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I 2012 er det 50 år siden Tjongsfjord kirke ble vigslet.
I den forbindelse gir kirken ut en bok, skrevet av Johan Martin Mathisen, som omhandler kirkens virke i
Tjongsfjord.
50 år er gått og kirken har gjennomgått endringer og er tilpasset dagens bruk. Boken skildrer både
bygninger og de mange som har hatt sitt virke i kirken. Det være seg frivillige eller ansatte.

Hilsen fra ordføreren
På vegne av Rødøy Kommunestyre sendes de beste gratulasjoner for feiringen av
Tjongsfjord kirkes 50-årsjubileum.
Med vennlig hilsen
RØDØY KOMMUNE
Olav Terje Hoff
Ordfører
Hilsninger til jubilanten.
Det vil under kirkekaffen etter festgudstjenesten på søndag bli anledning til å komme med hilsninger og
gaveoverrekkelser i anledning jubileet.
De som ønsker å si noe i en slik sammenheng bes om å melde fra på forhånd til menighetskontoret eller
kirkevergen.
Alle bidrag er velkomne.
Kontakt oss på;
e-post r-felles@online.no
telefon 75 09 80 90
mobil 915 45 995

Hilsen fra rådmannen
50 år er en milepæl i alle sammenhenger. Også når det gjelder en kirke.
Kirken har stor betydning for menneskene som bor i et lokalsamfunn, både kulturelt og historisk. Derfor
er det gledelig å kunne ønske dere alle til lykke med 50-årsjubileet for Tjongsfjord kirke. Ekstra hyggelig er
det at kirken står nypusset til jubileet, i og med at det de siste årene har vært foretatt en omfattende renovering av kirkebyggene i kommunen.
I forbindelse med jubileet er det lagt ned et stort arbeid for å skape en best mulig ramme for feiringen av
50-årsjubileet for Tjongsfjord kirke. Slike markeringer en viktig kulturbegivenhet i kommunen, og jeg håper
at mange vil slutte opp om de arrangementer som skal finne sted.
Jeg vil igjen ønske lykke til med 50-årsjubileet og feiringen av dette.
Hilsen
RØDØY KOMMUNE
Rådmannen
Svend Leif Einvik

Hilsen fra leder for Rødøy kirkelige fellesråd
For 50 år siden kunne endelig Tjongsfjord kapell vigsles etter en lang
prosess med planlegging og bygging.
Den 15. og 16. september er det bursdagsfeiring og Tjongsfjord
kirke står der – nyrestaurert og fin.
En bursdagsfeiring gjør seg ikke selv. De forskjellige komiteene har
stått på og planlagt for at feiringen skal bli vellykket. Kirke-ringen
stiller opp begge dagene med matservering, pynting og annet. Alt på
dugnad. Dette står det respekt av. Kirken er avhengig av dere!
Så vil jeg ønske til lykke med 50-årsjubileet.
Biskop H.E. Wisløff gjestet Tjongsfjord kapell også i 1965. I denne anledning var dette bilde på forsiden
av Rødøy menighetsblad.

Håper mange møter opp og bidrar til at det blir en fin feiring.
Med vennlig hilsen
Aud S. Johansen
leder Rødøy kirkelige fellesråd

Bok til 50-årsjubileet for Tjongsfjord kirke.
Kirkens tjenere ved Tjongsfjord kirke sitt 25-års jubileum i 1987.
Fra venstre Per-Anton Johansen, Tor
Einar Andersen, vikarprest Austad,
Ola Bikset og Sigurd Aga. Fra menighetsbladet (Foto: Johannes
Johansen).

I en av våre julesanger synger vi at "slekt skal følge slekters gang".
Sjelden opplever jeg dette sterkere enn når jeg arbeider i kirken
her i Tjongsfjorden.
Det første kjente initiativ til å få reist dette huset ble tatt av min oldefar, Mikal Baruksen.
Så gikk arbeidet gjennom generasjonene, bestefar Johan Falch, en
kort tid min far Fridtjof Falch, og ikke minst min mor Liv Falch gjennom "kapellforeningen", som la ned et stort arbeid med å skaffe
penger til nødvendige ting.
Mitt lille bidrag til dette vil være å oppfordre flest mulig til å kjøpe
boken om kirken som blir utgitt til 50-årsjubileet i år.
Kirken er jo pusset opp utvendig, men overskuddet fra boksalget vil
bidra til nødvendige fornyinger innvendig.

