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God påske!

HAMARØYNATTA 2011

Den 14. Hamarøynatta ble en flott natt med mange fine opplevelser.
Mange aktiviteter og på scenen stod Ruben Gazki, Ingeborg Selnes,
Tensing Norway, lokale tensinggrupper og ikke minst våre egne i
Hamarøy Tensing. Tema for årets Hamarøynatt var; skattejakt.

Fotoene over: Kjell Fredriksen
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Foto: Avisa Nordland v/Øyvind Olsen
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Face 2 Face

Av Reiulf Pedersen, prest og ansatt i KFUK-KFUM Nordland
Andakten ble holdt på åpningskvelden på konfirmantfestivalen som
konfirmantene fra Hamarøy var på i vinterferien.
Tema for festivalen var Face 2 Face (ansikt mot ansikt).
Vi mennesker ønsker å møtes. Være i lag. Vi trenger å møte de vi er glad i.
Face to face, betyr ansikt til ansikt. Det betyr å være nær, betyr å være ærlige
sammen. Tett.
Vi tror at vi kan være face to face med oss selv, og med Gud. Eller, går det
egentlig an?
Har vi ansvar for oss selv? For andre? For Gud?
Hva er det å være face to face?
Jeg kjenner ikke dere. Hva du tror på, hva du holder hellig, det vet ikke jeg.
Du sitter der med dine tanker, og jeg sitter med mine.
En litt annen ting er Gud sine tanker. Eller, hva tror du? Er det noe utenfor
oss som tenker? Er det noe utenfor oss som vil noe? Som ønsker noe?
Kirken tror det, og har forkynt om det i 2000 år! Mennesker har ment det
bestandig, og de fleste mener det enda. At det er “noe” der ute som ønsker
noe for oss mennesker. I tillegg mener kirka det at: Den som vil oss noe, har
en god tanke med oss. Har en god vilje, gode ønsker.
Vi forstår ikke Gud.
Paulus sier at “vi ser som i et speil i en gåte”. PÅ den tiden han skrev det, så
var ikke speilene rette og klare slik som i dag. Det var kanskje en metallplate
som var banket flat. Man så en refleksjon, men ingenting tydelig.
At vi nå ser i biter, stykkevis og delt, men at vi en dag skal se og forstå ansikt
til ansikt, face to face. For vi kan ikke se Gud, ikke noe menneske har sett
Gud. Allikevel, hvis Gud synes at det er nok at vi tror, så får vi også tro, at
det nok.
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HVERDAGSMENNESKE

Kristian Mathisen
På Hamarøy Sykeheim treffer jeg
han Kristian i Skogan.
Han har akkurat vært oppe i 2.
etasjen for å hente dagens aviser til
avdelinga nede. Kristian er glad for
å få besøk og samtalen kommer fort
i gang.
Kristian er født 14. oktober 1913,
og vokste opp på gården ”Skogan”
mellom Haukås og Liland. For 4 år
siden flyttet han innover til Oppeid
på Sykehjemmet, og her trives han i
lag med beboerne og pleiere som gir
han godt stell.
”E trives på hjemmet, e e innstilt på
det! Godt humør, det at man ser lyst
på det, e nokka som man har i seg.”
Til høsten fyller Kristian 98 år.
Han vokste opp som eldst av 4
4

