gjøre noe i lag, en glede som
smitter over på dem som hører på. Det gir enormt positive ringvirkninger. Da er det underordnet om det dukker opp en og anna
skeiv tone.
Sissel er opptatt av at alle skal føle at de er på lik linje. Man skal
være mer opptatt av å løfte sidemannen enn å framheve seg sjøl.
- Du veit sjøl kor lett du bi kua ved stadig terping på det som går
dårlig. Det er viktigere å formidle noe enn at det er teknisk perfekt!

Gospelkoret Branok
Hvordan kom tanken om gospelkor opp? - Jeg
har lenge hatt lyst til det, og nå når ungene er
blitt større har jeg mer overskudd. Jeg er glad
menighetsrådet tente på idéen. (Mon tro om det
finnes menighetsråd som ville takke nei til et
sånt tilbud?) - Jeg har alltid likt gospelmusikk,
og jeg har et avslappa forhold til kirka. Kirka er
en naturlig arena for meg. Alle har lyst til å synge
gospel, det er ei takknemlig musikkform med
fengende rytmer.
Med stor iver, og på frivillig basis, har Sissel
ledet gospelkoret gjennom dets første leveår.
Koret har stadig vokst, og det uten at det har gått
ut over andre kor og grupper. To tredjedeler av
de som er med har ikke sunget i kor før. - Det er Sissel Eid er dirigent for koret Branok fra Jøa.
dugnadsånden på Jøa som gjør at vi får til så mye.
Folk stiller frivillig både i band og på lyd.

Tekst og foto: Gunn Ågot Leite
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Et uventet bryllup
i Vemundvik kirke
Det er første søndag i det nye året, Birte
Merete Tørstad og Ola Kvaale skal døpe lillejenta si. Nede i kirka har hele 48 små og store
familiemedlemmer benket seg.
Først dåp
Så får hele kirkelyden overvære det store øyeblikket der lille
Hedda blir døpt. Sokneprest Kjell Gundersen forretter dåpen og
deretter går gudstjenesten sin gang. Etter at kirkeklokkene ved
avslutningen av gudstjenesten har slått sine 9 slag, setter menigheten seg ned for til slutt å lytte til organist Elina Karpinskas
postludium.
Noe uventet skjer
Ut fra orgelpipene kommer tonene fra en bryllupsmarsj.
Utgangsdørene blir slått opp, menigheten reiser seg og de er
vitne til at Birte og Ola kommer gående hand i hand oppover kirkegolvet. Og bryllup blir det. Foreldrene har i all stillhet bestemt
seg for at de vil gifte seg på Heddas dåpsdag. Sammen med forloverne Elisabeth Winseth og Frode Rødø har de i hemmelighet
forberedt bryllupet. Kun Elin Skage Knappe, som deltar med
sang, og organist / prest er gjort kjent med begivenheten.
Det går opp for et forbauset dåpsfolk at de også skal få være med
på en bryllupssermoni.
Vemundvik menighet takker Ola og Birte for at de fikk være med
på en spesiell minnerik gudstjeneste.

Brudeparet Birte Merete Tørstad og Ola Kvaale etter vielsen på
vei ned kirkegolvet med storjenta Oda Merete mellom seg.

Tekst og foto: H.C. Hagen

Innvandrermenighet
i Menighetssalen
Gjennom mange år har flyktninger og innvan- livssynstilhørighet. Mange er også kristne og
drere vært et synlig innslag i bybildet i har funnet sin plass i de ulike menighetene i
Namsos. De har ulik bakgrunn og ulik tros- og byen.
Her er deres deltakelse en stor berikelse, men også en utfordring
for det etablerte menighetslivet. Det handler om integrering, om
ulikhet i språk og kultur, livssituasjon, forventninger og behov.
På slutten av fjoråret fikk vi på kirkekontoret i Namsos besøk av
en gruppe kristne innvandrere. De var på leting etter en mulighet til å samle innvandrere til gudstjenestefeiring i en ramme
som de selv ønsket å ta ansvaret for. Dette i tillegg til deres fort-

satte deltakelse i de norske menighetene. Som en forsøksordning
er nå Menighetssalen i Namsos kirke stedet for disse samlingene
enkelte søndager på tidlig ettermiddagstid.

Tekst: Inge Torset
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Troen har vokst i oss
gjennom mennesker
vi har møtt
Mennesker som med sitt
levde liv har gjort inntrykk på oss
- mennesker som med
sitt liv har vist oss en
levende tro.
Inne i kirka
på bakerste benk
eller kanskje lenger
framme?
Tilhørighet til
Gudshuset?
Trygg tro eller ærlig tvil?
Guds plass i mitt liv?
Tanker deles
på bakerste benk
– et møte i kirka.
Navn: Karin
og Guttorm Hansen
Alder: pensjonister
Kjent par
fra bybildet i Namsos.
Politikk og friluftsliv har
vært en vesentlig del av
deres liv

Oppvekst på Statland
og i Namsos
Karin forteller at hun er født
og oppvokst på Statland. Den
gang hørte Statland til Otterøy
sokn, så hun er både døpt og
konfirmert i Otterøy kirke. På
Statland var det ikke kirke
mens Karin vokste opp.
Gudstjenestene var sjeldne, og
ble holdt på Bedehuset. Det
var også på bedehuset Karin
gikk på søndagsskolen.
Guttorm er født og oppvokst i Namsos, nærmere
bestemt i Partibakkan. Han er døpt og konfirmert i den tredje kirken i byen. Han husker sokneprest Bolstad godt fra konfirmanttiden.
Søndagsskolen i Frelsesarmeen deltok han på,
som så mange andre barn i Namsos
Vielsen ble holdt hjemme
Verken Karin eller Guttorm var noe særlig
begeistret for interimkirka. Det var liksom ikke
noe med den. Så da Karin og Guttorm skulle
gifte seg, like etter freden, ville de slett ikke
gifte seg der. Foreldrene til Karin bodde da i
Svenskbyen, og arrangerte vielsen der i hjemmet sitt. Organist Forså spilte på pianoet og
prest Kringen foretok vielsen. Brudeparet kom
høytidelig ned trappen til stuen.
Bedeskammelen fra prestegården hadde de fått
lånt, og den ble fraktet på spark til Svenskbyen
av Guttorm og hans kommende svoger.
Ekteparet ler og riktig koser seg kostelig med
minnene. Det var ganske spesielt den gangen.
Om tro
Når jeg spør dem om barnetroen har hatt noen
betydning for dem, svarer de at, nei, det har den
ikke. Kirken var der folk ble døpt, konfirmert og
gift, og begravelser. Det å være med foreldrene
i kirka gav dem ikke noe spesielt.

