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Om å være
barnevennlig og
voksenvennlig…
”Jesus elsker alle
barna…”, heter en
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jula. Troen på han som tok barna på fanget,
velsignet dem og sa: ”De hører Guds rike til!”
Han sa det til dem før de ble døpt. Derfor pleier jeg
å si til dåpsforeldre at dåpen er en bekreftelse på at
Gud gjør oss til sine barn. Også et barn som ikke
rekker å bli døpt er Guds barn. Hvordan våger jeg å
si det?... Fordi troen er en grunnleggende tillit og

kjent barnesang med
visshet om at jeg blir tatt vare på av noen som er
ett vers. Jeg har dikta et større enn meg sjøl.
vers til uten å påstå at det er en stor poetisk
”Vil dere at barnet skal døpes og oppdraes i den
prestasjon: ”Jesus elsker alle voksne…”
kristne forsakelse og tro?” spør presten foreldre og
Jeg tror ikke at jeg er alene om å føle at jeg må ta
faddere ved døpefonten. Så handler ikke det
meg mer sammen for å klare å synge at Jesus elsker spørsmålet om å oppdra barna til å bli et Guds barn
alle voksne enn at han elsker alle barna. Mitt
eller bli en kristen. Presten sier tvert i mot: ”Jeg
stalltips er at det som regel blir forkynt på en helt
tegner deg med det hellige korsets tegn, til et
annen måte i møter og gudstjenester der barn er til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og
stede enn når barn ikke er til stede. At Guds
oppstandne Jesus Kristus…!” Det er stor forskjell
kjærlighet oftere er en rød tråd når det snakkes til
på å oppdra et barn til å bli en kristen og å oppdra
barn enn når det snakkes til voksne. Det velges
barnet til å leve som en kristen! Det første blir
kanskje bibeltekster og sanger som er mer
nesten som en trussel; ”Tenk om jeg aldri blir helt
barnevennlige.
kristen!!...” Trusler kan aldri skape det som skulle
kjennetegne det kristne livet: kjærligheten.
Spørsmålet blir da: Er vi i kirken mer
barnevennlige enn voksenvennlige?... Ja, jeg vet
nesten ikke om jeg har hørt ordet ”voksenvennlig”
en gang… Jeg er ikke så sikker på at vi voksne er så
mye mindre sårbare enn barna.

Påskens budskap handler om Guds betingelsesløse
kjærlighet og nåde i forhold til at vi får høre til i
Guds rike og kalle oss kristne. Men det er slett ikke
betingelsesløst om vi får til å leve ut det kristne
livet i vår verden! Det er tvert i mot så krevende at
Barna fødes med en grunnleggende tillit til at de
blir tatt vare på av noen som er større enn dem sjøl. ingen av oss mennesker klarer det fullt ut, i følge
min bibel!
Det er denne grunnleggende tilliten og vissheten
som kalles tro i bibelen og kirken. Jeg tror det er
Det er nettopp derfor det er så viktig at nåden og
derfor Jesus sier at barna er forbilder i det å gå inn i frelsen ikke er det vi skal nå opp til gjennom troen
Guds rike. Ja, han sier mer enn det: ”De hører Guds og gjerningene, men tvert i mot grunnmuren under
oss, som vi bygger våre livs byggverk på. Det
rike til!”
skriver Paulus noe spennende om i 1. Korintierbrev
Denne tilliten til å høre til og bli tatt vare på, er
3,11-15. Det kan du jo for eksempel kikke nærmere
nedlagt i oss fra fødselen av. Utfordringen til
på i påskeferien…?
voksenverdenen og kirken består i det å ikke bare
bevare denne tilliten og tryggheten, men i å styrke Til slutt ”på den annen side” denne gangen vil jeg
sitere noen linjer fra Bjørn Eidsvågs sang,
og utvikle den! Dette står i grell kontrast til den
type teologi som jeg har hørt uttrykt slik: ”Du kan
”Føtter på fjell”:
ikke være trygg på at du er et Guds barn og
Jeg var i ferd med å gå under i angst og sjølforakt,
kommer til himmelen hvis du ikke er utrygg på at
da fant du meg, da fant du meg. Livet var et ork og
du er et Guds barn og kommer til himmelen”.
Barnetroen utfordrer oss altså til å ikke gjøre troen
til en vanskelig og komplisert sak. Jeg møter ofte
mennesker i mitt arbeid som prest som sier: ”Jeg er
nok ingen kristen (og i hvert fall ingen ”personlig
kristen”). Men jeg har da min barnetro”… Noen
som kjenner seg igjen?...Når jeg møter alle disse
menneskene, svarer jeg alltid at kirkens tro ER en
barnetro! Det er troen på barnet som ble sendt oss i
2

