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KIRKEPOSTEN 

bringes til deg av  

Hver gang vi har gudstjeneste i 
Gratangsbotn kapell på Eliborg 
ringer vi i klokka i tårnet. Det er en 
krevende jobb. Vi har derfor vurdert  
rett og slett å droppe hele ringinga. 
 

Men det siste halve året har alt 
endret seg! Og om noen tror det 
skyldes at den berømte «Tårn-
Gina» som endelig gjorde noe nyt-
tig der oppe, tar de feil. Nei, det var 
en ganske alminnelig kontormann 
på Eliborg som syntes det var flott å 
få litt avveksling og ta turen opp i 
tårnet og ringe! Og dermed var det 
gjort.  Guttedrømmen gikk i oppfyl-
lelse! Per Christian Olsen er 
«ansatt» som klokker! I tillegg til 
den flotte staben av damer vi har til 
å ta seg av stell av kapellet, med 
Rigmor Pettersen og Husflidslaget  
i spissen, har vi nå fått en glad gutt 
til å løpe opp og ned tårntrappene 
og sette klokka i sving! Og 
det med en glede vi alle 
kan misunne ham!      TVH 

Endelig! 
Drømme-
jobben !!! 

VELKOMMEN TIL HØYMESSE  v/prosten i Trondenes, Arne  

Håkonseth, i Gratangsbotn kapell søndag 5. februar kl. 11.00!   
Sang ved Anette Dalbakk,  Anette Andreassen og Bente Mikkelsen. 

Nytt betalingsregulativ for Gratangen menighet  
Vedtatt av Menighetsrådet  24.11.2016 

Arne Håkonseth 



       Velkommen til 
 

 

 
Jan - mars  2017 Gudstjeneste 

 

Søndag  29. jan.  - 4. s. i åpenbaringstiden 
Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Dette er menig-
hetens hovedgudstjeneste flyttet fra Gratangen kirke til Gra-
tangsheimen for å inkludere beboerne der. Alle velkommen!  

 

Søndag  5. feb. - 5. s. i åpenbaringstiden* 

Gratangsbotn kapell kl. 11.00. Høymesse. 
Prost Arne Håkonseth. Takkoffer: Kapellet 
 

Søndag  12. februar - Såmannssøndagen* 
Gratangen kirke  kl. 11.00. Gudstjeneste på Bibelda-
gen. Utdeling av bibel til 11-åringene. Offer: Bibelselskapet. 
 

Søndag  26. februar  - Fastelavnssøndag* 
Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer: NMS 
 

Søndag  12. mars - 2. søndag  i fastetiden 
Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Dette er menig-
hetens hovedgudstjeneste flyttet fra Gratangen kirke til Gra-
tangsheimen for å inkludere beboerne der. Alle velkommen!  
 

Søndag  19. mars  - 3. søndag i fastetiden* 
Gratangen kirke kl.11.00. Høymesse. Offer: Kirkens SOS  
 

Søndag  26. mars  - Maria budskapsdag* 
Løvdal bedehus kl. 11.00. Høymesse. Offer: Åpne dører 
 

Søndag  2. april  - 4. søndag i fastetiden* 
Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Offer: Men.arb. 
 
 

Påsken i Gratangen kirke:  
Skjærtorsdag kl. 18.00: Skjær torsdagsmesse. Alm. Skriftemål. 
Langfredag kl. 18.00: Pasjonsgudstjeneste ved Kristi kors.  
Påskedag kl. 11.00: Påskedagsmesse kl. 11.00. Påskelys.* 

NB! Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd. Spr. Tore Vatne Helland  og org. Tom Cato  Amund-
sen leder gudstjenestene der ikke vikar er nevnt. Søndager merket med stjerne (*) passer for dåp. For 
evt. endringer:  Se ”gratangen.kirken.no”, eller oppslag i butikken / kirkedøra. 

GRATANGEN SOKN 

Døde:   
08.01 Svein-Inge Pedersen Myrland 
09.01 Kristin Bjørgun Olsen 
10.01 Arnulf Bjerkmo 
15.01 Bjarne Albert Ingebrigtsen 

Kors på kirka? 
Gratangen kirke mangler et ytre 
symbol som viser at det er en kris-
ten kirke. Flere har den siste tiden 
snakket om muligheten for å få opp 
et tydelig og pent kors på tårnseg-
lets sørside. Takkoffer til menighets
-arbeidet kan evt. dekke kostnade-
ne. Saken tas opp i menighetsrådet.  

Navnet minnelund 
Menighetsrådet har nå behandlet 
saken om navnet minnelund for 
urner (ikke kistebegravelser) i Grat-
angen. Siden det er knyttet sterke 
følelser til gravsted og valg av kir-
kegård, vedtok rådet  at «det opp-
rettes navnet minnelund på kirke-
gårdene etter hvert som forespørs-
ler og behov melder seg». Første 
aktuelle anlegg er på Myrlands-
haugen kirkegård. Planleggingen 
av denne er allerede i gang.    TVH 


