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Hilsen fra lederi Alta menighetsrådi Alta menighetsråd
Velkommen til et menighetsblad litt utenom det vanlige. 
Denne utgaven kommer i tillegg til de vanlige utgavene 
og har et spesielt fokus på noe av det mangfoldige 
arbeidet som gjøres i menigheten, enten i egen regi, 
eller som en del av et større samarbeid med andre gode 
krefter i det flotte lokalsamfunnet vårt. Faste ting 
som andakt, slekters gang, samt oversikt over 
gudstjenester er ikke med i denne utgaven 
av bladet.

Da jeg for om lag 2 år siden ble valgt 
inn i menighetsrådet ble jeg imponert 
over at menighetsarbeidet var så 
mangfoldig. Noen av prosjektene og 
aktivitetene kjente jeg til fra tidligere, 
men mye var ukjent. Kanskje er det 
mange andre som også er uvitende til 
en del av dette. Vi ønsker derfor gjennom 
menighetsbladet å synliggjøre noe av dette arbeidet 
og få frem noen av historiene om hva dette arbeidet 
betyr for de involverte. 

Mye av arbeidet handler om det vi i kirka kaller diakoni. 
Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Den er evangeliet 
i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp 
for rettferdighet. 

Menigheten følger jo mennesker gjennom livet fra dåp 
og til grav. Vi har mange tilbud til barn og unge som 
for eksempel barnekor med faste øvinger, og Kom.inn! 
som er et rusfritt tilbud for ungdommer. Veldig mange 
av tilbudene handler om å treffe forskjellige grupper 
mennesker der positivitet og glede er i sentrum. Men 
vi som har levd en stund vet jo at hendelser kan gjøre 
at livet kan endre seg brått. Plutselig har det stabile og 
trygge endret seg til usikkerhet, fortvilelse og sorg. 

Også da, eller kanskje spesielt da, kan kirka og 
menigheten være til støtte og hjelp når livet føles tungt. 
Gjennom sorggrupper eller andre treffpunkter kan 
du få dele dine opplevelser og treffe andre i liknende 
situasjoner.  

Vi har lett for å måle suksessen for de ulike 
aktivitetene i forhold til hvor mange som 

deltar, men det er viktig å tenke på at 
dersom vi kan gjøre en forskjell som 
positivt endrer livet for en person så er 
det helt uvurderlig for den det gjelder. 

Også bruken av kirka som samlingssted 
har endret seg. Selv om de kirkelige 

aktiviteter som gudstjenester med dåp, 
konfirmasjon, bryllup og begravelser 

fortsatt er de viktigste samlingspunktene for 
menigheten, er nye bruksområder kommet til. Etter 

at Nordlyskatedralen ble tatt i bruk har den vært den 
daglige arbeidsplassen for de ansatte på kirkekontoret. 
Det arrangeres faste bibeltimer, samiske salmekvelder, 
sangkvelder for utviklingshemmede og årlig omkring 
50 konserter. Nordlyskatedralen har også blitt en viktig 
attraksjon i Alta med 20-30.000 besøkende årlig.

Vi er så heldige at vi har stor stab med ansatte som gjør 
en fantastisk jobb, og vi har også over 100 frivillige som 
bidrar. Vi skulle likevel ønske at enda flere kunne tenke 
seg å arbeide som frivillige i menigheten slik at vi kunne 
forsterke det gode arbeidet i lokalsamfunnet. 

Jeg er veldig takknemlig for alle som på en eller annen 
måte er med på å gjøre regionen vår til et rikt og 
mangfoldig samfunn, og jeg er utrolig stolt over å få 
være en del av det. 
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Helt siden Nordlyskatedralen Alta kirke ble vigslet i 
2013 har det vært åpen kirke med kirketorg hver dag, 
unntatt i korona-tiden. Kirken er åpen mandag-fredag 
kl. 11-13. Det er mange frivillige som har ansvar for 
å steke vafler og servere kaffe til gjestene, i tillegg 
til at de gjerne forteller om kirka. Mange besøkende 
setter pris på dette. Det er også mulighet for å sette 
seg ned og ha en stille stund i kirken. 

I 2017 åpnet BorealisAlta og Nordlysattraksjonen 
i underetasjen. Der kan man bl.a. lese om 
Nordlysobservatoriet på Haldde, og i sommer kom 
det en nordlysfilm, laget av Per Arne Askeland. Det 
har vært en jevn økning i antall besøkende til kirka 
og attraksjonen, og godt over 20.000 som kommer 
innom i løpet av året. 

TEKST/FOTO: KRISTIN ØSTBY

Åpen kirke og kirketog

Ida i samtale med turister

Turister i nordlysattraksjonen

Carrie forteller om 
Nordlyskatedralen
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FLORENCE FIKK DRØMMEN OPPFYLT
Prosjektet «Langpasning til Afrika» skapte stort 
engasjement i Alta-samfunnet. I Kenya sitter en 
takknemlig Florence Kadzo.

OGSY (Old is Gold Slum Youth) ble brakt til Alta 
av Marianne Hanssen. Hun gikk på Sagavoll 
folkehøyskole i 2009/2010, der de var på skoletur i 
blant annet Kenya. Hun kom hjem med et brennende 
engasjement for OGSY og det de sto for. Hun hadde 
et stort ønske om å bidra og hadde en urokkelig tro 
på at vi kunne gjøre en stor forskjell og bidra til å 
realisere håp og drømmer.

FRA SLUM TIL FAST JOBB
En av dem som med god hjelp fra «Langpasning til 
Afrika» fikk realisert drømmer, var Florence Kadzo. 
Hun vokste opp i hovedstaden Nairobi, i et av 
områdene som er preget av kriminalitet, dop, og 
tenåringsgraviditeter. Skole var vanskelig grunnet 
mangel på penger. Til tross for dette klarte hun å 
fullføre videregående skole i 2003, men hadde ikke 
mulighet til å finansiere en universitetsutdannelse.

Drømmene var ulike, men for Florence var drømmen 
å starte på skolen igjen. Motivasjonen hadde hun, 
men pengene manglet. I 2013 fullførte hun bachelor 
i informasjonsteknologi, hun jobber i dag for 
domstolene i Kenya og er mamma til Albert på 10 år 
og Terrence Andrea på 4 år. Hun er takknemlig for 
muligheten Gud, OGSY og "Langpasning til Afrika" 
har gitt henne og hun opplever at hjelpen hun har fått 
er grunnen til at hun nå har en jobb og kan forsørge 
seg, sin familie og andre rundt seg.