jeg var i dødens makt, da fant du meg, da fant du
meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine
mange svik.
Du løftet meg opp av fordervelsens grav og satte
mine føtter på fjell, du viste meg nåde istedenfor
krav, da fant jeg tilbake til meg selv!
God påske! ! !

Jan Korssjøen.
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Jan Korssjøen
Sokneprest
Tlf: 74 36 08 80,
tast 2.
Mob: 473 95 710
jankors@online.no
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Svein Kåre
Johansen
Kirkeverge/
kirketjener
Tlf: 74 36 08 80,
tast 1.
Mob: 414 20 030
dagligleder.vikna
@online.no
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Dan Ramstad
Kantor
Tlf: 74 36 08 80,
tast 3.
Mob: 901 57 520
danram@online.no
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Inge Kvernvik
Kirketjener
Tlf: 74 36 08 80,
tast 4
Mob: 951 71 509
ingkvern@online.no

.

.

.

Kristin Wigdahl
Kirketjener Valøy
Tlf: 74 39 25 55
Mob: 954 71 245
paul.martin.wigd
ahl@ntebb.no

Vikna menighetskontor
NB!! Vi har flyttet til Storgata 17, Rørvik (tidligere Emmas kiosk).
Åpningstider:
Tirsdag - fredag 10.00 - 14.30
Tlf: 74 36 08 80, tast 1
Knut Grindvik
Leder i Vikna
menighetsråd
Tlf: 74 39 39 06
Mob: 975 10 965
knugri@online.no

Postadresse: Postboks 57, 7901 Rørvik
dagligleder.vikna@online.no
www.vikna.kirken.no
Redaktør Viknanytt: Svein Kåre Johansen

Vil du gi en gave til menigheten?
Ønsker du å gi en økonomisk støtte til menigheten, kan du gi din gave til følgende kontonummer:
Menighetsbladet: 4482 20 47995
Vinduer Rørvik kirke: 4482 05 56353
Gravkapellet Vestre gravlund: 4202 13 66034
Menighetshuset: 4482 05 56442
Minnefondet: 4482 66 11933 (Gave kan også gis hos Libris Rørvik og hos E. Ulsund på Austafjord)
Øremerket til bruk på Garstad kirke: 4482 66 14347
Øremerket til bruk på Valøy kirke: 4482 66 14339

Bruk giroen som følger med bladet
Vi sliter med at menighetsbladet går med underskudd, så det er veldig kjærkomment hvis du bruker
giroen som følger med bladet til å gi din støtte til utgivelsen av Viknanytt.
Vi føler at menighetsbladet har en viktig funksjon i kontakten mellom menigheten og befolkningen,
og det vil være synd om bladet må innstilles.
Side
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Skjærtorsdag 1. April: Valøy kirke kl 18.00
”Syng med i påsken!” Ved Jan Korssjøen, Dan
Ramstad og Kjell Borgan. Bevertning.

