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God påske!

NØKKELEN TIL LIVET ER Å AKSEPTERE DET
Rett før jeg satte meg ned for å skrive
denne innledende artikkelen til
menighetsbladet, har jeg jobbet med en
tekst som inviterer til et veldig spesielt
arrangement i Hamarøy kirke i slutten av
april.

Det er praktfullt å synge i en
høytidsgudstjeneste på påskesøndag:
”Deg være ære, Herre over dødens
makt! Evig skal døden være Kristus
underlagt”, men vanskelig å tro når
man gråter tårer nok til å fylle et hav.
Livet blir ikke positivt bare ved å tenke
positivt. Nøkkelen til det gode livet er
å akseptere livet i sin helhet. Med
sommerfugler i magen og med knuste
hjerter.

Da får vi besøk av min prestekollega
Odd Eidner. Han har nylig gitt ut en
bok som heter ”Den doble sorgen”. Der
skriver han blant annet om tap og sorg
som han har opplevd. I Hamarøy kirke
skal han snakke om det forunderlige
livet som er så skjørt og sårbart og
samtidig vakkert og livskraftig. Han får
følge av Terje og Elisabeth som skal
spille kjente country-låter som står i
dialog med det sagte og understreker at
livet utfolder seg alltid et sted mellom
glede og sorg.

For meg personlig har Jesus to viktige
funksjoner i henhold til dette. Den ene
er at jeg opplever han ved min side.
Han ser meg og forstår meg. Jeg kan
dele min glede med ham og den blir
større. Og jeg kan dele smerten min.
Den blir ikke nødvendigvis mindre,
men litt lettere å bære.

Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Selv
om jeg noen ganger skulle ønske meg at
det gikk an å kutte ut sorgen. Hvor fint
det hadde vært hvis man kunne ha
sommerfugler i magen uten at man
måtte frykte et knust hjerte.

Den andre er at Jesus gir meg håp. Jeg
tror på at han har beseiret døden. Jeg
tror på et liv etter døden som er uten
smerte, sorg og skrik.
Inntil jeg kommer dit, vil jeg leve livet
før døden. Uansett hvordan det nå
måtte være. Og jeg vil leve det
sammen med dere.

Hvis dette menighetsbladet kommer
heim til deg slik som vi har planlagt, så
befinner vi oss nå rett før påske. Jesus
selv måtte oppleve hvor sårbart og skjørt
livet er når han dør på Langfredag. Men
etter tre grusomt døde dager er graven
tom og Jesu oppstandelse viser oss hvor
vakkert livet er og hvor mye kraft det
ligger i det. Døden er beseiret. Nå og for
alle tider.

Derfor håper jeg at vi møtes på
gudstjenestene i påske. Når vi følger i
Jesu spor fra skjærtorsdag via
langfredag til påskesøndag, så ser vi at
han kjenner til livets ned- og oppturer
og vi bli minnet om det håpet vi har.
Derfor ønsker jeg dere en god påske!
Mirian Tode
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HAMARØY TEN SING PÅ ”BYNATTA” I BODØ

Hamarøy Ten Sing på ”Bynatta”!

Etter Hamarøynatta i år ble Hamarøy
Ten Sing invitert til å opptre på den
aller første Bynatta i Bodø. Bynatta er
Bodø-menighetenes svar på
Hamarøynatta. Tilsammen samlet
arrangementet 650 unge deltakere.
Blant Hamarøy Ten Sings medlemmer
var det stor oppslutning om reisen.
Hamarøy menighet måtte faktisk leie
buss for å få med alle de 37 påmeldte
ungdommene. Som voksenledere reiste
Anne Reiten, Terje Jensen, Tor Arne
Grønbech og Hilde Fjellheim. Vi var
også så heldige at Roger Hansen stilte
som sjåfør for oss. Dette gjorde han på
dugnad. Stor takk til alle! Bynatta ble
arrangert i Bodø Spektrum fredag 16.
mars fra kl. 18.00 og fram til kl. 02.00.

Solist Hanne Finvik

Cool gitarist Martin Sandnes

3

SERVICE FOR ÅND OG SJEL!
Noen tanker etter en fagdag om
motivasjon og arbeidsglede.

utholdenhet og øving gjør mester! En
rask liten titt på gudstjenestens drama:

Jeg har vært på fagdag om motivasjon
og arbeidsglede. En engasjert og dyktig
Arvid Urke holdt oss i ånde i timevis.
Noe av det mest tankevekkende vi fikk
høre var hvordan dagens mennesker
glemmer å ta vare på sin sjel, og dermed
blir de syke. Vi fikk høre om mange
ulike former for mental trening; positive
affirmasjoner og å tenke positive
strategier.

Preludium: Vi lytter til musikken og
faller til ro.
Inngangsalme: Vi synger. Gjennom
teksten i salmen presenteres dagens
tema.
Nådehilsen: Vi blir tatt imot og
bekreftet. Vi står i en sammenheng, der
hver og en har uendelig verdi!
Syndsbekjennelsen: Vi snakker sant
om livet, vi legger fra oss våre
nederlag. Vi låner ordene til den blinde
mannen som ropte på Jesus:
” Kyrie, Herre miskunne deg.” Jesus
stopper og spør: ” Hva vil du jeg skal
gjøre for deg?
Gloria: Vi synger ut vår lovsang, som
en takk til Gud for at han møter oss og
gir oss det vi trenger. Vi lytter til
tekstene, vi synger sanger og vi
reflekterer.
Forbønn: Vi setter ord på hva vi ønsker
for oss selv og vår verden.
Nattverden: Vi får konkret bekreftelse,
hver og en, på oss selv, på Guds
tilgivelse og på fellesskapet vi er en del
av.
Velsignelsen: Til sist tar vi imot Guds
velsignelse, Guds kjærlighet lyser mot
oss og vi kan gjøre oss klar til å gå ut
og møte hverdagen. Ta deg en tur på
gudstjeneste, nå i påska er det mange
muligheter.