”VISST SKAL VÅREN KOMME”.

Domkantor Magne Hansen dirigerer
27. mars 1992.
Foto fra menighetsbladet.

Boken vil jo være en ypperlig julegave!
Hilsen fra Jann Odin Falch, kirketjener Tjongsfjord kirke

TJONGSFJORD KIRKE

nødens tid har det opp gjennom årene vært uttallige prestevikarer innom
prestegjeldet.

Av Johan Martin Mathisen

Jeg tar nå en snar gjennomgang av
den historien som ligger bak kirken
på Tjongsfjordhalvøya, og helt frem
til nåtid – med utgangspunkt slik den
boka som er skrevet er oppdelt:

1902 – 1962 -2012

INNLEDNING
23. mars 2012 ble jeg i møte med
kirken formelt bedt om å skrive noe
om Tjongsfjord kirke til dens 50årsjubileum. Om forhistorien til den,
og om bruk og brukere, om kirkens
folk og litt mer. Det utviklet seg etter hver til en bok som nå er sendt til
trykking, og som skal komme i salg
tett før kirkejubileet 16. september.
Boken er blitt skrevet med 17 kapitler – hvor hver epoke eller område
omtales. Samlet utgjør det en 110
års lokalhistorie fra
Tjongsfjordhalvøya.
Først omtales hele 60 år med innsamlingsarbeid fra personer som har
kjempet for noe de har trodd sterkt
på, har brent for tross mye motgang
pga. det mangfoldige menighets- og
foreningsliv i området her. Noen av
disse fikk aldri se noe resultat av sitt
langvarige arbeid.
Det feires nå at kirken har vært brukt
i 50 år. Først svært aktivt av de siste
som dro det hele i gang, med mye
gaver og innsamling av penger for å
få orgel og piano, og alt det andre
som var nødvendig i bruken av
kirken. De senere år av en ny generasjon, og med nye utfordringer i
driften og bruken av den.
Kirkens tjenere har hele tiden kommet og gått etter kort tid, med få
unntak, og det må ha vært en stor
utfordring for menigheten opp gjennom årene å få den nødvendige
driften til å gå sin gang. Særlig vanskelig var det å få tak i personer med
ansvar for hele prestegjeldet – sogneprestene, menighetssekretærer og
organister. I de lokale menighetene
stilte også noen av bygdas egne personer opp.
I den etter hvert så konstante preste-

Rødøy prestegjeld
Som et bakteppe for historien om
kapellets/kirkens 110-årige historie –
ble det i dette første kapitlet laget en
kort gjennomgang og beskrivelse av
hus og menigheter med kirkelige
handlinger i hele prestegjeldet.
Til sammen ble det 19 hus.

Fra tanke til handling
Her omtales årene 1902-1944
– hvor to komiteer var i gang med
innsamlingsarbeid. Om den første
komité vet vi lite, bare om en etterlatt kontrabok fra Rødøy sparebank
med innskudd fra 1902 og 1903,
samt noe muntlig om en tilknytta
komité.
Den andre komité kom i gang etter
et folkemøte på Tjong, og denne var
virksom med stor aktivitet i årene
1923-1941, med folk fra Tjong og
Kila, og handelsmann og fiskekjøper
Johan Falch som den gode leder. Det
var vanskelig, om ikke umulig, å fortsette arbeide under krigen, etter
1941.

Etterkrigstid – og en noe
sakte ferd mot målet
Arbeidet kom straks i gang da det
igjen ble fred i landet, og en ny komité ble etablert av menighetsrådet til
å arbeide for samme formål som tidligere. Presten Eidem var også med
på laget i den forstand at han også
arbeidet for saken ut fra sitt ståsted.

Endelig realisering,
årene 1959-1962

Etter gjentatte forsøk på å få kjøpt

en brakke for riving og bruk av tømmeret til et kapellhus, gav det endelig resultat. Posthusbrakken på Mo i
Rana var til salgs for riving i 1957. Et
arbeidslag fra kapellkomité, og andre
fra bygda, dro da tre uker til Mo i
Rana for å rive. De hadde egen kokke med, og den nedrevne brakke
med alt av fast inventar ble så lasta i
tre større båter som var innleid her i
området for å hente alt på Mo.
Først 3. september1959 skjer utgravning av kapelltomta. Det arbeides
videre med støping av grunnmur,
tømring av bygget og det omfattende snekkerarbeidet, før bygget er
blitt ferdig i 1962. Det siste snekkerarbeid innvendig skjer i 1962 med
alterring og talerstol. Innvendig maling og utsmykking skjer også i 1962.

