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Menighetsbladsuksess
Kan menighetsbladet bli en trykksak
man bare må lese? Noe man faktisk
trenger å bla gjennom for å bli oppdatert? Absolutt, bare menighetsbladet er vellaget – slik som Talefoten i
Grefsen i Oslo.
Jon Andreas Hasle er pensjonist, men
har en voksen baby; Talefoten. Publikasjonen het Grefsen menighetsblad
for 40 år siden, men den da 27-årige
unge Hasle ville legge om hele bladet.
Resultatet ble Talefoten, en slags bydelsavis med kirken som utgiver. Talefoten kommer ut ti ganger årlig, den
er på ca 30 sider og har seks helsider
med annonser. Inne i bladet er det
3-5 sider med Kjelsåsposten, sider
som fullt ut disponeres av Kjelsås
idrettslag.
- Vi har ikke gjort noen undersøkelser på dette, men får stadig tilbakemeldinger om at bladet blir bladd i
og lest. Når vi også har idrettslaget
inne i bladet, når vi ut til flere på
den måten. Det tror jeg absolutt er
en av de viktige grunnene til at vi
har lykkes med menighetsblad. I
tillegg er jeg opptatt av at det er redaksjonen som styrer bladet, ikke de
ansatte. Talefoten er et uavhengig
organ, med stoff som ikke er skrevet
spesielt for kirkegjengerne.
Hvordan lykkes?
Et av de viktigste rådene han vil gi, er
nettopp å tenke utenfor boksen. Tenk
diakonalt, for menigheten er en del av
samfunnets store fellesskap. Når du
skal nå ut til nye mennesker, må du
ikke skrive et språk som bare forstås
av de mest ivrige kirkegjengerne.
- Vi må huske at vi menighetsaktive
faktisk er en underlig subkultur i et
lokalmiljø, vi har vår sjargong, men er
opptatt av spørsmål som for andre
oppleves som helt underlige. Ingen
andre går jo rundt og tenker på Den
hellige ånd! Så du må ikke regne med
at flertallet vet noe som helst eller er
interessert i hva menigheten holder
på med, men kanskje er de interesserMenighetsblad for Rødøy sogn

te i åndelige ting. Kanskje tror de at
det er mer mellom himmel og jord, og
så får man begynne her. Leserne i lokalmiljøet er gjerne på en slags leting,
også andre steder enn bare i kirken.
Så mitt tips er: skriv gjerne om tro og
tvil, og gi folk noe som når deres tenkning rundt dette når dere skriver forkynnende stoff.
Redaktøren vet godt at menighetsblader befinner seg i svært så ulike virkeligheter, men han mener de fleste kan
dra nytte av noen tips om hovedtanken bak den lokale kirkens skriftlige
organ.

- Vi kan jo aldri bli best på nyhetsstoff,
men derimot kan vi være bedre enn
lokalaviser på å gå i dybden. Vi kan gå
litt bakom nyhetene og ha mer human
touch-stoff. Og jeg må understreke at
det ikke nødvendigvis må ha en kirkelig vinkel. Tenk diakonalt, la bladet
knytte kontakter mellom mennesker
og putt dem inn i en sosial sammenheng.
Stort og vesentlig
Talefoten har budsjettert med annonseinntekter på 350 000 kr og givertjeneste på 100 000 kr. Med en årlig inntekt på 450 000, betales det ut noe
honorar til han selv som redigerer, og
ellers til layout og trykk. Bladet deles
ut til 9500 husstander, så her er ingen
fordyrende portokostnader. I de siste
numrene har han også prøvd ut en ny
inntektsmulighet – han har oppfordret
leserne til å gi 100 kroner ved å sende
en sms til et bestemt nummer. En slik
annonse ga 20 000 i uttelling.