Jeg fikk den samme fornemmelsen som
jeg ofte får når jeg hører slike teorier;
jo, det er helt riktig, men vi mangler et
par dimensjoner her.
Slike tenk-positivt-strategier tar ikke
inn det faktum at mennesket er både
godt og ondt, og det tar ikke inn den
åndelige dimensjonen. Etterpå tenker
jeg, dette kan vi i kirka egentlig veldig
godt. Vi forvalter en sjelelig og åndelig
vedlikeholdsoppskrift som har fungert
ganske bra i et par tusen år.
For mange mennesker er gudstjenesten
en merkelig forestilling som de ikke
skjønner mye av. Det er synd at vi er så
dårlige til å formidle at gudstjenesten er
et skattekammer og en verktøykiste.
Gudstjenesten gir oss hjelp til å ta vare
på vår sjel. Vi trenger åndelig og
sjelelig trening, som annen trening kan
den til tider være litt kjedelig, men
andre ganger er det fantastisk. Det
viktigste er likevel – det virker!
Kanskje du ikke merker så mye etter
første gang, men trening krever

Heidi Strand Mathisen
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TEMADAG OM KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET
Dialog- og livsmestringsprosjektet
hadde 1. mars en spennende temadag
på Knut Hamsun videregående skole,
om kjærlighet og seksualitet! I forkant
av arrangementet hadde en gruppe
ungdommer og et par voksne, den
såkalte ”kjærlighetskomiteen”, planlagt
innholdet i dagen.
Kjærlighet i ulike kulturer

Kjærlighet er viktig og famner vidt.
Shafigh fra Afghanistan var opptatt av
de ulike måtene de ulike kulturene ser
på kjærlighet. Vi diskuterte de ulike
forventningene det er til gutter og
jenter. Kjærlighetskomiteen ønsket seg
et møte med en ”dagens gjest” som
hadde opplevd å bli gravid i ung alder.
Det fikk vi til. Dagen startet i aulaen med
nettopp et slikt møte som det aller første.

2. Kjærlighet og sexpress. Her ble en
kortfilm om temaet utgangspunkt for
samtale og meningsutveksling.
3. Seksualitet og helse. Her hadde
helsepersonell ansvaret for å ta imot og
forsøke å svare på ungdommenes
spørsmål.

Med stor åpenhet fortalte gjesten både
om frustrasjonen over et uventet
svangerskap og om gleden over barnet
som etter hvert tok over. Møtet med
dagens gjest ble avløst av musikk og
opplesning som tok oss med videre inn
i andre sider av kjærlighetens
mysterier. Tore Hestbråten leste en
fornøyelig tekst om forelskelse.
Ungdommene ble så delt inn i fire
ulike grupper. Resten av tiden ble brukt
på de fire stasjonene rundt om på
skolen før vi til slutt møttes til
oppsummering i aulaen.

Fra kjærlighetsleken

4. Kjærester, hva er viktig når vi
forelsker oss og velger kjæreste?
Utseende? Holdninger? Interesser?
På denne stasjonen brukte vi lek som
utgangspunkt for samtalen.

Tema for de fire stasjonene var:
1. Kjærlighet i ulike kulturer. Her møtte
gruppene fremmedspråkklassen til samtale om arrangerte ekteskap og ulike erfaringer og syn på kjærlighet.

Alt i alt en fin dag til bevisstgjøring og
ettertanke!
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SEMINAR OM MYNDIGHETSMARKERING
myndighetsfasen har hittil hatt et
diakonalt preg. Vi møter ungdommene
til dialog om livsmestring. Når vi nå
skal utvikle en myndighetsmarkering er
det viktig for oss at denne markerer en
naturlig avslutning på det ungdommene
ellers har tatt del i.

Da Stortinget i sin behandling av
lovfestet rett til trosopplæring for alle
døpte, bestemte at trosopplæringen
skulle utvides til å gjelde også
aldersgruppa 15-18 år, kalte man denne
ungdomsfasen ”myndighetsfasen”.
I NOU`en fra 2000, ”…til et åpent liv i
tro og tillit” heter det: ”Utvalget ønsker
at det skal arbeides med en liturgi for
en høytidelig avslutning på
myndighetsfasen som knytter opp til
myndighetsdagen og den unges nye
plikter og rettigheter som et ungt
voksent medlem i kirke og samfunn.”

Gjennom dagen kom det fram mange
viktige og interessante synspunkter.
Ikke minst bidro cand teol og
universitetslektor Morten Holmqvist fra
Menigetsfakultetet.
I januar i år offentliggjorde han en bred
undersøkelse om ung tro og hverdag.
Boken som presenterer undersøkelsen –
Jeg tror jeg er lykkelig… - er blitt
omtalt som en gavepakke til alle som
driver ungdomsarbeid.

Dette var bakgrunnen for at Hamarøy
menighet 22. februar i år arrangerte et
arbeidsseminar med fokus på en slik
myndighetsmarkering. Med oss på
seminaret hadde vi to lærere fra
Høyskolen i Bodø, Asgeir Solstad og
Reidun Follesø, doktorgradsstudent og
prest Torgeir Norwich fra Harstad og
forsker og lærer på Menighetsfakultetet
i Oslo, Morten Holmquist.

Myndighetsfasen representerer ikke
minst en stor utfordring for mange
foreldre. Ungdommene som deltok på
seminaret var ganske sikre på at en
markering ville bli enda mer interessant
for dem om den også inneholdt et bevis
på den kompetansen de har fått gjennom
det livsmestringsprogrammet de har
deltatt i. De mente videre at det ville
være fint å gjøre en slik markering i lag,
kanskje hele årskullet?

Fra lokalt hold deltok tre elever fra
Knut Hamsun videregående skole,
Sølve Jacobsen, Anne Kari Solheim og
Magnar Mathisen, i tillegg til Anne
Kalstad Mikkelsen fra Árran,
sokneprest Rolf Steffensen og
prosjektleder Heidi Strand Mathisen.

Mange spørsmål gjenstår, men vi kom
et godt stykke på vei og håper vi kan
prøve ut en myndighetsmarkering i
løpet av året.

Trosopplæringsprosjektet i Hamarøy er
nå i sitt tredje arbeidsår. Arbeidet med
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HAMARØYNATTA 2007 – EI VIKTIG NATT!

Da vi skulle planlegge 10-årsjubileum
kom visjonen opp; kan vi få over 500
ungdommer til å være stille og la seg
berøre av noe viktig? Gjennom møtet
med svenske Lasse Gustavson ble denne
visjonen virkelighet!