Troen har vokst og blitt levende i møter med
mennesker som har vist med sitt liv hva tro
virkelig er. Som har levd ut troen i hverdagen.
De vil gjerne nevne noen få personer som virkelig har gjort inntrykk på dem og vist dem troen
slik at den kunne få vokse i dem. Fritz Myhr er
den de nevner med både glede og vemod. Han er
sterkt savnet hos ekteparet. Det strålte av ham,
de så at det var noe spesielt med ham.
Magne J. Bergslid er den andre de nevner. Han
hadde noe av det samme som Fritz. Han gjorde
og inntrykk på dem, gav dem noe av seg selv,
levd tro.
Ikke lett å komme til gudstjeneste lenger
De savner å komme oss til gudstjeneste, det er
ikke like lett å komme seg av gårde lenger.
Gudstjenestene i radioen er greie nok, men den
høytiden det er å være i kirka blir ikke det
samme via radioen. Og så er det alle de gamle
medvandrerne som er gått bort. Vi satt på
samme benkerad, Fritz Myhr, Hatlinghus,
Wågheim og vi to. Nå er det bare oss, så langt vi
kommer oss til kirke.
Tekst og Foto:
Birgith M. Borch Lenes Østnes
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”Fra drøm til virkelighet”
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008
- Hver gang en av ungene mine går ut av døren, stopper hjertet mitt av redsel.
Og det begynner ikke å slå igjen før de kommer hjem igjen, forteller Zahrah
Iaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak.
Krigen i Irak har stjålet
mange menneskers drømmer
Hun har allerede mistet en
sønn i krigen. Han kom i veien
for en skuddveksling da han
gikk på gata.
Karrar, en annen sønn, har
ikke mulighet til å gå på skolen. Han forsørger familien
som gatefeier, kanskje en av
de farligste jobbene i en av
verdens farligste byer.
Krigen i Irak har stjålet mange
menneskers
drømmer.
Mennesker som drømmer om
å være trygge, som håper det
kan bli fred en gang så de kan
få tilgang til helt ordinære rettigheter som skolegang, helse- Zahrah drømmer om at sønnen Karrar skal vokse opp til å bli en
mann hun kan være stolt av.
tilbud og sikkerhet.
På et aktivitetshus som Kirkens Nødhjelp støtter Konfirmantene er bøssebærere
i Bagdad, kan Karrar og andre unge få hjelp til å I alle de fem menighetene som vårt blad omfatta vare på håpet om at drømmene deres en dag ter, er konfirmanter og menighetsråd aktive i
kan bli virkelige. Huset er et pusterom fra hver- fasteaksjonen. Det er så flott at Klinga og
dagen i Bagdad. Her kan de spille fotball og få Namsos er blitt med i denne kjempedugnaden!
Tirsdag 11. mars er aksjonsdagen. Da kan alle
nye venner.
som bor i de fem menighetene være med å gjøre
Fokus på mennesker som lever i skyggen av drømmer til virkelighet!
Ditt bidrag til fasteaksjonen er viktig og vesentkrig og terror
I 2008 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon lig. Er du med?
fokus på mennesker som lever i skyggen av krig
og terror. Gjennom en felles dugnad skal menigTekst: KN/Grethe Grindberg.
heter, unge og voksne over hele Norge være
Foto: KN/nca.no
med å hjelpe mennesker som Karrar å ta drømmene tilbake, enten det er drømmen om skolegang eller om å kunne forme sin egen framtid.

DÅPSKLUBBEN
TRIPP TRAPP
Siden 1999 har IKO forlagets
dåpsklubb TRIPP TRAPP formidlet bibelfortellinger, gode
historier, gamle og nye sangskatter til tusenvis av barn.
En får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som
synes produktene fra dåpsklubben er en god motvekt til
mye av det barnet møter i
ulike media. Mange gir også
uttrykk for at de synes produktene er en hjelp til å snakke med barnet om Gud og
det å tro. Klubben er også
populær som faddergave..
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og at medlemskap i dåpsklubben
TRIPP TRAPP også er et fint
gavetips for besteforeldre,
foreldre og andre som ønsker
å levendegjøre den store
gaven barnet får i dåpen.
Som medlem i klubben får
giveren tre ganger i året tilbud om en pakke til barnet. I
pakken finner man alt fra tøyleker og krabbeteppe til fortellingsbøker, praktbøker, CD-er
og filmer som kan være med
å gi barnet kunnskap, trygghet, lek og undring

IKOforlaget / www.iko.etp.no/
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Nytt fra Midtre Namdal fellesråd

Foto: Knut Osnes

Det
å åpne
sitt
hjerte
Dersom du tar imot
Vår Herre,
vil lyset i ditt sinn
brenne sterkere.
Du åpner hendene,
og løfter dem opp
mot himmelen
med et stort ønske
å møte Ham.
Din lengsel etter
noe godt er stor,
og du takker for
at du har evne til
å kjenne lykke.
Terje Jørgensen

Som sikkert kjent for mange har en gående et
prøveprosjekt med et felles fellesråd for i alt fire
kommuner. Dette er Flatanger, Fosnes,
Overhalla og Namsos.
Fellesrådet representerer i alt 8 menighetsråd;
Flatanger, Fosnes, Ranem, Skage, Klinga,
Vemundvik, Otterøy og Namsos menigheter.
Fellesrådet består av en repr. fra hvert av de 8
menighetsrådene og en repr. fra hver kommune,
samt prosten
Følgende personer sitter nå i fellesrådet:
• Hermod Haagensen, Flatanger m.h.r
• Kjell Aagård, Flatanger kommune
• Viggo Nufsfjord, Fosnes m.h.r.
• Monica Sylten, Fosnes kommune
• Annbjørg Klykken, Ranem m.h.r.
• Kari Mørkved Hustad, Skage m.h.r.
• Solvår Rustad Rian, Overhalla kommune
• Per Baadsvik, Klinga m.h.r.
• Hans Chr. Hagen, Vemundvik m.h.r.
• Karin Bergstrøm, Otterøy m.h.r.
• Karl Faanes, Namsos m.h.r. – leder for
fellesrådet
• Marit Haukø, Namsos kommune
• Inge Torset, prost
Karl Faanes er valgt som leder for fellesrådet.
Karin Bergstrøm er valgt til nestleder.
Fellesrådet har også oppnevnt et bygningsutvalg, som består av;
• Per Baadsvik, som er utvalgets leder
• Solvor Rustad Rian
• Viggo Nufsfjord
• Kjell Aagård.

