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Bispesetet i Nidaros virker fortsatt tomt. Finn Wagle etterlot seg et stort tomrom da
han gikk av som biskop nå i mai. Da hadde han vært biskop i Nidaros bispedømMinnefond . . . . . . Side 11 me helt siden 1991. I løpet av disse 17 årene har han møtt svært mange av innbygArve Thorsen legger
gerne i bispedømmet. Mange av oss som har møtt han husker dette godt. Han har
spaden fra seg . . Side 14 virkelig gjort inntrykk på oss.
Ungdomskonsert
i Otterøy kirke . . . Side 15
Kunstutstilling
i Galleri Elsa

- Det er ikke enkelt å tenke på at Finn Wagle forlater bispestolen; sier Prost Inge Torset
i intervjuet på side 2. Han har hatt Wagle som lærer og seinere som sjef i mange år.

. . . . Side 16

Gospelkonsert under Namsosmartnan i år også
Torsdag 14.08.08 kl. 20.00 gjentas suksessen og det arrangeres gospelkonsert i Namsos kirke med Statland gospelkor og med
Thomas Brøndbo som gjesteartist. Nytt i år er gospelkoret Salt fra Overhalla.
Mer info på side 8
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Biskopens disippel
- Det skjedde for 28 år siden ved Menighetsfakultet. Vi gledet oss til hver eneste time med Finn Wagle, den
spennende og entusiastiske læreren i praktisk pedagogisk undervisning. Møte med den unge lovende læreren har vært til stor glede og nytte for meg i mitt virke, forteller prost Inge Torset. Nå har biskop Finn Wagle
nådd aldersgrensen og sluttet som biskop i Nidaros.
- Finn er sjefen min, men han har vært så uendelige mye mer enn
det, sier prost Inge og innrømmer at det ikke er enkelt å tenke på
at Finn Wagle skal forlate bispestolen i Nidaros.
Inge er fra Meløy på Nord-Helgeland og Finn Wagle trådde sine
barnesko i Oslo, men forskjellig bakgrunn og dialekt var ikke til
hinder for vennskap, og forståelse av felles oppgaver, og mål og
mening med livet. Inge kom nær biskopen i de to årene han var
res. kap. i Vår Frue kirke i Trondheim og de sju årene han var
prest på Røros.
Finn Wagle var godt rustet til bli biskop i Nidaros i 1991, selv
om det var en stor utfordring å overta etter en så folkekjær og
profilert personlighet som Kristen Kyrre Bremer. Wagle hadde
vært domprost i Trondheim i to år da han ble utnevnt som biskop
og virket i Institutt for Kristen oppseding (IKO), og han hadde
vært sogneprest i Sørreisa i Troms.
- Finn har som biskop godt fotfeste i det å være prest. Han har
hele tiden vist oss innblikk i prestegjerningen og det daglige liv
i menighetene. Han har brukt sine kunnskaper med sterk innlevelse, og han har vist oss sine enestående evner til formidling og
kontakt med medmennesker. Finn har som biskop brukt sine
usedvanlige gode evner til å inspirere og motivere alle i sine
omgivelser med sin smittende entusiasme. Han er aldri redd for
å tenke store tanker og liker utfordringer. Hvis noe virket vanskelig og nesten umulig å få til, ville han straks ta fatt på oppgavene. Han fikk folk til å rette seg opp i ryggen, føle seg betydningsfulle og viktige, og klare for å ta fatt på nye oppgaver.
Olavsarven
- Har Nidaros bispeembede en spesiell status innen kirken her i
landet?
- Biskopen i Nidaros har fokus på menge arenaer både nasjonalt
og internasjonalt. Husk at Nidaros er et av tre hovedpilgrimsmål
i kristenheten. Nidaros-biskopen er forvalter av Olavsarven og
det handler om mye mer en Stiklestad og Olavsdagene.
Olavsarven er en 2000-årig fin tradisjon som Finn, som biskop,
har løftet opp og gitt nytt liv. Finn har vært med på å gi oss fotfeste i tradisjonen. På en uredd måte han han vært med på å
utfordre vår samtid. Kjernen i denne arven er at det finnes noe
som er større enn ditt liv. Med sitt liv, sitt nederlag var Olav den
Hellige et bilde av Jesus.
- Biskopen har vist stort samfunnsengasjement?
- Finn har som biskop også vist oss veg ved sitt økologiske engasjement. Vi er innfelt i hverandres liv. Det finnes en jordklode,
det som skjer i Norge, skjer ikke bare i Norge.
Han er en folkelig mann. Finn viste oss at han var glad over å
kunne reise på visitaser, ikke for å vise seg fram som et glansbilde, men for å treffe folk. Finn har en beundringsverdig evne til å
være tilstede. Der han var i øyeblikket, var det sted han helst

ville være. Det har vært en opplevelse å være sammen med biskopen når han møtte ordførere, folk fra helsevesenet og skolefolk. Selv om han kunne utstråle en naturlig autoritet, viste han
hvordan man kunne løfte blikket for å samarbeide og inspirere
hverandre til å ha vilje til å stå sammen for å løse oppgaver.
Biskop Finn Wagle har hatt åpne linjer til alle 12 prostier i
Nidaros bispedømme. Biskopen er for prester, proster og alle
menighetene mye mer enn en person. Biskopen betjener en institusjon med en stor administrasjon.- Men likevel er det biskopen
som er sjefen. Det har hele tiden vært like spennende og motiverende, som den første timen på Menighetsfakultet for 28 år
siden, smiler Inge Torset.
Tekst: Morten Nordmeland
Foto: Kristian Torset
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Kr. Himmelfartsdag
og 1. mai i Botnan
Med lysegrønne ”museører” på Bjørka og hvitveis i
veikanten, ble vi virkelig satt i vårstemning på vei til
gudstjeneste i Botnan Kr. Himmelfartsdag.
Vårfornemmelsen fortsatte sannelig også da 55
små og store stemte i ”No livnar det i lundar”. Som
Hilde prest sa: ” Vi er bare nødt til å synge denne
salmen i dag”.
Vi feiret Kr. Himmelfartsdag. Hilde leste en vakker novelle av
Eivind Skeie ”Jesu tronstigning” – som ga oss et glimt av himmelen. Vi fikk en opplevelse av den gleden englene ga uttrykk
for da Jesus kom tilbake og hadde utført sitt frelsesverk på jorden. Måtte menneskene bare fatte at Guds Enbårne Sønn er
deres Frelser og venn, og at han aldri glemmer sine brødre og
søstre på jorden. Ja, hvorfor er det så mange som vender ryggen
til dette fantastiske budskapet?
”Du kjære Herre Kriste du sol med klarest sinn
La hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn”.