Hans klare budskap til oss var: "Du e
aldeles perfekt, just før den du er!"
Gjennom hele resten av programmet
fikk vi se hvor sant dette er. Hamarøy
Ten Sing stod på scenen og ønsket velkommen, 37 ungdommer fra 13-18 år.
Ungdommelig mot og glede preget forestillingen.
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For oss som har fulgt dem gjennom flere
måneders arbeid er det kjemperartig å se
hvordan de vokser og utvikler sine talenter, alle er helt unike.
Vi lot oss også imponere av de tilreisende fotballguttene – Leiki og Jalloh fra
Arendal som trikset med fotballen på en
helt utrolig måte! Dette er også ungdommer som har utviklet sitt talent!
Ten Sing Norway viste oss gjennom sin
drama at vi ikke har bruk for superhelter,
men at vi kan bruke oss selv.
Hamarøynatta 2007 går over i historien
som ei viktig natt, med mye moro og
med et viktig budskap til oss alle. Du er
verdifull og vi trenger hverandre!
Med dette vil jeg rette en stor takk til alle
som er med å gjøre dette arrangementet
mulig gjennom dugnadsinnsats og økonomisk støtte.
Heidi Strand Mathisen
Fotos: Øyvind A. Olsen
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Takk til alle som har hjulpet
oss med Hamarøynatta 2007:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle vaktene
Helsepersonellet
Riggegjengen
Ryddegjengen
Kjøkkengjengen
Alle aktivitørene
Rundstykkebakerne
Dugnadssjåførene

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nord-Salten Kraftlag AL
Nord Salten Auto
Mainstream Norway AS
Sparebank 1 Nord-Norge
Byggmester Knut Høivaag AS
Norcem
Hamarøy Gjestegård
Hamarøy Fiskecamping
OVDS hurtigruta
Stoklands Bilruter AS
Boligservice AS
Mix Kiosken
Oppeid Handel AS
Hamarøyhallen
Hamarøy kommune
Sør-Hålogaland Bispedømme
Knut Hamsun Videregående skole
Sørbygda skytterlag
Hamarøy brannvesen
Klatregruppa
Politiet
Nordland KFUM/KFUK

•
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30 ÅR MED HAMARØY KIRKE
SOM ARBEIDSPLASS

Dagfinn Jakobsen på kontoret sitt

Menighetsbladet har møtt kirketjener
Dagfinn Jakobsen til en samtale.

lite familieliv i slike høytider. Det har
vært et savn.
Du får stadig ros for ditt arbeide på
kirkegården. Bl.a. ble måten du ordner
et gravsted på etter begravelse brukt
som et eksempel til etterfølgelse i ”Den
nye kirkegårdsboka” til Helge Klingberg
(Kultur- og kirkedeparte-mentets
rådgiver i kirkegårdssaker).

I 2006 hadde du vært ansatt i
Hamarøy kirke i 30 år. Hvordan har
det vært?
- Det har vært både oppturer og
nedturer. Kombinasjonen med å jobbe
som kirketjener og kirkegårdsarbeider
har fungert bra. Møte med
menneskene i Hamarøy er det fineste
med denne jobben. Tror nok jeg har
vært i kontakt med de fleste
menneskene på ytre Hamarøy både når
det gjelder glede og sorg. Det som kan
være slitsomt med denne jobben er
helgearbeidet. Å aldri ha fri en jul, en
påske eller pinse medfører at det blir

- Det er alltid hyggelig når folk roser og
gir positive tilbakemeldinger på arbeidet
man gjør. Jeg synes det skal se skikkelig
ut på gravstedet når de pårørende
kommer tilbake på besøk.
Folk har mye følelser når det gjelder
kirkegårdene. Hvordan har dette
innvirket på arbeidet?
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- Man kommer ofte nært innpå folk i en
sorgfase. Dette kan være både vanskelig
og fint. At man har klart seg gjennom 30
år uten å komme i konflikt med noen
synes jeg er bra, for på kirkegårdene
legges det igjen mye følelser.

Ofte er det store arrangementer eller
konserter i kirka. Du er jo i den
posisjonen at du kan ta en kikk ”bak”
kulissene. Kan du fortelle oss hvordan
det har vært?
- Det har vært mange positive
opplevelser. Alle de artister som har vært
på besøk i kirka har vært veldig
hyggelige folk. Likevel vil jeg nevne
Karoline Krüger og Bjørn Eidsvåg som
har vært spesielt trivelige.

Den store naturens musikk
Lat spille med vår over jorden!
Og ind i den store naturens musik
det mumler en lyd fra mit hjærte,
en tak for hver vår jeg fik.
Det dunker som hovtramp i brystet inde,
en glæde fra Gud til mig –
den største som nogen har fundet
og nogen vil finde.

Som kirketjener er det mange oppgaver
som skal skjøttes.
Hva husker du best fra disse 30 årene?
- De opplevelser som er vanskelige og
som jeg husker best er når det har
vært barn eller ungdommer som har
gått bort.

Knut Hamsun i Det vilde kor
Signe arbeidet!
Ja det var i de unge dager som ingen
interesse har nu mere og derfor ikke skal
nevnes. Men selv i Nordland, i Salten
fogderi, mindes jeg at vi la luen ydmykt
under venstre arm og hilste freden! når
vi kom ind, signe arbeidet! til dem som
holdt på med noget og bli i freden! når
vi gikk igjen.

Hva har forandret seg mest på disse
30 årene?
- Den største forandringen på disse årene
har nok vært da den nye Kirkeloven kom
i 1996. Da skiftet vi arbeidsgiver fra
kommunen til kirkelig fellesråd. Vi ble
da en egen virksomhet. Dette har etter
hvert medført at vi har fått bedre utstyr,
noe som har lettet arbeidet. Vi har også
fått bedre arbeidsforhold med kontor og
dusjmuligheter. Dette har vært positive
endringer.

Det var vår hilsen.
Knut Hamsun i På gjengrodde stier
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SMÅTT OM STORT
Hamarøy menighets hjemmeside
Hamarøy kirke har nå fått laget sin
egen hjemmeside på internett. Her kan du
finne informasjon om kirkene og
kirkegårdene våre, gudstjenestene,
aktiviteter og mye mer. Adressen er
www.hamaroy.kirken.no
Velkommen innom!

Ny ungdomsgruppe til Sør-Afrika
Mandag 23. april reiser nok en gruppe
ungdom fra Hamarøy og Tysfjord på
besøk til bydelen Atlantis like utenfor
Cape Town. Gruppa som består av 5
elever ved Knut Hamsun videregående
skole, og to voksne ledere, skal bl.a.
besøke Robinvale high school, en
offentlig videregående skole med ca
1300 elever. Her skal gruppa både følge
litt av undervisningen og delta på en
workshop om dialog og forsoning,
tilrettelagt og ledet av en
ungdomsorganisasjon med utspring i
Desmond Tutu Fredssenter i Cape Town.
På programmet står også andre samtaler
og møter med lokal ungdom, besøk på
fangeøya Robben Island og besøk på
Sanfolkets kultursenter !Khwa ttu.
Gruppa skal oppholde seg i Sør-Afrika i
ei uke og er tilbake på Hamarøy 30. april.