Budsjett
Fellesrådet behandlet årsbudsjettet for 2008 i
sitt møte den 23 januar 2008.
Noen stikkord derfra:
• Totalbudsjett på kr. 9,6 mill. kr. Av dette
utgjør kommunale tilskudd 8 mill. kr.
• Hvert menighetsråd får i 2008 et tilskudd
på kr. 15.000, med unntak av Namsos
men.h.råd som får 20.000 og Otterøy
men.h.råd som får 45.000 kr.
I tilskuddet til Otterøy er 25.000 kr.
øremerket Otterøy kirkes 150 års jubileum.
• Det er avsatt i alt 336.000 kr.
til vedlikehold bygg.
• Det er vedtatt innkjøp av ny lastebil til
kirkegårdene i Namsos, bygging av redskapshus på Løvøy kirkegård, samt omregulering
og oppfylling av kirkegårdsareal på
Dun kirkegård.
Ny organisering
Fellesrådet har vedtatt ny organisasjonsplan.
Planen innebærer bl.a. at det opprettes stilling
som Assisterende kirkeverge. Stillingen skal
søkes besatt innefor eksisterende bemanningsramme. På sikt ønsker en å få besatt en lederfunksjon knyttet til bygg og anlegg. For øvrig
bygger organisasjonsplanen på en samordnet
delt ledelse mellom kirkeverge og prost.
Tekst: Kirkeverge Helge Lauvsnes

Ny Diakoniplan for
Den Norske kirke
På kirkemøtet i november 2007 ble en nye
Diakoniplan for Den Norske kirke vedtatt. Nå
blir diakoniplanen delt ut til alle menighetsråd
og fellesråd. Diakoniplanen slår fast at det er
menighetsrådet i hver menighet som har
ansvaret
for
diakonivirksomheten.
Diakoniplanen er en overordnet plan for diakoni i kirka vår. Der det er valgt diakonutvalg
og de menigheter som har diakon tilsatt, blir
det nå satt i gang kurs for å lære dem å lage
lokale diakoniplaner. Diakonplaner som passer den enkelte menighet.
Diakoniplanen inneholder fire virksomhetsområder. Nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

rettferdigheten.
Diakoniplanen
slår fast at vi
alle er diakoner.
I vårt arbeid
med å lage lokale diakoniplaner er det noen
spørsmål vi må stille alle og enhver. ”Hvem
er vår neste i vårt lokalmiljø?
Vi må oppmuntre hverandre til å vise nestekjærlighet. Er vår lokale menighet og våre
samlinger preget av nestekjærlighet? Alle
skal vi være med på dette. Begynn i ditt nabolag.
Jon Ingvar, diakon
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Godhet er ikke å spare på noe
Selv om det nå går mot lengre dager og lysere netter, kan det ennå kjennes småhustrig å krype ut av
ei varm dyne etter ei god natts søvn. Da er det godt
å komme inn på et varmt bad og kunne ta seg en
varm dusj mens en våkner.
Ei varm dyne og en varm dusj gjør godt.
Enda viktigere for oss er varmen fra gode ord og
oppmuntringer.
Alle vet vi hvor godt det gjør å møte godhet. Alle
må vi ta ansvar for at de vi omgås og lever sammen
med, får det de trenger av gode ord og oppmuntringer.
Men vi har ikke alltid like lett for å møte hverandre
med raushet og varme, overbærenhet og forståelse.
Dette er noe av det som gjør det både utfordrende
og vanskelig å være menneske. Det vi vil, det gjør
vi ikke. Og det vi ikke vil, det gjør vi. Det faller oss
så alt for lett å leve ut det motsatte av det vi egentlig ønsker.
Vi vet hvor lett det kan være å møte hverandre med
krav og anklager. Vi har alle erfart hvor lett det kan
Men heldigvis er han ikke alene om å bestemme
være å lukke oss for hverandre istedenfor å leve
temperaturen i våre liv og mellom oss. Det finnes
åpent, være raus og ta imot med takk.
en som jobber like målbevisst og intenst med å
dyrke fram godhet og varme overalt der mennesker
Mange har lært seg å begrense sin raushet og varme
lever sine liv. Han er full av nåde og sannhet. Han
til det som ”strengt tatt er nødvendig”.
kom for å formidle varmen fra Guds hjerte inn i
Strengt tatt kunne vi droppe å ringe til søsken, venvåre liv. Han kom for å fylle våre liv med raushet
ner eller gamle foreldre. Det er deres tur.
og kjærlighet. Han skulle ønske at vi lot oss prege
Strengt tatt kan vi la være å overraske ektefellen
av ham.
med blomster eller god mat. Det gjorde vi jo for
”Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet
ikke så lenge siden.
for sine venner.”
Strengt tatt kan vi kutte ut å gi arbeidskollegaer ros.
Strengt tatt kunne også Han latt være. Men han lot
For det er ikke en del av bedriftskulturen hos oss.
nåde gå for rett, og gikk inn i lidelse og død for å
Strengt tatt kan vi la det meste være - og ha gode
komme oss til unnsetning og berge oss fra fortagrunner til det.
pelse.
Tenker vi slik, har vi blitt lurt av han som jobber
Han sparte aldri på nåden og sannheten, kjærligheintenst og målbevisst med å senke temperaturen
ten og godheten. Han ofret sitt liv for at vi skulle få
mellom oss, av han som gjerne ser at vi hutrer oss
leve.
gjennom livet.
Det er Guds motstander som opptrer slik. Han har
God påske!
ingen sans for betingelsesløs kjærlighet. Han har
langt større sans for millimeterrettferdighet enn for
Inge Torset
nåde. Raushet, godhet og varme er ikke hans greie.
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VÅREN 2008

12.mars
Fastemeditasjon i Menighetssalen i Namsos kirke kl.19.00
16.mars Palmesøndag
Namsos kirke kl.11.00
Otterøy kirke kl.11.00

Joh.12-24
Gudstjeneste.Dåp.Nattverd
Gudstjeneste

20.mars Skjærtorsdag
Namsos kirke kl.18.00
Pålhaugen kl.12.00
Otterøy kirke kl.18.00
Dun bedehus kl.19.30

Joh.13,1-15
Gudstjeneste.Nattverd
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Påskemåltid

21.mars Langfredag
Namsos kirke kl.18.00
Klinga kirke kl.11.00
Dun kirke kl.11.15

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

23.mars Påskedag
Namsos kirke kl.11.00
Klinga kirke kl.11.00
Salen kapell kl.14.00
Dun kirke kl.11.15

Joh.20,1-10
Gudstjeneste.Dåp.Nattverd
Gudstjeneste.Dåp
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Joh.18,1-19,30

