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kort sagt

Kjære leser
Helgeland Arbeiderblad vil være en åpen og folkelig avis og vi
vil gjerne at du bidrar. På denne siden inviterer vi deg til å sende
inn korte tekster og fine bilder fra ting som skjer der du bor. Det
trenger ikke å være stort, tvert om. Bidra med det du synes er
viktig.
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■ kristenliv

■ knips

Andakt av pastor Edin Løvås i
Det Norske Misjonsforbund

Kaylinn Tove Kleivhaug van Dun koser seg på sommerferie i Mosjøen.
(Foto: Åse-Mari H. Kleivhaug-van Dun)

Blomsterbed tatt fra en annen vinkel med skyer i bakgrunnen.
(Foto: Ragnar Straum)

Harme og
barmhjertighet
2.Sam 12,13

Etablerer
service-senter
Herøy kommune vil i løpet av
høsten etablere servicesenter på
kommunehuset. Senteret vil ha
tilhold i første etasje i lokalene til
blant annet kommunekassen.
Servicekontoret vil være det
første de som oppsøker kommunehuset møter og der vil det bli
opplyst om hvor man skal henvende seg videre. Foreløpig er
ikke endelig løsning vedtatt, men
det vil skje i begynnelsen av september, skriver Herøyfjerdingen.

Mobilkrangel
Natt til torsdag ble to personer i
Mosjøen så uenig om en mobiltelefon at det hele begynte å utarte
seg. Derfor fant betjeningen på
utestedet hvor uenigheten oppsto
ut at det var best å kontakte politiet. Da en politipatrulje kom til
utestedet, hadde gemyttene roet
seg betraktelig og det ble ikke
gjort mer i sakens anledning.

Stemme
ved valg
– Om fire år kan velgerne stemme
via PC. Ja, fortsett å lage det lettvint for folk. Ta ansvaret fra folk i
stedet for å lære dem ansvar og
det å få lov å stemme. Ta turen til
valglokalet. Dette er feil veg å gå,
mener Berith P. Olderskog.

Dagens
Petter
See: Skal jeg ret fortælle
Fra mine ungdoms-aar,
Hva skjæbne og tilfælde
Mig da for haanden var:
Jeg kan da andet ey
End i Forundring falde
Om Guds huusholdnings
vey.
Petter Dass

LHL på sommertur
LHL Vefsns sommertur
gikk i år til Varntresk og
Sæterstad gård. 35 deltakere hadde meldt seg
på turen som startet
med lett duskregn i Mosjøen, men sola tittet
fram på turen til Hattfjelldal.
Selskapet hadde en trivelig tur
oppover med Ståle Elstad som lokal guide. Han kunne fortelle mye
om stedene underveis.
På Sæterstad gård ble vi tatt
imot av vertskapet, Siri Kobberød, Knut og Anja Kastnes og
allerede ute på tunet ble den gode
følelsen opprettet. Du verden hva
de hadde fått til der. Husene på
gården var fine, selv fargene på
dem var godt tilpasset naturen
rundt. Det må også tilføyes at alle
bygningen på gården er tegnet av
dem.
Vi fikk se ysteriet, fiskeanlegget og på gården har de også et
eget kraftverk. Disse menneskene
har nok i overmål med mot og arbeidskapasitet.
I det nyåpnete serveringshuset,
der også ysteriet og gårdsbutikken
ligger, var det lyst og trivelig med
fint oppdekkete bord – og vi var
klare til å smake på maten. Nydelig fiskesuppe, flatbrød, smør og
røye – alt produsert på gården.
Mens vi spiste fortalte Siri og
Knut historien om gården og om
hvordan de bestemte seg for et liv
der oppe. Veldig artig å høre.
Bespisningen fortsatte med kaffe, kaker, kjeks og ost. Det var ost
i alle variasjoner – kaffeost, brun
geitost med fløte, tyttebærost, ja
til og med camembert og enda
flere sorter. Et helt fantastisk måltid. Alle var mette og fornøyde da
vi forlot gården. Turen dit kan anbefales alle, en opplevelse i nærmiljøet og en fin dagstur.
Ferden fortsatte og vi så på det
nye kapellet i Varntresk, bygd på
dugnad – et riktig praktbygg.
Turen gikk videre gjennom
Skarmodalen og inn i Sverige

OMVISNING: Torbjørn Olsen, Else Amundsen (i midten) og Gunvor
Sæther var på gårdsbesøk. Våningshuset i bakgrunnen.

SERVERING: I det nyåpente serveringshuset ble det servert mat av
ypperste klasse fra Sæterstad gårds egen produksjon.
med kaffestopp i Viltkøtan. Deretter bar det ned til Hattfjelldal og
hotellet hvor vi spiste middag. Etter dette var vi på hjemtur, fornøyde på opplevelser, mat og at
været var så bra. En sosial og fin
opplevelse. Takk for en hyggelig

dag Tor Aas, det var jo du som
hadde lagt opp denne turen. Takk
også til sjåføren vår som loset oss
trygt og greit hele veien.
T.J.

Bare en eneste gang i mitt lange
liv har jeg skjelt ut et menneske i
fullt raseri. Det gjaldt en håndverker som hadde gjort et veldig dårlig arbeid hjemme hos oss og
minst ti ganger lovet å komme for
å rette på tingene.
Til slutt brast det fullstendig for
meg. Jeg skrev først et brev og
fortalte at jeg skulle henvende
meg til Forbrukerrådet og skrive i
avisene så byens befolkning kunne få greie på hva slags firma han
ledet. Jeg sa også at jeg ville henvende meg til et av disse programmene i TV hvor folk kan få
hjelp i slike situasjoner. Og jeg
forsikret mannen om at jeg var i
stand til å formulere meg både
muntlig og skriftlig.
Deretter søkte jeg ham i hans
hjem og skjelte han loddrett ut.
Det virket. Dagen etter var han på
plass og ordnet saken til full tilfredshet,
Noen av oss har opplevd det
samme hos Gud. For det er virkelig noe som heter Guds harme.
Regn bare med det. Vi kan ikke
drive med fusk og fanteri, bedra
våre medmennesker og leve et hyklerisk liv, med en fin ytre fasade
og med råttenhet i bakgården.
Gud ser oss. Han kjenner alt, og
hans harme vil en gang ramme
oss om vi fortsetter med et slikt
liv.
Og da har vi ikke mye å forsvare oss med. Det samme rammet kong David, da profeten Natan kom og fortalte at han hadde
syndet grovt og var under Guds
vrede. «Da sa David til Natan:
Jeg har syndet mot Herren. Natan
svarte: Så har også Herren tatt
bort din skyld. Du skal ikke dø».
Håndverkeren og jeg tok hverandre i hånden, og dermed var alt
glemt. Gud gjør det på samme
måten.
Om vi gjør opp for oss og er ærlige og oppriktige, så vender han
den andre siden til.
Da ser vi at harmen er kortvarig, mens nåden og barmhjertigheten er evig.

(Andakten er hentet fra boka:
Hver dags visdom, Luther forlag)

