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På den annen side...
«Nær døden
opplevelser»

Jeg fikk allerede i studietida på 1970-tallet
høre om fenomenet «Nær døden
opplevelser». Og etter at jeg kom til Vikna, har
Denne gangen
jeg hvert år vist konfirmantene en film fra
hadde jeg lyst til
NRK/Brennpunkt som handler om temaet.
å starte med en
Grunnen til det er at filmen etter min mening
(egenhendig)
gir et fantastisk utgangspunkt for refleksjon
bokanmeldelse:
omkring døden og evigheten. Kirurgene og
Colton Burpo er
forskerne som blir intervjuet i filmen har
under 4 år og bor
ingen «naturlig forklaring» på at disse
i byen Imperial i
menneskene i etterkant kan fortelle detaljert
Nebraska, USA. Colton blir en dag i all hast
om det som skjedde med dem på
lagt inn på sykehuset Great Plains Regional
ulykkessteder og operasjonsrom, mens de
Medical Center med sprukken blindtarm.
faktisk var klinisk døde! Ved ett tilfelle
Til ubeskrivelig lettelse og glede for familien
forteller en blindfødt kvinne at hun for første
hans, overlever lille Colton den dramatiske
gang i livet kunne se og beskrive detaljer
operasjonen. Det ble skrevet en bok om lille
rundt seg i rommet, før hun etter hvert kom
Colton i etterkant av operasjonen som ble en
tilbake til og levde videre i kroppen med de
bestselger for New York Times i 2010. Men
blinde øynene!
den boka handler ikke primært om en
blindtarmoperasjon. Den handler om det
Men den viktigste grunnen til at jeg viser
fireåringen fortalte omverdenen etterpå, om
konfirmantene denne filmen, er det
det han opplevde under operasjonen!
menneskene i filmen gjennomgående forteller
om videre: De beveger seg inn i et sterkt lys
Boka ble i norsk oversettelse kalt «Himmelen er
og over i en verden som beskrives med
på or’ntli» (Hermon forlag 2011), og Coltons
himmelske superlativer som «bare godhet og
fortelling ligner på det som vi etter hvert er
kjærlighet», som et sted de helst ikke vil
blitt kjent med som «nær døden opplevelser».
forlate. Dette samsvarer med bibelordene om
Colton forteller foreldrene at han var utenfor
at det ikke skal være «tårer, skrik eller smerte»
kroppen under operasjonen. Han skildrer for
i livet etter livet her (sitat fra den siste boka i
eksempel nøyaktig hva foreldrene holdt på
bibelen).
med akkurat da i en annen del av sykehuset…
Jeg har faktisk møtt mennesker som har
Men aller størst inntrykk gjorde det nok på
advart meg mot troen på Guds og det godes
meg på meg å lese om det Colton forteller
totale seier i evigheten med at det kunne bidra
barnevakten Ali under en godnattastund.
til økte selvmordsønsker ute blant folk (!)
Med tårer i øynene sier han plutselig til Ali:
Det er derfor veldig beroligende å lytte til det
«Jeg savner søsteren min!» Ali spør om
menneskene på filmen har å si i etterkant av
hvorfor han savner søsteren, som bor og lever
sine opplevelser. De uttrykker alle som en at
i samme hus som ham?... Da svarer Colton:
de på en helt ny måte er blitt opptatt av å bry
«Nei, jeg har en søster til, jeg møtte henne i
seg om familie venner og vise kjærlighet mot
Himmelen, og nå savner jeg henne så veldig!»
omverdenen i det korte livet de lever på jorda!
Barnevakten måtte jo spørre foreldrene om de
hadde mistet et barn, noe de under tårer
God sommer!
bekrefter. Men det hadde de ikke fortalt ham.
Det ville de den gangen skåne yngstebarnet
Jan Korssjøen
for…!
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Menneskene bak...