ET NETTVERK AV STØTTESPILLERE
Marianne Hanssen brukte ulike midler for å nå 
sitt mål, men fotballen var et middel for å nå ut til 
bidragsytere. Marianne var en profilert spiller i 

Alta IF, og brukte sitt nettverk på ulike arenaer til 
å skape engasjement. Hun tok initiativ til å starte 
organisasjonen «Langpasning til Afrika», med mål 
om å hjelpe jentene til bedre vilkår i hverdagen. Noen 
av tiltakene var å gi jentene og barna mulighet til 
skolegang, tilgang til mat, hygieneartikler, medisiner 
og bedre helse, jobb og bedre boforhold. Tiltakene 
skulle være varige og i hovedsak være hjelp til 
selvhjelp.

Prosjektet fikk mange trofaste støttespillere i 
næringslivet, skoleklasser, idrett, frivillige organis- 
asjoner, privatpersoner og i Alta menighet. OGSY 
rørte ved mange hjerter i vårt lokalsamfunn.

GRUNNLEGGEREN JAMES
OGSY ble startet av James Waithaka som selv er 
oppvokst i slummen. Han hadde som mål å motvirke 
en økning av mennesker i slummen, unngå fremvekst 
av enslige mødre, foreldreløshet og fattigdom. Han 
engasjerte og motiverte derfor jenter og kvinner fra 
og i Mathareslummen til å spille fotball, og brukte det 
som middel for å nå ungdommene.

Nettopp fotballen ble Florence sin store lidenskap, 
og hun fikk mulighet til å bli en del av OGSY. Hun var 
en del av et lag med alenemødre fra slummen som 
av forskjellige årsaker ikke hadde hatt mulighet til å 
fullføre skolen. Selv om hun var en av de heldige som 
hadde fullført videregående, hadde hun drømmer 
som besto av å få en høyere utdanning, bygge en 
karriere og et liv slik at hun kunne være et forbilde for 
de yngre som så opp til henne. Hun følte til tider for 
å gi opp, men James ga henne håp og var overbevist 
om at en dag ville alt forandre seg. Han hadde stor 
omsorg for alle på laget, og var nesten som en far for 
dem. Sammen fortsatte de å pushe som et lag, men 
hadde til tider store utfordringer. 

TEKST: LISE LOTTE LUND MARTNES
FOTO: PRIVAT

4



VENDEPUNKTET
I 2009/2010 skjedde det et vendepunkt som Florence 
sier hun aldri kommer til å glemme. «Langpasning til 
Afrika» kom på besøk. Hun opplevde at det var med 
å forandre hennes og mange andres liv til det bedre. 
Florence og flere andre jenter fikk gjennom OGSY, 
med støtte fra "Langpasning til Afrika", oppfylt sin 
drøm.

OGSY-jentene har hele veien selv kommet med 
forslag på hva OGSY kan gjøre for å hjelpe flere. 
Mange gode tiltak er gjennomført av dem selv, men 
med «Langpasning til Afrika» som bidragsyter og 
supporter. Florence har bidratt i ulike roller i OGSY, 
noe hun opplever har vært med å forme henne til 
den hun er og den hun ønsker å være. Hun har fått 
muligheten til ett bedre liv for seg og sine barn 

gjennom engasjement, giverglede og kjærlighet fra 
et raust lokalsamfunn så fjernt fra slummen i Kenya. 
Nestekjærligheten kjenner ingen grenser.

Selv om prosjektet "Langpasning til Afrika" ble 
avsluttet i 2018, fortsetter OGSY sitt gode arbeid 
i slummen med mange supportere, også fra Alta 
og andre steder i Norge. Nye alenemødre får i dag 
samme mulighet som Florence fikk. Og hun forteller 
at hun er bare et av mange eksempler, og et av 
mange bilder på hva støtten fra Alta-samfunnet og 
Alta menighet har betydd. Takknemlige Florence ber 
om at Gud velsigner alle som har bidratt.

OGSY har et motto som vi alle kan ta med oss i 
hverdagen, om det er her hjemme eller i Kenya: 
«Doing small things with great love».
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Cecilie Småvik-Jensen har tidligere ar-
beidet som menighetspedagog i Alta 
menighet. Nå studerer hun diakoni,  
samtidig som hun har mange jern i  
ilden. Denne damen er en positiv og 
flink person som gjør en allsidig jobb, 
både i pandemiåret 2021 og det hun 
gjorde i pandemiåret 2020. Cecilie er 
initiativrik.  Hun har holdt på med mye 
forskjellig i denne tiden. Jeg ramser 
opp: Generasjonsmiddag, søndagsskole  
og barnekirke, sommerskole, Kom.inn!, 
babysang og «Dagtilbud for de over 
55år». 

Cecilie sier at den største utfordringen 
i denne pandemitiden har vært utrygg-
heten, aldri vite sikkert om det vi planla  
kunne bli gjennomført, eller om det 
måtte avlyses på grunn av nye smitte-
utbrudd. Men selv om masse har blitt 
utsatt og avlyst, har vi klart å få gjen-
nomført noe. Som for eksempel høs-
ten 2020 da vi startet med et tilbud for 
Tweens. Dette av flere grunner. Ung-
dommene som hadde vært på Kom.Inn 
den siste tiden begynte å bli for gamle til 
å være der, så det var få deltagere. Det 
var også et behov for de yngre barna, 
og ideen var at hvis vi tenker langsiktig, 
blir de som nå er 9-13 år fort tenåringer, 
og kanskje blir det lettere å rekruttere 
tenåringer når mange allerede vet hva 
Kom.Inn er.

Gjennom høsten 2020 var det rundt 
10 tweens innom hver åpningsdag, 
men det er vi ikke fornøyde med. 
Så da vi fikk studenter fra «Gå ut- 
senteret» i Trondheim, hit i praksis  
våren 2021, dro vi ut på skolene og  
fortalte om Kom.inn! til noen av 5., 
6. og 7. klassene nær city. Dette økte  
besøksmengden på Kom.inn!, og stu-
dentene gjorde en fantastisk innsats i 
å finne på spennende aktiviteter som 
gjorde at barna ville komme tilbake 
igjen. 

Det har også vært stor utfordring i å finne  
frivillige som kunne tenke seg å være 
medledere på våre arrangement. Frivil-
ligheten i våre menigheter er bra, men 
vi har alltid bruk for flere kaffekokere, 
vaffelstekere, ungdomsledere, og ikke 
minst trygge voksne som kan hjelpe 
til på ungdomsklubben vår med lekse-
hjelp, hobbyaktiviteter, middagslaging 
og slikt.

Også på dagtilbudet har man behov for 
frivillige som kan lage mat, være kreative  
eller være en samtalepartner.
 

Kom og vær med oss. 
Vi trenger dere som

kan og vil!