Pinsedag søndag 23. Mai: Rørvik kirke kl 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen og
Dan Ramstad.
Pinsedag søndag 23. Mai: Garstad kirke kl 12.00
Langfredag 2. April: Rørvik kirke kl 12
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen og
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad. Dan Ramstad.
Pinsedag søndag 23. Mai: Rørvik kirke kl 14.00
Påskedag 4. April: Garstad kirke kl 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen og
Høytidsgudstjeneste med nattverd. Ved Jan
Dan Ramstad.
Korssjøen og Dan Ramstad. Kjell Borgan og
Toralf Devik deltar.
2. pinsedag mandag 24. Mai: Rørvik kirke kl
11.00
Andre påskedag 5. April: Rørvik kirke kl 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen og
Gudstjeneste med nattverd. Ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
Dan Ramstad. Kjell Borgan og Toralf Devik
deltar.
Søndag 30. Mai: Ingen gudstjeneste i Vikna
Søndag 11. April: Rørvik kirke kl 11.00
Søndag 6. Juni: Garstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad. Visitasgudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan
Nattverd. Kirkekaffe.
Ramstad, prost Brit Karin Theimann, og biskop
Tor Singsaas. Rørvik kirkes barnekor og Rørvik
Søndag 18. April: Garstad kirke kl 11.00
gospelkor deltar. Nattverd. Kirkekaffe.
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 13. Juni: Rørvik kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
Søndag 25. April: Ingen gudstjeneste i Vikna
Nattverd. Kirkekaffe.
Lørdag 1. Mai: Rørvik kirke kl 11.00
Søndag 20. Juni: Sør-Gjæslingan kl 11.30
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad. Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
Fagbevegelsen deltar.
Nattverd. Kirkekaffe. Det blir satt opp båtskyss.
Søndag 2. Mai: Ingen gudstjeneste i Vikna.

Søndag 27. Juni: Ingen gudstjeneste i Vikna.

Søndag 9. Mai: Garstad kirke kl 18.00
Samtalegudstjeneste ved konfirmantene, Jan
Korssjøen og Dan Ramstad. Kirkekaffe.

Søndag 4. Juli: Garstad kirke kl ?
Gudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Dan
Ramstad.

Søndag 16. Mai: Ingen gudstjeneste i Vikna

Søndag 11. Juli: Ingen gudstjeneste i Vikna.
Søndag 18. Juli: Ingen gudstjeneste i Vikna.

Mandag 17. Mai: Rørvik kirke kl 11.30
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad. Søndag 25. Juli: Valøy kirke kl 13.00
Rørvik kirkes barnekor deltar.
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
Kirkekaffe.
Mandag 17. Mai: Garstad kirke kl 14.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad. Søndag 1. August: Rørvik kirke kl 11.00
Garstad blandakor deltar.
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
4

V

I
V

K
I

K

N
N

A
A

N

N
Y

Y
T

T
T

En oppdatering om kronerullingen til vinduer i Rørvik kirke
Kronerullingen pågår fortsatt, og det er innhentet flere pristilbud på nye vinduer.
Prisene varierer sterkt, på grunn av forskjellig kvalitet på vinduene. Det anbefales
å bruke kjerneved på slike vinduer, og det koster. En fagmann har også hatt en
rask befaring i kirka, og hans anbefaling er at de gamle vinduene restaureres. Hans
vurdering er at vinduene er i god forfatning, man at de har behov for restaurering.
Dette vil være en rimeligere løsning enn å kjøpe nye vinduer.
Menighetsrådet har bestilt en tilstandsrapport for hele kirken fra Joar Hamlandsø.
Han har laget en tilsvarende rapport for Leka kirke som Leka menighet bruker
som grunnlag for en restaurering av Leka kirke, som nå restaureres for over 3
millioner kroner. Når denne rapporten er ferdig, vil det bli tatt en bestemmelse på
hva som gjøres med vinduene.
Mange har vært usikre på om pengene som er gitt i kronerullingen vil bli brukt på
Rørvik kirke. Dette på grunn av at det er kjent at Vikna kirkelige fellesråd sliter
med trang økonomi. Til dette er det å si at pengene står trygt på en konto som er
øremerket til bruk på Rørvik kirke, og pengene kan ikke brukes på noe annet. Du
kan derfor være trygg på at hvis du gir til formålet, så blir det brukt til Rørvik
kirke.