Viet og helliget,

vigsel den 16. september 1962
Fra nær og fjern kom folk strømmende til, en del allerede lørdagen.
Utover søndag formiddag fortsatte
det med store og små båter fra øyene og innerst i fjordene, barn og
voksne, unge og gamle, 600-700
mennesker. Det var ønskevær, stille,
nesten varmt, sol.
Fjellene lå der majestetiske, med
nysnø på toppene, speilte seg i fjorden og hilste ærverdig på kirkefolket
som kom tøffende, bilende, syklende
og gående. Kirken var sprengfull,
også om ettermiddagen kl. 17.00,
250 i skipet, 100 i menighetssalen.
Og nesten like mange satt oppe på
galleriet.
Biskopen talte, sogneprest Kvarstein
og de andre prestene deltok i seremonien. Lars Brennesvik fra kapellkomiteen orienterte om de forløpne
60 år med innsamling, og hvordan
det hadde vært.
Ordfører Sven Hansen takket fra
kommunen, for folkets innsats for
kapellet, og at kommunen hadde
deltatt økonomisk etter evne, og de
hadde også fått mye igjen for det.

Hans Aakre hilste fra Frikirken i
Rødøy, og Ansgar Jensen, formann i
Rødøy menighetsråd, hadde et ønske
om et flittig bruk av bedehuskapellet
på Tjong.
Sigurd Åsheim og Ragnar Nilsen hadde på forhånd slakta ei kvige som
kapellforeningen hadde kjøpt fra
Sigrid Mathisen på Fjellheim. Den
ble brukt til den samla middagslaging. Det var bevertning på ungdomshuset for de spesielt innbudte,
på kommunens bekostning. De øvrige måtte ta til takke med det de kunne få kjøpe på kapellet, av tørrmat
og middag, som for øvrig innbrakte
kr 1200 i salgsinntekt.
Vedlikehold og nybygg, 1962-2012

Gravgården, 1950-1952

I et vedtak fra 1951 ble det nedskrevet:

Tjongsfjorden har hatt sin egen
hjelpekirkegård fra 1908, lokalisert til
NerTjong. På slutten av 1950-årene
var det gravlagt ca. 300 personer
der, og det var ikke ledige gravplasser, annet enn til de som hadde tidligere avtaler om det.

På grunn av det sterke og mangeartede religiøse foreningsliv her på stedet, trenger en sterkt til et hus der en
uhindret og uforstyrret kan samles til
møter og sammenkomster av religiøs
og sosial art.

I 1950 kjøpte kapellkommiteen
eiendommer Sjøvoll fra Inga Aag,
datter av Johan Falch. Hun selv hadde kjøpt den fra sin mor i 1927. Det
var den tidligere husmannsplassen
Nessan som ble matrikulert bruk i
1925. Kapellkommiteen solgte så en
del av denne eiendom til kommunal
gravgård for Tjongsfjordhalvøya. Det
som var igjen ble kapellets tomt.

Huset var ved innvielsen i 1962 bra
ferdig, men ikke helt. Det hadde
også vært en stri oppgave å samle
inn de penger som skulle til for å realisere kapellet, selv etter 60 år med
innsamling. Det var tatt opp et stort
lån på kr 40.000 til restfinansiering,
som skulle betjenes. Den videre drift
av kapellet ble en for stor oppgave,
og en overdragelse til kommunen
skjer få år etter.

Det skjer så en omfattende diskusjon
og vurdering av om det innkjøpte
området til gravgård var brukbart til
formålet. Det skal en her ikke komme nærmere inn på. Det ble til slutt
godkjennelse og vigsling, og gravgården ble tatt i bruk i 1957. Den første
som ble gravlagt her var Thale Bloch
(f. 3.mai 1896) som døde 23. november 1957.

Med veiutløsning på hele halvøya
skaffet mange seg egen bil i 1960årene. En større parkeringsplass
utenfor kapellet ble da en nødvendighet, sammen med bedre uteareal
rundt kapellet og vei ned fra
hovedveien.