Diakoniarbeideren
i Alta menighet

TEKST: RANDI MJØEN CARLSEN | FOTO: ALTA MENIGHET
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Førstehjelp

Klatring
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Menighetsbladet har snakket med Torfinn Johansen  
om hvordan han syns det er å være med på sang-
kvelder i kirka. Torfinn kommer fra Langfjord, men 
har bodd i Alta siden han var 33 år gammel. Nå er 
han 79 år, og han ser fram til å fylle 80 neste år. 
Torfinn er veldig glad i sang og musikk og han har 
vært med på sangkvelder siden menigheten be-
gynte med dette på slutten av 90-tallet. Sangkveld 
er menighetens arbeid blant utviklingshemmede, 
og det begynte i Alta kirke. Det var ikke lett å sta-
ble bord, stoler og rullestoler i midtgangen i den 
gamle kirka, men det gikk. Det ble en ny opplevelse  
da Nordlyskatedralen kom, og sangkveldene kun-
ne flyttes dit.

En av lederne på sangkveldene, er Lisbeth Sollunn. 
Hun har også vært med på dette arbeidet siden 
oppstarten, og hun ser hvor viktig sangkvelder 
og gudstjenesteverksted er for deltagerne. Denne 
kvelden er det nesten 20 brukere og omtrent like 
mange ledsagere, så det blir en livlig kveld. Dette 
er et tilbud til alle, og når du ser gleden og enga-
sjementet alle viser, så er det tydelig at det er et 
populært tilbud. Det samme sier diakon i menig-
heten, Magnhild Nerheim Andersen. Hun begynte 
i menigheten for to år siden og en del av jobben 
hennes er å legge til rette for sangkveldene. Dette 
er arbeid som gir meg energi!, sier hun.

Torfinn synger gjerne solo, og nå er han ikke ner-
vøs lenger. Det har han vært noen ganger, og spe-
sielt da han sang i begravelsen til tvillingbroren 
Bjørnar. Da var han helt skjelven i knærne, og han 
måtte gå litt fram og tilbake når han sang. Det gikk 
bra, det også. 

Den dagen menighetsbladet snakket med Torfinn, 
sang han «O, bli hos meg» for de andre. Det har 
blitt tradisjon at Torfinn synger en salme til minne 

- Jeg trives i kirka!
TEKST/FOTO: KRISTIN ØSTBY

når noen av deltakerne dør, men han synger og 
solo på alle andre sangkvelder.

En ting Torfinn husker veldig godt, var da Nord-
lyskatedralen hadde 5-års-markering. Da var han 
med på sangkveld sammen med blant andre Helge 
Gudmundsen. Helge er kjent fra radioprogrammet 
«Salmer og sanger vi gjerne hører» som han le-
det i mange år. Den kvelden sang Torfinn sammen 
med Alta Mannskor. Det var en salme som har fått 
ny melodi, Torfinn sang den gamle melodien og 
Mannskoret sang vers 2 med ny melodi. Det var 
en fin opplevelse. 

Torfinn har også vært i Tromsø, sammen med 
Lisbeth, der var de med som innlegg i biskopens 
årstale og snakka om hva kirka og troa betyr for 
Torfinn. Det er spennende å være med på sånne 
ting også.

På hver sangkveld brukes det alltid rytmein-
strumenter, og Torfinn kjøpte sine egne kastan-
jetter en gang han var på Solgården i Spania.  
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De ligger alltid i veska hans, og brukes 
flittig! Hjemme synger han også mye, han 
har flere sangbøker og salmebøker. 

Torfinn stiller gjerne opp, og han er ikke 
vanskelig å be når en fra kirka ringer og 
spør om han kan være med som korsbærer  
eller tekstleser. Jeg trives i kirka!, sier 
Torfinn. Som korsbærer er han med i pro-
sesjon når gudstjenesten starter, og han 
leser gjerne en av bibeltekstene i løpet av 
gudstjenesten. 

Menigheten har gudstjenesteverksted 
en til to ganger i semesteret, da er han 
med. Der forbereder de søndagens guds-
tjeneste med både tekstlesing, sang, og 
gjerne en aktivitet som handler om søn-
dagens tekst. Det har vært både drama, 
male bilder, fargelegge bilder, klippe og 
lime. Torfinn trives nok best når han kan 
være med som tekstleser. Dette er fine  
ettermiddager og Torfinn syns det er kjekt 
å få være med på det som skjer!

Torfinn sammen med Mannskoret 
og Helge Gudmundsen.
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Hvert år tar over 600 mennesker livet sitt i Norge. 
Det gjør at mange etterlatte sitter igjen med sorg 
over ett nært familiemedlem, en slektning, en venn, 
nabo eller kollega. 

NKS, veiledningssenteret for pårørende, Organisasjo-
nen Leve, Alta og Talvik menighet og Alta kommune 
er noen av de organisasjonene som kommer i kon-
takt med, og møter etterlatte etter selvmord. De har 
alle fått flere henvendelser fra etterlatte med behov 
for, og ett ønske om gruppetilbud, ett sted å møte og 
kunne treffe andre etterlatte etter selvmord. 

På bakgrunn av dette ble det tatt initiativ til ett møte 
mellom organisasjonene for å se om de kunne bruke 
hverandre og hverandres kompetanse for å skape en 
møteplass. Alle de ulike organisasjonene ønsket å bi-
dra og var svært positive til forslaget.

I September ble det invitert til ett åpent møte om  
etterlatte etter selvmord. Det var tenkt som en opp-
start, hvor de i første omgang ønsket tanker og inn-
spill fra etterlatte eller andre berørte, hva de ønsket 
og hadde behov for.

Det ble ett sterkt møte med mange pårørende og  
andre aktører i samfunnet. Det kom mange gode inn-
spill og tilbakemeldinger, men det som kom tydelig 
fram var behovet for en møteplass, i første omgang 
drevet av fagpersoner. Det var også viktige at det 
ikke var en sorggruppe, men ett sted der man kunne 
møte andre etterlatte etter selvmord.
 
Etter møte samlet de involverte organisasjonene seg, 
og det ble tatt initiativ til å starte til Café Leve.

Café leve
Café leve er en uformell møteplass for de som har 
mistet noen ved selvmord. Fokuset er å bygge felle-
skap og skape ett miljø som oppleves trygt. Det er 
ett sted der etterlatte kan møte mennesker som har 
opplevd å miste noen i selvmord. Tanken er at åpen-
het om selvmord kan gi smerte, men mange opplever 
at kan være en lettelse å snakke om det.

Ruth Eili Ruud er likeperson i organisasjon Leve, 
og har vært en av pådriverne til å oppstart av Café 

Café LeveCafé Leve - en møteplass for - en møteplass for 
etterlatte  etterlatte  

etter selvmordetter selvmord

leve. Hun har selv mistet sin mann I Selvmord 16. 
mai 2004, så hun har kjent på smerten og reaksjo-
ner som etterlatt. Hun har stor tror at det å skape en 
møteplass der etterlatte kan møtes, kan gjøre en stor 
forskjell for de som har mistet noen.