Gaver kan gis til
kontonummer 4482
05 56353.
Nye givere siden
siste menighetsblad:
Lauvøyværingen
kvinnelag
Grete og Harald
Fredheim
Birgit og Alf Hatland.

Vi fortsetter derfor utfordringen om å gi en gave til restaureringen av Rørvik kirke.
Behovet er stort, og alle bidrag vil være viktige for å få satt vinduene og resten av
kirken i god stand.

Husk festeavgiften!
Som de fleste vet, ble det i 2007 innført festeavgift for gravsteder i Vikna kommune. Menigheten
oppfordrer alle som har gravsteder de vil feste til å ta kontakt med menighetskontoret.
Vi har startet arbeidet med å fjerne gravsteiner som ingen vil stå som festere på. Derfor er det viktig
at den som ønsker å feste ett eller flere gravsteder tar kontakt med menighetskontoret, slik at vi får
registrert graven med riktig fester. Vi har satt ut små skilt på de gravene som vi mangler festere på.
Dette er for at de som bor utenbygds skal få informasjon om at festeavgiften er innført når de
kommer for å stelle gravene om sommeren. Dette har ført til at vi har fått festet mange nye graver
allerede. Kjenner du noen som ikke vet om festeavgiften, er det fint om du informerer dem, eller gir
Menighetskontoret beskjed om det slik at vi kan ta kontakt.
Festeavgiften er på kr 500,- pr gravlagt person for 10 år. Mer informasjon finner du på våre
hjemmesider, eller ved å ringe Menighetskontoret.
Telefon til menighetskontoret er 74 36 08 80 og tast 1. E-post: dagligleder.vikna@online.no

Utleie av Menighetshuset
Menighetsrådet ønsker å ha en lavere utleiepris for lag og foreninger. Vikna menighetsråd har
derfor vedtatt at lag og foreninger skal kunne leie Menighetshuset til lavere priser på
korttidsutleie. Vanlig leiepris er kr 1500,- pr utleie.
Utleiepriser for lag og foreninger for møter/samlinger på inntil 3 timer:
- Møte/samling på inntil 3 timer: Kr 500,-.
- Minst 6 utleier pr år: Kr 350,- pr møte/samling.
Begge utleieprisene baserer seg på at leietaker rydder etter seg og drar over gulvet med
tørrmopp.
Side
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70 år siden bombene skadet Rørvik kirke (kapell)
1. mai 1940 falt det noen få bomber over Rørvik, og det førte til en del skader på noen bygninger,
deriblant kirka. Det falt en bombe på haugen mellom kirka og det som nå heter Johan Bergs gate,
og skadene på kirka ble så store at kirken ikke kunne brukes uten reparasjoner. Det gikk verst
utover tak, østre vegg, vinduer og dører,
øvre del av tårnet, og utvendig panel. Det
ble også en del splintskader og skjevheter
i konstruksjonene.
Kirken skadet; hva nå?
Da man tok fatt på arbeidet med å
planlegge reparasjonen av kirken, var det
viktig at arbeidet skulle komme fort i
gang, slik at det ikke ble ytterligere
skader pga vær og vind. Kirken var
assurert for kr 65.000,-, og skaden ble
først taksert til kr 8.345,-. Soknerådet
syntes taksten var for lav, og gjorde krav
på overtakst. Den 16. Juli ble det avholdt overtakst, og den ble på til sammen kr 14.650,-. Denne
summen viste seg etter hvert også å være i minste laget, og det ble jobbet en del med å skaffe
ytterligere 1600 kroner for å få fullfinansiert restaureringen. Hva løsningen ble på dette problemet
vet jeg ikke, så hvis det er noen som sitter på informasjon om dette, hadde det vært hyggelig om
de tok kontakt med menighetskontoret.
Det ble satt ned en arbeidskomite som skulle jobbe med gjenoppbyggingen, og den komiteen
besto av ordfører Ingvar Inderberg, soknerådsleder og klokker Peter Forfang, kirkeverge Evald
Nordli, kommunens representant i soknerådet, Gustav Horseng, og sokneprest Leon Breivik.
Arkitekten påvirket
Tidlig i prosessen ble det tatt kontakt med arkitekt Arne Sørvig i Namsos, og Sørvig la raskt noen
føringer på at kirken burde bygges opp i en enklere stil enn den opprinnelige. Å få restaruert
bygget raskt var som sagt viktig for at vær og vind ikke skulle gjøre ytterligere skader på bygget.
Årsaken til at det i taksten ikke ble tatt høyde for kostnaden med å bringe kirken tilbake til sin
opprinnelige utførelse har jeg ikke funnet, men takstens størrelse ble også brukt som argument
for at det skulle velges en enklere stil på kirken.
I tillegg er det er også helt tydelig at Sørvik er opptatt av å bygge en kirke som ser moderne ut.
Kirken var opprinnelig inspirert av gotisk byggeskikk, mens Sørvig anbefaler et stilrent norsk
design som hadde blitt vanlig på den tiden. Han sier i et brev at «Distriktsrepresentanten for