To ganger i året feires gudstjeneste i Botnan. Kr. Himmelfartsdag
og 2. søndag i advent. Da møter det mange opp, ikke bare fra
Botnan, men også fra Namsos og Vemundvik.

Vi var kommet til mai måned, en tid full av forventning og håp.
Sinnet var fylt med sang og under kaffen ljomet det til akkompangement av Elina Karpinska: ”Kom mai du skjønne milde”,
”Alle fugler” og ”Millom bakkar og berg”
Menighetsrådsleder Hans Chr. Hagen fortalte om to slitere som
fortjente å bli hedret på denne spesielle dagen.
Postombæring i Botnan i gamle dager
I 1910 startet Edvind Sauvik postombæring i Nordsunda og
Botnan. Han gikk fra Sauvika til Alhusstrand kl. 6 om morgenen for å hente postsekken. Så gikk han tilbake og satte seg i
færingen og rodde til Oldervika. Der leverte han posten til
Ånenget, Andvika, Ytterenget og Bausneset . Deretter gikk
turen til Blikenget, Haltneset og Jæktvika, så over sundet til Foss
og videre landveien til Leirvika, Bergum og Fossvika. På
Fossvika leverte han posten til Avløften, Duna og Vetterhus. Så
gikk turen tilbake, og levering av eventuell returpost til
Alhusstrand. Edvind hadde 8 kr. pr. tur og fikk ikke lønnspålegg
selv om han hadde jobben i 20 år. ”Posten skal fram” i uvær,
bitende sno, snødrev og motstrøm. En gang ble han stoppet av
uvær. Da fikk han ligge over hos Johan Bruun på Foss.
En tid under krigen hadde Toralf Johnsen postruten. Særlig vinterstid ble det strabasiøse turer og Arnold Haltneset sa til han en
gang: ”Det må være en lettere måte å ta livet sitt på enn å ro seg
i hjel.” Innom Haltneset fikk Toralf en dag en kraftig rokksalving slik at båten tok inn vann, men postsekken ble likevel reddet..
I dag er Nordsunda fraflyttet og etter at veien til Botnan ble
åpnet den 17.desember 1980, kan postmannen sitte i en varm bil
når posten kjøres ut.
Tekst og foto: Bjørg Skomsvoll

Karin Bruun spilte preludium og postludium
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Det er egentlig litt fint
å snakke om Gud,
trua si og slike ting

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.
Anne Mette Leite
14 år, bor på Jøa
Er hjelpeleder på lørdagstreff for barn fra 4 år
t.o.m. 3. klasse
Maren Mausner
Snart 14 år, bor på Jøa
Er også hjelpeleder på
lørdagstreffet

Det er styremøte i ungdomsklubben på Jøa på ettermiddagen andre pinsedag.
Avslutningsturen før sommeren skal planlegges.
I forlengelse av dette blir vi sittende for å ta en prat med Maren Mausner og
Anne Mette Leite, to åttendeklassejenter med flere års fartstid i barne- og
ungdomsarbeidet i menigheta.
Det er to aktive tenåringsjenter vi forholder oss
til, her fylles fritida med korps, band og gospelkor, friidrett og handball. Dessuten er de henholdsvis kasserer og leder i ungdomsklubbens
styre, og de er fast med som hjelpeledere på lørdagstreffene. Disse treffene går annenhver uke,
og er for barn fra fire år til og med 3. klasse. Her
har de også med Elise Jensen, ei venninne fra
klassen. Jentene bidrar musikalsk og de leder
ulike deler av treffet. På et treff fortalte de historia om lille Sakkeus med dokketeater. Det slo
godt an.

- Hvorfor sa dere ja til å bli med som hjelpeledere på lørdagstreffene?
- Det er artig å være sammen med barna og bli
bedre kjent med dem. Dessuten lærer vi noe sjøl
også. Vi hører bibelhistorier og lærer om Gud
og Jesus på en enklere måte. Det er interessant
å høre hvordan barna tenker om Gud.
Jentene er ganske samstemte, og utfyller hverandre når de svarer.
Jeg spør om det er skummelt å skulle bli intervjuet om trua si, men jeg er knapt ferdig med å
formulere spørsmålet før svaret kommer kontant
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”Nei”, og det tilføyes at det egentlig er litt fint å
snakke om slike ting.
- Hva er det viktigste i trua deres?
Maren svarer først.
- Trua gjør det enklere å tenke på døden. Jeg vet
at det er noe mer. Det er fint å tenke på
Paradiset, himmelen. Hvis jeg mister besteforeldrene mine eller andre, så er det trist at de blir
borte, men godt å tenke på at de er i himmelen
– så er de ikke helt borte likevel.
- Og vi skal se dem igjen, tilføyer Anne Mette
før Maren fortsetter:
- Sjøl om andre ikke tror på et liv etter døden, så
vet jeg at det er noe mer. Det er ikke sånn at jeg
går og grubler mye på dette, men dette er viktig
for meg ja.
Så funderer fjortenåringene litt høyt om hvorvidt de døde kan følge med på livet til oss som
fortsatt lever.
- Da jeg var lita tenkte jeg at den skya der er
morfar, men nå vet jeg at skyene regner ned, sier
Anne Mette.
- Jeg synes det er godt at vi aldri er alene, det er
noen som passer på oss hele tida. Om jeg er
glad eller lei meg har jeg alltid en å prate med,
sier Anne Mette og vedgår at hun snakker med
Gud hver dag.
- Hos ham slipper jeg å ha timeavtale. Det er
ingen sekretær som svarer at han er i møte og
ber meg ringe igjen seinere.
Venninnene snakker litt om det å ha ei tru, at sjøl
om de ikke alltid tenker så mye på det, så er det
både fint og viktig.
- Det er betryggende. Det er godt at det er noe
som er større enn menneskene, sier Anne Mette.
- Ja, det var litt rart hvis kong Harald skulle
være gud for eksempel. Han vil jo dø en gang,
og så skulle vi liksom finne en ny en. Nei, det er
bra vi har en som er evig, en som alltid er der,
fortsetter Maren.
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Jeg spør om de har noen favoritter blant
Bibelhistoriene, og Maren forteller at hun er veldig glad i juleevangeliet, det at en stor betydningsfull person som Jesus kunne bli født i en
stall er flott. Hvis alle hadde vært som ham, ville
verden vært annerledes. Hvis rike folk som aldri
får nok, heller hadde gitt bort noe, kunne alle
fått mat, hus, medisin og reint vatn.
- Å, æ bi så oppgitt over folkan i Burma. At styresmaktan ikke sa fra te folket enda dem vesst at
syklon’ villa kom, og når den ha kommi, så slæppe dem itj inn hjelpa.
Maren hever stemmen i frustrasjon over maktutøverne, før samfunnsengasjementet svinger
heimover og de vurderer operaen mot bru til Jøa
og sukker over norsk veistandard.
- Det er mer miljøvennlig med bru enn ferje
appellerer Anne Mette.
Mon tro om de har gjort seg noen tanker om
framtida og hva de skal bli når de blir store?
Anne Mette tenker litt på legeyrket. Maren vurderer barnesykepleier.
- Det må være fint å vite at en har gjort en forskjell; reddet et liv, vært der for noen. Det gir
mening til livet konkluderer Anne Mette.
Jeg lurer på om de to kommende konfirmantene
har noen ufordringer til kirka. Her er de helt
enige om at kirka må prioritere barn og ungdom.
Det er de som skal føre tradisjonen videre, hvis
ikke de unge liker å gå i kirka, vil det snart ikke
være noen der. De ønsker litt andre sanger og
flere instrument.
- Vi kan godt ha band på flere gudstjenester, sier
de, og er mer enn villige til å bidra med det.
Jeg takker for praten og kjenner på glede over
ungdommelig engasjement og innsatsvilje.
Tekst og foto:
Gunn Ågot Leite