Da hennes mann tok livet sitt, opplevde hun å stå vel-
dig alene. Dagen var 17. mai, og hun opplevde ingen 
tilbud, hverken til henne eller de 5 barna hun hadde 
ansvaret for. Det var starten på engasjement i Leve, 
som nå har vart i 17 år. Hun bor til vanlig i Manndalen 
i Troms, og har kjørt utallige mil for å være en del av 
tilbudet til etterlatte i Alta.

Behovet for å møte andre.
Da hennes mann tok livet sitt, kjente hun selv på ett 
stort behov for å møte andre etterlatte. Hun har hatt 
stor nytte av det selv, og tenker at det de har felles 
som etterlatte etter selvmord, er viktigere enn rela-
sjon de har hatt til den avdøde. Hun tror derfor det 
er viktig å skape en møteplass spesifikk for etterlatte 
etter selvmord, fordi det de har til felles skaper en 
dypere forståelse for hverandre. Det kan gjøre at 
man får muligheten til, eller tør å kjenne på mange 
ulike følelser, også skyld, skap og sinne som mange 
sliter med. 

TEKST/FOTO: LISE LOTTE LUND MARTNESTEKST/FOTO: LISE LOTTE LUND MARTNES
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Ruud er glad for at ulike aktører har gått sammen 
for å skape Café leve, og tror det er viktig tilbud i ett  
lokalsamfunn. Det at flere kan engasjere seg sammen, 
er en stor styrke for alle.

Romme mennesket
Magnhild Nerheim Andersen er diakon i Alta og  
Talvik menighet. Hun har også vært en naturlig del av 
prosessen til Café leve. For de som kirke det viktig 
å skape ett knutepunkt mellom kirka og samfunnet 
ellers. Hun forteller at de som diakon ønsker å være, 
og er, en del av det tilbudet som finnes til etterlatte 
når sorg og kriser rammer samfunnet. Det tror det 
er behov for å være med å romme den smertefulle 
delen av livet også.

Hun møter til vanlig mange etterlatte etter dødsfall, i 
de tilfeller der pårørende ønsker det. Hun treffer ofte 
pårørende kort tid etter dødsfall og fram til begra-
velse, så for henne er det fint å kunne være tilstede i 
også ett mer langsiktig perspektiv.

Hun tenker at det er viktig og ikke minst ett stort be-
hov for tilbud der det ikke er behov for henvisning el-
ler diagnose. For henne som diakon det viktig å kun-
ne bidra på en møteplass i lokalsamfunnet med den 
kompetanse og erfaring hun og andre i hennes rolle 
har. Selv om hennes bakgrunn er fra kirken, er ikke 
det kristelige budskap nødvendigvis i fokus. Hun er 
klar på at hun først og fremst møter ett medmennes-
ke og deres behov. Den etterlatte får selv velge hva 
de ønsker å samtale om. Hun tror derfor det er plass 
til mangfoldet i samfunnet, og at det kommer tydelig 
fram når ulike organisasjoner jobber sammen.

Sammen er vi sterkere
Grete Rugland og NKS veiledningssenteret for pårø-
rende er også en viktig bidragsyter i Café leve. De 
har lang erfaring med pårørendearbeid i alle aldre, 
også med barn og unge. 

Hun er svært glad for at man har klart å skape en 
møteplass for pårørende etter selvmord, noe som 
er ett resultat av at så mange ulike organisasjoner i  
lokalsamfunnet har engasjert seg.

Rugland forteller at tilbud til etterlatte har vært  
etterspurt fra mange pårørende, og at samarbeid er 
årsaken til at man nå har fått i gang en møteplass. 
Hun mener at samarbeid mellom ulike aktører er vik-
tig, både for de som trenger hjelp, men også fordi 
som er hjelpere. Hun ser selv verdien i at frivillige, 
ideelle og kommunale organisasjoner samarbeider og 
kan utfylle hverandre på en god måte.  At så mange  
ulike organisasjonene bidrar sammen med Alta kom-
mune, viser at ved samarbeid og engasjement på 
tvers er viktig for at man sammen kan gjøre en for-
skjell for mennesker i lokalsamfunnet.

Barn trenger også å møtes
Alle bidragsyterne til Café leve er også veldig opp-

tatt av tilbudet til barn som etterlatte. De 
mener det er viktig at vi husker på barn og 
ungdom må bli inkludert, få informasjon og 
støtte. De har også ett behov for å bli iva-
retatt, forstå hva som har skjedd, og treffe 
andre etterlatte. Det er derfor lagt til rette 
for at man også kan ta med barn og unge 
på Café leve. Det er også lagt til rette for 
ulike aktiviteter som spill, tegning og lek 
for de barna som ønsker det.
 
Det er lagt til rette for at Café leve skal 
ha plass til alle etterlatte etter selvmord, 
uansett alder eller relasjon til avdøde.
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Jesus og barna
I søndagsskolens 6.tese om barn og tro heter 
det: «Søndagsskolen vil bevisstgjøre og støtte  
familien i dens rolle som viktigste arena for 
trosopplæring.» Dette er noe menigheten  
ønsker å gjøre noe med og for omtrent et år 
siden startet vi barnekirke.

Eirin Sørhus begynte som menighetspedagog i Alta 
menighet i høst. Hun har blant annet ansvar for 
barnekirken, som er et nytt begrep for søndags- 
skolen. Man arbeider stort sett på samme måte 
som i søndagsskolen. Det er flere ansatte og fri-
villige som har ansvar for barnekirken, og i dag er 
det Eirin sin tur.

Barnekirken har en kjøreplan på fire punkter, som 
skal bli ferdig på omtrent en halv time. Punktene 
er fellesskapet, fortellingen, undringen og opp-
draget. Temaet i høst er Jesus og barna, Markus 
10, 13-16.

Fellesskapet tar for seg Jesus og barna. Guds rike 
tilhører slike som dem, for Jesus mener barna har 
en spesiell plass der. Barna er forbilder i tro. På 
Jesu tid var det ikke uvanlig at foreldre førte barna 
sine fram for de skriftlærde, som da la hendene 
på dem og velsignet dem. I dagens bibelfortelling 
hører vi at de små barna ble båret til Jesus. Han 
tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsig-
net dem. 

Det er både sanger, sangleker og navneleker 
som gjøres ofte når barna er sammen. Variasjon 
i læringsprosessen er jo viktig. Skattekista er en 
spennende oppgave å løse. Hva er oppi den?  
Kanskje er det et bilde av Jesus, og andre ting som 

har sammenheng med dagens tema. Så kommer 
lystenning og bønn. Det er tre lys som peker på 
treenigheten. Ett og ett barn får tenne lysene.  
Lederen fremsier bekjennelsen og barna gjentar 
de tre setningene.

Lekefortellingen er høydepunktet i samlingen. 
Den handler om Jesus og barna, og er oppdelt i 
fem roller, som barna får delta i. Det er en en-
gasjerende læringssituasjon som barna er opptatt 
av, og som de har stor glede av å være med i. Eirin 
er lekesjef, og gir barna hjelp underveis. Lederen 
kan også være fortelleren.