24.mars 2.påskedag
Joh.20,11-18
Namsos pensjonistsenter kl.16.00 Gudstjeneste.Nattverd
Vemundvik kirke kl.11.00 Gudstjeneste
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
30.mars 1.s i påsketiden
Joh.21,1-14
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Søndagsskole
Otterøy kirke kl.19.00
Ungdomskonsert
5.april
Konfirmantmusikal

4.mai 6.søndag i påsketiden
Joh.17,9-17
Namsos kirke Ingen gudstjeneste
Klinga kirke kl.10.30
Konfirmasjon
Klinga kirke kl.13.00
Konfirmasjon
Vemundvik kirke kl.11.00 Konfirmasjon
Salen kapell kl.11.00
Konfirmasjon
11.mai Pinsedag
Namsos kirke kl.10.30
Namsos kirke kl.13.00
Klinga kirke kl.11.00
Otterøy kirke kl.11.00

Joh.14,15-21
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Gudstjeneste.Dåp
Konfirmasjon

12.mai 2.pinsedag
Namsos kirke kl.11.00
Namsos kirke kl.13.00
Dun kirke kl.11.15

Konfirmasjon
Konfirmasjon
Gudstjeneste

17.mai
Namsos kirke kl.11.00
Bangsund kl.13.00
Otterøy kirke kl.11.00
Dun kirke kl.13.30
Salen kapell kl.11.30

Joh.6,44-47

Joh.12,35-36
Gudstjeneste
Gudstjeneste

18.mai Treenighetssøndagen
Matt.28,16-20
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste.Dåp

6.april 2.søndag i påsketiden
Sal.23
Konfirmantmusikal
Dun kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste.
Utdeling av 6 årsbok..
13.april 3.søndag i påsketiden
Joh.14,1-11
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Nattverd.Søndagsskole
Otterøy kirke kl.18.00
Gudstjeneste
20.april 4.søndag i påsketiden
Joh.15,10-17
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste.Dåp. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.
Klinga kirke kl.11.00
Gudstjeneste.Nattverd.Dåp
23.april
Dun kirke kl.19.30

27.april 5.søndag i påsketiden
Matt.6,6-13
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste.Nattverd.
Søndagsskole
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
1.mai Kristi Himmelfartsdag
Hebr.2,5-9
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste.Dåp.Nattverd
Dun kirke kl.11.15
Konfirmasjon
Botnan kl.11.00
Gudstjeneste

Samtalegudstjeneste med
konfirmantene

25.mai 2.søndag e.pinse
Luk 12,13-21
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste.Nattverd
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
1.juni 3.søndag e.pinse
Namsos kirke kl.11.00
Klinga kirke kl.18.00
Vemundvik kirke kl.18.00
Dun kirke kl.11.15

1.kor.1,26-31
Gudstjeneste.Dåp
Gudstjeneste.Dåp.Nattverd
Gudstjeneste
Gudstjeneste

8.juni 4.søndag e.pinse
Luk.15,11-32
Solnesset, friluftsgudstjeneste kl.11.00
Salen kapell kl.11.00
Med forbehold om endringer i gudstjenestelisten.
Se annonse i NA / TA for hver helg.
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Døde i Fosnes

Døpte i Namsos

Birgith Johanne Almvik
Ellen Johanne Jakobsen

Jonas Brikselli
Dennis Skogmo Buvarp
Sofie Mendonca Jakobsen
Ariane Emilie Stokkan
Eiril Thun Tunset
John Prytz Nordstrand
Iver Sælleg Kristiansen
Ariel Wahl Strand
Nathalie Madelen Finanger
Inderberg
Tiril Emilie Meier
Noah Hugdal

Døpte i Klinga
Joar Eystein Bergum
Odin Lysfjord
Viljar Abrahamsen
Vetle Abrahamsen
Amalie Michelle Modell
Kjelbotn
Margrete Dyrendal
Thea Stakset Bendiksen
Malin Stakset

Vigde i Klinga
Gunnhild Kristine Sjøvold
og Håkon Rygh

Døde i Klinga
Ole Kristian Jonasmo
Regine Henrikke Kvalø
Ole Oliver Søberg
Thomas Gullermo Reinfjord
Dahlen

Døde i Namsos
Eldbjørg Margaret Mohrsen
Ole Ludvig Kolaas
Inger Christiansen
Erling Kristiansen
Olav Havik
Inga Knutsen
Leif Solvi
Asbjørn Rikard Dahl
Hildur Marie Frang
Arvid Elvin Lyngsnes
Kirsten Westerdahl

Gudrun Olivia Petterson
Torstein Romstad
Jann Helge Hansen
Arnt P Inderdal
Ester Jakobsen

Døpte i Otterøy
Astrid Johanne Myrvold
Jon-Inge Myrvold
Kristoffer Husvik

Døde i Otterøy
John Kristoffer Skorstad
Birgit Othilie Normann

Døpte i Vemundvik
Hedda Tørstad Kvaale

Døde i Vemundvik
Nils Magnus Foss

Vigde i Vemundvik
Birte Merete Tørstad og Ola
Kvaale

MENIGHETSBLADETS
FASTE REDAKSJON
Bladets redaksjon er representert med ett medlem fra
hver menighet. Her er vi samlet til redaksjonsmøte på
Kirkekontoret. Fra venstre
redaktør Knut Osnes, Birgith
M.B. Lenes Østnes, Klinga,
Bjørg Skomsvoll, Vemundvik,
Randi Torset, Otterøya og
Gunn Ågot Leite, Fosnes.
Etter hvert vil Morten
Nordmeland
representere
Namsos menighet. I tillegg har
vi mye hjelp fra prestene, diakonen og den øvrige staben
ved Kirkekontoret.
Foto:
Jon Ingvar Lenes Østnes

NMS - Gjenbruk sparer miljøet
NMS-Gjenbruk øverst i Havnegata ”går så det
suser”. Møbler og løsøre brukes på nytt - sparer
miljøet og begrenser søppelberget.
Gjenbruk av varer og folk
Det er blitt en fin butikk i et trivelig miljø. Arbeidet gjøres på
dugnad for det meste av pensjonister som synes hverdagen er blitt
svært så meningsfull. Butikken representerer altså ikke bare gjenbruk av varer, men også av folk. Damene fastsetter priser, stiller
ut og selger. Ektemenn henter saker, reparerer og monterer.
Inntekten går til Det Norske Misjonsselskaps arbeid rundt om i
verden. Kanskje vi i lille Namsos kan være med å hindre at hvert
4. barn i Mali dør før de fyller 5 år, bekjempe kjønnslemlestelse
av kvinner, eller sørge for brønner med rent vann osv. osv.
Enten du skal levere ting, handle eller bare slå av en prat over en
kopp kaffe, er du hjertelig velkommen inn i butikken.
Fikk miljøvernpris
Som en kuriositet kan nevnes at NMS-Gjenbruk i Sola fikk kommunens miljøvernpris for 2007. Tildelingen begrunnes med den
store miljømessige gevinst som ligger i å ta vare på brukte gjenstander til en rimelig penge.

