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Dåp i Hamarøy
Dåp i Hamarøy kirke 19.06.11
Prest: Rolf Steffensen

Dåp ved kirkebjørka på Vassmo
03.07.11
Prest: Silje Kristin Meilsa

Foto: Thorbjørn Jensen
Foto: Jon Ludvik Jacobsen

Dåp av Ludvig Toczyski Aasli Mor:
Linda Toczyska Grønås
Far: Knut Magnus Aasli
Faddere: Anette Dahle, Maria Grønås,
Kåre Ludvik Aasli, Marit Laberg.

Dåp av Eida Willumsen,
Mor: Maria-Helen Willumsen, Far:
Allan Aspvik, Faddere: Bjarne
Henriksen, Ida K. Willumsen Holmen,
Dåp i Hamarøy kirke10.07.11
Børge Dahl Monsen, Melissa Strand
Prest: Silje Kristin Meisa

Foto: Jon Ludvik Jacobsen

Foto: Tor-Arne Grønbech

Dåp av Martine Aasjord, Mor: Lise
Aasjord, Far: Rune Ketil Nilsen,
Faddere: Elisabeth Hjelbak, Ellen
Pedersen, Robert Andre Sandseth

Dåp av Sofie Eliassen, Mor: Nancy
Eriksen Far: Stian Andre Eliassen
Faddere: Pia Christin Christensen og
Brynjulf Sørvang Dahl.
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Sommeren ble helt annerledes etter
22. juli. Også dagene og ukene før,
ble farget av det som skjedde den
fredagen. Sola skinte litt sterkere,
regnet var våtere, spesielt da jeg stod
på Trondheim Torg sammen med 25
000 andre, og visste at mange også
var samlet med fakler og blomster her
hjemme på Hamarøy, for å minnes de
som mistet livet i angrepene. Vi var
sammen, men på forskjellige steder,
for å vise at vi holder sammen, og at
vi holder fast med de verdiene som er
viktigst for oss: Demokrati, samhold
og kjærlighet.
Midt i alt det grusomme, i de vonde
dagene, i de vanskelige spørsmålene,
så vil jeg si at jeg også har vært glad
og stolt. Glad over å bo i det landet
jeg bor i. Stolt av at vi har en ledelse,
og en forvaltning i dette landet som
fungerer. Myndigheter som tar ansvar
og stiller opp, kriseberedskap som
gjør en stor innsats for å redde liv, og
for å lindre. Vi har en kirkelig ledelse
med evne til å samle oss alle inn med
få ord. En kongefamilie som gråter
sammen med oss. Religiøse ledere som
behandler hverandre med respekt og
ydmykhet. Og ikke minst – stolt av
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oss selv, av menneskene som bor her, i
bygd og by, som tar vare på hverandre,
og uttrykker medfølelse og kjærlighet.
Når vi faller, så er nettet som tar oss
imot sterkt og trygt.
Alt dette reduserer ikke tapet, det
bringer ingen tilbake, sletter ikke ut
noen minner.
Samtidig med at verdens øyne ble
rettet mot lille Norge, så dør det
mange, mange mennesker hver eneste
dag på Afrikas Horn. 12 millioner
mennesker er rammet, og FN anslår at
det kan stige med 25% enda. I flere av
de rammede landene er det ingen ledelse som tar ansvar, ingen forvaltning
som fungerer inn i en slik katastrofe,
ingen kriseberedskap som makter å
håndtere dette. Nødhjelpen og matrasjonene som blir sendt er utsatt for
plyndringer, myndighetene slipper ikke
nødhjelp inn i alle områder engang.
De trenger vår hjelp, vår forbønn og
våre tanker. Nordmenn har allerede
gitt mye penger til organisasjoner som
jobber i områdene.
Vi skal ikke ha dårlig samvittighet
fordi vi er heldige som bor i et land
med alle nødvendige og trygge ressurser, men vi kan bruke disse ressursene
til å hjelpe andre, til å kjenne styrke til
å gi der hvor de så sårt trenger.
Vi et ett folk i Norge som i sommer
har hatt behov for å stå sammen mot
noe fremmed og ondt. Men vi er også
ett folk i hele verden. En menneskehet,
en Gud som har skapt oss, ett skaperverk. Vi er forpliktet til samhold og
omsorg for vår neste.
SM
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Jubileum ved kirkebjørka
på Vassmo!

Foto: Bente M. Ness

I sommer var det 60 år siden sist det ble holdt gudstjenesten ved kirkebjørka,
(eller prestbjørka som den også ble kalt) på Vassmo Gård på
Tømmernes. I mange år, fra krigsårene og frem til 1951, året før kirka kom
på Tømmernes, ble det holdt gudstjenester ved den ranke og frodige bjørka
på Vassmo gård. På disse gudstjenestene var det alltid dåp, og folket kom i
store mengder, og dagen ble avsluttet med jordfestelser på kirkegården.
Vi hadde planlagt i lengre tid, og
håpet inderlig på godt vær, slik det,
i følge sogneprest Carl Torp (jfr.
hans nedtegnelser i gamle menighetsbladet) alltid var på disse gudstjenestene.
Dagen opprant med skyfri himmel!
Og som ei sa: “Vi har jo tross alt
bedt om godt vær i et helt år!”
På Vassmo gård har de fremdeles
noen av de gamle kirkebenkene fra
Tømmernes kirke, disse ble hentet
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frem, ellers så hadde folket med seg
stoler, pledd og sitteunderlag.
Det kom godt over 150 mennesker
til gudstjenesten! Folk satt oppe på
veien, i bakken nedenfor eller enda
nærmere bjørka der det flatet ut.
14 av disse var spesielt invitert til
Vassmo, fordi de er døpt under bjørka eller har fått stadfestet sin dåp
der. Disse kom frem i gudstjenesten
og fikk en dåpspåminnelse. Under
kirkekaffen fikk de utdelt hver
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Foto: Thorbjørn Jensen

sin bok om Tømmernes kirke som
ble skrevet til jubileèt for kirka i
2002.
Det var dåp også denne kirkesøndagen på Vassmo, lille Ludvig ble døpt!