Undringen går ut på at barna får «skattevers» om 
Jesus og barna, og dagens spørsmål. Barna gjen-
tar etter lederen linje for linje. Konvolutten med 
dagens spørsmål får en av barna ta frem, åpne og 
lese. Dagens spørsmål er: Hvordan kommer vi til 
Jesus?

Undringen avsluttes med Jesusminutt og bønn. 
Barna legger seg ned på puter og lukker øynene, 
legger en hånd på magen sin og kjenner at de pus-
ter. Hører på sangen som Eirin synger, og synger 
med om de kan. Til slutt bes en bønn, og alle gjen-
tar etter hver setning.

Oppdraget: Jesus og barna
Til dagens tema er det to oppdrag, og barna de-
les her i to grupper: Gullivergjengen (3-5år) og 
tårnagentene (6 – 10år), mens noen oppdrag kan 
brukes til begge målgruppene. Barna får plastilina 
for å lage barnefigurer, mens Eirin lager Jesusfigur. 
De lager utstilling av alle figurene.

TEKST: RANDI MJØEN CARLSEN FOTO: ALTA MENIGHET
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www.lindbak.no
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Nordre Ringv. 29Nordre Ringv. 29
Pb. 1004, 9503 AltaPb. 1004, 9503 Alta
Tlf. 78 44 07 07Tlf. 78 44 07 07
Faks 78 43 78 68Faks 78 43 78 68

Telefon 78 44 68 00. Telefax 78 44 68 01
post@fagtrykkide.no

Betongveien 1, 9515 Alta
Tlf. 78 44 36 80. 
Faks 78 44 36 99

Lås og beslag

Innramming

Glass og fasader

Solskjerming

www.kontoroggrafisk.no – Skoleveien 9, 9509 Alta

Tlf. 78 44 91 20 – Faks 78 44 91 30

Altaveien 228 - 9515 Alta. Telefon 78 43 45 50

STRIKKE- OG
HEKLEGARN

BRODERIER OG
SYTILBEHØR

Tlf. 78 44 01 01 www.kilden.asE-post: post@kilden.as
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Altaveien 281, 9515 Alta
Telefon 78 43 18 55

Blomsterleverandør:

• Transport • Spesialtransport • Langtransport
• Masse og asfalt transport • Kraner

Telefon: 78 44 47 70 • Telefaks: 78 43 41 63
Mail: post@altalastebilsentral no • www.altalastebilsentral.no

Hos o� er gode råd gratis! Hos o� er gode råd gratis! Hos o� er gode råd gratis! 

Nordlys Gløgg – deilig hele året.
SibirGressløk Olje – suveren til salat.

Økologisk, selvfølgelig!

www.nordlysmat.no

Vår erfaring – din trygghet!

Din leverandør 
av bilgummi

Markveien 55 - 9510 Alta. Tlf. 78 45 70 80 

Postboks 2178, 9508 Alta. www.finnmarkgjenvinning.as

> Farlig-/spesialavfall
 Tlf.: 78 44 00 66. Fax: 78 44 06 25
> Container, slam, gjenvinning og renovasjon

Tlf.: 78 43 02 61. Fax: 78 43 67 60

Biler og vogner

for en aktiv fritid!

Telefon78 44 98 44 - www.alta-autosenter.no

Myggveien 16, 9514 Alta. Tlf. 406 01 500. Faks 406 01 600

La boligdrømmen
oppfylles!

AMFI Alta, Markedsgata 21–25, 9505 Alta
Telefon 78 44 43 08. Fax 78 44 43 08

E-post: sentrumblomster@sentrumblomster.no
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Betongveien 1, Alta  |  Telefon +47 78 44 36 80
post@thermoglass.no  |  www.thermoglass.no

Servicesenteret - spør oss!
www.alta.kommune.no

Velkommen til Stein Design Skifer AS  |  Rune 459 57 474  |  Marit 915 57 572 (Samisktalende)

Vi kjører over
hele Finnmark

Gravstein på lager
fra kr 7.000,-

Kom innomvår steinbutikki Alta

Her finner du oss: Elvebakken, Bakeriutsalget på Parksenteret  
og Coop Kaféen i Bossekop.

Tlf 784 30 555 • post@ostlyngen-bakeri.no 

North Adventure & Alta Guideservice
Bjørn Wirkolasvei 11, N-9510 Alta, Norway
Tel. (+47) 78 44 50 50

Visit us at
www.northadventure.no

   

Din leverandør
av bilgummi

    
Markveien 55 – 9510 Alta. Tlf. 78 45 70 80

Vår erfaring – din trygghet!

Continental • Bridgestone 
Michelin • Nokian 
Goodyear • Yokohama

www.kkk.as    784 57 500www.kkk.as    784 57 500www.kkk.as    784 57 500www.kkk.as    784 57 500www.kkk.as    784 57 500
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19. februar 2021

Det er 316 dager 

igjen av året.

Løssalg kr 45,–

Årgang 12

Nr. 8

... ikke
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uten

www.kronstadposten.no

Fredag

 
 

WWW.ALTABILLAKKERING.NO

 

Are Karlsen, 

teknisk leder

 GOdkjen
t mekanisk

 verks
ted

...kjøretøy 

opptil 7,5 tonn

 

Vi er heldig som har Are med på laget. Med Ares kompetanse og 

diagnoseutstyr for ALLE bilmerker (også el/hybrid) er vi klare.   

Vi utfører EU-kontroll og serviceoppdrag, AC-service, flushing av 

automat gearkasse,hjulstillingskontroll og alle andre reperasjoner.      

r.

Mølleribakkens
Morten 

med fagbrev

Det e

igjen av

nærmeste naboKurt-Åge Møllenes vitner 

til mange bilberginger:

–

MEST LEST I ALTA

Stor pågang på 

skolen i Kåfjord

Side 

38-39

Side 

22-27

Side 
14-17

Halvår: kr 690,-. Helår: kr 1380,-

BESTILL PÅ kronstadposten.no

26. februar 2021Det er 308 dager igjen av året. Løssalg kr 45,–Årgang 12Nr. 9

... ikke
en fredaguten

www.kronstadposten.no

–

MEST LEST I ALTA
MMESST LEESST I AALTL

Fredag

eksperter 
på eneboliger

I 2002 startet Eivind Johansen 

(45) fra Kaiskuru egen tømrer-

bedrift. Sammen med barn-

domskameraten Håvard
 Pettersen sørger de nå 

for å levere kvalitet 
til lokale kunder. 