Gravgården ble utvidet i 1992, men
også nå i 2012 arbeides det med ytterligere utvidelse. Den har vært
gravgård for Ågskardets befolkning
siden 1976, i tillegg også gravgård for
Værangfjord-området etter at det
ble bedre veiforbindelse etter
tunellåpningen.

Ny kirkeklokke kom i 1979. Planer
om utvidelse av kirken startet i 1977,
men ble først realisert i 1982, da det
også ble feiret med stor innvielsesfest. De hadde da fått en mer moderne arbeidskirke, og et mer tjenlig
hus for mer bruk av det.
En omfattende utvendig renovering
skjedde i 2009/10, og kirken er i dag
et vakkert skue. Nå er det innvendig
det trengs vedlikehold, det aller nyeste der er blitt 30 år og er preget av
slitasje etter en omfattende bruk.

Noe om bruk og brukere,
årene 1962-2012

Kapellkommiteen var tidlig opptatt
av at kapellet, som det hadde tatt så
langt tid å få reist, og med så mye
arbeide nedlagt, at det skulle brukes
mye av bygdas folk.
Navnet bedehuskapell ble da vedtatt
for at det skulle favne vidt, noe ikke
alle var like begeistret for. Det navnet har da også knapt blitt brukt, og
knapt vært kjent av allmennheten!

Av statistikk går det frem følgende:
486 døpte
488 konfirmanter
97 vigsel
455 gravferder
Ellers kommer jo de mange årlige
gudstjenestene til.
Blar man gjennom Rødøy menighetsblad i Ansgar Jensen og hans sønns
tid som redaktør, kan en lese om
mye bruk av kapellet på Tjong opp
gjennom årene. Alt er vel ikke kommet med, men det er nok det meste
av de litt større begivenheter. Og en
god del av dette er også kommet
med i boka, men her nevnes det med
bare noen få linjer.
Kapellforeningen var en støtteforening for kapellet etablert i 1946 og
var også aktiv deltaker i kapellets
bruk i nesten 25 år etter 1962.
Pinsestevnet til Santalforeningen
hadde årlige pinsestevner, som en
mangeårig tradisjon fra før huset
kom.
I 1972 var det besøk av Det norske
kirkekoret, Sanct Johannes-guttene.
Det opplevdes som en stor dag for
menigheten og kapellkvinneforeningen som stod for bevertningen. Og
200 tok plass i kapellet på Tjong i den
anledning.
I 1987 var det 25-års jubileum med
stor kirkefest i Tjongsfjorden. Det
var hilsninger fra mange. Tidligere
ordfører Sven Hansen sa til slutt i sin
hilsen: Fra nå av skal vi kalle vårt
gudshus for Tjongsfjord kirke.

Trolig er det derfra vi sier det også?
Jeg har ikke i gjennomgang av kildene funnet noe formelt vedtak om
det.
I 1992 var det en stor kirkekonsert:
Visst skal våren komme. Med
domkantor Magne Hansen og mange
med ham.
Det er også omtalt bispevisitas årene
1965, 1971, 1996 og 2003.
I tillegg nevnes i kortform:
Den evangeliske Aksjonsuke.
De gamles dag, senere Eldres dag
Grensestevner.
Kretsmøter MSB.
Lysmesse.
Misjonærbesøk.
Minnegudstjeneste.
Møteuke.
Sommerskole.
Sommerleir.
Sang og musikkstevne.
Teltaksjon
Konfirmasjon i Tjongsfjord
bedehuskapell/kirke
Det ble arbeidet mye med saken,
men fire år etter innvielsen i 1962 ble
det også konfirmasjon i Tjongsfjord
kapell. Det er jo naturlig med en viss
treghet i systemet når man skal
endre en mange hundreårig tradisjon
med kun ett konfirmasjonssted i
prestegjeldet.
Sørfjorden med egen kirke og menighetsråd, hadde ikke bedt om det, så
vidt meg bekjent, da det ble satt
frem som et krav (underskriftsliste)
fra Tjongsfjorden.
I 1966 ble det første kull konfirmert i
Tjongsfjord kapell. Det ble så ett års
opphold under et presteskifte, men
fra 1968 har det vært en årlig begivenhet. I boka er tatt med ni foto av
konfirmanter. Det er brukt foto hvor
samtlige prestene og flere av de
andre av kirkens folk er også kommet
med.

