Skøelv kapell - 50 år
Jubileumskonsert fredag 17. mars kl 1800

Medvirkende:
Sunniva og Ivar Jarle Eliassen • Young Voices og Vennekoret
Halvard, Øyvind og Mona Bjørkås • Sørreisa mannskor
Fri entre - Gave til kapellet
Etter konserten, - stort kakebord på Skøelv grendehus - Solglimt
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PÅ BLOKKA

Nå er vi allerede godt uti det nye
året 2017 i Sørreisa menighet,
og vi håper og ber om et godt og
velsignet år for alle her i Sørreisa.
I en ellers urolig verden har vi
her veldig mye å være glad og
takknemlig for. La oss bruke våre
evner og krefter på en positiv og
nyttig måte for våre medmennesker, i familien, i nabolaget og i resten av kommunen.
Den norske kirke er nå ikke
lenger en statskirke, men er blitt
selvstendig, et eget rettssubjekt
som det litt kjedelig heter. Dette
etter en årelang prosess og i
enighet mellom stat og kirke.
Mange hensyn og argumenter
har ført til dette resultatet.
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20.11.16 Mathias Kirkvik Nøstvold,
døpt i Målselv kirke
11.12.16 Linneah Sofie Nilsen
29.01.17 Aksel Vevang Trulsen

30.10.16
05.11.16
06.11.16
09.11.16
11.11.16
25.11.16
03.12.16

Paul Jakobsen f. 1937
Stein Harald Nergård f. 1943
Reidar Lund, bosatt Gibostad f. 1932
Arnfinn Angell Pedersen f. 1938
Oddfrid Kristianne Lyshaug f. 1932
Viktor Haldorsen f.1930
Ragna Nelly Lovise Rokkan Nilsen
f. 1921
13.12.16 Sonja Barbro Bråthen f. 1927
22.12.16 Maria Elisabet Haupt f.1950
04.02.17 Dagmar Gundersen f. 1917
Det viktigste er etter min mening at kirken fortsatt fritt kan
formidle evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Det mener jeg
den kan, og derfor er det veldig viktig at vi alle slutter opp om
dette.
Søndag 8. januar ble en gledens dag for oss i menigheten. Da
ble tre nytilsatte medarbeidere i Sørreisa Menighet presentert
i gudstjenesten i Straumen kapell. Det var Ingvild M. Moldsvor
som er tilsatt som kirkemusiker i 40 % stilling, Heidi Gunnberg
som er tilsatt i ei 70 % sekretærstilling og Marianne Eng som
er tilsatt i ei 20 % reinholderstilling. Vi er veldig glad for å ha
fått så dyktige medarbeidere i disse stillingene, og ønsker dere
hjertelig velkommen til tjeneste her i Sørreisa Menighet, og vi
ønsker dere lykke til og en god inngang i menigheten. La oss
vise disse tre omsorg og varme i tjenesten i vår menighet!
Skøelv kapell er nå 50 år, og vi har vedtatt å markere dette
viktige jubileet med en jubileumskonsert fredag 17. mars og
jubileumsgudstjeneste søndag 19. mars i starten av kulturuka i
Sørreisa. Dette blir to viktige dager for oss i Sørreisa menighet
og i hele bygda. Se utfyllende informasjon om jubileet i Skøelv
annet sted her i menighetsbladet og i kulturukeprogrammet
for Sørreisa kommune. Og hjertelig velkommen til feiring av
Skøelv kapell!
Nå har vi fått sola tilbake, og vi gleder oss over lysere dager. Vi
ønsker alle her i Sørreisa en fin etterjulsvinter og vår!
For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset

Gudstjenester i Sørreisa sokn
våren 2017
05.03 1. Søndag i fastetiden
Straumen kapell
11:00 Høymesse

09.04. Palmesøndag
Straumen kapell
11:00 Messsefall

12.03. – 2. søndag i fastetiden
Straumen kapell
11:00 Høymesse

13.04. Skjærtorsdag Sørreisa sykehjem
11:00 Gudstjeneste

19.03. 3. Søndag i fastetiden Skøelv kapell
11:00 Høymesse
26.03. Maria budskapsdag
Ingen gudstjeneste
11:00 Høymesse
02.04. 4. Søndag i fastetiden Straumen kapell
11:00 Familiegudstjeneste

14.04. Langfredag
Skøelv kapell
19:00 Gudstjeneste
16.04. Påskedag
Tømmervik kirke
11:00 Høymesse

30.04. 3. søndag i påsketiden Skøelv kapell
11:00 Høymesse

17.04. 2. påskedag
Friluftsgudstjeneste
11:00 Friluftsgudstjeneste

07.05. 4. søndag i påsketiden Straumen kapell
17:00 Samtalegudstjeneste

23.04. 2. søndag i påsketiden Straumen kapell
11:00 Familiegudstjeneste

14.05. 5. søndag i påsketiden Tømmervik kirke
11:00 Høymesse

AKTIVITET

STED

TIDSPUNKT

Speideren

Straumen kapell

Onsdager

Torsdagsklubben

Straumen kapell

Lysglimt/Blå kors
motorklubb
Vennekoret

Gottesjord
Forsamlingshus
Straumen kapell

Young Voices

Straumen kapell

Språk- kafe

Straumen kapell

KONTAKTPERSON

Monica Stenslette
Tlf. 92034011
Torsdag kl. 17.30-18.30 Inger Johanne Larsen
Uke 10, 12, 14, 16, 18
Tlf. 92831182
Fredager kl. 18.30- 20.30 Solveig Ljones Mathisen
Uke 10,12,16, 18
Tlf. 98864404
Torsdager kl. 17.30Fredrik Lantz
18.30
Tlf. 92662354
Torsdager kl. 18.30 –
Fredrik Lantz
Tlf. 92662354
20.30
Siste lørdag i måneden
Kl. 16-18