søsken, foreldrene drev gårdsbruk.
Oppveksten minnes han som en fin
tid, det var bra å være barn og ungdom. Gården ga ingen rikdom, men
det ga mat til familien. De begynte
tidlig å gå på klippfiskbergan på
Skottestad og Kalstad. Til Kalstad
måtte de ro først. Det var arbeid for
kvinnfolk og barn og lønna var
kroner 2,50 pr. dag. I tillegg hadde
de ekstrainntekt på bærplukking.
Kristian var en ivrig fisker i
Lilandsvannet. Mest spennende var
fiske med stang. I perioder nærmest
bodde han ved vannet.
Første halvdel av 1900-tallet bodde
det mange barnerike familier rundt
om på nabogårdene Skottestad,
Hestbakk, Haukås, Hansbakk og
Liland.
Gjennom arbeidslivet har Kristin
vært en ”altmuligmann”. Det var
smått om arbeid, spesielt i de harde
30-årene. For å få arbeid måtte du
være organisert, og for å bli
organisert måtte du ha arbeid så det
var ikke bare enkelt.
Under krigen jobbet han på en
”tau-båt” i Narvik havn, den slepte
større skip til og fra kai.
I 1944 ble han gift med Benny fra
Lofoten. Sammen fikk de 2
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barn, Sigfred som i dag bor på Leknes
og Marit som bor i Lier utenfor
Drammen.
De bosatte seg på Napp i Flakstad
kommune, der barna gikk på skole.
Kona fikk jobb på stedets internatskole
som husmor. Napp ligger værhardt
til. Mange hadde lang og vanskelig
skolevei. Vegforbindelsene var dårlige
og flere av skolebarna kom fra øyene.
Senere flyttet de tilbake til Skogan.
Dessverre døde Benny allerede i 1969,
bare 50 år gammel, siden da har
Kristian vært alene.
I dag har Kristian 2 barnebarn og 2
oldebarn, han viser stolt frem bildene
som står fremme.
Kristian er interessert i historie og ble
de senere år en ivrig slektsforsker.
Slektsgransking ble hans store hobby.
Få vet så mye som han når det gjelder
gammel slekt og familie i Hamarøy.
Han har sirlig nedskrevet i flere bøker
folketellingene fra 1900.
Han skaffet seg informasjon fra
kirkebøker, folketellinger og var ofte
innom biblioteket på Oppeid, der han
fikk god hjelp.
Flere ganger etter at han hadde vært på
besøk hos Marit i Lier, stoppet han på
heimturen i Trondheim. Der besøkte
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”E har det godt her på sykehjemmet”.
han Statsarkivet for å lete etter nye
opplysninger.
”E tenkt å lær me data og skaff me en
PC, men uten ungdom i huset kunn det
bli vanskelig, så droppe e det”
I flere år samarbeidet han med sin venn
Arvid Røsvik som også var ivrig
slektsgransker. Dessverre døde han i
2009.
Kristian leser daglig aviser, VG, Avisa
Nordland og Lokalavisa hver fredag.
På bordet ligger årbøker, bygdebøker
og historieblader.
Takk til deg Kristian for en trivelig prat.
Gunnhild Storevik
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På oppdrag i Etiopia
Som kjent er Sonja, Klaus-Christian og Alma Küspert i Etiopia, utsendt fra
Hamarøy menighet og Det Norske Misjonsselskap. Alma går på
internasjonal skole og trives med det. Hun var forøvrig konfirmert 13.
februar i den Anglikanske kirken i Addis Ababa, der familien bor.

Klaus-Christian administrerer arbeidet som NMS’ representant og
jobber også som rådgiver i spennende utviklingsprosjekter vest i landet, mot
grensen til Sudan. Sonja arbeider bl.a. som rådgiver i et prosjekt som kalles
Mor/barn/helse, også det i vest. Mye av arbeidet går ut på å gi hjelp og
opplysning som kan bedre kvinners og barns liv. Sonjas oppgave er å støtte
og oppmuntre innfødte som jobber blant sine egne.
Slik skriver Sonja om situasjonen:
”Vårt felles mål er å bidra til en forandring av gamle tradisjoner som i
grunnen er overgrep mot jenter, kvinner og barn. Tradisjonene blir ofte
utført i god tro om å gjøre noe godt og viktig. Men det er dessverre ikke
tilfelle. De fleste tradisjonene påfører barna og jentene store smerter og
skader og har ingen positive virkninger. Det dreier seg om omskjæring av
jenter, barnebryllup, fjerning av drøvel og deler av mandlene og fjerning av
melketenner.
6
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Jenter helt ned til 8 års- alderen blir giftet bort, de mister sin barndom, må
jobbe hardt og blir gravid som tenåringer. Det fører ofte til store
komplikasjoner under fødselen som fisteldannelse siden kroppen ikke er
utvokst. Slike kvinner kan ikke holde på avføringen sin lenger. Uten hjelp
lever de ofte et ensomt, utstøtt liv.
Barns melketenner blir fjernet fordi man tror at det hjelper mot en sår hals,
feber, oppkast, eller hvis barnet ikke suger godt.”
Fødselshjelp til de avsidesliggende distriktene er viktig. 4 unge kvinner har
fått stipend for å ta jordmorutdannelse, med bindingstid i eget område
etterpå. Fistelskadde kvinner kan få hjelp til å komme til sykehus og bli
operert, slik at de kan få livet tilbake. En annen oppgave er kampen mot
HIV/AIDS, og hjelp til dem som er blitt rammet.

Misjonsringen
Siden Sonja var aktivt medlem i ”Misjonsringen” her i Hamarøy i mange år,
holder hun oss stadig oppdatert på det hun gjør. Vi får mail til hvert eneste
møte i foreninga. Det er spennende lesning. Alt vi samler inn av penger, blir
sendt til Mor/barn/helse-prosjektet.
Men vi er så få i foreninga vår nå, bare 6 medlemmer.