Prestemøte på Tranøy
Fra onsdag den 7. - torsdag den 8.
februar var prester fra hele Ofoten
prosti samlet på Tranøy. Prestene i
prostiet møtes regelmessig for å styrke
kollegafellesskapet og jobbe sammen om
et studieopplegg. Det var et bevisst valg å
komme til Tranøy denne
gangen, for å se nærmere på stedets
egnethet som ”retreat-sted”.
Lokallagets medlemmer ble enige om at
Tranøy med sine naturskjønne
omgivelser, Den Hellige Dorotheas
Kapell, utmerkede service på Edvardas
hus og den gode stillheten har mer enn
nok å by på for et slik formål.
Det ble avtalt å komme tilbake på
seinsommeren for å gjennomføre et retreat med prostiets prester.
For å lese mer om hva ”retreat” er
kan du gå inn på www.retreater.no.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Tirsdag 20. mars gikk konfirmantene i
Hamarøy fra dør til dør med
innsamlingsbøssene fra Kirkens
Nødhjelp. Som nevnt annet sted i bladet
er det utfordringene knyttet til
klimaendringer som er fokus for årets
aksjon. Til sammen samlet konfirmantene
i Hamarøy sokn inn kr 16001,50.
Hva tallet for Sagfjord sokn ble er i
skrivende stund fortsatt ukjent.

Deltakelse på bispevigslingen
Søndag 28. januar var prestene Rolf
Steffensen og Mirian Tode, og Kristin
Elsbak og Vibeke Stavøy fra
menihetsrådet, i Bodø for å delta under
bispevigslingen. De ble vitner til en storslått seremoni. Tor B. Jørgensen er nå
Sør-Hålogalands nye biskop. Blant gjestene var også H.M. Kong Harald og kirkeminister Trond Giske.
Etterpå var det kirkekaffe og et flott kulturarrangement i kulturhuset.

Skifte av taket på Hamarøy kirke
Det gamle eternittaket på Hamarøy kirke
skal endelig skiftes ut i løpet av våren.
Samtidig vil det også bli gjort et høyst
nødvendig etterisoleringsarbeid. Det er
firmaet Byggmester Knut Høivaag som
skal stå for arbeidet.
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Investeringer i Hamarøy kirke
Hamarøy menighetsråd vedtok på sitt
siste møte å gå til innkjøp av nye bord og
stoler til menighetssalen. Bordene og
stolene som brukes i dag har vært i bruk i
over tretti år og er nå modent for
utskifting. Bordene som skal anskaffes
skal anskaffes skal være stabelbare, dvs
det skal være mulig å slå dem sammen
når de ikke er i bruk. Også stolene skal
være stabelbare.

Menigheten vil også dekke utgiftene for
de voksne reiselederne som må reise
med. Det er forventet at TT vil samle
mellom 2 og 4000 deltakere fra inn og
utland. Fra Hamarøy har 19 unge meldt
seg på.
Dåpsgave til dåpskonfirmanter
I Hamarøy som de fleste andre steder
opplever vi at en eller flere av
konfirmantene ikke ble døpt som barn.
For å bli konfirmert må man først være
døpt. I år er det fire av konfirmantene i
Hamarøy som ikke ble døpt som barn.
Fra menighetens side har det vært viktig
at de unge selv får bestemme hvordan de
ønsker at dåpen skal skje, i en vanlig
gudstjeneste eller i en mindre og mer
familiær sammenheng. Vanligvis når et
barn blir døpt får barnet og familien en
gave fra menigheten. I det siste har denne
gaven vært boken I Guds hånd. Ettersom
denne boken ikke passer særlig godt til
konfirmanter, har menighetsrådet bestemt
at dåpsgaven til dåpskonfirmanter skal
være et smykke av gullsmeden Sabine
Seifert fra Steigen. I samarbeid med Det
norske bibelselskap har hun laget en
smykkekolleksjon basert på symboler
hentet fra Konfirmantbibelen..
Smykkene er i sølv og koster kr 298,-.
De kan bestilles og kjøpes av alle,
f.eks. ved å gå inn på hjemmesiden
www.bibelselskapet.no, og derfra klikke
seg videre inn på Barn og ungdom.

I tillegg til bord og stoler har
menighetsrådet bestemt seg for å gå til
anskaffelse av et lenge etterlengtet
lyd-/taleanlegg som passer til teleslynga
som allerede finnes i kirka. Det er en
kjent sak at mange som sliter med
hørselshemminger har hatt problemer
med å høre hva som blir sagt i kirken, til
tross for at kirken har installert
teleslynge. Med det nye anlegget på
plass regner vi med at dette problemet
skulle være løst en gang for alle.
Skifte av lysarmatur
I Hamarøy kirke pågår det for tiden en
større utskifting av gamle giftholdige
lysarmaturer. Svært mange
lysstoffarmaturer fra 70-tallet har vist
seg å inneholde miljøfarlige stoffer. Som
følge av pålegg fra forurensingstilsyn og
arbeidstilsyn blir nå alle slike potensielle
”miljøbomber” forsvarlig fjernet og
destruert. I kirka blir det i stedet montert
nye aramaturer som tilfredsstiller dagens
miljøkrav.
Støtte til unge TT-deltakere
Hamarøy menighetsråd har bestemt å
støtte menighetens alle menighetens
unge som ønsker å delta på KFUKKFUM`s tenåringstreff på Gjøvik til
sommeren, med kr 1000,- hver.

Forsidebilde denne gang er av
Terje Nedregård foran
Kalvtinden 1102 moh.
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GUDSTJENESTER VÅR OG TIDLIG SOMMER 2007
1. april - Palmesøndag
Tømmerneset kirke

13. mai
Ingen gudstjeneste

5. april - Skjærtorsdag – kl. 19.00
Hamarøy kirke

17. mai - Kristi himmelfartsdag –
kl.10.00
Hamarøy kirke
Familiemesse

6. april - Langfredag – kl. 19.00
Hamarøy kirke

20. mai
Søskenheimen - Skutvik
27. mai – 1. pinsedag – kl.12.00
Hamarøy kirke
28. mai – 2. pinsedag
Prostigudstjeneste i Ballangen
2. juni - gudstjeneste med konfirmanter
– kl. 17.00
Tømmerneset kirke
Husk påskens gudstjenester i Hamarøy
kirke!