Sogneprestene,
årene 1961-2012

Arnulf Kvarstein var den første av
Rødøys sogneprester som brukte
kapellet.
Han kom i 1961 og fikk med seg innspurten mot vigsling året etter. Videre var det Jan Ek, Knut Sønstregaard,
Arve Nilsen, Leif Raustøl, Per-Johan
Bjerkeli som sogneprester. Sogneprest Peter Julander var den første
med bosted Tjongsfjorden, senere
kom den seilende soknepresten Arild
Leif Strand som hadde bosted i sin
båt. Den sist ansatte, og sogneprest i
jubileumsåret er Nikolaj Steen. Alle
er blitt omtalt med tekst og foto i
boka.

I BOKA ER DET FOR ØVRIG
SKREVET OM:
Et kapittel er kalt for:
TIL TJENESTE,
kirkeverge, klokkere og kirketjenere.
Det skrives litt om opprettelsen av
disse stillingene, og om de personer
som har innhatt disse i de siste 50 år.
Fra 1. april 1981 ble det en kirkeverge for hele prestegjeldet.
Et kapittel er kalt for:
MENIGHETSSEKRETÆRENE,
som helt fra start var en stilling for
hele prestegjeldet og med bosted i
Tjongsfjorden. Stillingen omtales, og
de som har innhatt den helt fra 1964.
Et kapittel er kalt for:
OM ORGEL OG ORGANISTER.
Det har alltid vært vanskelig å få ansatt faste organister utenfra til å arbeide over tid i prestegjeldet.
Tjongsfjorden hadde fra lang tid tilbake to som kunne spille orgel –
Martin Solheim og Ola Bikset, og de
gjorde begge en svært stor innsats på
området i hele prestegjeldet. Det
gjorde også flere andre som er blitt
omtalt i boken.

Et kapittel er kalt for:
MENIGHETSRÅDENE.
Omtalen her starter fra 1962 – hvor
Tjongsfjord kapell tilhørte Rødøy
sogn, som er det opprinnelige sognet
i prestegjeldet. Det har de siste 50 år
skjedd omfattende endringer, med
tre og to sogn, frem til nåværende
med kun Rødøy sogn og Rødøy kirkelige fellesråd.
Et kapittel er kalt for:
UTSMYKKINGEN.
Her skrives om det snekkerarbeid
som ble utført i 1962 når det gjelder
alterringen og talestolen. Maling og
dekorasjon skjedde i to omganger av
malerne Waade og Bosted. De kom
først 2. mai og arbeidet 28 dager.
De bodde da i NerTjong hos Lina og
Erling Nikolaisen. De kom tilbake 27.
juli. Arbeidet var ferdig 19. august
etter 24 dagers arbeid. De bodde den
tiden hos Alfhild og Sigurd på
Åsheim. Arbeidet ble utført for en
tidligere avtalt akkordsum. Waade
malte altertavla og tok 600 kr ekstra
for det.
Et kapittel er kalt for: GAVER.
Her er laget en alfabetisk liste over
all personer som har gitt til kapellet –
de største pengegavene og alle gjenstandene som kom i anledning av
utsmykking av kapellet m.m., og som
illustreres med foto av gjenstander
og personer.
Et kapittel er kalt: LITT OM noen av
de foreninger som har vært brukere
av Tjongsfjord kirke opp gjennom
årene: Kapellkvinneforeningen,
Tjongsfjord bondekvinnelag,
Misjonsforeningen Forsøket
(Den indre sjømannsmisjon),
Santalforeningen Skrefsruds Minde
og Tjong Misjonsforening.
Sist i boka er tatt med statistikk over
døpte, konfirmanter, vigsel og
gravferder for hvert år fra 1962 –
frem til og med 2011.

Forside på den boka
som er skrevet til
Tjongsfjord kirkes
50-årsjubileum.
Foto på forsiden:
Johan Martin
Mathisen.

FRA
”BROGET BRAKKELIV
I MO”
til
”VIET OG HELLIGET”
PÅ TJONG.
Kilde: Øyvind Hirsti: Det
var en gang…
Boken er lånt fra
Elsa Breivik

Kirke i endring.
Tjongsfjord bedehuskapell 1962. Foto mottatt fra Ingrid Sleipnes.