Jan Korssjøen
Sokneprest
Tlf: 74 36 08 80,
tast 2.
Mob: 473 95 710
jankors@online.no

Steve Skarstad
Kirkeverge
Tlf: 74 36 08 80,
tast 1.
Mob: 948 43 885
dagligleder.vikna
@online.no

Dan Ramstad
Kantor
Tlf: 74 36 08 80,
tast 3.
Mob: 901 57 520
danram@online.no

Inge Kvernvik
Kirketjener/
kirkegårdsarbeider
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
Storgata 17. 7900 Rørvik.
Åpningstider:
Tirsdag - fredag 10.00 - 14.30
Tlf: 74 36 08 80
Helge Harald Sørø
Leder i Vikna
menighetsråd
Mob: 482 09 987
hhsoro@broadpark.no

dagligleder.vikna@online.no
www.viknamenighet.no
Redaktør Viknanytt: Svein Kåre Johansen
Vikna menighet finner du også på Facebook.

Sangeetha
Skarstad
Leder for
trosopplæringen
i Nærøy prosti.
Mob: 904 00 049
sangeetha.skarsta
d@naroy.kommu
ne.no

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
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)
Garstad kirke: 4482 66 14347
Valøy kirke: 4482 66 14339
Vil du gi en gave til menighetsbladet så det er veldig kjærkomment hvis du bruker kontonummer
4482 20 47995.
Vi føler at menighetsbladet har en viktig funksjon i kontakten mellom menigheten og befolkningen,
og det er flott hvis vi får støtte til å gi ut bladet. Alle gaver, små eller store, mottas med takk!
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Fra dag til dag; gudstjenester og andre arrangement
Søndag 8. juli: Garstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Kjell
Borgan. 50-årskonfirmanter deltar. Kirkebuss
fra Menighetskontoret på Rørvik kl 10.15.

Søndag 16. september: Garstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Dan
Ramstad. Kirkebuss fra Menighetskontoret på
Rørvik kl 10.15.

Søndag 22. juli: Valøy kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Kjell
Borgan

Søndag 23. sept: Samfunnshuset kl 13.00
Ung Messe ved Jan Korssjøen, Dan Ramstad,
og ungdomsledere. Kirkekaffe i kantina etter
gudstjenesten. Alle velkommen.

Søndag 29. juli: Garstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Dan
Ramstad. Kirkebuss fra Menighetskontoret på
Rørvik kl 10.15.
Søndag 12. august: Garstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan
Ramstad. Kirkebuss fra Menighetskontoret på
Rørvik kl 10.15.
Søndag 19. august: Sømliøya leirsted i Bindal
kl 12.00
Gudstjeneste av og med konfirmantene i Vikna.
Jan Korssjøen og Dan Ramstad deltar. Etter
gudstjenesten blir det kirkekaffe med mulighet
for grilling. Ta gjerne med noe mat for å ha på
grillen. Alle velkommen!
Lørdag 1. september: Garstad kirke kl 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen
og Dan Ramstad
Lørdag 1. september: Garstad kirke kl 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen
og Dan Ramstad
Lørdag 1. september: Garstad kirke kl 14.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen
og Dan Ramstad
Søndag 2. september: Garstad kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jan Korssjøen
og Dan Ramstad