3. juni - Konfirmasjon
Sagfjord kirke

8. april – 1. påskedag – kl. 12.00
Hamarøy kirke

9. juni - gudstjeneste med konfirmanter
– kl. 17.00
Hamarøy kirke

9. april - 2. påskedag
Tømmerneset kirke

10. juni - Konfirmasjon
Hamarøy kirke

15. april
Ingen gudstjeneste

Når ikke annet klokkeslett er nevnt
spesielt, begynner alle gudstjenester
kl. 11.00. Dåp avtales med kirkekontoret
i god tid.

22. april
Hamarøy kirke
29. april
Tømmerneset kirke
6. mai
Hamarøy kirke

Med forbehold om endringer. Se også
annonsering i lokalavisa og AN på
fredager. Velkommen!
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RESULTAT HAMARØY MENIGHETSBLAD 2006
UTGIFTER:
11310 PORTO
11320 GEBYR

13307,00
24,00

11410 TRYKKING

16506,00

14290 BETALT MVA DRIFT
SUM UTGIFTER

2524,00
32362,00

INNTEKTER:
16292 KONTIGENTER OG GAVER
17290 MVA REFUSJONSKRAV DRIFT
19000 RENTEINNTEKTER
SUM INNTEKTER

-41513,00
-2524,00
-219,00
-44256,00

RENTER, AVDRAG OG AVSETNINGER :
SUM OVERSKUDD

-11894,00

FRIVILLIGE TIL KIRKEKJØRING I SAGFJORDEN
Følgende personer har satt seg opp på lista for å kunne være behjelpelig med
transport til kirken. Det dreier seg primært om begivenheter som er lagt til Karlsøy
og Tømmerneset.
Kristin Elsbak
Berit Leite
Ellen Ediassen
Lillian Kristensen
Toril Heimdal
Ann Merete Jensen

Telefon 75 77 25 67
Telefon 75 77 25 62
Telefon 75 77 28 13
Telefon 75 77 19 12
Telefon 75 77 25 95
Telefon 75 77 19 35
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Mobil 414 34 913
Mobil 416 02 239
Mobil 416 19 874
Mobil 975 84 570
Mobil 905 79 190

STUDIETUR TIL TØRKERAMMEDE KENYA
I tidsrommet 6. – 16. oktober deltok
Unni Leiros Pettersen, Kirkens
Nødhjelps distriktskontakt i Ofoten, på
studiereise til Kenya i regi av Kirkens
Nødhjelp (KN). Menighetsbladet
bringer her videre rapporten hennes fra
reisen.

viktig prinsipp for arbeidet, og det så vi
flere gode eksempler på under
studiereisen. Inntrykkene var mange og
sterke. Vi så mye fattigdom og nød, men
også glede og håp.
I det følgende vil jeg fortelle om noe av
det som gjorde sterkest inntrykk på meg,
og som er en del av årets fasteaksjon.

Vi var tolv stykker som i løpet av ti
dager fikk besøke flere av KN`s
prosjekter i landet. Det var godt å se at
hjelpen fra Norge kommer fram. Det
nytter å hjelpe enten det gjelder
barnehjem for gatebarn, arbeid i slummen
eller arbeid blant tørkerammede.

Besøk i tørkeområde
Tidligere har jeg hørt veldig mye om
global oppvarming, men jeg har vel aldri
tatt det helt innover meg. Hva betyr det
vel egentlig for oss i Nord-Norge om det
blir noen grader varmere om vinteren for
ikke å snakke om sommeren? Det føles jo
bare godt!

Unni Leiros Pettersen
KN`s politikk er å samarbeide med lokale
partnere, det er de menneskene som bor i
landet som vet best hvor skoen trykker.
Alt for mye u-hjelp har i tidligere tider
vært gitt ut fra de rike lands tankegang.
Resultatet har ofte blitt at fattigdommen
bare har fortsatt. KN driver akutt krisehjelp ved katastrofer, men svært mye av
arbeidet drives også med et langsiktig
perspektiv. ”Hjelp til selvhjelp” er et

Møtet med landsbygda i Kenya ble en
brutal oppvekker. Områder som tidligere
var grønne og frodige, er nå brune og
tørre. Før visste en alltid når regnet kom.
Det kom flere ganger i året. Regnet var
kraftig, men p.g.a. masse trær med bladverk og dype røtter holdt jorda på regnvannet, og det ble grønt og frodig.
Fattigdommen ut over landet er stor. En
av måtene å tjene litt penger på, er å
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hogge ned trær og brenne til trekull som
blir kjøpt opp til byene. Følgen er at det
blir mindre og mindre trær til å holde på
fuktigheten. Den globale oppvarminga
gjør at regntidene blir sjeldnere, og når
det kommer nedbør, er den så ekstrem at
den skyller bort jordsmonnet. Det dannes
masse nye elvefar som etter kort tid
ligger opptørket tilbake.

opplysning er nøkkelord i denne
sammenheng.
Den kvelden var det en total utslitt og
støvete gjeng som kom tilbake til hotellet.
Det var med blandede følelser jeg
skrudde på dusjen. Kontrasten til det vi
hadde opplevd tidligere på dagen, var
enorm. Tilgang til rent vann betyr alt, og
jeg lovte meg selv at jeg aldri mer skal
klage på regnvær. Måtte jeg bare huske
det når det bøtter ned som verst her nord!

Vi besøkte et område hvor det ikke har
regnet på 5-6 år! På tur dit passerte vi
hele tida mennesker på vandring etter
vann. Vannet fraktes i jerry-kanner, og de
som er så heldige at de har et esel, kan ta
med flere kanner og selge til de som ikke
har. Folk går opptil 3 mil hver vei for å
hente vann! I dette området bor det
mange tusen mennesker som er mer eller
mindre avhengig av hjelp både i form av
mat og vann. KN`s samarbeidspartner her
er den presbyterianske kirke i Øst-Afrika
– PCEA. Disse driver direkte
nødhjelpsarbeid i form av utdeling av mat
og vann. Det hender at menneskene må
klare seg 3 dager uten mat. PCEA`s
hjelpearbeid i området her er ganske nytt,
det startet i fjor, og det neste de skal ta til
med, er å bore flere vannhull ned til
grunnvannet, plante trær og også bygge
sanddammer for å ta vare på vannet når
det kommer.