gjenreisingsnemden sier at når det er mange som vil tilbake til det gamle tradisjonelle igjen, så er
det fordi man liker ikke forandring. Sikkert er det at de menigheter som har gode, stilrene kirker ikke
vilde bytte med dem som har kirker bygget i en mindre god periode». Han framstiller også i et
annet brev den nye utførelsen som mer ekte enn det gamle, som omtales som uekte. Det var i
tillegg gitt signaler fra gjenreisningsnemda om at det skulle legges vekt på å restaurere til en mer
enkel norsk arkitektur når krigsskadede bygninger skulle restaureres. Dette var nok også med på
å påvirke resultatet av gjenreisningen av Rørvik kirke.
De nye planene skaper en del debatt i lokalsamfunnet, og blant annet sier representanten Prestvik
fra herredsstyrets talerstol at det nye tårnet ligner et nausttak. Planene blir likevel godkjent, og
6
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byggmester Kristian Husby får oppdraget med å utføre bygningsarbeidet etter et anbud på kr
10.200,-. Maler Ewald Haugland får oppdraget med å male kirken innvendig etter å ha lagt inn et
anbud på kr 865,-. Utvendig maling ble utført av Ingvar og Talberg Hamran for kr 800,-.
Elektrisk oppvarming
Elektrisk strøm kom til Rørvik i 1940, så det var naturlig at det også ble lagt planer om å innstallere
varmeovner i kirka. Murpipa ble skadet under bombinga, og byggekomiteen ba Nord Trøndelag
Elektrisitetsverk om et prisoverslag på å få montert varmeovner. Komiteen fikk til svar at E-verket
ikke hadde kapasitet til å ta på seg så store installasjoner i starten av krigen. Disse planene ble
derfor ikke realisert før etter krigen, sannsynligvis høsten 1946 eller litt senere på vinteren. Dette
anlegget er i funksjon ennå. Det vil si at kirka sto i flere år uten fast oppvarming. Det er uklart hvilke
oppvarmingsmetoder som ble brukt i den tiden, men petromaksen var sikkert flittig brukt. Kanskje
var det mulig med en begrenset fyring i vedovnen? Er det noen som husker noe om dette, så ta
kontakt med
menighetskontoret.
Gjenåpning
julaften
Julaften 1941 ble
kapellet igjen tatt i
bruk, og kl 16 var
det gudstjeneste for
tyske soldater.
Tyskerne hadde
egen prest til å
forrette. Kl 18 var
det
barnegudstjeneste
for
lokalbefolkningen, og da var det sokneprest Leon Breivik som forrettet for en forsamling som fylte
kirken til siste plass.
Kirken var da for det meste ferdigrestaurert. Det sto kun igjen noe småarbeid med støping av trapp
til sakristiene. Som vi ser av bildet på denne siden hadde kirken da fått sitt nåværende utseende.
Svein Kåre Johansen