Tjongsfjord kirke har gjennomgått store
endringer i løpet av 50 år.
I 1962 var den vigslet som bedehuskapell.
Senere ble den til Tjongsfjord kirke og
påbygd slik at den fikk større
menighetssal og kjøkken.
Kirken inneholder i dag også kontor for
prest og kirkens administrasjon.
Gravgården ved Tjongsfjord kirke ble
første gang tatt i bruk i 1957.
I 1992 ble den utvidet.

Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

Tjongsfjord kirke 2012.

I 2012 er den igjen i ferd med å bli
utvidet.
Gravgården ved Tjongsfjord kirke er
kirkegård for hele Tjongsfjordhalvøya,
Ågskardet og Værangfjord.

Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

1. september 2012. Arbeidet med å utvide Tjongsfjord gravgård er i gang.

De fleste i bygda kjenner Johan Angell (1882-1969) på Tjong. Her ser du han omgitt av
barn, ungdom og eldre samlet i kapellet i Tjongsfjorden. Foto fra Rødøy menighetsblad
1965.

Bildet viser sogneprest Per Johan Bjerkeli sammen med noen av ”kjøkkengjengen” i
Tjongsfjorden. Fra venstre: Elsa Breivik, Bjørg Ovesen, Per Johan Bjerkeli, Kirsti Taraldsen,
Valborg Seljevoll og Signe Marie Hansen. Tekst fra Rødøy menighetsblad 1999.
Menighetsbl

Program for jubileumsfeiringen for
Tjonsfjord kirke.

Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Lørdag 15.09
Kl. 17.00 Kulturkveld
Det arrangeres kulturkveld med mange varierte innslag fra lokalmiljøet.
Det blir foredrag, appell, musikk, sang, underholdning m.m.
Etter programmet inne i kirken blir det bevertning, underholdning og utlodding i god
tradisjonell kapellforenings-stil i menighetsalen.

Søndag 16.09
Kl. 11.00 Festgudstjeneste.
Det blir jubileumsgudstjeneste hvor inviterte gjester deltar.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe for hele menigheten.
Vi håper mange vil komme til Tjongsfjorden for å feire kirkas bursdag.
Skulle noen ha behov for hjelp med overnatting kan dette meldes til menighetskontoret
eller kirkevergen.

Bispevisitas i Rødøy.
Den 26. til 30. september vil det bli bispevisitas i Rødøy. Disse dagene vil Biskopen og hans følge reise rundt
i kommunen og besøke forskjellige steder.
Her er en oversikt over noe av det Biskopen og hans følge skal delta på:
Onsdag 26.09
Kl. 11.00
Kl. 13.30
Kl. 15.30
Kl. 17.30

Andakt på Rødøy omsorgssenter.
Besøk på Rødøy skole.
Besøk på Finn Olsen As og Selsøyvik gamle handelssted på Selsøyvik.
Andakt på Selsøyvik

Torsdag 27.09
Kl. 10.00
Besøk på Tjongsfjord skole.
Kl. 12.00
Møte med menighetsråd, fellesråd og kirkens tilsatte.
Kl. 17.00
Gudstjeneste i Tjongsfjord kirke. Bespisning.
Kl. 19.30
Temakveld i Tjongsfjord kirke.
«Det religiøse mennesket anno 2012. Kirken og dets utfordringer i møtet med det moderne mennesket»
Fredag 28.09
Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 15.00
Kl. 18.00

Møte med kommunens politiske og administrative ledelse.
Andakt på Tjongsfjord omsorgssenter.
Møte med ledere fra andre kirkesamfunn.
Gudstjeneste i Værangfjord kapell. Kirkekaffe.

Lørdag 29.09
Kl. 12.00

Gudstjeneste i Sørfjorden kirke. Kirkekaffe.

Søndag 30.09
Kl. 14.30
Visitasgudstjeneste i Rødøy kirke. Kirkekaffe.
Vi håper så mange som mulig vil delta på de aktiviteter det legges opp til disse dagene!!!!!!

Boken som er laget i forbindelse med 50årsjubileet for Tjongsfjord kirke vil bli lagt ut
for salg jubileumshelgen.
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.

Trykk: Brox-Media. 8185 Vågaholmen.