Søndag 14. oktober: Valøy kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan
Ramstad. Høsttakkefest med elggryte.
Kirkebuss fra Menighetskontoret på Rørvik kl
10.15.
Søndag 21. oktober: Garstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Jan Korssjøen og Dan
Ramstad. 4-årsbok. Rørvik kirkes barnekor
deltar. Kirkekaffe. Kirkebuss fra
Menighetskontoret på Rørvik kl 10.15.
Søndag 28. oktober: Menighetshuset på
Rørvik kl 18.00
Syng med! ved Jan Korssjøen og Dan Ramstad.
Rørvik Gospelkor deltar.
Lørdag 3. November: Menighetshuset kl
10.00.
Velkommen til den tradisjonelle Høstbasaren i
Vikna menighet. Som vanlig blir det en trivelig
stund med loddsalg, tombola, katta i sekken og
trivelig samvær. Rørvik kirkes barnekor deltar
som vanlig under ledelse av Dan Ramstad.
Søndag 4. november. Garstad kirke kl 18.00
Allehelgensgudstjeneste ved Jan Korssjøen og
Dan Ramstad. Navnene på de som har gått
bort det siste året blir lest opp. Kirkekaffe.
Kirkebuss fra Menighetskontoret på Rørvik kl
17.15.
Med forbehold om endringer i
gudstjenestelista. Følg med i lokalavisene og
på www.viknamenighet.no for eventuelle
endringer.
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Vikna menighets konfirmanttilbud 2012-13
Konfirmanttida i Vikna 2012-13 begynner etter påmeldingsfristen 29.august 2012. Det vil være
tjenesteoppgaver på Gudstjenester gjennom høsten og våren. 10 - 11. november er det “kickoffhelg” på Garstad grendehus med presentasjon av konfirmantene i Garstad kirke på søndagen kl.
12.00.
Deretter blir det konfirmantkvelder ca. 1 gang i måneden gjennom vinter og vår. Den siste uka av
sommerferien 2013 (sannsynligvis 12 - 18.august) er det sommerleir på Sømliøya leirsted i
Årsetfjorden, hvor ca. halvparten av hele konfirmantundervisninga vil foregå. Endelig konfirmasjon
finner sted i Garstad kirke 7. og 8. sept. 2013.
Foreldremedvirkning
Konfirmantopplegget i
Vikna er basert på en
vesentlig grad av
foreldremedvirkning etter
dugnadsmetoden. Det er
mest snakk om kjøring,
bevertning og
tilstedeværelse på leirene
og 3 gudstjenester hver i
løpet av høsten og våren.
Ungdomsledere vil også
hjelpe til på leirene.
Konfirmantforeldre har
dessuten pleid å stille opp
som voksenvakter etter tur
på Ungdomsklubben i
Vikna. Foreldrene inviteres
til egne foreldrekvelder
gjennom konfirmasjonstida
med informasjon, aktuelle
temaopplegg og mulighet
for spørsmål og samtale.
Nærmere info om tidspunkter og andre detaljer vedrørende opplegget vil bli gitt på et
informasjonsmøte for alle interesserte i menighetshuset på Rørvik onsdag 29.august kl.19.00, som
også er påmeldingsfrist.
Påmelding og konfirmantavgift
Påmelding av konfirmantene skjer på Vikna menighets hjemmeside www.viknamenighet.no samt
betaling av konfirmantavgiften på 1050 kr til konto 4482.20.47995 innen påmeldingsfristen 29.
aug.2013.
Husk å informere om konfirmanten skulle ha spesielle behov. Dette behandles selvsagt
konfidensielt. Vi vil også be om skriftlig tillatelse til å offentliggjøre bilder og navn på konfirmantene
i løpet av konfirmanttida. Ellers er det bare å ta kontakt med oss på kontoret, telefon eller E-post
om dere skulle lure på noe!
Velkommen til konfirmasjon i Vikna!
Sokneprest Jan Korssjøen
Tel: 473 95 710
E-post: jankors@online.no
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Takk for meg!
Etter 10 år som ansatt i Vikna menighet, takker jeg nå av for å se om det går an å gjøre noen drømmer om til
virkelighet. Jeg ble i mai 2002 ansatt som kirketjener i Vikna, og høsten 2006 ble jeg konstituert i stillingen som