Foto: Bente M. Ness

Under kirkekaffen hadde vi også
loddsalg, gevinster gitt av REMA
1000, Hilling Servicesenter og
Hamarøy Hotell. I ofring og lotteri
kom det til sammen inn kr 7224,som kommer godt med i menighetsarbeidet i Sagfjord.
Det ble nok en fantastisk flott kirkedag i bakken ved kirkebjørka på
Vassmo Gård, en stund på et
historisk sted!

Foto: Bente M. Ness

Under gudstjenesten bidro Roald
Finvik på trekkspill og Diana
Jakobsen med vakker sang.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, og sokneprest Carl Torp
dukket opp i Tor Valles skikkelse.

Foto: Thorbjørn Jensen
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Foto: Thorbjørn Jensen
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VÅRT KALL!

50 år med kvinners prestetjeneste i kirka vår!
NKTF (Norsk Kvinnelig Teologforening).
Undertegnede var tilstede på feiringen på Senja i juni, hvor Bjerkås
var prest fra 1961 til 1965. I
strålende sommervær var Ingrid
Bjerkås`familie, over 100 kvinnelige
prester og en biskop, en kvinnelig
biskop fra Grønland, og representanter for prestenes fagforeninger, for
teologiske læresteder, og for kirken
for øvrig samlet. Vi fikk møte mange
av menneskene som Ingrid Bjerkås
møtte den gangen, og se mange av
kirkene hun tjenestegjorde i.

I år er det 50 år siden det for første
gang ble ordinert en kvinne til
prestetjeneste. Kvinnen var Ingrid
Bjerkås, og hun ble ordinert i Vang
kirke på Hamar av biskop Kristian
Schjelderup. Hun ble ordinert til
tjeneste i Berg og Torsken menigheter, på Senja i Troms.
I år feirer kirka vår at kvinner i 50
år har fått lov til – og sagt ja til,
prestetjeneste. Det har vært mange
lokale markeringer, og to offisielle
markeringer – begge initiert av
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For en 60 år gammel kvinne fra
Bærum, så må det har vært en stor
overgang å komme til Ytre Senja.
Værhardt og veiløst, men fylt med
gode mennesker, som stort sett ville
den nye presten sin vel, selv om hun
representerte en kontrovers i kirken.
Ordinasjonen utløste jubel fra
“liberale” teologiske kretser og fra
kvinneorganisasjoner, men førte
til sterke protester fra konservativt
kirkelig hold, særlig fra Menighetsfakultetet. Seks biskoper, 2/3 av det
samlede bispekollegiet – nektet å
forholde seg til ordinasjonen.
De erklærte at de “finner det umulig
å forene kvinnelig prestetjeneste
Hamarøy menighetsblad nr. 3 - 2011

VÅRT KALL!

med Det nye testa-mentes grunnholdning og dets direkte utsagn”.
De oppfordret til boikott av Ingrid
Bjerkås.
Men Ingrid Bjerkås var ikke bare
Norges første kvinnelige prest – hun
var også en veldig modig kvinne. I
1941 forlangt hun at Vidkun Quisling skulle gå av og oppløse NS. Den
39 år gamle tobarnmoren fra Bærum
sendte den selvbestaltede norske
føreren et brev med ordlyden:
“Hvordan våger De Herr Quisling
å forlokke og forføre nordmenn til
å bli landsforrædere, kongesvikere
og forbrytere mot sitt eget folk, til
skjensel for hele verden og til usselhet blant sine egne?”
Da hun ikke fikk svar, sendt hun et
par måneder senere et lite skarpt
brev igjen. Det hele endte med at
hun ble satt på Grini i et år. Da hun
kom til Grini sendte hun beskjed
hjem til familien og beklaget at hun
ikke hadde gjort rent huset før hun
dro.
Ingrid Bjerkås ble i stor grad omfavnet at folket på Ytre Senja, men
møtte også mye motstand. Hun
banet vei for oss som er kommet
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etter henne, som kvinner i prestetjeneste i Den Norske Kirke.
Det er fremdeles langt fra likestilt
mellom kjønnene i den norske kirke.
Mannlige prester kan fremdeles
nekte nattverdsfellesskap med en
kvinnelig kollega, og det er steder i
Norge man ikke vil anbefale kvinner å søke stilling. Vi lever i en kirke
med forskjellige ståsteder i spørsmål
som dette, og det må vi forsøke å
håndtere på en slik måte at det i
minst mulig grad skader enkeltpersoner.
På de teologiske utdanningsstedene
er det omtrent halvparten av studentene som er kvinner. Vi går mot
likestilling i kirka, men det er enda
et stykke igjen å gå.
Silje Kristin Meisal

LØSNINGER PÅ KIRKEQUIZ:
1 C, 2 A, 3 C, 4 B, 5 A, 6 C, 7 B,
8 C, 9 A, 10 A
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TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 23. oktober:

VI RYDDER FOR LIVET
Årets TV-aksjon går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner
og klasebomber som ligger igjen
etter krig og konflikt. Når Norsk
Folkehjelp rydder en mine, er den
borte for alltid.

Norsk Folkehjelp graver frem og
uskadeliggjør miner og klasebomber
hver dag i 15 ulike land. Det er
et tidkrevende arbeid, hvor hver
kvadratmeter blir søkt gjennom før
arealet kan overlates til lokalbefolkningen.
Det finnes ikke én løsning på rydding
av miner og klasebomber. Hvert
område har spesielle utfordringer
og egenskaper, avhengig av konfliktens omfang, lengde og type. Landskap, klima og infrastruktur setter
også betingelser. Derfor har Norsk
Folkehjelp utviklet en komplett
verktøykasse for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging av problemet,
manuell rydding, minehunder og
mekanisk rydding.