Bygging av sanddammer
Neste dag ble en skikkelig opptur. Vi
besøkte et prosjekt som KN støtter og
som handler om å ta vare på vannet,
”water harvesting”.

Vi startet i Uutoni, en landsby hvor innbyggerne under ledelse av en sterk foregangsmann, Joshua Mukusya, er full av
optimisme og jobber for å ta kontroll
over situasjonen. Det første vi gjorde, var
å plante hvert vårt tre. Det er veldig viktig å få skogen tilbake, men for å lykkes
med plantingen, må en ha tilgang til
vann, ellers vil ikke trærne vokse opp.
Joshua startet for flere år siden et prosjekt
med å bygge sanddammer. Det var så vel-

Det gjorde et uutslettelig inntrykk å
komme til dette området, å se og føle
tørken og heten og ikke minst å møte
enkeltmennesker som til tross for all motgang enda satte sin lit til at Gud ikke
hadde glømt dem! Hvor svak føles ikke
min egen tro i møte med disse menneskene! Foreldrene har de samme ønskene
for sine barn som vi har for våre, at de
skal lykkes i livet. Utdannelse og
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lykket at nå bygges det sanddammer
mange steder i området. Folk bygger
demninger på tvers av elveleiene. Det
bygges mange demninger i hver elv. Når
regnet kommer, flommer elva opp på kort
tid og tar med seg sand og slam. Dette
stopper opp mot demningen, og når
toppen av demningen er nådd, fosser
vann og sand over til neste demning. Når
regntida er over og elva forsvinner, er
sanda ved hver demning full av vann.
Sanda fungerer som et filter, så dette
vannet holdes reint, og det er bare å grave
etter vann. Det var fantastisk å se hvilken
entusiasme menneskene la for dagen i
dette arbeidet. Vi ble møtt av en flokk
damer som kom syngende og dansende
imot oss for å ønske oss velkommen. De
var så stolte av det de arbeidet med, og
alle deltok, gammel som ung, kvinne som
mann.

givende å kunne bidra med litt. Og
menneskene var veldig imøtekommende
og vennlige selv om de sikkert syntes at i
alle fall noen av oss var nokså
ubehjelpelige! Og selv om arbeidet var
tungt, sang de til. Det ble holdt taler hvor
de fortalte om arbeidet og forhåpningene
sine og vi fortalte om hvilke funksjoner
vi hadde i denne sammenhengen.
Vi hadde med oss professor Mugambi fra
Nairobi. Han arbeider utrettelig med disse
miljøspørsmålene og fortalte mye om den
globale oppvarmingen. Hvis ikke vi rike
land reduserer vårt forbruk og våre CO 2utslipp i veldig stor grad, går Afrika og
andre fattige land mot en katastrofe. Først
stjal vi europeere verdiene deres, og nå
må de betale for vår forurensning og vårt
vanvittige forbruk. Og katastrofen er i
full gang, det så vi med våre egne øyne.
Sett i dette lys kan det hele virke nokså
håpløst, men oppi det hele var det
fantastisk å møte disse menneskene som
har grepet tak i situasjonen og prøver å
gjøre noe med det.
Fasteaksjonen i 2007 har fått navnet
”Forglemmegei”, og den handler om
mennesker som lever i kriser verden
overser. Datoen for dør-til-dør aksjonen
var 27. mars. En del av pengene som
kommer inn, vil gå til mennesker som
lever i tørkerammede områder, bl.a. til
sanddambygging i Kenya. Jeg kan på det
varmeste anbefale formålet!

KN`s bidrag til dette er å betale
sementen, og den er dyr! Joshua ba oss
reise hjem til Norge og fortelle at her
kommer de innsamlede midlene fram i
form av sement, ingenting havner i
lommene til korrupte mennesker!

Det nytter å hjelpe, det har jeg sett med
mine egne øyne!

Vi fikk være med å arbeide sammen med
den lokale befolkningen. Det var veldig

Unni Leiros Pettersen, distriktskontakt for
Kirkens Nødhjelp i Ofoten
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KLIMAENDRINGER
SOM KIRKELIG UTFORDRING
Sør-Hålogaland bispedømme ønsker å
være et foregangsbispedømme når det
gjelder miljø- og klimaspørsmål.
Bispedømmet oppnevnte for noen år
siden en egen ressursgruppe for miljø,
forbruk og rettferd. En målsetting har
vært å få en miljøkontakt i hver
menighet. Nesten 30 av disse kontaktene
møttes i Bodø til en samling 5. januar.

- Verdens miljøverndag som markeres i
dagene rundt 5. juni. I år er ”smelting av
is” fokus, og søndag den 3. juni vil det
arrangeres en stor felleskirkelig
gudstjeneste i Tromsø hvor vår egen
biskop skal delta sammen med bl.a.
erkebiskop Desmond Tutu og andre
kirkeledere fra hele verden. Vi ønsker at
denne dagen også skal markeres i kirkene
våre.

Hovedfokus på møtet var
klimaendringene og hovedtaler var
tidligere visepresident i USA Al Gore,
gjennom en egen framvisning av hans
film ”En ubehagelig sannhet” på Fram
kino. I kirken deles den grunnleggende
oppfatningen som Gore gir uttrykk for i
filmen: At klimautfordringene først og
fremst er en moralsk utfordring. Det
dreier seg om vår tids mest avgjørende
verdispørsmål.

I tillegg arbeidet møtet med konkrete
tiltak som kan gjøres innenfor miljø- og
rettferdsarbeidet i menighetene.
Miljøengasjementet må få konsekvenser
for driften av kirkene våre og for den
enkeltes valg i hverdagen. På møtet ble
også den nye rådgiveren for miljø og
rettferd, Randi Sivertsen fra Fauske,
ønsket velkommen. Sør-Hålogaland er
det andre bispedømmet i landet som
ansetter en slik rådgiver. Foreløpig er det
en prosjektstilling i 30% og for ett år.

Miljø- og klimaspørsmål angår derfor
kirken og kirken har en spesiell
forpliktelse til å tale miljøets sak, fordi
naturen og livet er gitt oss som en gave
fra Gud. Denne gaven er vi forpliktet til å
forvalte slik at kommende generasjoner
kan nyte godt av den.