Enok fortalte om sitt hjemland
Nicaragua

VEMUNDVIKKONFIRMANTER
BLE
CHANGEMAKERE
Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, "Changemaker",
er aktiv i fasteaksjonen.
Medlemmene er hovedorganisasjonens forlengede arm
som reiser rundt i landet og
forteller årets konfirmanter om
fasteaksjonens tema.
For første gang fikk konfirmantene i Klinga, Namsos og
Vemundvik besøk av Changemakere.
Johannes fra Norge og Enok
fra Nicaragua kom til våre
menigheter. Enok var Kirkens
Nødhjelps gjest under fasteaksjonen, og Johannes var "på
jobb".
Et år på Rønningen folkehøgskole inneholder også tre
måneder ute i et av Kirkens
Nødhjelps samarbeidsland.
Johannes var i Kenya og fikk
erfare nødhjelp på nært hold.
Det setter spor.
Levende, på ungdommers vis,
beskrev de forhold som fanget
oppmerksomheten til konfirmantene og foreldrene som
var til stede.
Så interessant var det at Britt
Sætran og Hans Christian
Hagen fra menighetsrådet
spontant ga konfirmantene ett
års
medlemsskap
som
Changemakere i gave!
La oss håpe at organisasjonens motto, "Klart vi kan forandre verden!", også får betydning for konfirmantene i
Vemundvik etter dette året!
Tekst og foto: Grethe
Grindberg
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Midtre Namdal kirkelig fellesråd
har fått hjemmeside
Endelig; Hjemmesida til Midtre Namdal kirkelig fellesråd er nå ”oppe og går”.
Vi mener nå å ha fått en hjemmeside som er informativ i mange
sammenhenger i forhold til vårt arbeidsfelt. Klikk deg inn på;
www.kirken.namdal.no så vil du finne gudstjenestelister, telefonnummer, epost-adresser, samt informasjon om dåp og gravferd.
For øvrig finnes det info om utleie av kirkebygg, stell av gravsteder, festeavgift for graver og litt opplysninger om kirkene. Etter
hvert vil hjemmesida bli komplettert med mer opplysninger fra
den enkelte menighet.
Søk etter tidligere gravlagte
Det er også mulig å søke etter gravlagte via hjemmesida, ved at en
klikker inn på Kirkegårder og videre på tidligere gravlagte. Her vil
en da kunne finne fødselsdato, dødsdato og gravleggingsdato, samt
hvor vedkommende er gravlagt.
Innmelding av dåp
Når det gjelder innmelding av dåp kan dette nå skje elektronisk
via vår hjemmeside. Klikk deg inn på Dåp, fyll inn opplysninger
i skjemaet nederst på siden og klikk Send.
www.kirken.namdal.no
Tekst: Helge Lauvsnes

Afrikansk menighet i
Namsos kirke
Tenk å oppleve afrikanske innvandrere på kne i
bønn for folket i Namsos slik at de må finne tilbake til kirka si igjen. .
Sangen som strømmet ut fra Menighetssalen hadde lite til felles
med trauste salmer av Landstad og Dass. Dette var en annen sang
som brakte meg tilbake til gudstjenester i Kenya og Tanzania.
Livlig sang og faste rytmer der det etter hvert kjentes i både hoftemuskler og håndflater.
I desember 2007 var en del afrikanske innvandrere samlet og
Namsos International Church ble dannet. Bakgrunnen var et
ønske hos flere å finne et sted der en kunne komme sammen til
bønn og dele Guds ord. Medlemmene kommer i hovedsak fra den
delen av Afrika som ligger sør for Sahel. Fra Liberia i vest til
Uganda i øst. Samtidig har en lokale norske medlemmer også. Til
sammen bruker de å være omkring tjue som møtes til gudstjeneste. Mange har pinsevenn bakgrunn i fra hjemlandet. Lederne deres
er Aiah Rufus Pessimagoi, Stephan Kaumba og Theo Ilunga., de
to siste er også menighetens pastorer.