Hver eneste dag drepes og lemlestes
uskyldige mennesker av miner og
klasevåpen. Dette er en forferdelig
trussel for menneskene som bor i
disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned på over alt.
Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket
mark eller langs veien. Bare i Laos
ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.
Pengene fra årets TV-aksjon skal
gå til å rydde vekk denne trusselen.
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Verdens største dugnad
TV-aksjonen har vært gjennomført
hver eneste høst siden 1974 og er
blitt en institusjon og en tradisjon i
Norge. Aksjonen er verdens største
innsamlingsaksjon målt i innsamlede
midler per hode og antall deltakere.
Hvert år jobber 7000 frivillige landet
over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at
100.000 bøssebærer skal besøke 2
millioner husstander i Norge i løpet
av to timer denne søndagen i oktober.
Hamarøy menighetsblad nr. 3 - 2011

Utegudstjeneste på skaperverkets dag

Årets pinsedagsgudstjeneste var lagt
til Ulvsvågskaret. I år fikk gudstjenesten preg av bursdagsfeiring!
Pinsen er jo kirkens bursdag, og vi
hang opp ballonger i trærne!

Under gudstjenesten sang Elisabeth
Knutsen nydelig til gitarspill av
Martin Sandnes.

Som seg hør og bør sang vi også
bursdagssangen for kirka, og til
kirkekaffen var det bursdagskaker.

Også underveis i gudstjenesten hadde vi med ballonger å gjøre. Under
forbønnsdelen hang vi opp ballonger
i et tre, og skrev det fineste ordet vi
visste på treet. Det ble et godt tre,
fullt av gode ord! Man kunne også
gå ned på brygga ved vannet, ta en
papirlapp og legge den i vannet.
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Det var omkring 30 stykker til stede
denne dagen, og for første gang på
flere år fikk vi godt vær på pinsedagen!

Alle foto: Siv Reidun Sandnes
Forsidebilde: Siv Reidun Sandnes
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Det nytter!
utallige mange som sørger. Kanskje
er det noen som lurer på om det
hjelper eller nytter å gi noen gode
ord eller nærhet når noen har lidt så
store tap?

Etter den store tragedien i Oslo og
på Utøya er det sagt og skrevet så
mange varme og gode ord. Etter
at de første sjokkene har lagt seg
litt, ser vi alle det varme og rause
samfunnet vi faktisk lever i. Vi ser
partiledere, som gjerne griper alle
anledninger til å ”fly i strupene på
hverandre”, strekker ut hendene
mot hverandre, trøster hverandre
og gir hverandre klemmer. Vi ser
hvordan de til tross for uenighet
i politiske spørsmål, bryr seg og
respekterer hverandre. De er profesjonelle og et forbilde for oss alle,
de skiller sak og person, noe de
fleste vet kan være vanskelig i egen
hverdag.
Aldri har vel Norge vært så fylt med
kjærlighet og varme, så mye trøst
og nærhet. Det er så ufattelig mange
som har mistet livene sine, og så
10

Jeg vil i den forbindelse fortelle
om min bestefar, Georg Olsen i
Ulvsvågfjell. I 1947 mistet tre små
barn i Ulvsvåg livet etter at de ble
røykforgiftet på loftet ved Ulvsvåg
gjestgiveri. To av barna var søsken
og barn av gjestgiveriets eiere. Det
tredje barnet var min bestefars
datter, hun ble 5 år. Min bestefar var
en ung enkemann som hadde mistet
sin kone et par år før, på samme
dato 19. desember. Dette var i en tid
hvor man ikke skulle snakke så mye
om triste ting, og de som opplevde
tap måtte bære mye alene.
Da jeg som voksen en gang spurte
min bestefar hvordan hadde greid
å komme gjennom så mye trist på
kort tid, hentet han et lite skrin.
Han tok opp en liten bunke brev fra
skrinet. Det var noen brev fra slekt
og venner, men de brevene som så
mest utslitt ut, var noen brev fra for
ham totalt fremmede mennesker.
Dette var mennesker som hadde lest
om tragedien i aviser, og som hadde
skrevet til ham, selv om de ikke
kjente ham. Noen mennesker
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fortalte om egne tap av barn, andre
skrev bare noen få linjer for å trøste
og vise at de tenkte på ham, og
forsto at han hadde det vanskelig.
Det er disse brevene, sa han, som
har hjulpet meg. Disse brevene tar
jeg fram når jeg har det som mørkest
inni meg. I disse brevene fra ukjente
mennesker finner jeg trøst, varme og
forståelse. Jeg leste ikke alle brevene,
det kom så mange tårer at det ble
umulig for meg. Min bestefar brettet
brevene fint sammen, knyttet hyssingen rundt og la dem tilbake i skrinet.
Vi snakket aldri mer om dem, men
jeg gledet meg over at han hadde
disse brevene som kunne gi trøst selv
mange tiår etter at de var skrevet.

nasjonale tragedie. De er enige om
at de både kan og skal være uenige i
sak, men stå sammen for det varme
og rause samfunnet vi alle ønsker
oss. Derfor tror jeg at uansett valgresultat, så blir vi alle valgvinnere.
Godt valg.
Sigrid Rasmussen

HUSK Å STEMME VED
MENIGHETSRÅDSVALGET
OG BISPEDØMMERÅDSVALGET.
Valget blir samtidig som
kommunevalget 11. og 12.
september. Valglokalene er i
nær tilknytting til kommunens valglokaler.
Bruk stemmeretten din!