Er det noen av dere som vil bli medlem i Misjonsringen, eller være med og
støtte Sonjas arbeid i Etiopia?
Ta i så fall kontakt med en av oss!
Målfrid Elsbak
Hamarøy menighetsblad nr. 1 - 2011
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Gudstjenester og aktiviteter våren 2011
Palmesøndag 17. april
Sagfjord kirke kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste
Ulvsvågsskaret kl. 12.00

Skjærtorsdag 21. april
Hamarøy kirke kl. 19.00
Suppe serveres etter gudstjenesten

Søndag 19. juni
Hamarøy kirke kl. 11.00

Langfredag 22. april
Hamarøy kirke kl. 19.00
1. påskedag 24. april
Hamarøy kirke kl. 11.00
Søndag 1.mai VÅRMESSE
Hamarøy kirke kl. 11.00
Søndag 15.mai VÅRMESSE
Tømmernes kirke kl. 11.00
Tirsdag 17. mai Gudstjeneste
Hamarøy kirke kl. 10.30
Lørdag 28. mai
Samtalegudstjeneste Tømmernes kirke
Kl. 17.00

NB: vi gjør oppmerksom på at Generasjonsdagen er flyttet til 2. oktober, den
har jo pleid å være i juni
Dåp avtales med kirkekontoret.
Med forbehold om endringer.
Se også annonsering i lokalavisa på
fredager.
Velkommen!
Hamarøy Læstadianske forsamling
holder samling i Hamarøy kirke, lørdag/
søndag 2- 3/4 2011
Samlinger holdes begge dager kl. 17.00
Fasit påskequiz: 1 A, 2 C, 3 A, 4 B,
5 C, 6 B, 7 B, 8 C, 9 A,10 A

Søndag 29. mai
Konfirmasjon Sagfjord kirke
Kl. 11.00

Konfirmanter i Sagfjord
kirke 29. mai 2011

Kristi Himmelfartsdag,
Vårgudstjeneste
torsdag 2.juni kl. 12.00
Skilvassbakk Grendehus

Daniel Westermann Knutstad,
Innhavet
Albana Mujkic, Øverås
Camilla Elisabeth Pedersen,
Innhavet
Henrik Dahlhaug Molvik,
Innhavet

Lørdag 4. juni
Samtalegudstjeneste i Hamarøy kirke, kl.
17.00
Søndag 5. juni
Konfirmasjon i Hamarøy kirke
Kl. 11.00
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Forsidebilde er fra Hamarøynatta og
viser sogneprest Silje. Fotograf: Kjell
Fredriksen
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Konfirmanter i Hamarøy
kirke 5. juni 2011
Andreas Ursin Bratli, Oppeid
Tiril Christensen Bakkeli, Ulvsvåg
Mathias Thoner Haukås, Oppeid
Helle Ursin Jakobsen, Ulvsvåg
Magnus Jansen-Egren, Ulvsvåg
Emma Regine Johansen, Ulvsvåg
Toril Finvik Karlsen, Presteid
Jacob Michal Bye Mæle, Sørkil
Astrid Bredal Olsen, Oppeid
Elida Røli-Aspvik, Skutvik
Erik Anders Sæter, Hjelseng
Knut Vangen, Nordkil
Jørgen Solem Steffensen, Oppeid
Therese Stenersen, Vassbotn

HAMARØY
MENIGHETSBLAD
I 2010 fikk Hamarøy
menighetsblad et lite
overskudd på kr. 626,-.
Hamarøy menighetsråd er
avhengig av støtten fra dere i
form av kontingent og gaver til
menighetsbladet.
Vi håper dere alle benytter
giroen som er lagt inn midt i
bladet.

På blå bunn
– en kveld med lyrikk
og musikk

Søndag 10. april klokka 19.00
får Hamarøy kirke besøk av
forfatter og dikter Sølvi
Ytterstad fra Harstad. Hun
har gitt ut 4 lyrikksamlinger:
Hinnøystund, Lita i nord,
Havella og Månekorn.
Tekstene hennes bærer et
nordnorsk preg, og mange av
tekstene hennes er blitt lest i
NRK, både radio og tv. Hun
vil gi oss en smakebit av noe
av det hun har skrevet.
Forestillingen blir en blanding
av dikt og musikk.
Hamarøy pensjonistforening
står for servering av kaffe med
noe attåt. Arrangementet er
gratis, men det vil bli mulighet
for å legge igjen litt penger
hvis du vil hjelpe til å dekke
utgiftene.
Velkommen!