Prekenen denne søndagen ble holdt på engelsk av Pastor S.
Kaumba over temaet ”hold ditt hus i orden”. Hans bror, Ernest
Kaumba, oversatte så til fransk.
De møtes i Menighetssalen omtrent en gang i måneden – og det er
altfor sjelden som de sier. De skulle gjerne møtes hver søndag. Da
hadde folk kommet inn i vanen igjen med å gå til gudstjeneste
hver søndag.
Tekst og foto: Knut Osnes
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”…og lever uten frykt
i nådens sommer.”
Galilea. Men likevel nær.
Hos oss og sammen med oss. For hver den som vil.
For hver den som tror.
Jesu nærvær.
Pinsa gir oss løfte om Guds ånd.
Guds ånd, som skaper liv og tro. Som gir oss mot
og krefter. Som lar oss se muligheter. Guds ånd,
som hjelper meg til å våge å være den jeg er. Og
Denne salmen av den danske dikteren Holger Lissner også til å ønske å være noe(n) for andre.
(Salmer 1997 nr.27) har jeg blitt veldig glad i i vår.
Vi har brukt den i gudstjenester og andre samlinger Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.
jeg har hatt ansvar for både i påske- og pinsetida.
Det er, synes jeg, en glad salme. En salme for den Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer,
lyse årstida, full av håp og tro. Full av forventning vil gi oss liv, slik han har sagt!
og trøst. En salme som lar en ane at det finnes Så vi går ut
i tro til Gud
muligheter, også nye muligheter.
og lever uten frykt i nådens sommer
Lås porter opp når kveldene blir sene,
septembermilde kjærlighet.
God sommer!
Ja, syng om Gud for dem som er alene,
og dem som kjenner bitterhet,
Hilde Lundquist
så triste ler
og blinde ser
at livet stadig vekk er verd å leve.
Gå gjennom byens lange, rette gater,
du sommerlyse Helligånd.
Stryk ømt henover slitte, grå fasader,
og rør de trette smilebånd,
så troen gror
og håpet bor,
der dørene blir åpnet for de andre.

I skrivende stund har vi nettopp feira pinse. Igjen
har vi blitt minna om Jesu løfte: ”Dere skal ikke
være aleine. Jeg skal ikke la dere være tilbake som
foreldreløse barn.”
Pinsa gir oss løfte om nærvær. Jesu nærvær. Ikke
slik som den gangen han vandra rundt på vegene i

En salme for den lyse
årstida, full av håp
og tro.

Foto: Knut Osnes

Otterøy kirke 150 år
Jubileumsskrift
I forbindelse med 150-årsjubileet til Otterøy kirke, har Otterøy
historielag stått i spissen for å lage et jubileumsskrift. Jarle Bach
Skomsvoll er forfatter og Alfaomedia ungdomsbedrift ved Olav
Duun videregående skole har stått for grafisk design og tilrettelegging. Resultatet foreligger nå og er blitt et flott hefte med mye

interessant lokal kirkehistorie og mange fine bilder. Enhver med
røtter eller tilknytning til Otterøya bør skaffe seg dette heftet. Pris
og distribusjon er enda ikke bestemt, men informasjon om dette
vil komme etter hvert.
Otterøy menighetsråd
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SOMMEREN 2008

29.juni 7.s.e.pinse
T 1.Tess 4,2 - 9
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N
Klinga kirke kl.11.00
Gudstjeneste D
06.juli 8.s.e. pinse
Matt 10,28 – 31
Namsos kirke kl.18.00
Gudstjeneste N/D
Vemundvik kirke kl.11.00 Gudstjeneste
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
13.juli 9.s.e. pinse
Matt 12,21 – 29
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Klinga kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Dun kirke kl.11.15
Gudstjeneste
20.juli 10.s.e. pinse
Luk 12,42 – 48
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
27.juli 11.s.e. pinse
Joh. 6,66 -69
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
29.juli Olsok
Sævik kirkegård – Klinga kl.19.00 Gudstjeneste
Fosnesvågen – Jøa kl.19.30 Gudstjeneste
03.august 12.s.e. pinse
Matt 21,28 – 31
Namsos kirke kl.18.00
Gudstjeneste N/D
Vemundvik kirke kl.11.00 Gudstjeneste
Salen kirke kl.11.00
Gudstjeneste
10.august 13. s .e. pinse
Sal 40,2 -6
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Klinga kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
17.august 14.s.e. pinse
Matt 5,43 – 48
Namsos kirke kl.11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
Dun kirke kl.11.15
Gudstjeneste - Konf.jubileum
24.august 15.s.e. pinse
Joh 5,1 -15
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Klinga kirke kl.11.00
Gudstjeneste D
31.august 16.s.e. pinse
Matt 6,19 – 24
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Vemundvik kirke kl.11.00 Gudstjeneste - Konf.jubileum
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste - Konf.jubileum

07.sept. 17.s.e. pinse
Namsos kirke kl.11.00
Dun kirke kl.11.15
14.sept. 18.s.e. pinse
Namsos kirke kl.11.00
Klinga kirke kl.11.00
Salen kapell kl.11.00
21.sept. 19 s.e. pinse
Namsos kirke kl.11.00

Luk 7,11 – 17
Gudstjeneste - Konf.jubileum
Gudstjeneste
Joh 8,31 – 36
Gudstjeneste – N/D NMS-fest
Gudstjeneste - Konf.jubileum N
Gudstjeneste
2.Mos 20.1 -8.12-17
Gudstjeneste –
Konfirmant presentasjon
Otterøy kirke kl.11.00
Jubileumsgudstjeneste
med biskopen.
28.sept. 20. s.e. pinse
Joh 9,1 – 7
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Klinga kirke kl.18.00
Gudstjeneste –
Konfirmant presentasjon D
Dun kirke kl.11.15
Familiegudstjeneste,
Utdeling av 4 –års bok
05.okt. 21.s.e. pinse
Mark 10,13 – 16
Namsos kirke kl.18.00
Økumenist gudstjeneste/katolsk
Vemundvik kirke kl.11.00 Gudstjeneste
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
12.okt. 22.s.e. pinse
T Sal 19,2 – 7
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Klinga kirke kl.11.00
Gudstjeneste D
Utdeling av 4 –års bok
19.okt. 23.s.e. pinse
Matt 18,15 -20
Namsos kirke kl.11.00
Gudstjeneste N/D
Dun kirke kl. 11.15
Gudstjeneste - Konf. presentasjon
26.okt. Bots- og bededag
Luk 17,20 -30
Namsos kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste med
utdeling av 4 - årsbok
Otterøy kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Nattverd = N / Dåp = D I de kirkene der det ikke er
avmerket settes dåp når kirken blir bestilt.
Med forbehold om endringer i gudstjenestelisten.
Se annonse i NA / TA for hver helg
eller vår hjemmeside på data: www.kirken.namdal.no