Lilly ordner i hyllene
Tekst og Foto: Bjørg Skomsvoll
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Takk for julegaven!

Oppstart av forsangergruppe

Vaffelhjertet

Offeret julaften 2007 gikk til de humanitære organisasjonene Redd Barna og
Kirkens Nødhjelp. I Namsos kirke ble det
holdt to gudstjenester og til sammen samlet inn 17316 kr til Redd Barna. Ofrene i
Klinga, Otterøya, Vemundvik og Dun kirker
og Salen kapell gikk til Kirkens Nødhjelp.
Der ble resultatet til sammen 13994 kr.
Flotte julegaver som begge organisasjonene er svært takknemlige for og retter en
stor takk til alle de fire menighetene.
Pengene vil organisasjonene bruke i sitt
arbeid for en mer rettferdig verden for alle.
Grethe Grindberg

Vi vil gjerne starte opp forsangergruppe i
Namsos menighet.
Kunne du tenke deg å være med? Vi skal
ha et lite planleggingsmøte åpent for alle
tirsdag 8. april kl. 1900 i menighetssalen .
Har du forslag eller ideer? Vi diskuterer
dager for øvelse og opplegget for øvrig.
Det hadde vært kjempefint om du har tid
og lyst til å komme. Kjenner du andre som
har lyst? Velkommen skal du være! Ta
gjerne kontakt på telefon om du har spørsmål.
Med hilsen kantor Tor Moe
- mob. 905 24 905 / 934 68 549

Vaffelhjertet er siste onsdag i mnd. (Se
plakaten i Namdalsavisa) Stedet er
menighetsalen i Namsos kirke. Trivelig
samvær over en kopp kaffe og gode
vafler. Kanskje leser noen dikt, det blir ord
for dagen, musikk og mye sang. Som
oftest er det utlodning. Vaffelhjertet starter
kl. 11.00 og varer til kl. 13.00. Du kan
komme og gå som du vil.
Se etter skiltet for vaffelhjertet. Det er
laget av elever ved Olav Duun videregående skole. Skiltet står utenfor ved oppkjørselen til kirka når det er vaffelhjertet.
Du er velkommen til ei trivelig stund sammen med andre.
Namsos diakoniutvalg

Jubileumsåret 2008
Otterøy menighetsråd har over lengre tid
jobbet med å lage et program for jubileumsåret for Otterøy kirke 2008. Dessverre er
ikke alt på plass enda, men dette vil det
opplyses om etter hvert.
Søndag 30. mars: Konsert med Ungdom
fra Otterøya. Elever v/musikklinja på Olav
Duun videregående skole har konsert i
Otterøy kirke kl. 19.00
Søndag 20. april: Konsert med gospelkoret Branok, i Otterøy kirke kl. 19.00.
Inngang kr. 100/50,-. Familiebillett kr. 250,Jubileumshelg 20. -21. september:
Lørdag 20.: Åpning av kunstutstilling på
Galleri Elsa. Otterøy menighet gleder seg
over at Galleri Elsa i Namsos skal ha en
kunstutstilling med sakral kunst i forbindelse med jubileet. Her vil kjente kunstnere
som Håkon Bleken, Bjørn Bjørneboe, Tor
Lindrupsen, Lorentz Aage Nagelhus, Kjell
Pahr Iversen, Håkon Gullvåg og Bjarne
Røtterud bidra. Utstillingen åpner lørdag
20. september, og vil vare i 1 1/2 uke.

Lørdag 20.: Bygdakveld i Framhallen
Søndag 21.: Jubileumsgudstjeneste i
Otterøy kirke, med etterfølgende kirkekaffe
i Folkehallen.
I tillegg jobber menighetsrådet med å få
til en ”Blåkveill” med Nina Wester og Gry
Aglen. De har stilt seg positive, og i løpet av
høsten håper vi å avvikle denne kvelden.
Så håper vi folk på Otterøya støtter opp om
jubileumsprogrammet – i vårsemesteret gjelder dette først og fremst de to konsertene.
Vi sees til jubileumsfeiring i Otterøy kirke!
Jubileumsskrift
Menighetsrådet har hatt et ønske om at det
skulle lages et jubileumsskrift for Otterøy
kirke i forbindelse med 150-årsjubileet. I
den forbindelse tok rådet kontakt med
Otterøy Historielag, som tilbød seg å stå for
utgivelsen og også utgiftene knyttet til dette.
Jarle Skomsvoll har sagt ja til å føre det i
pennen, og forhåpentligvis vil det være ferdig i løpet av våren 2008.
Vi gleder oss til å se resultatet!
Otterøy Menighetsråd

Fra Vemundvik
menighetsråd
--- Namdalinger samles på Pålhaugen
skjærtorsdag kl. 12.00
Også i år ønskes dere velkommen til friluftsgudstjenesten på Pålhaugen. Etter gudstjenesten blir det en kort minnestund ved steinen til Helmine og deretter venter en stor
Kaffelars nede i Stillhetens dal. Parkeringsplassen på kystriksveien er merket. Følg så
skiltet vei. Beregn ca. 1 times marsj til fots
eller på ski. Det har gjennom årene vist seg
at været ikke er noen hindring.
--- 1. mai i Botnan kl. 11.00
Kristi Himmelfartsdag har vi den årlige forsommergudstjenesten i Botnan. Ta turen til
Botnan denne dagen. Etter gudstjenesten
blir det sosialt samvær med god servering.
--- Husk gudstjeneste 1.søndag/ måned
- Bruk kirka di.
--- Menighetsråd siste onsdag i hver
måned kl.18.00

Skjærtorsdagsgudstjeneste
m/kveldsmat i Otterøy kirke
Vi ønsker velkommen til gudstjeneste skjærtorsdag kl.18.00. Menighetsrådet serverer
kveldsmat i etterkant av gudstjenesten.