Annhild Aadland
Tlf 92853672

Leirer Tømmerneset vår – sommer 2017
5. – 7. mai: Leir for 2. – 7. kl
Aldersdelte opplegg. Mye kreative aktiviteter.
17. – 21. juli: Sommerleir for 2. – 7. kl
Leirene har korte arbeidsøkter, mye variasjon
og mye egenaktivitet for barna.
Leirbrosjyre kommer på nmsu.no i mars.

Det er behov for flere ledere. Kontakt Øystein Lund tlf 47029275.

som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men
ha evig liv.»
Når Jesus dør på korset på langfredag, kan
vi med rette si at han dør som resultat av et
justismord: Pontius Pilatus dømmer Jesus
til døden, selv om han ikke har gjort noe
galt. Men samtidig kan vi med like stor rett
si at det Jesus egentlig dør av, er kjærlighet.
Han dør av sin egen kjærlighet til alle
mennesker, inkludert oss som leser dette
bladet akkurat nå.
Olav Øygard, Biskop i Nord-Hålogaland

Påskeandakt

«Å, la aldri noensinne
korsets tre meg gå av minne»
Påsken er kirkens største høytid, men
den er ei høytid som kan være vanskelig å
forstå, og vanskelig å fortelle om slik at den
oppleves aktuell for mennesker i dag.
Vår kristne tro er grunnlagt på historiske
hendelser. Vi tror at Gud har skapt verden.
Vi tror at Gud sendte sin egen sønn, Jesus
Kristus til jorda – for å skape grunnlag for
tilgivelse og evig liv. Vi tror at Jesus døde
på korset på langfredag, at han sto opp
igjen på søndag, første påskedag, og at han
for opp til himmelen 40 dager etter det.
Dette er historiske hendelser, alt sammen,
selv om det ikke kan bevises. Vår kristne
tro blir meningsløs hvis den ikke knyttes til
Jesus Kristus, hans lidelse, død og oppstandelse.
Guds kjærlighet til oss mennesker er bærebjelken i påskens budskap. Den lille Bibel,
Joh. 3, 16 uttrykker dette svært tydelig:
«For så høyt har Gud elsket verden at han
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den
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Korset er det mest kjente kristne symbol.
Vi bruker det som et tegn på kristendom,
og på kristen tro. Korset er ikke først og
fremst et tegn på død, men et tegn på Jesus
som døde, og sto opp igjen. Korset er et
sterkt uttrykk for Jesu kjærlighet til oss.
Jesu død betyr at våre synder er sonet,
Jesus har gjort opp for oss.
Jesu oppstandelse betyr at livet har vunnet
over døden.
Det blir ingen 1. påskedag og oppstandelsesglede uten langfredagens budskap om Jesu
død på korset. På den annen side: Jesu død
på langfredag er verdiløs for oss uten 1.
påskedags budskap om oppstandelse.
Jeg ønsker alle en velsignet påskehøytid,
med rom for undring, men også med rom
for takknemlighet og tro.
Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av
minne,
Som deg, frelsens fyrste, bar!
Men la kors og død og smerte tale, rope i
mitt hjerte
Hva min frelse kostet har!
(fra salmen «Naglet til et kors på jorden»
av B. G. Sporon. Vers 6)
Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland

Marianne Eng fra Høgli på Senja er tilsatt

som renholder i 20 % stilling i
Sørreisa menighet. Marianne har erfaring fra
kontorarbeid som sekretær, regnskaps- og
revisjonsmedarbeider ved ulike bedrifter og
virksomheter. Hun har ansvaret for renholdet
i kirkebyggene og ved kontoret og vil og ved
behov være vikar for kirketjeneren. Det er en
stor glede å ønske Marianne velkommen til
tjeneste i Sørreisa menighet og vi gleder oss
til samarbeidet.