40 år 
med alta 

filmklubb

hedret 
etter et 
halvt århundre

Side 
24-26

Side 
8-9

Side 12-14

Gi Kronstadposten
i gave

TELEFON 78 43 43 43
POST@ALTASKIFER.COM  •  WWW.ALTASKIFER.COM

Avd. Stjernøy, 9509 Alta
T: +47 78 48 28 00
W: www.sibelco.com

Blomsterleverandør:

Altaveien 421, 9517 Alta
Telefon 78 43 18 55

Advokat Jørn Eikanger
Apotekgården, Markveien 14, 9510 Alta
Tlf. 908 55 244 • eikanger@advokatialta.no

Stål- og ventilasjonsentreprenør
Jens Jensen AS, tlf. 78 45 69 50 / 975 07 713. Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta

Løkkeveien 4A, 9510 Alta • Postboks 1010, 9503 Alta
Tlf 78 45 70 70 • Fax 78 45 70 60 • www.norconsult.no

Myggveien 6, 9514 Alta. Telefon 78 43 75 90

www.elektronoras.no

NORDENS LEDENDE 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
DESIGN OG TEKNIKK

Avdeling Alta, Kongleveien 45
T 78 44 92 22, www.ramboll.no

Vi bygde 
NORDLYS-
KATEDRALEN
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Utvidelse av gravlundenUtvidelse av gravlunden
Plassmangel ved Elvebakken kirkegård har med-
ført et behov for utvidelse av gravlunden. Utvi-
delsen ligger bakenfor den allerede eksisterende 
gravlunden, mot Sandfallet. Terrengsituasjonen 
og eksisterende infrastruktur i området ga en  
naturlig begrensning på utvidelsen og Alta kom-
mune og Fefo ga klarsignal til å benytte arealet til 
gravlund. Verte Landskap fikk jobben med å tegne 
og senere prosjektere utvidelsen. De har tilpasset 
gravfeltene veldig fint i landskapet ved utstrakt 
brukt av terrassering.

Entr. Kåre K. Kristensen AS (KKK AS) er veldig 
glade for at de vant anbudsrunden og fikk jobben 
med å anlegge den nye gravlunden. Arbeidet ble 
påbegynt i desember i fjor og det var overlevering 
nå i september. Nå gjenstår formell godkjenning 
og vigsling før arealet er klart til bruk. 

I arbeidsperioden hadde arbeiderne på gravlun-
den nesten daglig besøk av nysgjerrige som gikk 
forbi, og de aller fleste hadde bare positivt å si om 
arbeidet som ble gjort. På den nye delen er det 
også blitt satt ut flere benker, slik at man kan set-
te seg ned og la tankene gå. «For oss som jobber 
med et slikt prosjekt, er det først å fremst en jobb 
som må gjøres, men det er klart det er en viss  

ærbødighet over det vi gjør», sier en av arbeiderne  
på kirkegården.

Arbeidet har stort sett sysselsatt fire mann i  
anleggsperioden. De har utført en flott jobb og 
utrykker selv at de er godt fornøyde med resul-
tatet. De håper at oppdragsgiveren (Alta kirkelige 
fellesråd) og de fremtidige brukerne også er det.

I løpet av anleggsperioden måtte arbeiderne følge 
med når det var begravelse i kirken. Da ble arbei-
det stoppet, slik at det ikke forstyrret seremonien. 
«Vi måtte hele tiden følge med. Det var viktig å 
vise både respekt og omtanke», sier de som jobbet  
der. «Som sagt har vi fått bare positive tilbakemel-
dinger på hvor fint det er blitt. Det kom endatil 
noen som spurte om å få holde av gravplass på 
den nye kirkegården.» Det kan jo tyde på at folk 
synes det er blitt en fin gravlund!

«Vi i Kåre K. Kristensen AS er utrolig stolte over å 
ha fått lov til å opparbeide gravlunden. Vi vil også 
berømme Verte landskap for arbeidet med plan-
leggingen og måten de har utformet gravlunden 
på, spesielt med bruken av skifer og plantefelt. De 
har funnet mange fine og praktiske løsninger.
Til slutt vil vi også berømme Alta kirkelige felles-
råd for et meget godt samarbeid i hele anleggs- 
perioden» avslutter Arne Kristensen.

TEKST: ARNE KRISTENSEN OG KIRKEKONTORET
FOTO: ARNE KRISTENSEN
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Utvidelse av gravlundenUtvidelse av gravlunden
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Alta og Talvik menigheter har i en årrekke deltatt på, 
og støttet ulike prosjekter utenfor kirken. Flere av 
prosjektene menigheten har engasjert seg, har vært 
et tett samarbeid med andre aktører og organisasjo-
ner. Det har vært et viktig utgangspunkt for å kunne 
realisere og gjennomføre mange av de ulike tiltakene 
kirka bidrar i. 

Et av de store prosjektene kirken var svært delaktig i, 
var opprettelsen av en integreringskoordinator. 

Integreringskoordinator – prosjekt på tvers 
I 2016 startet Marianne Haugvik Hodne som Integre-
ringskoordinator i Alta menighet, i et 3-årig prosjekt. 
Fokus var å koordinere og legge til rette for deltagelse  
i idrett og andre aktiviteter i Altasamfunnet. Det 
handlet både om å integrere i allerede eksisterende 
aktiviteter, samt skape nye arenaer for integrering og 
møter mellom nordmenn og våre nye landsmenn. Det 
var mange ulike aktiviteter som språkkafé, frilufts- 
kvelder, skolefrokost, bibliotek og baby, pizzakveld 
og mye annet. Det var ikke menighetslivet som var 
det viktige i denne sammenheng. Samtidig var kirke-
nes verdier med, og da i særlig grad nestekjærlighet. 
Det var viktig å få dette frem, at det skulle være rom 
for alle å delta. Det skulle ikke være noe problem for 
mennesker med ulik tro eller annet livssyn å være 
med på tilbudene, verken blant de som var her fra 
før eller blant de man ønsket å integrere i lokalsam-
funnet. Å lykkes med bosetting og integrering av inn-
vandrere ble et prosjekt for hele Altasamfunnet, også 
for kirka. 

Stor verdi i samarbeid
Vi har snakket med Kristin Jensen som var en samar-
beidspartner til integreringsprosjektet gjennom Alta 
IF. Jensen tror det er viktig med forskjellige aktører 
som engasjerer seg, men vil også trekke frem viktig-
heten av enkeltpersoner i prosjektet. Hun opplevde at 
det å jobbe med så dedikerte og dyktige mennesker 
var helt avgjørende for at prosjektet fungerte godt.

Jensen er i dag sentral politiker i kommunestyret i 
Alta, og hun ser stor verdi i samarbeid på ulike are-
naer nivå. Å ha samarbeid mellom næringsliv, kom-
mune, frivillige og ulike organisasjoner er verdifullt 
i lokalsamfunnet. Samtidig er hun opptatt av at man 
har et bevisst forhold der ulike roller og trossamfunn 
engasjerer seg slik at man kan være oppmerksom på 
at det for noen kan være vanskelig. Hun er opptatt 
av mangfold i samfunnet med åpenhet for alt, og ser 
stor verdi av å bruke hverandre og hverandres kom-
petanse på tvers. 