Derfor vet jeg at det nytter. Det
behøver ikke å være så mange ord,
eller så velformulert. Budskapet om
at det finnes noen som forstår og
tenker på akkurat deg når du har
det vanskelig gir trøst og varme som
kan vare lenge. I disse dager mottar Norge varme og støtte fra hele
verden, og det betyr mye.

JUBILEUMSNUMMER AV
MENIGHETSBLADET
Neste nr. av menighetsbladet
vil bli et jubileumsnummer.
Det er 70 år siden det første
menighetsbladet ble gitt ut i
Hamarøy og vi ønsker å lage
et litt spesielt nummer.

Nå skal vi snart gå til valg i kommunene. Vi vet at vi har gode partiledere som uansett partitilhørighet
ønsker et fritt, åpent og demokratisk
land. De viser respekt for hverandre
og slår ikke ”politisk mynt” på vår
Hamarøy menighetsblad nr. 3 - 2011
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Gudstjenester og aktiviteter
Gudstjenester:
Søndag 18. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 25. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Sagfjord kirke
Søndag 2. oktober kl. 11.00
Generasjonsdag – Gudstjeneste i
Hamarøy kirke
Søndag 16. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Tømmernes kirke
Søndag 30. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 06. november kl. 19.00
Allehelgensgudstjeneste i Hamarøy
kirke
Søndag 20.november kl. 19.00
Lysmesse i Sagfjord kirke
Lørdag 26. november kl. 13.00
Andakt i Dorothea kapellet
Søndag 27. november kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Hamarøy kirke.
1. søndag i advent
Dåp avtales med kirkekontoret
Med forbehold om endringer.
Se også annonsering i lokalavisa på
fredager. Velkommen!
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BABYSANG
Velkommen til babysang høsten
2011. Babyer og foreldre møttes
i kirka til sang og lek. Latter, undring og nysgjerrige babyer sprer
glede i kirkerommet.
Opplegget passer best for barn
under ett år. Vi synger barnesanger, leker og danser med
babyene. Etterpå er det kaffe/
te og prat i menighets salen. Ta
med matpakke og et lite pledd
til babyen. Vi møtes annenhver
onsdag kl 11:00 i Hamarøy
kirke. Velkommen til babyer og
foresatte!
Vi starter med samling den 14.
september og den 28. september.

TENSING
Hver torsdag er det Tensing
øvelse i kirka kl. 18.30 og til kl.
20.00. De ungdommene som
har problemer med å komme
seg til Tensingøvelse kan
komme i kirka fra kl. 14.00
(Tensing SFO). De kan da gjøre
lekser og spise. Det kjøpes inn
mat til felles måltid som ungdommene spleiser på.
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Foto: Kjell Fredriksen

Konfirmantene fra 1961 hadde 50
årstreff på Hamarøy helga 29.-31.
juli. Vi var den gang 58 konfirmanter,
hvorav 35 deltok på treffet. 7 av oss er
gått bort. Initiativtakerne Thom
Bakken og Tor Valle startet forberedelsene allerede i 2009 og la grunnen
for ei svært vellykket helg. Fredag
kveld møttes vi på grendehuset i Buvåg
til gjenforeningskveld. En kveld med
mye latter og prat, og nydelig fiskesuppe. Det var planlagt bakgrunnsmusikk, noe som ble umulig pga.
støynivået.
Lørdag møttes vi på Hamsunsentret
hvor vi fikk en orientering om
arkitekten og hans plan med bygget.
Så var det nydelig lunch på bygdetunet. Dagen ble avsluttet med festmiddag på Straumkroa. Søndag var vi
samlet til gudstjeneste i Hamarøy
Hamarøy menighetsblad nr. 3 - 2011

kirke. Vi gikk i prosesjon inn, en av
oss leste dagens tekst og to minnet de
7 av oss som er borte med navn og
tente lys. Det ble også snakket litt om
vår konfirma-sjonsprest som var Erling
Fagerheim. Vi var hans siste konfirmantkull i Hamarøy. Etter
gudstjenesten var vi invitert til
kirkekaffe av Hamarøy menighetsråd,
en hyggelig avslutning. Helt til slutt
ble det tatt bilde av oss på kirkebakken, noe som ikke ble gjort i 1961.
Stor takk til fotograf Kjell Fredriksen!
Thom og Tor har i planleggingen lagt
vekt på det sosiale, det å bli kjent med
hverandre igjen og det viste seg å være
vellykket.
Hjertelig takk til dere to og medhjelperne dere hadde, for ei fantastisk
morsom og minnerik helg.
Eva Gislaug Christensen
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Etiopia
mellom
vekst og
krise

Nå er det snart to år siden vi har
kommet til Etiopia, og vi undres
fremdeles over mye i dette store og
mangfoldige landet. Det er så mange
ulike sider, mange motsigelser, men
også mange flotte mennesker og mye
spennende som skjer.