Heidi Gunnberg sekretær ved menighetskontoret

Nye medarbeidere
Heidi Gunnberg begynte 1. januar i
stillinga som sekretær ved menighetskontoret i Sørreisa. Høn er født på Bakkejorda og her vokste hun opp. Hun hadde
en lykkelig barndom med mange barn i
nabolaget. Handball har vært hennes store
lidenskap, både som spiller i mange år og
senere som trener. Etter at barna startet
med orientering, tok også Heidi opp denne
sporten igjen. Hun startet på barneskolen i
Skøelv, fortsatte på ungdomsskolen i
Straumen og dro deretter til Finnfjorden.
Etter et praksisår i menighetsbarnehagen
gikk veien til Bodø og barnehagelærerutdanning. Deretter gikk veien til Oslo og
arbeid i en barnehage. Etter to år satte hun
nesen hjemover og menighetsbarnehagen.
Etter noen år som styrer ved Gottesjord
barnehage tok hun videreutdanning for å
kvalifisere seg til læreryrket. Hun arbeidet
ved Gottesjord skole fra 1995 til 2015. I
2016 arbeidet hun i Finnsnes kirke i et år.
Heidi er gift med Arvid og sammen har de
3 barn. Hun ser med spenning fram til arbeidet i Sørreisa menighet, og menighetsbladet ønsker henne varmt velkommen.
IB

Ingvild Moldsvor er ny kirkemusiker

Ingvild Moldsvor er tilsatt som kirke-

musiker 40 % stilling i Sørreisa menighet.
Ingvild er fra bygda. Etter lærerutdanning
har hun arbeidet som menighetspedagog
I Lenvik, vært musikker I metodistkirka
på Finnsnes, dirigert kor og ellers vært
med på frivillig barne- og ungdomsarbeid.
Hun skal spille til gudstjenester, kirkelige
handlinger og andakter, hun starter opp i
20 % nå og skal senere øke til 40 %. Det er
en stor glede å ønske Ingvild velkommen
til tjeneste i Sørreisa menighet og vi gleder
oss til samarbeidet.
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Skøelv kapell 50 år
I 1926 kjøpte indremisjonsforeninga bygget
der Johan Bjørkås hadde drevet butikk i to år.
Bygget lå på oversiden av veien ved det nye
kapellet. Det var enkelt utstyrt og som mange
andre forsamlingslokaler var det benker å sitte
på. Disse var mye mer fleksibel enn dagens
stoler så det var enkelt å presse inn mange
personer. Huset rommet anslagsvis 50 – 80
personer. Her var det møter i regi av
organisasjoner, det ble fra 1928 drevet søndagsskole og flere barneforeninger. Fram til
1946 var det nesten utelukkende menn som
satt i styret for foreninga. I 1946 ble de første
kvinnene valgt inn.
Tyskerne hadde brukt huset som forlegning
stort sett under hele krigen. Det var derfor i
1946 i svært dårlig forfatning. Allerede da ble det
tatt opp om en skulle finne en annen løsning.
Det ble gjort henvendelse til kommunen om
kjøp av den gamle skolen. Svaret var positivt,
men foreninga kunne ikke få overta huset før
ny skole var bygd. Det gamle bedehuset ble da
reparert og skulle fungere i 20 år til. Utover
50-tallet ble det mange drøftinger om bygging
av nytt hus. Årsmøtet i januar 1961 gjør vedtak
om å starte pengeinnsamling for bygging av
nytt hus. Siden gikk det slag i slag. Petter Brattli
ble engasjert til å tegne huset. Tømmer ble
innkjøpt i 1963, Leif Vaeng kjørte tømmeret fra
Målselv og Øvre Bardu og Jens Jenssen Rognli
sørget for å skjæring. I 1964 ble grunnmuren
til storsalen samt kortilbygg støypt på dugnad.
Sommeren 1965 starte bygginga av huset med
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Eilert Berntsen som byggmester og Jakob
Fossmo som assistent. Bygget uten kortilbygg
ble gjort ferdig utvendig dette året. Innredningsarbeidene startet våren 1966 og kunne innvies
23. oktober. På åpningsgudstjenesten var over 250
personer inne, og på festen på ettermiddagen var
350 mennesker samlet. Bygda hadde fått et hus
med sitteplass for 120 personer til en pris som
var den samme som for et ferdighus. Ca 70000
kr var brukt. Det meste innsamlede midler.
Det var tatt opp et lån i Sørreisa sparebank på
17000 kr. Orgel ble gitt av Skøelv samvirkelag, stoler ble gitt av ungdomslaget Havørn.
Kortilbygg og inngangsparti ble bygd året etter.
I 1973 – 74 ble det bygd tilbygg som rommet
møtesal, bårerom og klokketårn.
Under hele byggeperioden ble det gitt gaver til
bestemte formål, både av private og
organisasjoner. Uten dette hadde ikke bygda
hatt et fullt utstyrt kapell som det var svært
liten gjeld på.
Ut over 50, 60 og 70- tallet ser vi av statistikken
at de forskjellige organisasjonene har en nedgang i bruken. Dette er en nedgang som også
gjør seg gjeldende på landsplan. Kirkelig bruk
som gudstjenester, begravelser og bryllup viser
som i landet for øvrig en jevn stigning. Det
samme gjelder barnearbeid som søndagsskole
og speider. Dette medførte at det ble problemer
for indremisjonsforeninga å drifte huset videre.
Da den største brukeren var Sørreisa menighet
og de aller fleste av innbyggerne i bygda ikke
var medlemmer i indremisjonsforeninga men
medlemmer av kirka, ble det derfor i 1991
besluttet å overdra huset til Sørreisa menighet.
IB

