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Vigslet til prest i Den Norske kirke
Bak fra venstre: Sogneprest i Lurøy Anders Rosland, ansvarlig for trosopplæring i Sør-Hålogaland bispedømme Torkel
Irgens, prost i Nord-Helgeland Prosti Olav Rune Ertseid, ansvarlig for trosopplæring i Rødøy Kjell Bjarne Hammer.
Foran fra venstre: Sogneprest i Rødøy Nikolai Steen, biskop i Sør-Hålogaland bispedømme Tor B. Jørgensen og
leder for Rødøy kirkelige fellesråd Aud Steinrem Johansen. (Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen)
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Biskopens juleandakt 2012
GUDS FRED!
"Guds fred" er en gammel hilsen. Det er en vakker hilsen. "Fred" er av de store
ordene. Vi kan ikke ønske noe bedre for hverandre enn å få leve i fred. "Fred" er
hovedord i vår Bibel.
I Guds nærhet lever freden. Ingen fred er større enn den han gir. Guds fred er
knyttet til julebudskapet. Jesus er fredsfyrsten. Og englenes store "Gloria", sangen
på Betlehemsmarken, er en hyllest til freden som nå er kommet til verden. "Ære
være Gud i det høyeste og fred på jorden"!
At Gud har knyttet sin fredsplan til et lite, sårbart menneske, er juleevangeliets
store mysterium. Mysteriet utfolder seg gjennom livet hans. I det han gjorde og i
ordene han brukte. I den historiske freden han skapte ved et offer vi minnes om hver gang vi ser et kors og hver gang vi
lytter til budskapet om hans oppstandelse. Han skapte fred.
Derfor er julebudskapet et fredsbudskap - fra Betlehem. En by som fortsatt finnes og hvor dagens innbyggere fortsatt
lengter etter fred, også nå i julehøytiden.
Dagens virkelighet i Betlehem er en påminnelse om at budskapet om Guds fred, også er en utfordring til å huske på dem
som lever i ufred også denne jula. Jesus sa en gang "salige er de som skaper fred". Det er et ord vi kan bære med oss når
vi skal feire vår store fredshøytid.
Med ønske om et fredfylt julehøytid.
Biskop Tor B. Jørgensen

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Boken som er laget i forbindelse med
50-års jubileum for Tjongsfjord kirke er
lagt ut for salg.
Boken koster kr 250,-.
De som ønsker det kan bestille boken på
menighetskontoret;
e-post: r-felles@online.no eller
telefon 75 09 80 90.
Boken kan sendes ut med faktura, porto
kommer da i tillegg.
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Julehilsen fra sognepresten.
En kjapp julehilsen her fra soknepresten. Vi har mye å gjøre her i juletiden, lysmesser, skolegudstjenester, høymesser og selvfølgelig alle tjenestene i juletiden.
Forventningene er store tror jeg, både fra dere og fra oss. For julen er en spesiell
tid for oss alle, en tid der vi venter på noe. Lyset er på sitt laveste og det blir tidlig
mørkt. Juletiden er en lysets tid, der man lever i mørke, men søker lyset.
Og nettopp denne søken er hva som gjør denne tiden helt spesiell. Vi søker ikke
kun samværet med hverandre, men også noe større – kirken. Og med kirken blir
tiden noe mer, tiden blir høytidelig.
For i denne tid begynner et nytt kirkeår, der vi hører om Jesusbarnet, som vi feirer med lys, lesinger og sang. Vi danser i tillegg om juletreet og gir hverandre gaver. En stor fest midt i den mørkeste tid på året, en fest til minne om det lys, som
for omtrent 2000 år siden ble tent for vår skyld.
Tiden og papiret mitt er ved å løpe fra meg, for i juletiden er der som sagt mye å gjøre. Og når julen er overstått, da feirer vi nyttår. Men det nye året er ikke kun et nytt kalenderår, men også starten på et nytt kirkeår, der vi møtes i kirken i
erindring om det lys vi nå feirer.
Med disse ord ønsker jeg alle dere en god jul og et godt nyttår.
Med vennlig hilsen Sokneprest Nikolaj Steen