I november 2010 utga FN-kontoret
i Addis Abeba en oppsiktsvekkende
pressemelding. Ifølge denne meldingen
er Etiopia en av de hurtigst voksende
økonomiene i verden, bare overgått
av noen arabiske og østasiatiske land
som Kina. En annen gladmelding
som med jevne mellomrom dukker
opp i media er spekulasjoner over at
Etiopia kan være et av de få land som
klarer FNs tusenårsmål for utvikling i
2015. De fleste andre landene i Afrika
sør for Sahara ligger langt etter, og
Etiopia blir ofte nevnt som modell for
vellykket statlig utvikling. Alle som
kommer til Addis Abeba kan se et med
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egne øyne: byen er blitt en ”boom
town”; fra uke til uke ser vi nye skyskrapere skyte i været, og vi kjører på
8-felts veier hvor det var grusveier for
bare to år siden.
Den rivende utviklingen har imidlertid noen skyggesider. Det er utstrakte
anklager om korrupsjon og at fremgangen kommer bare noen få personer
til gode som har nære relasjoner til
den sittende regjeringen. Mens antallet
av 5 stjernes hotell stadig øker, hevdes
det at levekårene for folk flest blir stadig verre. Noe som underbygger disse
påstandene er den enorme prisstigningen i landet. Verdien av den
etiopiske Birr falt med snart 30 % i
løpet av ett år og alle importvarene
ble tilsvarende dyrere. Prisstigningen
for mange viktige matvarer som olje,
pasta eller sukker er på over 100 %.
I begynnelsen av 2010 kostet en liter
matolje rundt 24 Birr (8 kroner) i
desember 2010 var det 40 Birr (13,5
kroner). For 1 kg sukker måtte det
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i desember betales 16 Birr mot 8,75
i januar og 500g etiopisk produsert
pasta steg fra 4,50 til 11 Birr i samme
tidsrom. For folk som i utgangspunktet har svært lite å rutte med,
spesielt i storbyene, hvor det ikke er
mulig å dyrke noe selv, betyr dette i
menge tilfeller at de ikke kan gå mette
til sengs. Lønningene har ikke steget
tilsvarende, og uansett så er det mange
som ikke har fast arbeid og lever av
det de får gjennom små tjenester som å
vaske biler, bære varer eller pusse sko.
Regjeringen hevder stadig at
jordbruket er ryggraden for en
bærekraftig økonomisk vekst. 80%
av arbeidsstyrken jobber fremdeles
innen jordbruket, og ca. 60 prosent
av eksportinntektene knyttet til
primærnæringen. På den andre siden
lokkes det pengesterke utenlandske
investorer til Etiopia, bl.a. ved å leie
bort store områder med god jord til
produksjon av matvarer til eksport.
Det regnes med at jordbruksarealer på
størrelsen av et middels norsk fylke
nå er i kinesiske, indiske eller arabiske
hender. Dette i kombinasjon med at
bøndene ifølge grunnloven ikke har
eiendomsrett på jorda og forholdsvis enkelt kan ”omplasseres”, dvs.
fordrives fra gården, begrenser deres
interesse i å investere i modernisering
av brukene.
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Mens forholdet mellom Etiopia og
nabostatene i nord og øst var forholdsvis rolig de siste årene, kan det registreres økende uro for situasjonen som
kunne oppstå etter folkeavstemningen
om løsrivelse av Sør-Sudan i januar i
år. Ennå er situasjonen langs grensen
rolig, men siden deler av NMS sitt
arbeidsområde ligger ved grensen til
Sudan, spesielt i det område hvor
grensestrekningen mellom sør og nord
er uklar, følges utviklingen med
spenning. I de siste månedene har det
kommet et annet spørsmål i tillegg:
Vil den ”arabiske våren” ha konsekvenser for Etiopia? Det er på det
rene at regimet i Etiopia ikke er noe
demokrati - parlamentsvalget i juni
2010 hvor regjeringspartiet fikk 99,96
% av stemmene mens opposisjonen
måtte nøye seg med 0,4 % sier sitt - ,
og det klages over fengslinger, forsvinninger, politivold og vilkårlige og
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uforutsigbare avgjørelser fra myndighetenes side. På den andre siden er
mange klare over at regimet garanterer
et minimum av stabilitet og ro, og at
Etiopia med rundt 80 ulike folkeslag
sannsynligvis ville gå inn i en langvarig
borgerkrig og muligens ende opp som
Somalia eller Afghanistan hvis regimet
plutselig falt. Man er ikke begeistret
for at det er væpnet politi og militære
styrker ved alle viktige kryssene i byen
og i landet ellers, men hva er alternativet?
Midt i denne uoversiktlige og anspente
situasjonen jobber vi altså med utviklingsarbeid og menighetsbygging,
og forbausende nok lykkes det ganske bra. Kirken er vel organisert og
forholdsvis åpen i et ellers lukket sam-

funn, slik at vi kan ta opp vanskelige
tema som kvinners situasjon, Aids og
etniske konflikter. Vi beveger oss fritt i
landet og har etter hvert gode kolleger
spredte over et stort område. Sonja
reiser alene på prosjektbefaring langs
grensen til Sør Sudan uten å være
redd, og Alma stortrives i ”byen sin”,
Addis, som tiltross for 4,5 millioner er
ganske fredelig og oversiktlig.
Når vi nå har bestemt oss for å bli
noen flere år i Etiopia, tyder det på
at det ikke kan være så ille likevel; og
har vi i hvert fall et arbeid som gjør at
det aldri blir kjedelig og at en av og til
føler at man gjør noe meningsfullt.
Klaus-Christian Küspert

Markering kirkegårdsmur
50.000 kroner i sin tid for å bevare
området rundt muren. I 2010 ble det
også bevilget 10.000 kroner for å få
fullført arbeidet. Hamarøy kommune
har også støttet prosjektet økonomisk.
Det ble holdt taler av ordfører Rolf
Steffensen og representant fra
menighetsrådet, Ingunn Danielsen
Lindbach.
Søndag 14. august var det markering av kirkegårdsmuren nedenfor
Hamarøy kirke. I strålende solskinn
fikk vi høre lederen for Hamarøy
historielag, Idar Sørensen og Olav
Elsbak fortelle om prosessen bak
arbeidet. Historielaget gikk inn med
16

Kirkegårdsmuren er blitt flott og er et
resultat av spleisearbeid mellom
historielag, kommune og
menighetsråd. I tillegg en meget dyktig
entrepenør Rolf Atle Steffensen som
utførte arbeidet.
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Hamarøy menighetsblad har stilt våre ordførerkandidater noen spørsmål:

Høyres orførerkandidat Jan Folke Sandnes
1. Hva er kirka sin viktigste oppgave i kommunen vår?
Kirka har mange oppgaver, og som hva er viktigst er litt
vanskelig å prioritere. Kirka er og har vært en sentral del av
lokalsamfunnet, med sterke røtter i et kulturhistorisk
perspektiv – den er med å skape vår lokale identitet. Det som
er viktig for samfunnet og den enkelte er at dette er en
institusjon en kan søke støtte ved vanskelige situasjoner i livet.
For mange er kirka forbundet med viktige hendelser i livet fra
vugge til død, og dette er en viktig rolle til kirka. Viktig er også
arbeidet i kirka med barne- og ungdomsarbeidet, dette i forhold til å arbeide med det
kristne verdigrunnlaget og skape sunne holdninger i den oppvoksende slekta. Her
kan Hamarøy være stolt av det arbeidet , som er nedlagt over flere tiår.
2. Hva er den lokale kirka sin sterkeste side, og hva bør kirka satse mer på?
Barne -og ungdomsarbeidet tenker jeg er Hamarøykirkas sterkeste side, og jeg tenker
at dette arbeidet må ikke nedprioriteres.
3. Hva vil ditt parti bidra med for at kirka i Hamarøy skal nå de mål som du
skisserte?
Høyre har det kristne verdigrunnlag i sin idelogi og formålsparagraf, og prøver i alle
sammenhenger å ta vare på og bidra til kirkas arbeidet. I den skrivende stund kan
jeg ikke komme på noen konkrete saker.
Venstres ordførerkandidat May Valle
Hva er kirka sin viktigste oppgave i kommunen vår?
Kirka har som sin viktigste oppgave å foreta de kirkelige seremonier som dåp, konfirmasjon, begravelse i tillegg til å avholde
gudstjenester. Det er særlig viktig med omsorg i sorgarbeid – en
krevende opp-gave som få andre en presten behersker. Det er
like viktig at det skapes nærhet mellom kirken og folk flest.
Kirken bør være upolitisk i sin forkynning - det er slett ikke
greit å bli møtt med vanskelig politiske saker på et sted der
man søker ro og fred. Høytidsgudstjenester skal være høyFoto:
tidsgudstjenester og ikke slik jeg som ordfører opplevde 1.
Nordland fylkeskommune
juledag i 1995 forbønn fylt med politisk vanskelige saker.
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2. Hva er den lokale kirka sin sterkeste side, og hva bør kirka satse mer på?
Den sterkeste siden i vår kirke er det barne- og ungdomsarbeidet som gjøres. Både
barnekor/ten-sing. KFUM/KFUK med lederopplæring gir ungdommene våre en
ballast som er viktig i livet. Det samme gjelder Hamarøynatta som er blitt en
kulturell møteplass for ungdom fra flere kommuner i Nordland.
3. Hva vil ditt parti bidra med for at kirka i Hamarøy skal nå de mål som du
skisserte?
Det forventes velstelte kirkegårder, godt vedlikehold på kirkebygninger og et godt
arbeidsmiljø. Som politiker er det viktig at det er samsvar mellom bevilgede
rammer og forventninger. Samarbeid mellom øvrig kulturliv og kirken kan også
utløse tilskudd fra andre til f.eks. kirkekonserter og ungdomsarrangement. Her har
politikerne en viktig oppgave i å holde seg orientert og bidra til løsninger. Kirken og
kultur/musikkskolen kan også være viktig bindeledd mellom nabokommuner.
Da jeg ble ordfører i 1995 var utfordringen bl.a. å få bygd kontorbygg for kirkens
ansatte samtidig med krav om utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, inndekning av kommunalt underskudd og kassakredittlån på 4 mill. Dette var mye den
gang. Dette ble løst ved hjelp av kommunale midler og en like stor del dugnad. Dette
var ei tid med store utfordringer på vedlikehold på kirken i Karlsøy, Tømmerneset,
og på kirketårnet på Presteid. Gjennom kombinasjon offentlige midler og frivillig
innsats ble mye løst. Dette ser vi også på driftssiden - i dette miljøet kan kommunale
bidrag mangedobles i verdi p.g.a. samhandling. Folkets vilje til å bidra til løsninger
har vært det aller viktigste når utfordringene har vært store - derfor er også
samspillet mellom politikere og folk flest det som skaper gode samfunnsgagnlige
løsninger.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rolf Steffensen
Hva er kirka sin viktigste oppgave i kommunen vår?
Den norske kirke spiller en viktig rolle i Hamarøy, som en
åpen, raus og inkluderende folkekirke. Ap ønsker at kirka
lokalt skal fortsette i kjente spor, og ikke utvikle seg i
retning av en ”nasjonalkirke” der kirka misbrukes som et
kulturelt vern mot ”de fremmede”, dvs i innvandrere/muslimer
oa. En slik tenkning og praksis, som vi har sett antydninger til
i Danmark, fremmer ikke det gode inkluderende sam-funnet,
men kan tvert imot virke utstøtende og bidra til større fremmedfrykt. Det er viktig
at folkekirka i Hamarøy fortsatt fremstår som allmenn – dvs at dåpen er eneste
medlemskriterium. Åpenhet gjennom demokratiske strukturer, like rettig-heter for
alle uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og legning må fortsatt være bærende. Kirkas
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største utfordring, både nasjonalt og lokalt, er å kunne fremstå som relevant – dvs
å kunne svare på spørsmål som allmennheten opplever som viktige – f.eks. gjennom
diakoni/omsorg for mennesker som faller utenfor, at kirka bidrar til dialog mellom
kulturer og religioner, at den er en tydelig deltaker i etikk- og samfunnsdebatten, og
ikke bare befatter seg med indrekirkelige spørsmål.
2. Hva er den lokale kirka sin sterkeste side, og hva bør kirka satse mer på?
Kirka har en unik posisjon i folket, både lokalt og nasjonalt, gjennom sin
tilstedeværelse ved livets mange høydepunkter og nedturer. På tross av synkende
oppslutning om gudstjenesten er kirka en viktig fellesskapsarena i vårt samfunn, noe
som bl.a. kommer sterkt til uttrykk ved ulykker og katastrofer. I Hamarøy er kirka
spesielt dyktig innenfor trosopplæring og ungdomsarbeid. Ten Sing og Hamarøynatta er lavterskeltilbud som virker samlende og inkluderende og som dessuten har
positiv betydning for kommunens generelle omdømme. Ap ser gjerne at kirka i
framtida bidrar enda sterkere som frivillig aktør i tilknytning til kommunens omsorgstjenester, jfr frivillighetens plass og rolle i samhandlingsreformen.
3. Hva vil ditt parti bidra med for at kirka i Hamarøy skal nå de mål som du
skisserte?
Ap ønsker å opprettholde nivået på de kommunale overføringene til kirka.
Ap vil bidra til at kirkas rolle som fellesarena for barn og unge kan fortsette. Kirka
skal dessuten ha gode vilkår for å nå sine mål i trosopplæringen for egne medlemmer
mellom 0 og 18 år. Ap vil bidra til at menighetene i Hamarøy fortsatt skal ha gode
og tjenlige kirkebygg og kirkegårdsanlegg.
Tjenesteytingsavtalen mellom kommunen og fellesrådet kan videreutvikles med sikte
på større fleksibilitet i tjenesteproduksjonen, til beste både for kirka og kommunen.