Hamarøy menighetsblad nr. 1 - 2011
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011
Det handler om rettferdighet

Fastetid er aksjonstid
Det er ikke rettferdig at over
1 milliard mennesker i verden
fortsatt lever i ekstrem fattigdom.
Sammen kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom. Det
handler om rettferdighet!
I Jes. 58, 6-10 står det blant annet
at vi i fasten skal løslate dem som
med urett er lenket, dele vårt brød
med dem som sulter og la hjemløse
komme i hus. Verdens fattigdom
er enkelt synlig for oss i at noen
sulter, andre gjør ikke, men de
underliggende årsakene til
økonomisk urettferdighet er
kompliserte.
10

Bibelens budskap om faste
utfordrer oss til å omsette tanker
og ord til faktisk handling, og
gjennom vårt engasjement og
bidrag til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon kan vi virkeliggjøre
Guds ord. Den norske kirke har
hatt kampen for økonomisk
rettferdighet på sin dagsorden i
mange år, og vi er utfordret av det
internasjonale kirkefellesskapet til
å arbeide med global rettferdighet.
Gjennom Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2011 oppfordres vi til
å støtte kampen for økonomisk
rettferdighet og for en fremtid
uten fattigdom. Fastetiden er vår
aksjonstid i den norske kirke. Jeg
oppfordrer derfor alle til å støtte
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved
å ta godt i mot bøssebærerne, være
med som bøssebærer selv og til å
signere den beslutningspåvirkende
kampanjen.
(se www.kirkensnodhjelp.no)
Tor B.Jørgensen
Biskop Sør-Hålogaland
bispedømme
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Skaper sitt eget levebrød.
I Tanzania hjelper Kirkens
Nødhjelp folk i gang med å skape
seg et levebrød gjennom spare- og
lånegrupper i lokalsamfunnet.
- Medlemmene i gruppa sparer
penger i en pott, og de får
anledning til å ta opp små lån fra
denne potten slik at de kan starte
sin egen gründervirksomhet og
forsørge familien sin.
Kirkens Nødhjelp støtter gruppene
med opplæring, bankbokser og
annet materiell.

Tirsdag 5. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 av stabelen
i Hamarøy. Da besøker
konfirmanter, unge og voksne fra
Hamarøy og Sagfjord menighet
alle husstander i Hamarøy
kommune for å samle inn penger
til Kirkens Nødhjelps arbeid.
I fjor fikk vi inn 27.247,- kroner
i Hamarøy og Sagfjord menighet
gjennom offer og innsamlingsaksjon. Det var vi veldig fornøyd
med, samtidig hadde det vært
moro om vi klarte å samle inn
enda mer i år.
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Det er menighetene landet rundt
som står for gjennomføringen.
Kontakt din nærmeste menighet,
hvis du vil bidra ved å gå med
bøsse
Du kan støtte aksjonen direkte
ved å:
Benytte kontonummer
1594.22.87493.
Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)
Sende en sms <KN100> til 2090
(100 kroner)
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Kirke-quiz:
1. Hvilken periode tenker vi på når
vi snakker om ”Den stille uken”?
a) Påskeuka
b) Uka etter Kristi Himmelfart
c) Når prest og organist har ferie

6. Og hvem blant disiplene var det
som nektet for at han kjente Jesus?
a) Andreas
b) Peter
c) Jens

2. Hva kalles den første dagen i
denne perioden?
a) Allehelgensdag
b) Kristi Himmelfartsdag
c) Palmesøndag

7. Hvordan døde Jesus?
a) Han ble stukket ihjel med sverd
b) Han ble korsfestet
c) Han ble rammet av pest

3. Hvordan ankom Jesus byen Jerusalem da befolkningen ropte ”Hosianna!” og viftet med palmegrener?
a) Ridende på et esel
b) På stylter
c) Han ble båret på gullstol
4. Når skal selve påskemåltidet
(nattverden) ha funnet sted?
a) Askeonsdag
b) Skjærtorsdag
c) Langfredag
5. Hvem blant disiplene var det
som anga Jesus til øversteprestenes
styrker?
a) Judas Taddeus
b) Simon Peter
c) Judas Iskariot

8. Og på hvilken dag skjedde dette?
a) Bots- og bededag
b) 1.påskedag
c) Langfredag
9. Hva het landshøvdingen som,
etter press fra folket, dømte Jesus til
døden?
a) Pontius Pilatus
b) Pondus Pilotus
c) Herodes
10. Hvem var den første som Jesus
viste seg for etter at han sto opp fra
de døde?
a) Maria Magdalena
b) Johannes
(derav Johannes’ åpenbaring)
c) Josef og Maria

Løsningen på kirkequizen finner du på en annen side i bladet.
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Hamarøynatta 2011
Tusen takk til alle våre hjelpere!

