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Hva betyr det for
deg å ha rent
vann i springen?
Flere i Gratangen har opplevd å
miste vannet i kalde vintre med
frosne vannrør. Til daglig tenker vi
ikke over hva vannet betyr for oss,
men når det blir borte, skjønner vi
mer! Vannavgiften for de i Gratangen som er tilsluttet den kommunale vannforsyningen, kan oppleves høy. Men den reelle verdien
det er å være sikret rent og godt
vann i det daglige, er langt høyere!
Akkurat nå er det kritisk tørke i
flere afrikanske land. Over 660
millioner mennesker må drikke
urent vann med den helserisikoen
det innebærer! Kan vi hjelpe? JA!

DIAKONI er en helt sentral av del av kirkens
virksomhet. Å sørge for rent vann er å dekke helt
grunnleggende behov i kriser og i områder der tørke
ofte rammer. Rent vann og helse hører sammen!
Kirkens Nødhjelp har derfor satset på brønnbygging!

Fasteaksjonen 2017

KIRKEPOSTEN
bringes til deg av

Konfirmantene går med bøsser og lærer om nestekjærlighet!

Tirsdag 4. april etter kl. 16.00 ringer de på din dør for å be om

hjelp til dem som ikke engang har det aller nødvendigste, f. eks. rent vann!
Ta godt imot konfirmantene! Det er nestekjærlighet det handler om!

Ikke
hjemme
den
dagen?
Sms:
GAVE til
2426
(kr. 200).
Vipps:
Samme nr.

Vaskeritjenester
Vaktmestertjenester
Arbeidsstue / systue
Snekkeravdeling
Vedsalg
Monteringsoppdrag
Tjenesteyting
Dekksalg / -service
Ta kontakt for oppdrag!

Tlf. 77176900!

- en Vekst

bedrift

Velkommen til

Gudstjeneste

Døde:
April 2017

Søndag 2. april - 4. søndag i fastetiden*
Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

PÅSKEN I GRATANGEN KIRKE
Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Gratangen kirke kl. 18.00. (merk klokkeslettet!)
Skjærtorsdagsmesse. Alm skriftemål.

Fredag 14. april - Langfredag

Gratangen kirke kl. 18.00. (merk klokkeslettet!)
Pasjonsgudstjeneste.

Søndag 16. april - Påskedag

Gratangen kirke kl. 11.00. Påskedagsmesse. Dåp.
Konfirmantene deltar. Vi bærer inn påskelyset og
hilser hverandre med seiersropet: «Kristus er oppstanden!» Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

Søndag 23. april - 2. søndag i påsketiden

Gratangsbotn kapell kl. 11.00. Høymesse. Alm. Skriftemål. Takkoffer: Kapellet.

Søndag 30. april - 3. søndag i påsketiden
Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Menighetens

ukentlige hovedgudstjeneste flyttet fra Gratangen kirke til Gratangsheimen for å inkludere beboerne der. Alle velkommen!

Søndag 7. mai - 4. søndag i påsketiden

Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer: Det
norske misjonsselskap (NMS).
NB! Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd. Spr. Tore Vatne Helland og org. Tom Cato Amundsen 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.

23.01 Mary Konstanse Kristoffersen
18.02 Konstanse Marie Klæboe
19.02 Tove Kvernmo Gaup
10.03 Alfred Johan Normann

Menighetens årsmøte
Onsdag 3. mai kl. 18.00 holdes
menighetens årsmøte i menighetssalen. Det blir årsmeldinger og
informasjon om aktuelle saker på
menighetsrådets bord. Videre program er ikke klart enda, men det blir
trolig kaffe og kaker og flere bidrag
til en innholdsrik kveld.

Skogen omkring
kirka hogges ned
Skogen på nord- og nordvestsiden
av Gratangen kirke er etter hvert
blitt svært høy og tett. Trærne
kaster skygge og det er blitt litt for
mørkt på denne siden av kirka, noe
som særlig merkes i menighetssalen.
Nå tynnes denne tette skogen godt
ut slik at lyset slipper inn og kirka
kommer bedre fram.

GRATANGEN SOKN