Senterpartiets ordførerkandidat Kjersti Steinsvåg Hansen
Hva er kirka sin viktigste oppgave i kommunen vår?		
Kirka skal være åpen og inkluderende, og møte enkeltmennesker i sin vesle tro og sin store tvil, være et samlingspunkt ved nasjonale hendelser, møte dem som ønsker det i sin
hverdag og ved de viktige milepælene i livet. Kirken skal også
favne dem som vil leve et aktivt trosliv.
2. Hva er den lokale kirka sin sterkeste side, og hva bør kirka
satse mer på?
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Den lokale kirka sin sterke side er barne og ungdomsarbeidet. Hamarøy Tensing
er et positivt og allsidig tilbud som når svært mange av Hamarøys ungdommer.
Hamarøynatta er et begrep som er kjent og kopiert i mange andre menigheter.
Hamarøy kirke bør opprettholde dagens aktivitet og videreutvikle tilbudene til
mennesker i alle aldre.
3. Hva vil ditt parti bidra med for at kirka i Hamarøy skal nå de mål som du
skisserte?
Hamarøy Senterparti vil støtte positivt opp om det arbeidet som gjøres i kirkene i
Hamarøy. Vi vil være med å gi økonomiske betingelser for at alle 3 kirkene skal være
i bruk hele året.

Sosialistisk Venstreparti’s ordførerkandidat Åslaug Solem
Hva er kirka sin viktigste oppgave i kommunen vår?
Kirka har en viktig rolle som tradisjonsbærer, og er en
samlende faktor for befolkningen. Den representerer trygghet
for veldig mange, og arbeidet den driver er viktig for mange
barn og unge i kommunen.
2. Hva er den lokale kirka sin sterkeste side, og hva bør kirka
satse mer på?
Kirka i Hamarøy er åpen og inkluderende, og god på å
aktivisere kommunens innbyggere i ulike sammenhenger. Barn
Foto: Lokalavisa Nordsalten
og foreldre får ofte være med på å utforme aktivitetene/
arrangementene.
Det gjør at det føles greit å gå i kirka selv om en ikke hører til blant de faste kirkegjengerne. Kirka i Hamarøy er veldig god på ungdomsarbeid. Tensing og Hamarøynatta er utrolig flotte tilbud. De virker samlende, og den voksne tilstedeværelsen gjør
at ungdommene opplever dem som trygge arenaer. Dette må kirka ta vare på, og
gjerne utvide tilbudet.
3. Hva vil ditt parti bidra med for at kirka i Hamarøy skal nå de mål som du
skisserte?
Hamarøy SV vil støtte frivillige organisasjoner som arbeider for å gi barn og ungdom i Hamarøy meningsfylte fritidstilbud. Det gjelder også kirkas arbeid. Ten-sing
er et gratis tilbud. Det bør opprettholdes, og gjerne utvides. Vi ser også positivt på
samarbeidsprosjekter, slik som livsmestringsprosjektet kirka drev i samarbeid med
videregående skole.
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KIRKEQUIZ
1. Hvilket evangelium i Det nye testamente regnes som det ”nyeste”?
a)
Evangeliet etter Matteus
b)
Evangeliet etter Lukas
c)
Evangeliet etter Johannes
2. Det latinske ordet for 1.mosebok
har samme navn som ei pop-gruppe.
Hva da?
a)
Genesis
b)
Madrugada
c)
Bon Jovi
3. Hva er navnet på innsjøen der fortellingen om da Jesus stillet stormen er
hentet fra?
a)
Dødehavet
b)
Aralsjøen
c)
Genesaretsjøen
4. Hva het hustruen til Isak i Det
gamle testamente?
a)
Sara
b)
Rebekka
c)
Rakel
5. Og hva het de to sønnene deres?
a)
Jakob og Esau
b)
Simeon og Benjamin
c)
Andreas og Peter