Gospelkonsert under
Forberedelsene er godt i gang. Det blir gospelkonsert i Namsos kirke
torsdag kveld under Namsosmartnan i år også.
Ingen grunn til store endringer i forhold til sangkrefter da kirka faktisk ble så fylt i fjor
at noen ikke kom inn. Vi fortsetter å satse på lokale krefter og har også i år med oss
Statland gospelkor og Thomas Brøndbo.
Thomas forteller at fjorårets gospelkonsert i Namsos kirke er hans største musikalske
opplevelse hittil. Videre sier han at han gleder seg til årets konsert.
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Døpte i Fosnes
Emil Rennan

Døde i Fosnes
Ruth Berit Vatne
Erling Johannes Elvebakk
Gunnar Tranås
Hildur Nelly Kvalstad
Karl Brynjar Rapp
Solveig Marie Forås

Døpte i Klinga
Håkon Johannes Åsli
Per Ole Klingen
Linnea Trones Moen
Natalie Indbryn

Vigde i Klinga
Gunn Eva Solum og
Petter Myren

Døde i Klinga

Miriam Hegge
Agnar Berre
Roar Tor Moltu
Solvor Flak

Vigde i Namsos

Døpte i Otterøy

Line Cathrin Myrvik og
Espen Walstad Knutsen

Døpte i Namsos

Døde i Namsos

Mari Bromseth Sandneseng
Emma Helene Johnsen
Sivertsen
Jan Fredrik Devik
May Grete Jekthammer
Thorsen

Oliver Andreas Dahle
Hopen
Mille Brøndbo
Martin Geving
Markus Dahl
Noah Rye
Miriam Knudsen Jørgensen
Martin Paulsen Sandø
Filip Arntsen
Nathalie Hanssen
Jonas Kristiansen
Ada Johanne Wiik
Marie Brecke
Martin Sandnes
Atle Strøm
Emelin Øseth Strand

Borghild Larssen
Olea Inderdal
Ellen Marie Nålsund
Berit Henriksen
Bergliot Helene Haukø
Arvid Østgaard
Svenn Adelsten Urdshals
Helen Rosset
Martha Lokholt
Oddlaug Margrethe
Dahlberg
Jakob Meier Sørgjerd
Torbjørg Vestgøte
Øistein Hansen
Maggy Laukøy
Gerd Sørdahl
Magne Kalvik

Døde i Otterøy
Gunnar Dille
Inge Håvard Braateng
Liv Øren
Guri Konstanse Wester

Døpte i Vemundvik
Elisif Johanne Strømmen
Kaia Røttesmo

Døde i Vemundvik
Erling Johannes Myrvik

Gunda Borgny Ramslie

Siste konfirmantmusikal i Namsos
Det siste tiåret har oppsetting av en konfirmantmusikal vært en viktig del av konfirmantopplegget i Namsos, Klinga og Vemundvik. Enkelte år har også andre tilgrensende menigheter vært med og samarbeidet om dette.
Ulike musikaler, spesialskrevet for konfirmanter av Harald Schøien, har vært satt opp
disse årene. Titler som ”Borteseier”, ”Smått og uendelig”, ”Rasfare” og ”Den som
elsker synder ikke” vekker nok gjenkjennelse hos både konfirmanter og foreldre.
Etter en helhetlig gjennomgang har menighetene kommet til at årets oppsetting var
den siste.
Menighetene takker KFUK-KFUM for samarbeidet i musikal-epoken. Likeså alle
som har tatt på seg lederansvar og som har hjulpet til.
Fra høsten 2008 blir det et helt nytt tilbud til konfirmantene i disse menighetene. Kort
fortalt vil det handle om varierte samlinger i menighetene, gudstjenester og besøk fra
Kirkens Nødhjelp med påfølgende innsamlingsaksjon. Dessuten blir det tilbud om
leir/tur til dem som ønsker det.
Tekst: Gunn Ågot Leite. Foto: Tone Aftret/NA

Årets musikal ble den siste i en lang rekke konfirmantmusikaler i Namsos.

NamsosMartnan
Nytt i år er at gospelkoret Salt fra Overhalla deltar.
Dirigent for begge korene er Elina Karpinska. Hennes erfaring er at
interessen for gospelmusikk i Namdalen har økt de siste årene. Elina
sier at dette er en artig og utfordrende sjanger å jobbe med.
Konserten er et samarbeidsprosjekt mellom menighetsrådene i
Ranem, Skage, Namsos, Vemundvik, Statland, Flatanger og Klinga.

Martnaskomiteen er med som en god støttespiller.
Så alle musikkglade; la oss møtes i :
Namsos Kirke torsdag 14.08.08 kl 20.00.
Det vil bli lagt ut billetter til forhåndsalg, se plakater.

For arrangementkomiteen, Anita Aandahl
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Åpen kirke i Klinga
Klinga kirke vil i sommer være åpen på lørdager kl. 15 – 17. Start: 24.mai. Siste gang:
Basaren i Klinga
16.august.
Kom innom og opplev stillheten.
Klinga menighet hadde sin årlige basar i
Kirkestua lørdag 19.april, - en fin dag med Tenn et lys i lysgloben hvis du vil.
bra oppmøte og god stemning. Det kom inn Er du på kirkegården, så ta gjerne også
turen innom kirka!
kr. 28.182,-

Fra Klinga Menighetsråd

Menighetsrådet takker alle som bidro. Takk
til dere som kjøpte lodd! Takk til alle dere
som gav gevinster, både privatpersoner og
bedrifter!
Trekningsliste:
Strikket barnegenser: Helge Lauvsnes
Bok – ”Et liv i spenning”: Elin Aasnes
Bok – ”Et liv i spenning”: Andrea Indbryn
Kabeltrommel: Aksel Viken
Bestikk: Gunhild Romstad
Trøbil: Sonja Bouvier
Trøbil: Oddvar Husby
Ullpledd: Nordhøy
Bag: Grethe Flak
Golvløper: Harald Sellesbakk
Spekemat: Birger Gladsø
Fruktkorg: Maren Finanger
Varekorg: Jan Gunnar Witzøe
Lysestake: Solbjørg O. Anzjøn
Babydokke m/ utstyr: Meistad.