Verdt å forsøke for flere!
Papir har kommet for å bli
Verden går i retning av flere utgivelser
på nett, og færre på papir. Dette har
åpenbare fordeler som null trykkekostnader, ingen dugnadskrevende
utdeling og mulighet for å være dagsaktuell. Likevel er redaktøren klar –
Taleposten skal være på papir.
- Det er det ingen tvil om, hvis vi bare
skulle være på nett, ville det vært
svært mange som aldri fant oss. Nå
kommer vi i postkassen til folk, og de
får noe fysisk å bla i. Det er jo også
mange eldre som fortsatt ikke
bruker nett, og de ville i så fall
miste tilbudet helt. Talefoten er
faktisk identitetsskapende, det er
vi på Grefsen som har Talefoten
som vårt organ. Jeg tror det er
samlende for beboerne som bor
på Grefsen, Kjelsås eller Disen.
Her har vi noe felles. Om det nå
skulle gå litt dårlig økonomisk
med Talefoten, vil jeg fortsette
med papirutgaven, dette er utvilsomt den beste løsningen for oss.
Men vi skal jobbe for å komme på
nett, som et supplement!
Langvarig moro
Ikke mange har holdt på med menighetsbladskriving gjennom fire tiår, og
med hovedansvar i tre av disse tiårene. Men Jon hadde ikke gjort det hvis
det ikke var fordi han likte det!
- Det er jo rett og slett moro! Det er
glede og lyst som gjør at jeg holder på
med dette, ikke plikt. Det er jo flott å
skape noe i hvert nummer, vi seks i
redaksjonen lager et produkt sammen
som betyr noe for lokalmiljøet og menigheten. Jeg bruker vel omtrent halvannen uke på hvert nummer, men
dette er jo noe jeg gjør for kirken, det
er en frivillig innsats jeg trives med.
Kilde: Kirkeaktuelt.no

Talefoten er ikke skreddersydd menigheten, men lokalbefolkningen.
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Utvider
Tjongsfjord
gravgård
Det er gjort forberedende
arbeid for å utvide gravgården ved
Tjongsfjord kirke.
Utvidelsen er planlagt av
teknisk etat, og vil gi 427
nye graver.
Det er avsatt et eget felt
for gravlegging av
personer fra andre
trossamfunn.

Far Julian og datteren Brynhildur opptrådte sammen
under huskonserten hos Grete og Jan Gunnar
Hammer, tidligere i vår.

Kantoren
forlater
Rødøy
Det er etter hvert blitt
kjent at Julian Isaacs har
sagt opp stillingen som
kantor i Rødøy, for å tiltre
tilsvarende stilling ved
Heddal Stavkirke.
Dermed tar han med seg
familien og flytter til

Heddal, og Rødøy mister
en viktig resurs innen
musikklivet.
Kantor Julian Isaacs , og
hans kone Gunnhildur, har
satt sitt preg på musikklivet i Rødøy.
Julian gjennom sitt arbed
med korvirksomhet, og
Gunnhildur gjennom sitt
arbeid i Rødøy kommunale kultur– og musikkskole.
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Biskop Tor B. Jørgensen

Bispevisitas
Det blir bispevisitas i Rødøy 26. til 30. September 2012.
Program er ikke fastlagt, men det vil bli besøk ved flere
prekensteder. Visitasen vil sannsynligvis avsluttes i
Rødøy kirke.
Program bekjentgjøres senere.

JUBILEUM
Det er 50-årsjubileum for Tjongsfjord kirke 16 september.
I den anledning vil det bli gitt ut en egen bok, som vil bli lagt ut
for salg.
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Døpte 2012

Døde i 2012

05.02.2012
Tjongsfjord kirke
Jonas Falling Hafsmo May Britt
Fallingen, Rune Hafsmo , Mo i Rana.

17.01.2012
Sverre Andreas Aga, Tjongsfjorden.

01.05.2012
Hans Grimsland, Nordnesøy.

02.02.2012
Eldbjørg Bergitte Monsen, Gjerøy.

06.05.2012
Hjalmar Arne Johansen, Rødøy.

05.02.2012
Tjongsfjord kirke
Martin Elias Bang-Johansen Bente
Bang, Karl-Arne Johansen, Bodø

09.02.2012
Audhild Sivertsen, Tjongsfjorden.

03.03.2012
Storselsøy
Morten Heen
Anniken Jensen Heen, Knut Heen,
Storselsøy

05.03.2012
Eivind Monsen, Gjerøy.

04.03.2012
Tjongsfjord kirke
Elian Nikolai Telnes
Marit Hagen Olsen, Kjetil Andreas
Telnes, Jektvik

11.03.2012
Jørgine Lorentzen, Jektvik.

11.03.2012
Rødøy Kirke
Isak Olai Fredriksen
Trude Helen Pedersen, Freddy
Fredriksen, Rødøy

26.04.2012
Hulda Alberta Bang, Tjongsfjorden.
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09.03.2012
Jens Ingvard Selsøyvoll, Selsøyvik.

29.03.2012
Julie Charlotte Strand, Sørfjorden.

28.04.2012
Gunvor Helene Lauritsen, Storselsøy.

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.
Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

