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Kors på kirka! 

Takk til Agnes! 

Agnes Bakkeid Lindell 
ble 1. juni i fjor ansatt 
som  diakoniarbeider 
(30%) i vår  menighet.  
Hun sluttet i august i år. 
Grunnet endret økonomisk 
grunnlag, vil stillingen dess-
verre ikke lenger bli utlyst.  

Reformasjonsjubileet 
 

31. oktober 1517 - 31. oktober 2017 
 

500 år siden gjenoppdagelsen av evangeliet!  
Dette året feirer den evangelisk-lutherske kirke verden over at det 
er 500 år siden reformasjonen tok til i den lille byen Wittenberg i 
Tyskland. 31. oktober 1517 slo den tyske munken Martin Luther 
opp sitt protestbrev i 95 punkter mot avlatshandelen i den   
romersk-katolske kirke. Han truet dermed kirkens inntekter og ble 

ettsnart lyst i bann som kjetter fordi han ikke ville trekke sine påstander tilbake.  
 

I denne intense kampen med livet som innsats, klarnet evangeliet for den lærde 
tiggermunken og doktor i teologi. For ham var avlatshandelen et symptom på at den 
gamle kirke gjennom århundrene hadde mistet det helt sentrale i evangeliet av syne 
slik Skriften har gitt oss det. Kristus alene er vår rettferdighet på dommens dag!  
Ved troen (i betydning tillit!) alene! Vår egen helliggjørelse (troens frukt) utgjør ikke 
en del av frelsens grunnlag. Derfor heller ingen skjærsild og behov for avlat. Gode 
gjerninger har ikke Gud, men vår neste som adressat.  
 

Men gleden over det gjenoppdagede evangeliet har en alvorlig og smertefull bak-
side:  Reformasjonen splittet kirken. Luther ville slett ikke at det skulle skje, men 
sannheten i Guds ord ble for ham til slutt viktigere enn enheten i kirken. Han ble 
kastet ut av den romersk-katolske kirke da han holdt fast ved sine ord. I møte med 
pavens menn og keiseren sa han: «Min samvittighet er fanget av Guds ord».   
Skriften alene var for Martin Luther den endelige dommer i troens saker. 
 

I dag søker vi å finne sammen igjen. Reformasjonsjubileet i Den norske kirke har 
derfor et økumenisk fortegn -  ikke bare overfor den romersk-katolske kirke, men 
også overfor andre kirker som regnes som reformerte (ikke lutherske). Fire tema-
gudstjenester feires denne høsten med hovedvekten på det vi har felles. Samtale-
klimaet er nå langt bedre enn før. Men går vi i dybden, viser det seg at den teolog-
iske avstanden i helt sentrale punkter i troslæren står ved lag. Vår lutherske tro har 
viktige bidrag i disse samtalene videre, noe også den romersk-katolske kirke etter 
hvert har innrømmet. Roma var for rask til å avvise Luther. De følte seg naturlig nok 
så truet den gang at de ikke lyttet godt nok til hans dypeste anliggende.             TVH 

Takk til Rolf! 
Rolf Karl Moe Jensen ble 
ansatt som kirkeverge fra 1. 
mai i fjor. Han sluttet i tjenes-
ten i september i år.  
 

Inntil ny kirkeverge er ansatt 
utfører Tom C. Amundsen 
nødvendige kirkevergetjenester 
i Gratangen menighet.  



       Velkommen til 
 

 

 
Nov - des  2017 Gudstjeneste 

Søndag  29 okt. - Bots - og bededag / Reformasjonsdagen 
Løvdal bedehus kl. 11.00. Høymesse. Offer: Bedehuset 
 

Søndag  5. nov. - Allehelgensdag 
Gratangen kirke kl. 11.00. Allehelgendagsmesse. Min-
nestund med lystenning. Diakoniutvalget inviterer til 
kirkekaffe.  Takkoffer: Gratangen diakoniutvalg 
 

Søndag  12. nov. - 23. s. i treenhetstiden 
Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Denne gudstjenes-
ten er flyttet fra Gratangen kirke for å inkludere beboerne på 
Gratangsheimen i gudstjenestefellesskapet. Alle velkommen! 
 

Søndag  26. nov.  -  Kr. Kongedag/Domssøndag. 

Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Reformsjons-
jubileets siste temagudstjeneste: «Menneskete er ikke 
til salgs». Dåp. Takkoffer: Kors på Gratangen kirke 
 

Søndag 3. des. - 1. søndag i adventstiden 
Gratangen kirke kl 18.00. Lysmesse. Konfirmantene 
leser tekster og bærer lys. Korsang v/ Kjølenkoret.  
 

Søndag 10. des. - 2. søndag i adventstiden 
Løvdal bedehus  kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer: Løv-
dal bedehus.  
 

JULENS GUDSTJENESTER  
 

Julaften: Gratangsheimen kl. 11.00: Juleandakt med julesal-
mene.   Løvdal bedehus kl.13.00: Julekveldsgudstjeneste.  
Gratangen kirke kl. 16.00: Julekveldsgudstjeneste.   

1. Juledag: Gratangen kirke kl. 11.00. Juledagsmesse.  
 

Romjulssøndagen /Nyttårsaften: Gratangsbotn kapell 
kl. 11.00. Høymesse.  

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 

Døpt til nytt liv i Kristus 
23.07.17 Logan Scott Van Thiel 
Markussen 
20.08.17 Helle Bjørkli 
17.09.17 Tiril Elise Hoff 
 

Døde:  
03.07.17 Julie Jensine A. Knutsen 
17.07.17 Rolf Jenssen 
31.08.17 Marius Einar Svendsen 

Diakoni kafé 
Gratangen diakoniutvalg fortset-
ter sin «Åpen stue» annenhver 
onsdag kl. 11.00 - ca. 12.30 i 
stua i det gamle sykehjem-
met.  Det blir kaffe og vafler, 
loddsalg-/trekning og allsang - 
og gjerne litt underholdning og 
av og til aktiviteter. Du er hjerte-
lig velkommen!  
I høst gjenstår disse datoene:  
Onsdag 25. oktober 
Onsdag 8. november 
Onsdag 22. november 
Onsdag 6. desember (Julebord i 
menighetssalen   