Konfirmantjubileum i Klinga
Søndag 14.september inviteres det til konfirmantjubileum for 50-, 60- og 70-årskonfirmantene. Gudstjeneste i kirka kl.11.00.
Samling i Kirkestua etterpå med servering
av sodd, bløtkake og kaffe. Velkommen!
Olsokgudstjeneste på Sævik
Tradisjonen tro inviteres det også i år til
olsokgudstjeneste på Sævik gamle kirkegård: Tirsdag 29.juli kl.19.00. Enkel servering etter gudstjenesten.
Friluftsgudstjeneste på Alteskaret
Klinga menighets tradisjonelle friluftsgudstjeneste finner sted søndag 15.juni kl.12.00
på hytta til Solveig og Pål Pettersen på
Alteskaret.
Kaffeservering. Ta med stol!

Alpha-kurs på Jøa
-Hva er meninga med livet? -Hva skjer etter
døden? -Hva kan Jesus bety for livet her og
Olsokgudstjeneste
nå?
Tirsdag 29. juli kl. 19.30
Alpha-kurs er et innføringskurs i den kristne
På Fosnes gamle kirkegård
tro. Her blir du tatt på alvor med alle dine
sprøsmål, tanker og idéer. Fosnes menigKonfirmantjubileum i Fosnes
Konfirmantjubileum for konfirmanter i het regner med å starte opp Alpha-kurs til
Fosnes i 1938, 1948 og 1958 søndag 17. høsten. Kurset vil gå over åtte torsdagskvelder fra først i september.
aug.
Ta
gjerne kontakt med Frederick Mausner,
Gudstjeneste i Dun kirke kl. 11.15
934 65 917 eller Gunn Ågot Leite, 934 65
Festlig samvær for jubilantene etterpå
901 hvis du vil vite mer.

Fra Fosnes menighetsråd

Fra Otterøya
Menighetsråd
Jubileumshelg 20. -21.
september:
- Lørdag 20. September:
Åpning av kunst
utstilling på Galleri Elsa
- Lørdag 20. september: Bygdakveld i
Framhallen
- Søndag 21. september: ubileumsgudstje
neste i Otterøy kirke, med etterfølgende
kirkekaffe i Folkehallen.

høsten håper vi å avvikle denne kvelden.
Så håper vi folk på Otterøya støtter opp om
jubileumsprogrammet.
Vi sees til jubileumsfeiring i Otterøy kirke!

Sakral kunstutstilling
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.
I tillegg jobber menighetsrådet med å få til
(Se omtal på baksida av dette
en ”Blåkveill” med Nina Wester og Gry
Menighetsbladet)
Aglen. De har stilt seg positive, og i løpet av

Hvem sitter
i menighetsrådene?
Namsos menighetsråd
Karl Faanes,Bjørg Andreassen (leder),
Anne Grete Sandneseng, Bjørn Buner,
Gjertine Osen Bakkland, Anne Sofie
Sitter , Kjell Gundersen (sokneprest) og
Morten Nordmeland.
Klinga menighetsråd
Per Båtsvik, Gøran Hogne Berg, Jon
Breistrand, Magnhild Brauten, Pål Fjær,
Anita Aandahl (leder), Hilde Lundquist
(sokneprest) og Tove Berit Ostad.
Vemundvik menighetsråd
Wenche Arnø, Hans Christian Hagen
(leder), Odd Kristian Mohrsen, Bjørg
Olsen, Bernt Even Seierstad, Brit
Sætran, Birgith Borch Østnes
Fosnes Menighetsråd
Hild Tove Leite, Toril Ofstad Holthe,
Frederick Mausner, Cylvhild Haltnes
Atle Lajord (leder), Viggo Nufsfjord, Dag
Leirvik (sokneprest),Toril Aronsen
Lindseth og Harald Tranås
Otterøy menighetsråd
Johannes Berg, Karin Bergstrøm
(leder), Arne Devik, Dag Leirvik (sokneprest), Randi Torset, Egil Johan
Tufthaug og Hanna Aaring.

Medlemmene av Klinga menighetsråd.

Kildesortering
på kirkegårdene
Fra nå av er det Retura som skal ta hånd
om avfallshenting på kirkegårdene i
Namsos, Høknes, Klinga, Vemundvik og
Otterøy .I den forbindelse er satt ut standardiserte avfallsdunker for kildesortering.
Alle oppfordres til å sortere avfallet etter
hva som står skrevet på dunkene.
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Minnefond
Lurer du på hva et Minnefond er og hvordan du skal gå frem for å støtte det, skal du lese her.
Alle menighetene våre har et Minnefond. Disse fondenes funksjon varierer fra menighet til menighet. Generelt kan vi si at
bidrag til Minnefondet gis i forbindelse med begravelser og
bisettelser. Som oftest kjøper en da et minnekort som har en fast
pris, eller at en gir et ønsket beløp til fondet. Minnefondet kan
være et alternativt formål pårørende kan ønske bidrag til, gjerne
som et alternativ til blomster.
Det er menighetsrådet som forvalter pengene, men fondet har
statutter som presiserer hva de kan brukes til. Kirkegården og
forskjønnelse av den vil ofte være en del av fondets formål, men
også andre ting som for eksempel utsmykning av kirkerommet,
diakoni og ungdomsarbeid.

Minnefond for Otterøy menighet
Fra 1. januar 2008 vedtok Menighetsrådet endringer ved
Minnefondet i Otterøy menighet og det ble besluttet at innbetalinger i sin helhet skal gå til minnefondet. For noen har dette
dessverre blitt litt uklart, men vi håper det skal gå seg til etter
hvert.
Hvis man ønsker å gi et bidrag til menighetens minnefond i forbindelse med en begravelse, får man minnekort på
Samvirkelaget på Otterøya eller på begravelsesbyrået i Namsos.
En betaler så inn det ønskede beløpet og får en kvittering på
dette. Giver påfører selv beløpet i kortet, i tillegg til avdødes
navn og hvem bidraget er fra. Dette kortet leveres så i kirken ved
begravelsen og blir der overlevert de pårørende.
I statuttene til Otterøy menighets minnefond står det bl.a. at midlene skal brukes til stell, vedlikehold og fornyelse, som det
offentlige ikke bekoster, til graver, kirkegård, bårehus og kirke.
Midler kan også brukes til diakoni, barne- og ungdomsarbeid.
Våren 2008 er det blitt kjøpt inn tre hvite benker som står på kirkegården, til bruk for besøkende.