Integrering gjennom fotball
Et av prosjektene som fortsatt er i gang, er integre-
ringslaget til Alta IF. Selv om koronatiden har vært 
hard for dem, så er de i gang med treninger igjen. 
Mange av de spillerne og trenerne som var med fra 
starten har tatt steget videre til andre klubber, mens 
trener Tor Bjørnar Henriksen fortsetter den viktige 
jobben med de som er der nå.

Han forteller at prosjektet aldri handlet om tro, men 
om noe som er langt overordnet tro og tvil. Det handler  
om verdier som respekt, livverdig behandling og  

Integrering gjennom fotballIntegrering gjennom fotball
TEKST/FOTO: LISE LOTTE LUND MARTNES
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nestekjærlighet. Det har vært det felleskapet de har 
stått sammen om. 

For han som trener har fotball og lagidrett vært et 
godt utgangspunkt for integrering. Gjennom fotballen  
har det også vært naturlig med fokus på ulike viktige 
tema som naturlig oppstår når du er et lag. Fotballen 
har skapt en arena med mulighet til å være den de er, 
men og også å være en del av et felleskap. Et felles-
kap med mulighet for utvikling, der deling og læring 
har vært viktig.

Lag og tilhørighet
For å skape et godt lag har det vært viktig for Tor 
Bjørnar å legge til rette for samhold og tilhørighet. 
Ikke bare til hverandre innad i laget, men også til 
resten av samfunnet. Han tror det er viktig at alle 
blir en del av lokalsamfunnet og idretten, der hører 
vi alle til i samme gul og blå drakt, uavhengig av hud-
farge, religion, legning og politikk. 

Det har også vært viktig å skape samhold og tilhø-
righet innad i klubben, men også sammen med andre 
organisasjoner som bl.a. Røde Kors og flyktningetje-
nesten. De har gjort mye artig sammen, og de har 
som alle andre lag, jobbet dugnad. For mange har 
det vært verdifullt å kunne bidra på dugnad, og opp-
leve at selv i Norge som er et rikt land, er dugnaden  
avgjørende for mye av de gode aktivitetene som  
skapes.

Mange av spillerne har også hatt stor utvikling på 
banen gjennom trening og turneringer. Mange av 
guttene har stort sett spilt på løkka, der de har kom-
met og gått når de ønsket. Det har derfor vært viktig 
å øve på å følge klokka, komme presis og lære om  
regler for å ta steget videre. Flere har opplevd krig og 
traumer, noe som gjør at fotballen har vært en trygg 
og viktig arena for å kunne trene på dette. Det betyr 
også at trenerrollen på integreringslaget har strekt 
seg lang utover det å være en 
fotballtrener med fokus på å 
lede treninger.

Trenerrollen, den viktige voksne.
Tor Bjørnar forteller at guttene på mange måter har 
blitt som familie for han, og han har kontakt med 
mange av guttene som har gått videre. Noen tar 
kontakt for å fortelle ting, mens andre har behov for 
hjelp i ulike situasjoner. Han kjenner på en ansvars-
følelse for guttene, og for mange av disse er han en 
veldig viktig voksenperson.

Selv om han har vært en svart viktig person for gutte-
ne på laget, så har de også vært viktige for han. Han 
forteller at guttene og deres historier har gjort noe 
med han som menneske. Han har fått et annet per-
spektiv på livet ved å bli kjent med dem og være en 
del av et lag. Det har vært sterke historier med krig, 
og andre tragiske opplevelser disse unge menneske-
ne har med seg. Hans rolle som trener har derfor 
handlet om så mye mer enn fotball. Han føler også at 
han må stille opp, og tenker at hvis han kan gjøre en 
forskjell, så kan også mange av oss andre gjøre det.

Vi kan alle bidra
Tor Bjørnar skryter av alle som har støttet prosjektet,  
enkeltpersoner og samarbeidspartnere i og utenfor  
laget. Han forteller at mange av guttene har tatt 
steget videre, både internt i Ata IF, men også andre 
klubber om Rafsbotn, Sørøy/Glimt og Tverrelvdalen. 
Flere har begynt på utdannelse og tatt yrkesvalg.

Noen av de som var med i starten bidrar også i dag for 
laget. I tillegg kommer det lokale Altaungdommer på 
trening, noe som er inspirerende for alle. Tor Bjørnar  
har hatt et unikt engasjement og hjerte for prosjektet 
og han tror det har vært viktig for mange. Det har 
vært et sted å kunne lære om vår kollektive måte 
å leve på, vår kultur og ikke minst få være en del 
av et sunt og trygt miljø. Han har tro på samarbeid 
og engasjement, hvis vi alle kan bidra, så gjør vi en  
forskjell for mange.
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Alta menighet har i mange år hatt misjonsprosjekt  
i ulike land. I 2014 byttet menigheten til 
«Menighetsplanting i England», et nystartet prosjekt 
i regi av NMS (Det norske misjonsselskap). Flere 
lurte på hvorfor vi byttet fra et prosjekt i Afrika til 
England, der «alle» har hørt om Jesus. Sannheten er 
at det er veldig mange i England som ikke har hørt 
om Jesus, og mange kjenner ikke til Bibelen. «Kirken 
og kristen tro har ekspandert i Afrika og Asia, mens 
i vesten har det blitt mer sekularisert de siste årene. 
Den engelske kirke har begynt å erkjenne at de 
nesten ikke har ungdommer i kirkene sine, og at de 
fleste som går i kirken er i pensjonistalder.» Dette 
sa Andreas og Jorunn da de akkurat hadde flyttet til 
England.

Høsten 2014 satte ekteparet Andreas og Jorunn 
Granerud seg på flyet sammen med sine 2 døtre, og 
satte kursen mot England. De var utsendinger for NMS 
og skulle være med på å bygge ungdomsmenighet i 
Nord-England, nærmere bestemt i Penrith i Carlisle 
bispedømme. Penrith ligger vest for storbyen 
Newcastle, og har omtrent 20.000 innbyggere. I 
tillegg bor det omtrent like mange i utallige landsbyer 
i alle retninger rundt Penrith. 

Selv om England er likt Norge på mange måter, 
så tok det litt tid å komme inn i språket og lære å 
kjøre på venstre side. I nord er det blant annet mye 
«norskt», en del ord er norske, og mange har norske 
aner. Det kjentes litt trygt, i alt det nye. En del av 
mattradisjonene var annerledes og for eldstejenta 
som begynte i barnehage, var mye nytt og ukjent. I 
England er alle veldig høflige, og det er stor respekt 
for skolen og lærere. Det er fortsatt vanlig med 
skoleuniform i England. 

Andreas er lærer av yrke, han er født og oppvokst 
på Alta folkehøyskole, tidligere Øytun, og Jorunn 
er fra Lillehammer og hun er utøvende kunster. 
Noen av hennes malerier er utsilt i menighetssalen i 
Nordlyskatedralen.