Her er arbeidsgruppen som har jobbet med Hamarøynatta 2011
(+fotografen). Kurt Haukås, Vibeke Stavøy, Kjersti Steinsvåg Hansen,
Elisabeth Knutsen, Kristoffer Haukås, Gunnhild Storevik, Silje Kristin
Meisal og Tanja Knutsen.
Høsten 2010 fikk vi satt sammen en arbeidsgruppe som skulle jobbe
med program og arrangementet for Hamarøynatta 2011. Dette har
fungert veldig fint. Vi har fått mange gode innspill og diskutert oss frem
til løsninger. I tillegg har resten av staben på kirkekontoret hjulpet til.
Våre samarbeidsparter i KFUK/KFUM og vi hadde ikke klart oss uten
alle de frivillige som stiller opp på rigg, rydd, vakter, kjøkken, rundstykkbakerne, helsepersonell, sjåfører, Knut Hamsun Videregående
skole, Sørbygda skytterlag og klatregruppa.
Vi vil også takke våre sponsorer Nord Salten Kraft AS og Sparebank
1 Hamarøy. Hamarøy Fiskecamp for sponsing av overnatting, Spar
for sponsing av varene vi handlet og Boligservice for lån av lecastein. I
tillegg har vi fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Sør Hålogaland
bispedømmeråd og Hamarøy kommune.
Hamarøy menighetsblad nr. 1 - 2011
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BABYSANG PÅ
BYGDEHEIMEN

DØPTE
HAMARØY
30.12.10
Kornelius Bye Jespersen, Bodø
Ingrid Dahlberg Kristoffersen, Oppeid
DØDE
HAMARØY
19.12.10
Ellen Andreassen, Tranøy
f. 01.08.1924

5 små og mange store var samlet på
stua i 2. etasje på Bygdeheimen en
onsdag i november. Babysang-gruppa
hadde tatt turen opp for å vise frem
hva vi gjør når vi er i kirka. Til store
glede for beboerne, så sang og danset
vi. Når vi var ferdige var det både latter og tårer i rommet, fra små og store.
Tilslutt ble det også tid til en liten tur
på Solkroken, for å hilse på beboerne
der.

05.01.11
Ingeborg Anna Mortensen, Skutvik
f. 19.06.1917
31.01.2011
Brit Oddny Samuelsen, Brennvik
f. 30.04.1946
06.02.11
Helene Oline Nesset, Ulvsvåg
f. 27.10.1927
20.02.11
Henry Olav Jacobsen, Kløfta
f. 14.09.1931
TØMMERNES
02.01.11
Sigurd Alfred Kornelius Mathisen
f. 26.06.1947

Lille Tord og mamma Ingrid hilser på
noen av beboerne.
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SAGFJORD
23.01.11
Arve Edvardsen, Ulvsvåg
f. 01.11.1966
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Dåpsbarn
Dåp i Hamarøy kirke 30.12.2010

Dåp av Kornelius Bye Jespersen. Mor: Tone Jespersen, Far: Bård Bye Hansen,
Faddere: Torfinn Høivaag og Mariann Høyen, sokneprest Silje Kristin Meisal

Dåp av Ingrid Dahlberg Kristoffersen. Mor: Karianne Dahlberg, Far: Johan
Erling Kristoffersen, Faddere: Marte Dahl Olsen, Lasse Nystad, Linn Borghild
Berg og Trond Berntzen, sokneprest Silje Kristin Meisal
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B

Hamarøy Preste- og menighetskontor
er åpent for henvendelser:

Kirketjener/graver Sagfjord
Per Arnt Pettersen

tirsdag til torsdag kl. 09.00- 14.00.
Telefon 75771800–Telefax 75771801

Organist
Tor Arne Grønbech

Sokneprest Silje Kristin Meisal
presten@hamaroy-kirkekontor.no

Kateket/prosjektleder Heidi Strand Mathisen i
permisjon til 15.08.2011

Kirkeverge Tanja Knutsen
Tanja.knutsen@hamaroy-kirkekontor.no

Etter normal arbeidstid treffes vakthavende prest på
tlf. 91 65 58 76.

Kontorfullmektig Gunnhild Storevik
Gunnhild.storevik@hamaroy-kirkekontor.no

Hamarøy menighets hjemmeside på
internett: www.hamaroy.kirken.no

Kirketjener/graver Hamarøy
Dagfinn Jakobsen

Hamarøy menighetsblad
Fungerende redaktør Tanja Knutsen

Økonomi-Trykk AS, Bodø

