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KIRKEPOSTEN 
Menighetsb lad for Gratangen menighet  

   Menighetens hjemmeside:   http://gratangen.kirken.no 

Ta kontakt for oppdrag!  

Tlf. 77176900! 

 

Vaskeritjenester 

Vaktmestertjenester 

Arbeidsstue / systue 

Snekkeravdeling 

Vedsalg 

Monteringsoppdrag  

Tjenesteyting 

Dekksalg / -service 

KIRKEPOSTEN 

bringes til deg av  

Gratangen  

Diakoniutvalg 
 

har siden i fjor høst 
hatt en periode med 
redusert virksomhet. 
Det var blitt få med-
lemmer å fordele ar-
beidet på og mangel 
på stabil ledelse.  
 

 

Nå er nye krefter kom-
met til. Aktiviteten er 
dermed i ferd med å 
bli som før - ja, kan-
skje større. Mona-Lise 
Furuly er nå valgt som 
leder for utvalget.   
 

Nye medlemmer 
ønskes varmt 
velkommen! 
 

Gratangen diakoniutvalgs faste arbeidslag:  
Fra venstre: Astrid Holtmo, Mona-Lise Furuly (leder), Lillian 
Nilsen, Snefrid Larsen og Rigmor Hansen.  
Foran: Olaug Gunnarsen.  (I perioder er også flere med).  

Mona-Lise Furuly kroner Sol-
prinsessen 2017, Olaug Olsen,  
under diakoniutvalgets årlige solfest 
i menighetssalen 29. mars i år. 

FASTEAKSJONEN 2017 
 

I bøssene: kr 23187!
Totalt: kr. 24000!   
Tidenes beste resultat! 
 

Hjertelig takk  
til bøssebærere 
og givere! 

«Vi deler prester» 
Det er det foruroligende navnet på en veiled-
ning for et arbeid Den norske kirke (DNK) nå 
går løs på: Ny fordeling av kirkens preste-
ressurser tilpasset kirkens nye økonomiske 
virkelighet. At DNK nå er mer uavhengig av 
staten, synes å føre til en svakere økonomi.  
 

For vårt eget bispedømme, Nord-Hålogaland, er situasjo-
nen blitt så alvorlig at bispedømmerådet umiddelbart tar 
fatt på en smertefull prosess: Å omfordele prestenes ar-
beid tilpasset en reduksjon på 9 stillinger pluss nedbe-
manning i administrasjonen. 
 

Også her i Trondenes prosti vil vi bli berørt. Et par stillinger kan 
forsvinne og prestene som er igjen kan få endret sitt tjeneste-
område og de fleste vil få økt arbeidsmengde   
 

Til nå har Gratangen vært eget sokn med fastboende prest i 
full stilling. Menighetsrådet går inn for at det skal være slik 
også i framtiden. Når ressursfordelingsutvalget utpå sommeren 
kommer  med sitt forslag, kan det gå inn for store endringer for 
prestetjenesten og menighetslivet også i Gratangen.  
 

Menighetsrådet vil få forslaget på bordet etter sommerferien.   



       Velkommen til 
 

 

 
Mai – Juni 2017 Gudstjeneste 

 

Onsdag 17. mai - Nasjonaldagen  
Gratangen kirke kl. 09.30! Gudstjeneste på grunnlovs-
dagen. Takkoffer: Redd Barna.  OBS klokkeslettet! 
 

Søndag  21. mai - 6. søndag  i påsketiden 
Gratangen kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. «Samtale» 
med konfirmantene. Takkoffer: Åpne Dører.  
Kirkekaffe / Foreldremøte / Quiz etter gudstjenesten. 
 

Torsdag 25. mai - Kristi himmelfartsdag  
Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Denne gudstjenesten 
er menighetens ukentlig hovedgudstjeneste flyttet fra Gratangen kirke til 
Gratangsheimen for å inkl. beboerne der i felleskapet. Alle velkommen! 
 

Søndag  4. juni - Pinsedag 

Gratangen kirke kl. 11.00. Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Barnekoret synger. Takkoffer: Stefanusalliansen (for 
forfulgte kristne). 
 

Søndag  11. juni - Treenhetssøndag 
Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer: 
KABB (Kirkens arbeid for blinde/svaksynte).  
 

Søndag  25. juni - 3. s.  i treenhetstiden 
Løvdal bedehus kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer:  
Løvdal bedehus 
 

Søndag  2. juli - 4. s.  i treenhetstiden 
Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Denne gudstjenesten 
er menighetens ukentlig hovedgudstjeneste flyttet fra Gratangen kirke til 
Gratangsheimen for å inkl. beboerne der i felleskapet. Alle velkommen! 
 

Søndag  9. juli - 5. s.  i treenhetstiden 
Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Offer: Men. arb. 

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 

Døpte (Oppstandne med Kristus) 
16.04.17 Oskar Roaldsen Pettersen 
27.04.17 Johanne Nordmo Alvestad 

Døde:  
09.04.17 Arvid Johan Fjellheim 

Den lutherske kirke i Norge  
(DLKN) er navnet på et lite kirkesam-
funn som vil plante menigheter omkring 
i Norge. Denne vinteren har DLKN leid 
Gratangsbotn kapell og hatt en måned-
lig onsdagmesse for på sikt om mulig å 
danne en ny menighet i Sør-Troms og 
Ofoten. Kirkesamfunnet ønsker å plan-
te menigheter med klassisk, luthersk 
kristendomsforståelse i en moderne tid 
med raske endringer i forståelsen av 
Bibelens lære om kristen tro og liv. 
  

Nærmeste menighet i DLKN er i Svol-
vær. Hovedmenigheten befinner seg i 
Oslo. Kirkesamfunnet står i samarbeid 
med et langt større internasjonalt,  
luthersk søsterkirkefellesskap. 

DUGNAD 
på kirkegårdene mandag  

29. mai kl. 18.00      


