
Salmeglede i 200 !!  
Invitasjon til Salmekveld nr 200 i Skjerstad kirke  

 Ola Bremnes Foto: Øyvind Arvola  

Skjerstad og Misvær menighet vil med stor glede få ønske velkommen til et spesielt 

jubileum, salmekveld nr. 200.  

Dette finner sted i Skjerstad kirke 19. mars 2019 klokken 1900.  

Her medvirker Ola Bremnes, Vocal Art, og i tillegg vil lokale kor og musikere delta.  

Vi håper å fylle kirka med salmeglede denne kvelden.  

Salmene og salmeskatten har en solid plass i den norske kulturen og vårt kirkeliv.  

Hver eneste uke samles mennesker i glede og sorg, gjennom gudstjenester, trosopplæring, 

begravelser, babysang, andakt på sykehjem og i hjemmene, og synger salmer. De hjelper oss 

til å sette ord på både undring og tro, sorg og glede.  

Salmekveldene i Skjerstad og Misvær har vært en formidler av dette i snart 14 år, gjennom 

kantor Hildur Eli Gryt og gode medarbeidere. Hun har dokumentert dette arbeidet gjennom 

boken: «Lenge leve salmen». Flere og flere menigheter arrangerer salmekvelder, for å dele 

og gi videre salmeskatten.  

I samarbeid med Skjerstad og Misvær menighet, vil Sør-Hålogaland bispedømme og 

Kirkemusikksenter Nord, få inviterer til to dager med salmeglede.  

 

Med hilsen  

Hildur Eli Gryt    Johanne Stafsnes Torkel Irgens  

Organist i Skjerstad og Misvær  Kantor i Innstranden Kirkefagsjef i Sør-Hålogaland  

 



Tirsdag 19. mars: Skjerstad kirke   Åpen inspirasjonsdag for alle  

Kl 1200 Lunsj (påmelding) 

Kl 1300 «Salmer til folket», foredrag ved Erik Hillestad, leder av Kirkelig kulturverksted 

Kl 1500 «Salmesang i nord», foredrag ved Peter Vang, kantor i Nordreisa 

Kl 1600 Middag (påmelding) 

Prestegården er åpen. Her er både kaffe og muligheter for en hvil.  

Kl 1900 Salmekveld nr 200, med fest kirkekaffe!  

     

Erik Hillestad   Sjur Atle Furali     Sindre Eide    Peter Vang  

Onsdag 20. mars: Hunstad kirke, Bodø    Åpen fagsamling for alle  

Kl 0900 «Salmer til alle tider», ved Erik Hillestad, leder av Kirkelig kulturverksted  

Kl 1000 «Salmeverktøy for hele kirkeåret, og salmer ved gravferd», ved Sjur Atle Furali,  

leder i Norsk Hymnologisk forening.  

Kl 1100 «Salmeglede i den verdensvide kirke. Salmer i trosopplæring og diakoni,  

en musikalsk reise», ved Sindre Eide, prest og salme entusiast 

Kl 1200 Lunsj (påmelding) 

Kl 1300 «Lenge leve salmen» Salmekveldens reise fra 2005 til i dag og videre, ved Hildur Gryt 

Kl 1400 Takk for i dag.  

Måltidsfellesskap er viktig. Derfor ønsker vi å vite hvor mange vi blir til de enkelte måltider. 

Pris for lunsj kr 50,- og middag kr 100,- Dette kan betales med vipps.  

Påmelding innen 12. mars, via linken i mailen, eller kontakt Hildur Eli Gryt, hg745@kirken.no  

 

Velkommen til sang GLADE dager.    

mailto:hg745@kirken.no