kirkeverge. Jeg ble fast ansatt som kirkeverge høsten 2008, og jeg har også hatt 25 % stilling som kirketjener i
den tiden jeg har vært ansatt som kirkeverge.
Gjennom 10 år som ansatt i
menigheten, er det mye å se
tilbake på. Det har vært
mange gledesfyllte dager,
men det har også vært dager
som har vært utfordrende og
vanskelige. Det er ikke til å
legge skjul på at en stadig
kamp for å få økonomien til
å strekke til har vært
utfordrende, og til tider
frustrerende. Det å få
kommunen og politikerne til
å forstå alvoret i vår
økonomiske situasjon har
ikke alltid vært lett, men jeg
er glad for å kunne si at når
Promotering av lueinnsamling til gode formål kan også være en del av en
jeg nå forlater stillingen, så
kirkeverges hverdag :-)
Foto: Rune Kjønsø
er det i visshet om at vi nå
har etablert et meget godt samarbeidklima, og en god dialog med både den administrative og politiske ledelse
i Vikna kommune. For egen del vil jeg spesielt takke alle medarbeiderne på økonomiavdelingen i Vikna
kommune for et meget hyggelig og konstruktivt samarbeid etter at kommunen overtok regnskapsføringen for
menigheten for to og et halvt år siden.
Prosessen med nedleggelsen av Menighetsbarnehagen for 5 år siden, var også tung og krevende. Jeg vet av
egen erfaring at det føles dramatisk når ens egen arbeidplass legges ned, og det skapes usikkerhet i forhold til
om man kan finne ny jobb eller ikke. For et menighetsråd var det vanskelig å gjennomføre en slik prosess, men
med veiledning fra KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) ble prosessen gjennomført på en
formelt korrekt måte. Likevel var det en krevende å vanskelig tid for både rådet og de ansatte i barnehagen. I
ettertid kan en se at rådets vurdering av at Menighetshuset ikke var egnet som et fremtidig lokale for drift av
barnehage, uten betydelige investeringer for å tilpasse lokalet til barnehagedrift, var riktige. Det er i tiden etter
nedleggelsen bygd flere flotte og moderne barnehager på Rørvik, så vår barnehage ville vært lite attraktiv å
søke plass i.
Et stort prosjekt som jeg har prioritert å legge ned veldig mye arbeid i, er innføringen av festeavgift på
kirkegårdene i Vikna. Festeavgiften ble innført våren 2007, og etter 5 års arbeid er vi nå så og si i havn med å
finne festere til de gravene som det er realistisk å finne festere på. Vi har også startet på arbeidet med å fjerne
gravsteinene på de gravene som skal slettes. Når dette arbeidet er ferdig vil vi endelig ha en komplett oversikt
over kirkegårdene i Vikna, med festere til alle gravene som det fremdeles er steiner på. Jeg vet at det er mange
som er ergelige over å måtte betale festeavgift, men det å få et oppegående system med festeavgift og
registrering av alle graver og festere, vil være et meget viktig bidrag til at kirkegårdene i Vikna skal være
ryddige og tiltalende for både besøkende og ansatte. I tillegg er festeavgiften øremerket til bruk på
kirkegårdene, og nytt kirkegårdsbygg i Valøy, kirkegårdsbil, og annet kirkegårdsutstyr er innkjøpt for
pengene. Til nå har fellesrådet hatt vel 1,1 millioner i inntekt på festeavgiften. Dette er en inntekt som vil bli
tilført fellesrådet hvert 10 år, siden festeavgiftsperioden er på 10 år om gangen. Det vil være et viktig bidrag til
at vi får realisert det store behovet for nye kirkegårdsbygg på Rørvik og på Garstad.
Jeg vil også si noen ord om stillingen som kirkeverge. Det er helt sikkert mange som lurer på hva en
kirkeverge er. En kirkeverge er den administrative daglige lederen av menigheten og fellesrådet. Kirkevergen