Biskop Tor B. Jørgensen har selv vært
med i ressursgruppa for miljø, forbruk og
rettferd i flere år og ønsker å følge aktivt
opp i forhold til miljøengasjementet i
bispedømmet.

I kirkens arbeid det kommende året, vil
miljø- og klimaspørsmål komme på
dagsorden ved to hovedbegivenheter:

Hamarøy menighets miljøkontakt er
Ragnar Jullum.
Som kontaktperson har han som oppgave
å påvirke slik at den årlige kampanjen får
oppmerksomhet i menigheten. Et
minstemål er at en gudstjeneste evt et
møte pr år skal preges av miljø og
rettferdsspørsmål. Arbeidet skal
rapporteres til menighetsrådet og
bispedømmets ressursgruppe.

- Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i tida før
påske, som i år nettopp vil fokusere på
klimaendringene – og da med et
perspektiv som ofte blir borte, nemlig
dem som rammes hardest av de
endringene som foregår i store områder i
Afrika.
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Hvis noen har lyst til å engasjere seg i
miljøspørsmål så ta kontakt med Ragnar
Jullum eller kirkekontoret.

seg til å redusere utslippene av CO2.
CO2-utslippene fra internasjonal
flytrafikk er imidlertid ikke tatt med i
Kyoto-avtalen, til tross for at dette er den
mest forurensende transportmåten vi har.
Derfor oppfordrer Kirkens Nødhjelp
enkeltpersoner og bedrifter til selv å
sørge for å veie opp de negative effektene
deres flyreiser har for klimaet ved å støtte
våre klimaprosjekter.

Temakvelder
Hamarøy menighet har i møte den 1.
mars vedtatt å arrangere temakvelder om
miljø både i Sagfjord og Hamarøy sokn.
På møtene skal bl.a. Al Gore`s film ”En
ubehagelig sannhet” om klimaendringene
vises. Etterpå blir det kaffe og samtale.
Møtene avsluttes med en andakt. Følg
med på kunngjøring gjennom lokalavisen.

Det beste er likevel å la være å fly!

SAMEFOLKETS DAG

OPPFORDRING FRA
KIRKENS NØDHJELP!

Samefolkets dag blir stadig viktigere for
oss i Nord-Salten. I år fikk feiringa på
Árran både en flott ramme og et solid
innhold, med bl.a. deltagelse fra Skutvik
blandakor og Drag blandakor som for
anledningen hadde øvd inn noen felles
sanger. Bente Aasjord hadde tatt turen fra
Steigen for å holde kåseri og fortelle om
sitt forhold til det samiske. I kåseriet
anvendte hun et nytt begrep – gråsamer –
om seg selv og de mange i vårt område
som på tross av fornorskning, skam og
skjellsord, bærer med seg bevisstheten
om en samisk arv. Også ordfører Jan
Folke Sandnes holdt tale for dagen.
Mange hadde tatt turen til Árran denne
dagen og det ble en flott opplevelse av
samhørighet på tvers av ellers altfor vante
skillelinjer!

Rens dine flyreiser!
Hvorfor rense flyreiser?
Hver gang du er ute og flyr, er du med
på å slippe ut tonnevis av urenset
karbondioksid (CO2).
Utslippene bidrar til å skape
klimaendringer, og er særlig farlige fordi
de foregår i de øvre luftlag. Det vil si at
utslippene fra fly ikke blir en del av det
vanlige CO2-kretsløpet her på jorda der
trær og planter "spiser opp" CO2
gjennom naturlige prosesser.
I flere år har vi vært med på å slippe ut
mer CO2 og andre klimagasser enn det
økosystemet på jorda klarer å absorbere.
Det er dette som har ført til
klimaendringer. Orkaner, flom og
tørkeperioder kommer oftere og er
kraftigere enn før, noe som fundamentalt
endrer eller ødelegger mange menneskers
livsgrunnlag. En rekke land har derfor
undertegnet Kyoto-avtalen og forpliktet
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STOR PÅGANG TIL VIKEN SENTER I BARDU
Etter 2-3 måneder med ”vanlig” drift, er
pågangen til klinikken så stor at vi har
ventelister allerede. Behovet for
behandling av psykiske lidelser er
absolutt til stede.

Kanskje du trenger noen dager i ro og
fred, gjøre noe annet, og ta deg inn igjen?
Eller du vil bruke tiden til å lese den
gode boka som du ikke får tid til
hjemme? Eller du trenger noen å snakke
med? Du kan bruke tiden som du vil, og
alt av program er tilbud som du kan takke
ja eller nei til ettersom du ønsker.

6. juni 2006 åpnet Viken senter dørene
for de første pasientene. Institusjonen er
et nasjonalt senter for psykiatri og
sjelesorg. Viken er lokalisert i vakre
naturomgivelser i Bardu kommune i
Troms.

Sjelesorgenheten lager skreddersydde
kurs/konferanser/møter for bedrifter,
organisasjoner og andre. Vi reiser også ut
og holder kurs utenfor Viken senter. I
tillegg tilbyr vi samtaler med sjelesørger,
og opphold i et eller flere døgn uten noe
spesielt opplegg.

Klinikken
Klinikken tar imot pasienter med lidelser
som angst, depresjon, traumer,
eksistensiell problematikk og
samlivsproblemer. Totalt er det 24
behandlingsplasser på individualavdeling. Når vi har fått finansiert siste
byggetrinn med familieboliger, har vi
også 16 plasser på familieavdeling. Det
nye ved Viken er at vi også skal gi
behandlingstilbud til enslige forsørgere
med barn. Behandlingen er lagt opp med
en ukes forvernsopphold, senere åtte
ukers behandlingsopphold, tre ukers ettervern etter tre måneder, og en uke ettervern etter ni måneder. Opphold kan søkes
gjennom henvisning.

Innsamling
Viken senter mangler finansiering til
familieboligene som skal gi
behandlingstilbud til familier. I tillegg har
vi lån som vi gjerne skulle kvitte oss
med, og driften av sjelesorgenheten er
ikke statsfinansiert, så vi må samle inn
midler bl.a. gjennom kirkeoffer. Vi takker
for alle bidrag som er gitt hittil, og vi tar
gjerne i mot flere gaver på
konto 4776 13 21885.
Flere opplysninger får du på vår
hjemmeside www.vikensenter.no, eller
ved å kontakte oss på
telefon 77 18 99 00.