Minnefondene i Fosnes
I Fosnes er det to minnefond; Salen Minne- og blomsterfond,
kontonummer: 4400 09 49679 og Fosnes minnefond, kontonummer: 4400 09 03563. Statuttene er likelydende for de to fondene.

Foto: Knut Osnes

Midlene fra minnefond brukes ofte til stell, vedlikehold og
fornyelse av graver.

Fondene forvaltes av Fosnes menighetsråd, men slik at midler
innsamlet til Salen Minne- og blomsterfond benyttes på Salsnes
og midler innsamlet til Fosnes Minnefond benyttes på Jøa.
Minnefondenes formål er å medvirke til at: ”Avdødes minne blir
hedret på en meningsfylt måte. Pårørende vises omtanke og deltakelse i sorgen. Det gis midler til stell, vedlikehold og fornyelse
av utstyr til kirkegårder, bårehus og kirker.”
De siste anskaffelsene som er betalt av minnefondene i Fosnes
er nytt lydanlegg til Dun kirke, noe beplantning og benker til kirkegården og flere benkeputer til Salen kapell.
Minnefondene finansieres ved påskrift på minnelister i forbindelse med gravferder, samt ved midler som gis eller testamenteres til fondene.
I neste utgave vil de andre minnefondene bli presentert. Red.

Barna strømmer til
søndagsskolen
I fjor var 40.500 barn innom søndagsskoler, mot 32.000 i 2006
– Tallene bekrefter den utviklingen søndagsskolen opplever rundt om i hele landet, nemlig
en ny begeistring og vekst, sier generalsekretær Erling Ekroll i Norsk Søndagsskoleforbund.
Dermed er én av ti barn i alderen 4 til 9 år innom i løpet av ett år.
NTB/Vårt Land

Foto: Knut Osnes
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NAMSEN grafiske har blitt til

NAMSOS - STEINKJER - FANNREM
Tlf. 74 27 44 22 - Serviceboks 1011 - 7809 Namsos

- og er klar for nye oppdrag!

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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Arve Thorsen legger
spaden fra seg
”Det var spesielt å være på arbeid der tett ved grava til Bjørnar. Han vil alltid
henge med oss, og vi prater om han hver dag. Det er helt naturlig og i grunnen
veldig godt. Vi tenker også en del på om vi får treffe han igjen”.
Dette sier Arve Thorsen som nå slutter som kirketjener og graver
i Salen kapell, etter 9 år i jobben. Han startet i august 1999 i 17%
stilling, og sier han har trivdes godt med å omgås folk og å representere kirka slik at den framstod best mulig. Det som nok likevel
sitter igjen mest fra disse årene, er sykdomstida til sønnen hans
Bjørnar og etter hvert tapet av gutten. ”Det er feil rekkefølge når
barna dør først – det er ikke slik det skal være”.

Sykdomsperioden
Bjørnar ble syk og fikk diagnosen leukemi i 1998 4 1/2 år gammel, og døde i april 2004. I disse 6 årene reiste de mellom Salsnes
og ulike sykehus ekstremt ofte, og hadde mest følelsen av at de
bodde i koffert. ”Faktum er”, forteller Arve, ”at kofferten stor ferdigpakket ute i gangen hele tida. I perioder reiste vi inn til
Trondheim tre ganger i uka. Den siste sykdomsperioden startet
med at Bjørnar fikk en infeksjon på lungene, og ble da liggende i
respirator i 6 uker. I denne tida gikk jeg til intensiven hver fjerde
time døgnet rundt – og jeg var like redd for hva som kunne vente
meg hver gang jeg gikk inn den siste døra. Det var mange og lange
slike perioder de årene Bjørnar var syk – bl.a. var han også i isolat i flere uker av gangen”.

”Du e bra døktig du”. Da gråt hun.
Bjørnar var som unger flest – den eneste forskjellen var at han
nesten ikke visste annet enn å være syk. De dagene han var på
skolen ble så få, at dette ble spesielle dager for alle elevene. Ellers
ble han vant til å være mye alene – måtte lære seg å gjøre ting det
var mulig å gjøre alene som å tegne, bake osv. Men på tross av
sykdom, var han ifølge foreldrene en blid liten luring som kunne
finne på mye ”farsk”.
Omsorgsfull var han også. Når pleieren kom inn og spurte hvordan det stod til, svarte han: ”Bra – enn med deg”?
Arve husker også en gang i Namsos da sykepleieren var ferdig
med det hun skulle gjøre hos Bjørnar. Da gikk han bort til pleieren og sa: ”Du e bra døktig du”. Da gråt hun.

”På kirkegården har jeg han på en måte attmed meg”.
”Bjørnar vil alltid henge med oss, og vi prater om han hver dag.
Det er helt naturlig og i grunnen veldig godt. Vi tenker også en del
på om vi får treffe han igjen”.
På spørsmål om de er bitter, sier Arve at det er de ikke – for hvem
skulle de være bitter på?
Likevel har det vært spesielt å holde på med graver både før og
etter Bjørnars død. Før han døde forteller Arve at det å jobbe på
kirkegården og med graver gav ham mange tanker om Bjørnar og
framtida hans. Etter at Bjørnar døde har det i grunnen vært greit å
være på kirkegården – ”da hadde jeg han på en måte attmed meg”,
sier Arve, og forteller en historie knyttet til det:
”En gang jeg drev og klippet gresset på kirkegården, måtte jeg

stoppe og slå av motoren da jeg
kom til grava til Bjørnar. Måtte
lytte om jeg hørte noe lyd der
nede fra.
Også heime var det på samme
måten like etter at han døde. Vi
fikk oss bl.a. ikke til å låse døra,
for det kunne jo være han kom
heim. Eller en natt noen rever
drev på utenfor huset – kunne
det være Bjørnar vi hørte?”

Etter 9 år i jobben slutter
Minnemarsj
Arve Thorsen nå som kirketjeOppvekstsenteret på Salsnes tok
ner og graver i Salen kapell.
for flere år siden initiativ til en
minnemarsj, og den blir lagt til
nærmeste helg til 16. april – dagen da Bjørnar døde. Her er det
startkontigent, loddsalg og salg av lapskaus og kaffe, og alle
gevinster og mat er sponset. Pengene som kommer inn går til
Kreftforeninga for syke barn i Trøndelag, og i år kom det inn ca.
20 000 kr. Et flott arrangement syns Arve og kona Grete Rapp.