Formiddagstreff
i Klinga menighet
Du er velkommen til formiddagstreff i
Klinga menighet. Treffene foregår rundt
omkring i menigheten. Spillum klubbhus,
Klinga kirkestue, hos Randi Romstad i
Bangdalen og på Bangsund Bedehus. Av
faste ting er det utlodning, andakt, mye
musikk og sang. Så er det kaffe med noe
attåt. Treffene starter kl. 11.00 og varer til
13.00, så det blir god tid til sosialt felles-

Ettermiddagstreff
Det blir ettermiddagstreff på Otterøy bo- og
servicesenter 30. april og 11.juni.
Alle dager kl. 17.00
Otterøy Menighetsråd

skap. Kanskje treffer du sognepresten på
en litt annen måte enn å se henne oppe
ved alteret. Organisten er flink til å trylle
fram musikk og kanskje er diakonen der.
Han er også tilsnakkendes som vanlig.
Det er helt sikkert noen der til å servere
mat, enten fra Saniteten, privatpersoner,
eller fra diakoniutvalget. Se etter annonse
i avisa når formiddagstreffene er.
Klinga diakoniutvalg

--- Årsmøte 26.mars kl. 19.00

Basar i Klinga
Den tradisjonelle menighetsbasaren i
Klinga finner sted i Kirkestua lørdag 19.
april kl.13 – 17. Ca kl 16 er det andakt,
sang m.m. Før denne dagen, får husstandene i menigheten besøk på døra av
loddselgere. Ta vel imot dem!
Vi tar med glede imot gevinster til basaren. Disse kan leveres på Kirkekontoret
eller til en i menighetsrådet. Basaren er en
viktig inntektskilde for Klinga menighet. I
tillegg er sjølve basardagen i Kirkestua
veldig trivelig! Velkommen!
For Klinga menighetsråd,
Hilde Lundquist
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Konfirmanter 2008

Dun kirke Kristi
himmelfartsdag 1. mai
Silje Emilie Frendalsvik
Lars Eivind Jønvik
Sverre Moan
Karoline Nordhus
Monica Devik Rian
Ole Magnus Sandberg
Silje Merethe Faksdal
Sandvik
Eivind Johan Skreddernes
Veronika Skreddernes
Rune Frendaslvik Strøm

Petter Vedvik Fjerdingen
Malin Stokmo Hansen
Pia Hanslien
Lorents Haugum
Sissel Hodø
Kristine Fjær Jakobsen
Mads Erik Jakobsen
Caroline Jekthammer Larsen
Morten Løvmo
Renate Sævik Martinsen
Svenn Aksel Modell
Tom Ørjan Olsen
Fredrik Bjerkan Pettersen
Joakim Kolberg Pettersen
Salen kapell søndag 4. mai Ida Marie Kveli Selvik
Eirik Kongsmo Ingebrigtsen Kristian Storøy
Lisa Marie Kjølstad Kvernvik Sara Sabita Lakmali
Strømhylden
Vemundvik kirke
Silje Wågan Sævik
søndag 4. mai
Maria Tisløv
Trine Katinka Strømmen
Silje Cathrine Opdal Weiseth
Fornes
Anniken Madeleine Johnsen
Otterøy kirke
Steinar Hamremoen
1. pinsedag 11. mai
Martinsen
Kristian Berg Aglen
Kine Bråteng Strand
Wanda Breistrand
Lars Andreas Sætran
Emma-Lise Edvardsen
Vegard Ugseth
Daniel Fossland
Marius Evensen Wågan
Jannike Gartland
Astrid Marie Holm
Klinga kirke søndag 4. mai Martin Vadseth Høyby
Anniken Kolberg Andsjøen
Veronica Johansen
Ola Marius Aune
Thea Strøm Kjærstad
Knut Eirik Barlien Berg
Daniel Christiansen Nyheim
Guro Holmen Berre
Sandra Mathea Oldervik
Stine Marie Finseth Ekker
Fredrik Engesvik
Namsos kirke
Jon Anders Fjeldseth
1. pinsedag 11. mai
Kine Therese Gangstad
Tor Erik Andersen
Fjellet
Caroline Bergum

Sunniva Bergum
Kim-Roger Bjerkås
Christian Breivik
Håkon Hundseth Dahl
Kristina Olsen Einseth
Frida Ytterdahl Evensen
Bendik Falch
Katrine Haug Flakk
Tonje Moe Fornes
Annika Gjengstø Forreløkken
Martin Mardal Fossland
Nina Merete Sandnes
Fuglstad
Bendik Faanes
Karl Petter Hanssen
Jenny Ann Irene Haukø
Emil Heia
Ingrid Emilie Gravvold
Helmersen
Svanhild Buvarp Hjartøy
Mari Furseth Hågensen
Kathrine Jensen
Frida Johnsen
Amalie Moen Juul
June Mari Kjelbotn
Anna Finnanger Lande
Petter Melbye Lilleby
Oda Eid Lundstadsveen
Silje Husvik Lysberg
Therese Waagan Midtsian
Ann-Mari Mjønes
Anette Moe
Marianne Moen
Lars Haugenes Molden
Marthe Aasbø Møllevik
Mathilde Nilsen
Vidar Johansen Nordskag
Silje Olsen Nufsfjord
Lise Ofstad
Jonatan Tangen Olsen

Eldres dag i Klinga menighet
Påskemåltid
for hele familien
Opplev fortellinga
om Jesu siste måltid rundt et langbord
med lammesteik På Dun bedehus
Skjærtorsdag 20. mars kl. 19.30
Pris: 100,- pr pers. 50,- for barn
Påmelding til Frederick Mausner
Tlf. 958 29 658 innen 17. mars
Arr.: Fosnes menighet

Den 7. mai er det eldres dag i Klinga menighet. Vi skal ha en kort gudstjeneste oppe i
kirken. Husk vi nå har fått heis i kirken.
Ingen grunn til ikke å komme om du sitter i
rullestol eller er dårlig til bens. Hilde prest
og Jon Ingvar diakon blir med. Organisten
trakterer orglet.

Klinga menighetsråd
har møter torsdag 13.mars, mandag
28.april og onsdag 28.mai.