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har ansvar for den daglige driften av menighetskontoret, og har personalansvar for de andre ansatte, unntatt
presten. Kirkevergen har, på vegne av fellesrådet, det daglige forvaltningsansvaret for alle bygg og
kirkegårder som tilhører menigheten og fellesrådet, og kirkevergen har ansvar for å utarbeide budsjett og
regnskap for menigheten/fellesrådet. Det er menighetsrådets/fellesrådets valgte leder som forvalter
arbeidgiveransvaret for kirkevergens stilling.
En stor glede med å jobbe i Vikna menighet har vært samarbeidet med de andre ansatte i menigheten, og da i
særdeleshet Jan, Dan, og Inge, som jeg har jobbet mest og tettest med i alle de årene jeg har jobbet her. Vi har
vært et firkløver av høyst forskjellige personer og personligheter, men vi har hatt et meget godt samarbeid,
preget av åpenhet og respekt. Jeg vil savne dette arbeidsfellesskapet, og jeg håper folk er oppmerksomme på
hvor heldige vi er i Vikna som har personer med en så høy kompetanse på hvert sitt felt i menigheten. Det er
ingen selvfølge at det er slik, og disse personene vil bli vanskelige å erstatte hvis de slutter. Jeg er trygg på at
min etterfølger Steve Skarstad vil gli godt inn i dette arbeidsmiljøet, og bli en viktig del av et fortsatt godt
arbeidsmiljø i menigheten.
Jeg vil også rette en stor takk til alle de frivillige medarbeiderne jeg har samarbeidet med gjennom 10 år. Dere
gjør en stor og viktig innsats på ulike måter. Jeg vil spesielt nevne menighetsrådsmedlemmene som bruker
mange timer på ulønnet arbeid for menigheten. Høstbasarkomiteen fortjener også å nevnes spesielt. Den
leverer gode resultater år etter år, og det er mange damer som har vært med i veldig mange år. Jeg vil også
oppfordre andre til å være velvillige til å bidra i smått og stort til gavn for menigheten. Alle kan bidra med
noe.
Det er alltid vemodig når noe godt tar slutt, men det er viktig å se framover. Det er tross alt der framtiden
ligger, og den er det eneste vi har mulighet til å påvirke for oss selv og andre. Dermed takker jeg for tiden i
Vikna menighet, og ser framover mot nye spennende og mulighetsfylte dager for oss alle!
Svein Kåre Johansen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt fra menighetsrådet
- Karin Søraunet har søkt om, og
fått innvilget, å fratre som
medlem av Vikna menighetsråd.
Dette pga at hun har flyttet fra
kommunen. Steve Skarstad
rykker opp på fast plass i rådet
som følge av Karins avgang.
- Stillingen som kirkeverge i
Vikna har vært utlyst, siden
Svein Kåre Johansen sa opp sin
stilling tidligere i vinter. Etter to
utlysninger fattet Vikna
menighetsråd i sitt møte 12. Juni
vedtak om at Steve Skarstad fra
Steve Skarstad ble ønsket velkommen som ny kirkeverge av
Rørvik var den av søkerne på
sokneprest Jan Korssjøen, avtroppende kirkeverge Svein Kåre
stillingen som skulle tilbys
Johansen, og menighetsrådsleder Helge Sørø.
jobben. Steve Skarstad sitter nå
Foto: Knut Grindvik
som medlem av Menighetsrådet,
og han er leder i
trosopplæringsutvalget i
menigheten. Dermed har han god innsikt i menighetens arbeid, allerede før han tiltrår stillingen. Steve takket
ja til tilbudet om å få stillingen som kirkeverge, og er allerede godt i gang med opplæringen. Svein Kåre jobber
fram til 15. Juli, slik at den nye kirkevergen får en måneds opplæring. Vikna menighetsråd ønsker Steve lykke
til i stillingen som kirkeverge i Vikna. Elin Williksen rykker opp på fast plass i menighetsrådet som følge av at
Steve går ut av rådet som valgt medlem pga ansettelsen som kirkeverge. Som kirkeverge vil Steve møte fast i
rådet som sekretær, med talerett men uten stemmerett.