Det er mange gamle kirker i England, og kirkene er 
stort sett tomme. De som kommer til kirken, er for 
det meste eldre mennesker. Mange unge har ikke 
hørt om Jesus, så i dette misjonsprosjektet var det 
om å gjøre å tenke nytt, og det ble satt ned team 
som jobber med å lage kirke for ungdom. Carl var en 
som gjerne ville gjøre bidra til at unge fikk høre om 
Jesus. Han er tidligere businessmann, og han kjøpte 
et bygg som ble gjort om til kafé for ungdommer: 
«The Gathering». Her var det kafédrift i 1.etasje og i 
2.etasje var det ungdomslokale for unge fra 10-18 år. 
De kom rett etter skolen, og mye kan minne om Alta 
menighet sitt ungdomstilbud på Kom.inn! Kafeen er 
delt opp med 3 grupper ut fra alder, med muligheter 
for å spille spill, lage mat og selvsagt høre om Jesus. 

Ungdomstilbudet skal være basert på trygghet, 
fellesskap og læring. Det er viktig for både 
ungdommene og foreldrene at disse elementene er 
til stede. 

Misjonsreise
FOTO: PRIVATTEKST: KRISTIN ØSTBY

Misjonssida
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På sommeren blir det arrangert sommerleir. Flere 
ungdommer er med på leirene, og det betyr noe 
for dem. Jorunn og Andreas er opptatt av at alt er 
foranderlig, men Guds ord står fast! 

Høsten 2016 besøkte noen ungdommer fra Alta, 
sammen med to ledere, Andreas og Jorunn i Penrith. 
De hadde en lærerik tur, med mange inntrykk og 
opplevelser. Blant annet var de med på cafeen og 
laget pizza sammen med de lokale ungdommene. Da 
fikk de et godt inntrykk av arbeidet (menighetsbladet 
1/2017). 

I et tidligere menighetsblad (nr 4/2016), uttalte 
Andreas at «han opplevde at arbeidet er tidkrevende 
og utfordrende, men at det nytter! Forskjellen fra 
menighetsliv i Norge er kjempestor. Vi har ikke store 
grupper som samles og det er ikke noe systematisk 
konfirmasjonsarbeid som gjør at mange får oppleve å 
være på leir der man får erfaring med kristent tro og 
liv. Likevel så skjer det spennende ting i ungdommers 
liv. Spesielt gøy har det vært med Rebecca som 
begynte å komme på «ungdomscafé» på mandager. 
Hun ble så med oss på «Soul Survivor» som er en 
kristen ungdomsfestival i England. Kristen tro var 
ganske fremmed for henne, men hun bestemte seg 
likevel for at hun ville bli kristen og nå er hun aktiv i 
enda en av ungdomsgruppene våre.»

Hver uke var det fotballklubb, der Andreas var med. 
Da var det også naturlig at de hadde med et Guds ord 
etter treninga. Det var der de møttes, og Andreas 
sier det er viktig å være der ungdommene er. 

«I oktober-16 arrangerte vi «Ablaze Now», som er 
Carlisle bispedømme sin dag for alle ungdommer 
tilknyttet kirkene. Over 100 ungdommer var samlet til 
aktiviteter som fotball, kunst og trylling, og seminarer 
som «Bibelen på 45 minutter» og «en kristen 
respons til flyktningekrisen». På ungdomsskolen er 
vi involvert i et team fra de ulike menighetene som 
har morgenstund. Den høsten var temaet «mobbing» 
og vi hadde ti minutter hver morgen foran ca. 200 
elever. Det blir omtrent 1000 elever i løpet av uka. 
Jorunn og jeg skal være med en uke hver, så det blir 
spennende. Det er ekstra kjekt fordi vi kjenner ganske 
mange av dem nå.» (Menighetsblad nr 4/2016)

Etter hvert er det blitt med mange frivillige, en del 
pensjonister og også en del unge. 

Familien kom hjem til Norge i 2017, etter 3 lærerike 
og innholdsrike år. Savnet etter familien var sterk, 
og spørsmålet om ungene skulle begynne på norsk 
eller engelsk skole måtte de også ta stilling til. De 
har hatt tilholdssted på Notodden, men for et år 
siden flyttet de til Alta; Andreas for å være rektor 
på Alta folkehøyskole og Jorunn har jobbet med sin 
kunst. Begge jentene går på skole. Det kommende 
året skal Jorunn være vikar som menighetspedagog 
i menigheten. 

"The Gathering" inne

"The Gathering"

Kilder:
Samtale med Andreas og Jorunn Granerud.
Alta og Talvik menighetsblad nr 1/2015, 4/2016 og  1/2017.
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www.kirken.no/alta
 Twitter: www.twitter.com/nordlyskatedral

 Facebook: www.facebook.com/NorthernlightsCathedral

Tirsdag 23.november 
Kl.13.00.....Møte med ansatte.
Kl.17.00......Møte med menighetsrådene.
Kl.19.00.....Kulturkveld i Nordlyskatedralen,

med sang, musikk og utstilling. 
Kl.20.00.....Kaffe og servering i 

menighetssalen.
Kl.21.00......Ungdomsgudstjeneste i 

Nordlyskatedralen. 

Onsdag 24.november
Kl.09.00.....Besøk på Rafsbotn skole.
Kl. 12.15.....Bedriftsbesøk på AKSIS.
Kl. 14.30....Fagmøte på Omsorgssenteret.
Kl. 17.45.....Samtale med elever ved Alta 

Folkehøgskole.

Torsdag 25.november
Kl.14.00.....Besøke Finnmarkskollektivet i 

Langfjord.
Kl. 16.30....Gudstjeneste i Langfjord kirke med 

kirkekaffe etterpå
Kl. 20.00....Middag med politisk ledelse i Alta 

kommune. 

Fredag 26.november 
Kl. 09.00.....Møte med politisk ledelse i Alta 

kommune.
Kl. 17.30......KANU gudstjenesteverksted.

Søndag 28.november
Kl. 09.00.....LysVåken-gudstjeneste i 

Nordlyskatedralen.
Kl. 11.00......Visitasgudstjeneste i 

Nordlyskatedralen. Etter 
gudstjenesten avsluttes visitasen 
med kirkekaffe og visitasforedrag i 
menighetssalen.

BISPEVISITAS I ALTA SOKN OG TALVIK SOKN 23.-28.NOVEMBER 2021

Det bruker å være bispevisitas omtrent hvert 8.år, og i visitasen får menigheten kontakt med 
biskopen, og biskopen gis en mulighet til å bli kjent med menigheten. Menighetsrådene og 
fellesrådet er engasjerte i visitasen og de legger også fram egne saker til drøfting med biskopen.  

TEMA: “NÆR GUD - NÆR MENNESKER”
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Med forbehold om endringer.