Rikke Ovesen
Kine Aune Pedersen
Tomas Pettersen
Trude Haagensen Ramstad
Olaf Edvard Rønning
Magnus Husvik Rønning
Mari Husvik Rønning
Frida Busse Raaum
Maria Renee Nynes Sandvær
Sigurd Skaret
Erik Skorstad
Petter Lysberg Solum
Terje Solum
Tone Thorsen
Lise Knobloch Tobiassen
Ingrid Skjelsvik Tveter
Martin Gunnar Volden
Ragnar Gladsø Wibe

Namsos kirke
2. pinsedag 12. mai
Martine Johannessen Flakk
Camilla Dille Hansen
Martin Haukø Hennissen
Hanne Margrethe Hildrum
Tomas Homstad
Mats Gøran Høgenhaug
Amanda Flornes Kamara
Trine Aasnes Lona
Ingrid Cicilie Lænd
Anna Holstad Nordmelan
Joakim Andreas Olsen
Axel Opdal
Tove-Mari Wester Ottesen
Henriette Bertnum Svenøy
Even Kvalstad Urstad
Jeanette Skjelbred Viken
Julie Berre Vinje
Morten Aakvik

Etter gudstjenesten blir det servert kaffe
med noe attåt nede i kirkestua. Det sørger
diakoniutvalgets medlemmer for. Du er velkommen. Er det umulig å komme seg i vei
grunnet at du ikke har noen å sitte på med,
da ringer du kirkekontoret. Det finnes råd
for transport.
Klinga diakoniutvalg
Ikke vær redd for å ta kontakt, enten det
er ros eller ris eller innspill av ulik art du
har å komme med!
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Nytt kurs for båtførerprøven
starter tirsdag 25/3-08.
for nærmere informasjon:
i samarbeid med Olav Duun videregående skole

Lyst til å annonsere i
Menighetsbladet?
Kontakt kirkekontoret

Støtt våre annonsører!
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Støtt våre annonsører - De støtter oss
Havnegata 23
NAMSOS

Trivsel med brukt!

www.fk.no FK Namsos Tlf. 74 21 26 11
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Volleyballtreff
i Namsoshallen
Tradisjonen tro var det volleyballtreff i Namsoshallen første
lørdagen i februar.
300 konfirmanter fra hele Namdalen
hadde tatt turen til Namsos, noen for å
vise ypperlige volleyballferdigheter, andre
for å dominere på tribunen og atter andre
for å utmerke seg med kostymer og originale kamprop.
Det hele startet med en minikonsert med
Lightning Tensing fra Hoeggen menighet i
Trondheim. Kanskje var det noen som fikk
lyst til å starte tensing etterpå?
Så tok volleyballen over, innledende seriespill i nesten fire timer, før Namdalseid
kunne utropes som vinner etter å ha slått
Overhalla i finalen. Da var hele 55 kamper
spilt. Et av Namsoslagene fikk premie for
største tap, mens Otterøya fikk uflaksprisen.
Vi tok en runde i hallen og hørte hvordan
det sto til med konfirmantene:
Tekst: Gunn Ågot Leite
Foto: Knut Osnes

Magnus Husvik Rønning
Namsos menighet
Lagets navn: Ullsokk.
Jeg synes det er et artig arrangement. Det er
annerledes enn de andre konfirmantsamlingene, så dette bør de fortsette med.
Magnus forteller at de har spilt én uavgjort
kamp hittil.
Kine Aune Pedersen
Namsos menighet
Lagets navn: Ullsokk
Om lagets navn sier Kine at de vil holde seg
varme på beina. Jeg synes også det er et
veldig artig arrangement, vi treffer mange
andre, sier Kine og bekrefter at hun har sagt
hei til mange nye.
Ullsokk-laget er mer opptatt av det sportslige enn kostymer og heiarop.
Rune Frendalsvik Strøm
Fosnes menighet
Lagets navn: De 12 disiplene.
Vi er nok mer slaver enn disipler…., sier
Rune og ser litt ertende på meg, konfirmantlæreren deres.
Vi har spilt mot Høylandet, og det gikk ikke
så dårlig, vi tapte ikke så stort
Sandra Mathea Oldervik
Otterøy menighet
Vi treffer Sandra på sidelinja mens Otterøya
spiller, og hun forteller at hun er med som
heiagjeng og moralsk støtte. Dessuten tar
hun seg av kontakten med media for laget
sitt. ”Jeg tror vi vinner denne kampen, men
vi tapte den forrige.”
Kristine Fjær Jakobsen
Klinga menighet
Lagets navn: Bangsunds stjerner.
”Det var Hilde prest som fant på navnet
vårt, for vi er stjernene hennes.” Kristine
synes det er artig på volleyballtreffet og helt
greit å bruke en lørdag på dette.

Malin Hansen
Klinga menighet
Lagets navn: Bangsunds stjerner.
”Vi har vunnet mot Powerpuff og tapt mot
Spetakkel,” sier Malin og avslører konfirmantenes fantasi når det gjelder å finne
navn på laget sitt. Målet for Bangsunds
stjerner er å gå videre til sluttspillet.
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Otterøy kirke - 150 år
Otterøy kirke ble bygget på Vik på Otterøya i 1858, og menigheten feirer derfor 150-årsjubileum for kirka si i år.
Otterøyingen har et forhold til kirka si
Selv om 150 år for ei kirke kanskje ikke er så mye, vil det for de
med røtter på stedet alltid være noe spesielt når en vet at flere
generasjoner har hatt tilhørighet til dette konkrete kirkebygget. I
denne kirka vet de at her har også forfedrene sittet, feiret gudstjeneste og markert de store dagene i livet. I dette kirkerommet vet
de at tårer har rent i glede over et nyfødt barn som ble båret til dåp
eller over to som feiret bryllup, men også i sorg over en som var
død. Fra denne kirka er mange av forfedrene fulgt til graven, og
på gravsteinene rundt på kirkegården finner de igjen navnene
deres. Derfor vil de fleste på Otterøya, kanskje uavhengig av
forhold til den kristne tro, ha et forhold til Otterøy kirke. Det er
derfor gode grunner til å feire 150-årsjubileet, og å markere at
otterøyingen har et forhold til kirka si og setter pris på den.
Stavkirke fra middelalderen
Vi vet ikke når den første kirka på Vik ble bygget, men vi vet at ei
middelaldersk stavkirke ble revet i forkant av at ny ble bygget i
1674. Den gamle var i så dårlig forfatning at presten mente det var
uforsvarlig å oppholde seg i den når det blåste. Dette kan ha vært
den første kirken på Vik, men vi vet det ikke sikkert. Det vi imidlertid vet, er at denne kirken stod til den nåværende ble bygget i 1858.
Vi kjenner navnet på i alt 38 sogneprester og 9 kapellaner som har
vært på Otterøya – kapellanene i den tida hovedkirka var på Jøa.
Christopher von Aphelen var sogneprest fra 1616 – 1643, og av
han henger det i kirka på Vik et gammelt presteportrett. Litt
morsomt er det at enken etter von Aphelen ble gift med ettermannen i embedet, noe som ikke var helt uvanlig på den tida hvis
ettermannen var ungkar.
Stor kirkesøkning i 1880-årene
Grunnen til at det ble bygget ny kirke på Vik i 1858 vet man ikke
helt sikkert, men man antar at det var en blanding av at kirken var