Sorgen og framtida
Omtrent samtidig med at Bjørnar døde, flyttet også eldstegutten
deres Frode ut av heimen. Dette var kanskje med på å gjøre denne
perioden ekstra tøff for dem. I dag ser imidlertid både Arve og
kona Grete framover. Det høres kanskje litt rart ut sier de, men når
Bjørnar døde innebar det både en stor sorg og en grad av lettelse.
Endelig kunne de begynne å leve igjen, se framover, planlegge og
ikke minst slippe alle turene og oppholdene på ulike sykehus.
Livet ble normalt igjen.
Samtidig ser de at det er mange forskjellige måter å takle sorgen
på, noe det er viktig å ha respekt for. Til andre foreldre i samme
situasjon vil de si: ”Snakk om det – snakk om sorgen og angsten
– sett ord på det – det er det viktigste”.
Arve trivdes i jobben
Arve avslutter praten med å fortelle at han lenge brukte en manuell plenklipper på kirkegården på Salsnes – noe som medførte 7
timers jobb fordelt på to kvelder. I tillegg måtte han ha med seg
verktøyskrinet når han holdt på – klipperen var ikke bare manuell,
den var gammel også. En dag ringte han til Gunn Ågot på Jøa og
forklarte situasjonen, og etter få dager ble det gjort et hastevedtak
og han fikk tillatelse til å kjøpe traktorklipper.
Det var en lettelse!
”Du må skriv følgende tilslutt”, sier Arve:
Hain Arve trivdes i jobben og trivdes med sine medarbeidere. For
det gjord æ!”
Tekst: Randi Torset. Foto: Grete Rapp
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Otterøy kirke 150 år

Ungdomskonsert i Otterøy kirke
Søndag 30. mars åpnet feiringa av Otterøy
kirkes 150-årsjubileum ved at det ble avholdt
en ungdomskonsert i Otterøy kirke. Det var
Otterøy-elever som går på musikklinja på
Olav Duun videregående skole som planla
og gjennomførte konserten, noe de gjorde på
en helhjertet og flott måte gjennom sang,
dans, instrumentale innslag og diktlesing.
Randi Torset flettet det hele sammen ved å knytte tekstene til det
kirka har ønsket å stå for gjennom de 150 årene den har stått på
Vik på Otterøya.
Lina Strøm Kjærstad

Konserten startet med en vakker framføring av ”Frøet” av Sissel
Kyrkjebø, som slutter slik: hent din visdom fra en vinter som har
lagt alt liv i snø dypt i jordens labyrinter vokser spirer fra et frø.
Torset knyttet frøet opp mot påske og oppstandelsesmotivet –
vinteren er slutt, påska kommer med liv og håp – 1. påskedag er
dagen da livet seirer over døden – og det er budskapet kirka har
ønsket å formidle all den tid den har stått der.
Til sammen bestod konserten av 12 nydelig og flott framførte
nummer, som ble avsluttet med ”Kjærlighet fra Gud”.
At det var ungdom som på denne måten åpnet jubileumsåret, passet godt. Kanskje også en ide å gjøre årlig tradisjon av?
Ungdommene som deltok var: Hilde Altø, Vegar Husby Fiskum,
Sandra Ingebretsen, Lina Strøm Kjærstad, Bjørn T. Restan,
Karianne Torset, Ole Christian Pedersen.
Tekst: Randi Torset
Foto: Kristian Torset

Arrestert under preken
Sognepresten ble arrestert midt under 17. maiprekenen i Sjåstad kirke.
Midt i gudstjenesten i Sjåstad kirke i Lier kom en politimann inn for
å arrestere sogneprest Frode Askekjær. Han fikk håndjern på, ble
grundig bundet fast med tykt nylontau og fikk teip over munnen.

– Hva skjedde?
– Det var en gimmick for å få fram et viktig poeng nemlig at vår
frihet ikke er en selvfølge. Det aller, aller beste ved 17. mai er at
vi bor i et land der vi kan få feire gudstjeneste uten at politiet kommer og arrestere oss, og der vi kan feire friheten uten å bekymre
oss. Det er det stor grunn til å takke Gud for, sier Frode Askekjær.

Vegar Husby Fiskum
og Bjørn T. Restan

– Og ordensmaktene stilte velvillig opp?
– Nei, jeg hadde fått låne litt
politiutstyr av en nabo. Og så
var det Jan Erik Larssen som
kledde seg ut som politi.

– Den Jan Erik Larssen som vi
kjenner fra NRK-programmet
Autofil?
– Nettopp. Han dirigerer også
barnegospelkoret
Sjåbagos
som sang i gudstjenesten

Foto: Liernett/Dag-Frode Gulsrud
Tekst: Arne Guttormsen/vl.no
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Elsa Elden med et bilde av Håkon Bleken

Otterøykirkas 150 årsjubileum markeres blant annet
med en kunstutstilling hos Galleri Elsa i Kirkegata i
Namsos. Åpningen skjer den 20. september kl. 13.00.
Gallerist Elsa Elden forteller at utstillingen, som er en salgsutstilling, er
åpen i perioden 20. – 30. september. Det kommer utvilsomt til å bli en
spennende utstilling, med mange kjente kunstnere, og dermed nye muligheter for publikum til å skaffe seg et trykk eller kanskje maleri av en kjent
norsk kunstner.
Elsa forteller videre at disse utstillerne er sikre: Håkon Bleken, Bjørn
Bjørneboe, Tor Lindrupsen, Lorentz Aage Nagelhus, Kjell Pahr Iversen,
Bjarne Røtterud og Karl Erik Harr. I tillegg er det også mulig at Håkon
Gullvåg og Kjell Nupen vil delta med bilder.
Flere av kunstnerne har hatt utstilling i Galleri Elsa tidligere. De fleste er
for øvrig vel kjente kunstnere i nasjonal sammenheng. Flere av dem har
også hatt utsmykkingsoppdrag i kirkelig sammenheng, blant annet Karl
Erik Harr. Vi vil likevel spesielt nevne Håkon Blekens utsmykking av
Spjelkavik kirke i Ålesund.
Vi ser fram til et verdig og trivelig kirkejubileum og en interessant
kunstutstilling.
Tekst og foto: Lorentz Åge Langaas
Deadline neste nummer: 26. september 2008
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