Konsert med Sigvart Dagsland
og Rørvik gospelkor
Søndag 11. april kl 19.00
i Garstad kirke
Forhåndssalg av billetter på Menighetskontoret og hos
kormedlemmene. Billettpris kr 265,Side
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Nye lokaler for Menighetskontoret
Menighetskontoret flyttet nylig inn i nye
lokaler i Storgata 17 på Rørvik. Lokalene har
tidligere vært brukt til kioskdrift, og siste
driver var Emmas kiosk. Lokalene vil nå
romme kontorplass for prest, kantor, daglig
leder/kirkeverge, og for lederen for
trosopplæringen i Nærøy prosti.
De nye lokalene ligger sentralt til i Rørvik, og
er godt synlige for allmenheten. I de gamle
lokalene slet vi litt med at folk ikke fant oss, så
dette håper vi bedrer seg nå. Vi får litt mindre
plass i de nye lokalene, men vi har selv fått bestemme rominndelingen. Dermed har vi fått en
effektiv utnyttelse av arealet.
Vi håper folk stikker innom Menighetskontoret. Vi har som regel kaffe på kanna, og vi tar oss tid til
en prat. Velkommen skal dere være!

www.kirkenorge.no

Vikna menighet - nå også på Facebook!

Ta en titt på denne nettsiden. Her finner du
bilder og informasjon om det meste som
finnes av kirker og bedehus i landet. Du kan
også laste opp dine egne bilder av kirkene til
denne siden. På denne måten er du med på å
bygge opp en kjempeflott oversikt over
landets kirkebygg.

http://www.facebook.com/group.php?
gid=317378517582

Ta en titt, det er mye annet spennende der
også!

8

Bli medlem i vår gruppe på Facebook, og følg
med på det som skjer i menigheten!
Her legges det ut oppdateringer om smått og
stort som skjer, og vi håper at noen også
bruker denne muligheten til å gi oss
tilbakemeldinger på arbeidet vi driver.
Vi håper denne siden vil bidra til en bedre
dialog med menigheten.
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Velkommen til ”UNDRINGSKVELD” tirsdag 6. April
kl 19.00 i Vikna Folkebibliotek!
Undringskveldene som ble startet opp sist høst har kommet
godt i gang. Møtene har til fulle vist at det er rom for mange
forskjellige tanker om tro og liv. Med åpenhet og omsorg for
hverandre har medlemmene i gruppa møttes. Vi har delt
våre tanker om hvordan dette merkelige som heter livet kan
henge sammen, med tro eller ikke-tro på noe større enn oss
selv.
Det er rom for flere på kveldene, så synes du dette høres
spennende ut, så er du hjertelig velkommen! Vi møtes den
første tirsdagen i hver måned.