6. Hva kalles den norske stavkirken
som står på UNESCO’s liste over
verdensarven?
a)
Haltdalen stavkirke
b)
Borgund stavkirke
c)
Urnes stavkirke
7. Tor B. Jørgensen er biskop i SørHålogaland. Hvem er biskop i NordHålogaland?
a)
Ola Steinholt
b)
Per Oskar Kjølaas
c)
Øystein Larsen
8. Når ble samisk kirkeråd opprettet?
a)
1982
b)
1987
c)
1992
9. Hva er det latinske navnet på Trosbekjennelsen?
a)
Credo
b)
Sanctus
c)
Offertorium
10. Hva heter den norske presten som
ble kjent for sin kamp mot selvbestemt
abort?
a)
Børre Knudsen
b)
Hans Nielsen Hauge
c)
Andreas Aarflot
Svar på quizen finner du på en annen
side i bladet
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SLEKTERS GANG
DØPTE 
Hamarøy
19.6.2011
Martine Aasjord, Bodø
Eida Willumsen Aspvik, Røsvik
Brage Willumsen Monsen, Røsvik
10.7.2011
Sofie Eliassen, Ulvsvåg
Linnea Luna Kyllingmark-Sørensen,
Buvåg
11.7.2011
Luba Jacobsen, Drag
31.7.2011
Eline Galaasen Løding, Oslo
14.8.2011
Maya Angelica Olsen, Hamsund
Ved Kirkebjørka Tømmernes
3.7.2011
Ludvig Toczyski Aasli, Oslo
VIGDE 
Den Hellige Dorotheas kapell.
11.6.2011
Jorunn Nygård Hansen og
Tor-Erling Johansen. Silsand i Lenvik
23.7.2011
Frid Venche Botolfsen og
Kolbjørn Idar Westnes.
Bøstad, Vestvågøy.
5.8.2011
Marita Olsen og Knut Berre
Steigen/Stokmarknes
Tranøy Fyr
2.7.2011
Sunniva Ivarsdatter Skoglund og
Richard James Whitehead.
York, England.
Hamarøy kirke
23.7.2011
Linn-Borghild Berg Berntzen og
Trond Reinhardt Berntzen.
Hamarøy.
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13.8.2011
Thea Bye Leivseth og
Bernth Christian Leivseth.
Hamarøy
Sagfjord kirke
30..7.2011
Laila Åmodt Soleng og Rainer Soleng.
Drag.
Tømmernes kirke
6.8.2011
Ragnhild Engan og Finn Engan
Innhavet
DØDE 
Hamarøy
d.6.6.2011
Ella Borgny Kristine Enoksen
f. 3.5.1920
d.10.6.2011
Harald Jæger Thomassen
f. 29.3.1916
d. 21.7.2011
Connie Alice Langwell
f. 4.7.1971
d. 23.6.11
Hanna Pernille Aasheim
f. 20.5.1934
d. 19.4.2011
Haldis Johanne Jenssen
f. 4.5.1922
d.10.9.2010
Asbjørn Eilif Johan Andreassen
f. 5.1.1946
Tømmernes
d.11.7.2011
Henry Ingvart Edvardsen
f. 11.5.1925
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Dåp i Hamarøy
Dåp i Hamarøy kirke10.07.11
Prest: Silje Kristin Meisal

Dåp i Hamarøy kirke 14.08.11
Prest: Ingvar Hindenes

Foto: Tor-Arne Grønbech

Foto: Tor-Arne Grønbech

Dåp av Linnea Luna Kyllingmark
Sørensen, Mor: Marita Fjellheim
Kyllingmark Far: Svein Erik Sørensen
Faddere: Renate Fjellheim, Jon Arne
Hildal, Aina Janson, Veronica
Kyllingmark, Harald Kyllingmark,
Anton Werner Ulriksen.

Dåp av Maya Angelica Olsen, Mor:
Sheila Joy Olsen Far: Per Ståle
Olsen Faddere: Vikthor Hansen, Åse
Haraldsen, Thomas Nordmark, Jan
Kristian Pettersen, Zaida Pettersen,
Siv Elin Øvrevold

Dåp i Hamarøy kirke 31.07.11
Prest: Ingvar Hindenes

Det har dessverre ikke lykkes oss å
få tak i bilder fra Brage Willumsen
Monsen dåp i Hamarøy kirke den
19.juni og Luba Jakobsens dåp den
11. juli.

Foto: Tor-Arne Grønbech

Dåp av Eline Galaasen Løding,
Mor: Kristina Løding Far: Christian
Galaasen. Faddere: Fredrik Galaasen,
Amanda Galaasen, Bjørg Lien, Maria
Storm, Benjamin Storm
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Bildet er fra jubileumsgudstjenesten på Vassmo og viser lille Cornelia som hjelper til med dåpen til lillebror.
Foto: Bente Ness

Hamarøy Preste- og menighetskontor
er åpent for henvendelser:
tirsdag til torsdag kl. 09.00- 14.00.
Telefon 75771800–Telefax 75771801
Sokneprest Silje Kristin Meisal
presten@hamaroy-kirkekontor.no
Kirkeverge Tanja Knutsen
Tanja.knutsen@hamaroy-kirkekontor.no
Kontorfullmektig Heidi Maria Sørensen
Heidi.maria@hamaroy-kirkekontor.no
Kirketjener/graver Hamarøy og Sagfjord
Dagfinn Jakobsen
Per Arnt Pettersen

Organist
Tor Arne Grønbech
tor.arne.gronbech@hamaroy-kirkekontor.no
Kateket/prosjektleder Heidi Strand Mathisen
Heidi.mathisen@hamaroy-kirkekontor.no
Etter normal arbeidstid treffes vakthavende prest på
tlf. 91 65 58 76.
Hamarøy menighets hjemmeside på internett: www.
hamaroy.kirken.no
Facebookgruppe: Hva skjer i kirkene på Hamarøy?
Hamarøy menighetsblad
Redaktør Tanja Knutsen

Økonomi-Trykk AS, Bodø