Bispevisitas 2012
I sommer var det bispevisitas i Rødøy.
Flere av kretsene fikk møte biskopen og hans følge, både i hverdag og i
Gudstjeneste.
Besøket ble avsluttet med Gudstjeneste i Rødøy kirke, der sokneprest Nikolai
Steen ble ordinert til prest i Den Norske kirke.
Biskop Tor B. Jørgensen besøkte Tjongsfjord, Rødøya, Sørfjorden, Selsøyvik og
Værangfjord.
Under oppholdet besøkte biskopen Rødøy– og
Alderstun omsorgsenter samt flere av Rødøys skoler.
Også et møte med kommuneadministrasjon og
politikere ble det tid til. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Menighetsblad for Rødøy sogn

3/2012

Gudstjenesteliste
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8. desember

kl. 16.00

24. desember

kl. 15.00

6. januar

kl. 15.00

9. desember

kl. 18.00

24. desember

kl. 15.00

27. januar

kl. 11.00

27. januar

kl. 14.00

10. februar

kl. 11.00

10. februar

kl. 17.00

Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke

Lysmesse
Lysmesse

16. desember

kl. 11.00

Hestmannøy skolekapell

16. desember
Selsøyvik skole

kl. 15.00

Rødøy kirke

Julegudstjeneste

Tjongsfjord kirke
Juleandakt med gang rundt juletreet

Hestmannøy skolekapell

25. desember

Selsøyvik skole

Tjongsfjord kirke
Høytidsgudstjeneste

26. desember

kl. 11.00

kl. 13.00

17. desember

kl. 09.30

18. desember

kl. 12.30

27. desember

kl. 16.00

19. desember

kl. 08.30

6. januar

kl. 11.00

Rødøy kirke

Skolegudstjeneste

Værangfjord kapell
Skolegudstjeneste
Tjongsfjord kirke
Skolegudstjeneste

Døpte i 2012

10.06.12
Gabriel Sittlinger, Rødøy,
Rødøy kirke

11.07.12
Matheus-Johan Strømsnes,
Kolvereid,
Værangfjord kapell
30.06.12
Emma Nikoline Haugen Falch, Trondheim,
Rødøy kirke
15.07.12
Pernille Bjerga Waagen, Moss,
Tjongsfjord kirke
05.08.12
Marion Rasch, Jektvik,
Værangfjord kapell
05.08.12
Linnea Bjørgum Rasch, Aurland,
Værangfjord kapell
01.09.12
Ariel Sofie Pettersen, Rødøy,
Rødøy kirke
07.10.12
Thea Sofie Aga, Tjongsfjorden,
Tjongsfjord kirke
28.10.12
Nora Olaisen, Rødøy,
Rødøy kirke

Rødøy kirke

Sørfjorden kirke
Høytidsgudstjeneste

Rødøy kirke

Tjongsfjord kirke Bibeldagen

Værangfjord kapell
Gudstjeneste og Julefest
Tjongsfjord kirke

15.07.12
Thorben Jarl Urskog Vangstad, Ågskardet,
Tjongsfjord kirke
05.08.12
Theodor Værang Hoff, Jektvik,
Værangfjord kapell
09.09.12
Leander Lydersen, Nordnesøy,
Nordnesøy kapell
09.09.12
Patrick Lydersen, Nordnesøy,
Nordnesøy kapell
16.09.12
Leander Elvegård, Neverdal,
Tjongsfjord kirke
04.11.12
Christian Rainek Svartis, Halsa,
Tjongsfjord kirke
04.11.12Solvår Telnes, Jektvik,
Tjongsfjord kirke

Døde i 2012
06.07.12
Regine Lovise Jensen, Jektvik,
Tjongsfjord gravgård

16.08.12
Therese Alida Eline Reiten,
Tjongsfjorden,
Tjongsfjord gravgård
26.09.12
Stian Dahl, Nordnesøy,
Hestmannøy gravgård
11.10.12
Marianne M. Sahl Olsen, Rødøy,
Rødøy gravgård
13.10.12
Marie Berg Hilstad, Øresvik,
Aldersund gravgård
19.10.12
Alsing Norin Bang, Ågskardet,
Tjongsfjord gravgård

Vigde 2012
30.06.12
Linn Fløttkjær og Jimmy Krogh,
Tjongsfjorden,
viet i Tjongsfjord kirke
30.06.12
Mona Skogsrud og Kristoffer Bugge, Oslo,
viet i Rødøy kirke

25.07.12
Olga Marie Sleipnes, Ågskardet, Tjongsfjord 11.07.12
gravgård
Wenche Svendsen og Aksel-Johan Ellefsen
Strømsnes, Kolvereid,
07.08.12
viet i Værangfjord kapell
Arnt Angel Endresen, Jektvik,
Tjongsfjord gravgård
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