i dårlig forfatning samt
det forhold
at Vik kirke
nå
hadde
blitt hovedkirke.
Året etter ble det også satt opp ei kirkestue, primært til bruk for
langveisfarende som hadde behov for et sted å skifte klær og spise
når de skulle til gudstjeneste.
I 1880-årene var kirkesøkningen så stor at det ble diskutert å
bygge på kirka, noe som imidlertid ikke ble gjort. I 1950-årene
gjennomgikk kirka en betydelig restaurering innvendig, og i 1953
fikk kirken elektrisk lys. I 1957 ble de gamle kirkebenkene byttet
ut med nye, men i dag er disse erstattet av stoler.
Krusifiks fra 1220
Av klenodier i kirken, må utvilsomt krusifikset som henger over
altertavlen nevnes. Det er datert til rundt 1220, men ingen vet hvor
lenge det har tilhørt Otterøy kirke. I tillegg har kirken mye annet
utstyr som på forskjellige måter er kommet kirken i eie gjennom
årene.
Otterøy kirke, 150 år – ei kirke otterøyingene er glad i og har grunn
til å være stolte av. Ei kirke det er verd å lage et jubileum for.

Fakta er hentet fra innhentede opplysninger til
jubileumsskriftet – foretatt av Jarle B. Skomsvoll
Tekst: Randi Torset
Foto: Kristian Torset

Fem bispekandidater
i Nidaros
Nidaros bispedømmeråd nominerte onsdag 9.
januar fem kandidater til embetet som ny biskop i
Nidaros etter Finn Wagle som går av med pensjon
1. juli 2008.
De nominerte er:
Prost Kirsten Elisabeth Almås (48) Melhus,
prost Per Halstein Nielsen (58) Lillehammer,
prost Ingrid Vad Nilsen (50) Kongsvinger,
prost Tor Singsaas (59) Trondheim og
generalsekretær Olav Fykse Tveit (47) Oslo.
Bispedømmerådet har med dette nominert like mange som det var

anledning til, nemlig fem kandidater. Fire av de nominerte er i dag
proster, hvorav to i Nidaros og to i Hamar bispedømme. Den
femte som er nominert er generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

kirken.no/nidaros
Foto: Gorm Kallestad/Scanpix
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Kjære gamle
venner i Namsos!
Undertegnede fikk
for en tid siden en
forespørsel om å
skrive en hilsen til
Menighetsbladet,
og det gjør jeg
med glede!
Det er over 30 år siden Liv
og jeg ankom som nye
prestefolk og bosatte oss i
Lønsetveien på Spillum.
Det ble 5 ½ begivenhetsrike år, fra 1975 til 1980,
hvor jeg som nyutdannet
prest fikk prøve ut det jeg
hadde lært på MF, og ble
kjent med mange hyggelige mennesker, både unge
og gamle, i både glede og
sorg. Liv jobbet på Namdal Gymnas, og våre 3 barn ble født på Namdal
Sykehus. Særlig nr. 2, Knut Helge, talte perfekt Namdalsmål da vi forlot
Trøndelag og vendte nesa mot Israel og Haifa, der vi oppholdt oss i 12 år.
I jula var forresten hele familien tilbake i Israel og feiret høytiden der hos
den samme Knut Helge og kona hans, Hege. De er også blitt engasjert av
Israelsmisjonen, og Knut Helge er nå leder for Caspari Center i
Jerusalem.
Da vi forlot Namsos var vi 5 personer i familien. Nå er vi 10 stykker, med
svigerbarn og barnebarn. Liv og jeg er bosatt i Kristiansand, og jeg har
vært sokneprest i Søgne menighet siden vi kom tilbake fra Israel for 15 år
siden.
Vi har mange gode minner fra tida i Namsos, og hilser dere med ordene
fra Salme 37,5: ”

”Legg din vei i Herrens hånd og stol på ham,
så griper Herren inn.”

Helge Høyland

Fosnes Kirkekontor
Tirs.- ons. og fre. kl.09.00 - 15.30
93 46 59 01
e-post: gunn-aagot.leite@kirken.namdal.no
Boligtelefoner:
Sokneprest Dag Leirvik
Kateket Gunn Ågot Leite
Dun:
Kirketj./graver Fr. Mausner

93 46 71 36
93 46 59 01
93 46 59 17

Salen kapell:
Kirketj./graver Arve Thorsen

93 46 59 03

Menighetsrådene:
Daglig leder Gunn Ågot Leite

93 46 59 01

Fosnes menighets hjemmeside:
http://www.fosnes.net

Namsos Kirkekontor
Tir.- fre. kl. 09.00 - 15.00.
74 21 64 40
telefax 74 21 64 41
e-post: mai-britt.skaret@kirken.namdal.no
Kirkevergen: Helge Lauvsnes 93 46
Ass. kirkeverge: Mai-Britt Skaret 93 46
Prost i Namdal prosti: Inge Torset 91 86
Gravarkiv: Solvor Ytterdal
93 46
Diakonen: Jon Ingvar Østnes 93 46
- telefontid tirs. 12.30-15.00
Klinga:
Sokneprest Hilde Lundquist
93 46
Kantor Elina Karpinska
93 46
Klinga kirke
93 46

81 71
85 62
89 26

Namsos:
Sokneprest Kjell Gundersen
Kirketjener Jan Ytterdahl
Kantor Tor Moe
Namsos kirke

93
93
93
93

46
46
46
46

81
79
85
89

78
46
49
19

Vemundvik:
Prestevikar Birgith B. Østnes
Kirketj. Karianne Torset
Kantor Elina Karpinska
Vemundvik kirke

93
99
93
93

46
50
46
46

80
20
85
89

47
94
62
47

Otterøy:
Sokneprest Dag Leirvik
Kirketj. Kristian Torset
Otterøy kirke

93 46 71 36
91 75 74 93
93 46 89 57

Menighetsrådene:
Namsos: Leder Bjørg Andreassen
Klinga: Leder Anita Aandahl
Vemundvik: Leder H. C. Hagen
Otterøy: Leder Karin Bergstrøm

74
97
74
74

27
57
27
28

86
85
05
78
82

63
34
16
48

69
31
48
09
90

57
78
74
37

e-post til menighetsrådene:
mai-britt.skaret@kirken.namdal.no
Deadline neste nummer: 16. mai 2008
Stoff til neste nummer sendes:
Kirkekontoret,
Finn Christiansens v. 8,
7800 Namsos.
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