Nytt fra menighetsrådet/fellesrådet…
Det blir bispevisitas i Vikna 2 - 6 juni. En egen komite er godt
i gang med å legge planer for dagene som biskop Tor Singsås
skal tilbringe her i Vikna. Visitasen avsluttes med en stor
festgudstjeneste i Garstad kirke søndag 6 juni kl 11.00.
Sangeetha Skarstad er ansatt som leder for trosopplæringen i
Nærøy prosti. Sangeetha starter i jobben 1 august, og vil få
mange spennende arbeidsoppgaver med å skape tilbud for
barn og unge i Nærøy prosti.
Paul Woxeng Sollid er foreslått som kandidat til landsrådet i
Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA).
Knut Grindvik er valgt inn som 3. vara til Nidaros
bispedømmeråd.
Vikna kirkelige fellesråd la i høst fram et budsjett for 2010
som gikk i balanse, under forutsetning av at kommunen økte
sitt tilskudd til fellesrådet med kr 359.500.-. Økningen av
tilskuddet ble på kr 200.000,- og rådet har hatt en
gjennomgang av budsjettet for om mulig å spare inn
ytterligere kostnader. Etter denne budsjettgjennomgangen
sitter fellesrådet igjen med en underbalanse i budsjettet på kr
116.200,-. Fellesrådet sliter med å kutte ytterligere, og er i en
løpende dialog med Vikna kommune om rådets økonomi.
Venner av Rørvik kirke vil holde åpen kirke i hurtigrutas
anløpstid i perioden 15. Juni til 1. September.
Fellesrådet har vedtatt å fjerne de store grantrærne som står
på Østre gravlund. Trærne har blitt alt for store, og er til
hinder for driften av kirkegården. Trærne vil bli omgjort til
materialer som vil bli brukt til nye kirkegårdsbygg.
Side
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For egen regning…
«Å bli glad i, er å legge grunnsteinen til et
savn». Disse ordene fra dikteren Kolbein
Falkeid trådte tydelig fram for meg når
Falkeids stemme, og Kjetil Bjørnstads
piano, var det som strømmet fra iPoden
en kveld. Falkeid leste diktet
«Kjennsgjerninger». Ett av mange flotte
spor på cd`en Solskinnsdypet, som ble gitt
ut på Kirkelig Kulturverksted i 2004. (Fxcd
284). En veldig bra plate som jeg varmt
kan anbefale.
Å bli glad i, er å legge grunnsteinen til et
savn… Det forteller egentlig det meste om
det faktum at livet er flerdimensjonalt.
Uten å ha kjent på kjærligheten, kan vi
heller ikke føle sorgen. Det forteller oss at
sorg og motgang også må være en viktig
og naturlig del av livet vårt.
Ordtaket «Det som ikke tar livet av deg,
gjør deg sterkere» har sin gyldighet.
Motgang kan snus til noe som før eller
siden kan gi noe positivt tilbake. Vi må
våge å elske, og bli glad i menneskene
rundt oss. Vi må tørre å satse på
kjærligheten i smått og stort, uten å være
redd for sorgen som kan følge med på
lasset.
Vi bygger våre liv i for stor grad på frykt.
Frykt for at vi ikke skal få, og får vi, så er
vi redd for å miste. Frykt for hva naboene
mener. Frykt for at vi ikke får nok penger.
Frykt for å ikke ha den rette tro. Frykt for
mangel på status. Frykt for å miste den
man er glad i. Frykt for alt uvant og
ukjent. Legg denne frykten bort, og kjenn
etter hva du egentlig har lyst til å bruke
livet ditt til. Gå så bort og gjør det! Gjør
det nå! Tro at du kan gjøre det, og det lar
seg gjøre. For å sitere fra deler av
Matteusevangeliet, kapittel 6:
«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret
for livet, hva dere skal spise, eller hva dere
skal drikke, heller ikke for kroppen, hva
dere skal kle dere med. Er ikke livet mer
enn maten og kroppen mer enn klærne?»
«Så gjør dere ingen bekymringer for
morgendagen; morgendagen skal
bekymre seg for seg selv.»
Utspillet ligger hos hver enkelt av oss…
Svein Kåre Johansen
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Trosopplæringsreformen - en stor reform i Den norske kirke