Sjelesorgenheten
Sjelesorgenheten har tilbud til ”folk flest”
der du ikke trenger henvisning fra lege.
Vi tilbyr rekreasjonsopphold 30.4. - 6.5.,
18. - 24.6. og 25.6. - 1.7..
På rekreasjonsopphold får du mulighet til
hvile, fellesskap, undervisning/ studier,
samtaler og tidebønner i rolige og
naturskjønne omgivelser. Det er fine
turmuligheter, til fots, på ski og med
sykkel.

Linda Bakketun, sekretær
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"SORGEN OG GLEDEN DE VANDRER TIL HOPE"
Livsbetraktninger
Musikk og Tanker om Livet

Hansen fra Steigen er godt kjent som
musikerduo i området. Med sin
countrymusikk har de flere ganger før
opptrådt i alle 3 kirker i Hamarøy. Etter
et initiativ fra fungerende sokneprest
Mirian Tode, skal de denne gangen
opptre sammen med Odd J. Eidner.

Torsdag, den 26. april, kl. 19.00 kommer
prest og forfatter Odd Jarle Eidner og
musikerduoen Terje og Elisabeth til
Hamarøy Kirke. De tre har laget et eget
opplegg, som skal ta lytterne nærmere
livet som alltid beveger seg i spenningen
mellom glede og sorg.

Han vil ta utgangspunkt i sine egne
erfaringer denne kvelden i Hamarøy
kirke. I dialog med et knippe sanger
framført av Terje og Elisabeth vil Odd
Eidner snakke om det forunderlige livet så skjørt og sårbart, og samtidig så
vakkert og livskraftig. Han vil utfordre til
å snakke sant om livet og leve ekte,
for - som han sier: "Vi har dagen i dag.
Og vi har hverandre. Vi må ta vare på de
mulighetene som det gir!"
Arrangementet er gratis. Det vil bli tatt
opp en kollekt ved utgangen. Etterpå blir
det servert en liten matbit i
menighetssalen og det er også anledning
til å prate både med Odd Eidner og Terje
og Elisabeth.

Odd Jarle Eidner

Dagen før, onsdag den 25. april, kl. 19.00
besøker de tre Leiranger Kirke i Steigen
med samme opplegget.

Odd Jarle Eidner, f.1956, er født og
oppvokst på Lundøya i Steigen, og jobber
nå som prest i Bodø. Han har nettopp
utgitt boka "Den doble sorgen", hvor han
skriver ærlig og direkte om hvordan
sorgen over å miste to barn forandret livet
hans slik at også Gud ble borte. Boka
handler om tap og sorg, om gudstro og
gudsfravær, om mening og livstolkning kort sagt, om livet slik det ble, og
hvordan han fant veien videre gjennom
sorgens landskap.
Terje Jespersen fra Hamarøy og Elisabeth

Alle er hjertelig velkommen!
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SLEKT FØLGER SLEKTERS GANG
DØPTE
08.03.07
Kitty Emilie Solhaug, Ulvsvåg
f. 07.11.1926

HAMARØY KIRKE
25.02.07
Ida Sagmo Arnesen, Skutvik

TØMMERNES KIRKE
30.01.07
Karl Magnus Schøning, Innhavet
f. 23.02.1912

11.03.07
Kristoffer Robin Ursin, Oppeid
TØMMERNES KIRKE
18.02.07
Kevin Paulsen, Innhavet

09.02.07
Ester Evjen, Innhavet
f. 20.08.1934

DØDE

02.03.07
Kari Straumsnes, Saltdal
f. 21.02.1947

HAMARØY
12.12.06
Bergljot Marie Stenersen, Liland
f. 16.08.1908

Spør nogen hva kjærligheten er

19.12.06
Johanna Kristine Kristensen, Buvåg
f. 16.11.1922

Spør nogen hva kjærligheten er da er
den intet andet end en vind som suser i
roserne og derpå stilner av. Men ofte er
den også som et ubrytelig segl som varer
for livet, varer til døden. Gud har skapt
den av mange slags og set den vare eller
forgå.

13.01.07
Anna Fredrikke Bjørnvåg, Buvåg
f. 14.05.1920
24.01.07
Torun Sundset, Gurendal
f. 04.11.1948

Knut Hamsun i Victoria

Hjemme

28.01.07
Charles Normann Mathisen, Skutvik
f. 16.10.1915

Mennesket skal ikke være alle steder fra,
mennesket skal være hjemmefra. Og det
skal være hjemme.

08.02.07
Elise Sofie Kilnes, Sørkil
f. 05.10.1911

Knut Hamsun sitert i Tore Hamsuns bok,
Knut Hamsun som han var
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HAMARØY OG SAGFJORD SOKN
Sokneprest
Rolf Steffensen
– permisjon frem til 31. mai
Fungerende sokneprest
Mirian Tode

Vinteren er min haardeste Tid

Kirkeverge
Tanja Knutsen

Vinteren er min haardeste Tid. Jeg liker
ikke Sne, jeg pines ved Synet af den, og
min Fornuft skjønner intet andet af den
end dens evige og naturstridige Idioti.
Jeg har skrevet et stort Epos om Vinteren
i et Julebind; men det er vist sørgelig
mislykket, skjønt det er illustreret af en
af vore bedste Kunstnere.

Kontorfullmektig
Gunnhild Storevik

Hvis der om Vinteren hænder mig noget,
som minder om Sommeren, er det mig
altid til Glæde og Behag. Ved
Vejrforandring, naar det begynder at
regne paa Sneen, et lidet Pip af en Fugl i
et Træ eller Blomsterduften af visse
Parfumer gør mig godt for en kort Stund;
ofte hænder det, naar en Flue summer i
Vinduet, at der gaar en liden, rød Glæde
gennem mig ved Erindringen om den
Sommer, som nu ligger under Sneen.
Knut Hamsun: Artikler 1889-1928

Kirketjener/graver Hamarøy
Dagfinn Jakobsen
Kirketjener/graver Sagfjord
Per Arnt Pettersen
Organist
Tor Arne Grønbech
Kateket/prosjektleder
Heidi Strand Mathisen
Preste- og menighetskontoret er åpent
for henvendelser
tirsdag til torsdag kl. 09.00 - 14.00.
Telefon 757 71800 - Telefax 757 71801
Etter normal arbeidstid treffes vakthavende prest
på tlf. 91 65 58 76.
Hamarøy menighets hjemmeside på internett:
www.hamaroy.kirken.no
Menighetsbladet
Redaktør
Rolf Steffensen