Kirken har ansvaret for at alle skal få lære å kjenne den troen de er døpt til. For å ivareta dette ansvaret
vedtok Stortinget i 2003 en reform for trosopplæring. Trosopplæringsreformen skal gjennomføres over hele
landet. Nærøy prosti har fått en fast bevilgning til trosopplæring i prostiet, og Sangeetha Skarstad er ansatt
som daglig leder for trosopplæringen i Nærøy prosti. Sangeetha starter 1. August, og skal ha en viktig rolle
som fødselshjelper for nye tiltak for barn og unge i prostiet.
En av grunnene til reformen er at skolens undervisning er endret. I RLE faget (religion, livssyn og etikk) får
elevene kunnskap om kristendom og andre religioner, men ikke opplæring i tro og religiøs praksis.
Trosopplæring er mer enn et tilbud - det er en deltakelse. Det vil bli lagt vekt på medvirking av barn og
ungdom. De skal være med og prege og evaluere det som gjøres. Kirken skal tas i bruk på nye måter. Barn
og unge skal sette sitt preg på gudstjenestene, utforske høytidene og kirkerommet, samt oppleve samhold
og omsorg.
Et så stort løft trenger folk som er villig til å ta i et tak. Når de ulike aktivitetene skal gjennomføres, vil det
utfordre alle, også foreldre og foresatte, til å delta som frivillige medarbeidere.
Det gir anledning til et godt og givende fellesskap, og en sjanse til å dele opplevelser med våre barn og
unge.
Hvor mange andre arenaer blir barn og unge møtte med at du er god nok som akkurat den du er?
Trosopplæringen har som mål å gi hjelp til å mestre livet, og gi trygghet i møte med andre.
Målet er at gudstjenester og andre tiltak i kirkelig regi skal være så spennende og relevant at barna blir
likeverdige medlemmer av fellesskapet.
I kirken hører vi at Jesus elsker alle barna, mens høye kirkebenker, stramme nakker og bydende "sitt stille
blikk" kan si noe annet. Eller er det kanskje mest vi som foreldre som føler det sånn når vi har med barn i
kirken? Sånn skal det i hvertfall ikke være. Vi som foreldre skal ikke være svette og utslitte etter å ha hatt
med poden i kirken, og ungene skal ikke føle at dette ikke var en plass for dem.
Menighetene i prostiet jobber nå med å lage lokale trosopplæringsplaner, og for å gjennomføre tiltak er vi
avhengig av deltakelse fra frivillige medarbeidere.
Vi trenger ikke bare frivillige til for eksempel søndagsskole og babysang, men også til å koke kaffe og steke
vafler på arrangement, kanskje bake en sjokoladekake til barnas sjokoladekakefest etter
barnegudstjenesten?
Send meg gjerne en sms eller mail om du ønsker å bidra på et eller annet vis, eller har tips/ideer til tiltak i
trosopplæringen.
Jeg ønsker oss alle lykke til i arbeidet med utformingen av folkekirken.
Ann Heidi Buvarp
Leder i trosopplæringsutvalget i Nærøy prosti (ett medlem fra hvert menighetsråd i prostiet sitter i utvalget)
a-hbuvar@online.no
970 63 987

Livslov
Et gammelt mystikerutsagn sier: «Dit oppmerksomheten går, dit går kraften!»
I den anledning kom jeg til å tenke på Jesu besøk i Nazareth. Det står skrevet om det i Bibelen, at han
ikke kunne gjøre noen store under der, for det var ingen som trodde på ham.
Jeg vet og av egen erfaring om en gang jeg hadde vært på besøk hos en venninne. På turen underveis til
henne måtte jeg hvile meg flere ganger på setet på rullatoren min. Men heimover gikk det strake veien,
uten en eneste hvilepause!
Jeg hadde nemlig snakket for et lyttende publikum!
Kan det være mulig at en blir totalt maktesløs når en er helt oversett og overhørt?
Og er det en lovmessighet som gjelder alt levende?
Og hvis det gjelder den gode Jesus, så kanskje også det gjelder det onde i oss, i den grad vi gir DET
oppmerksomhet eller ikke?

Ada i frå Nyheim.
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