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Gratangen sokn + Astafjord sokn KORS PÅ KIRKA
Nord-Hålogaland bispedømmes ressursutvalg la i november 2017 fram
sin innstilling hvor det går fram at nye økonomiske rammer fører til at
Trondenes prosti mister to hele prestestillinger. Det betyr at presteressursene i prostiet må fordeles på ny, noe som vil berøre Gratangen
sokn. Vi har til nå har hatt egen prest og gudstjeneste tre søndager i
måneden og i høytidene. Men siden presteressursene og gudstjenestetilbudet har vært dårligere i Skånland, tyder alt på at Gratangen nå må
dele sokneprest og gudstjenester med Astafjord sokn i årene framover.
Fortsatt prest i Gratangen?
Denne delingen av presteressurser ser nå ut til å føre til at antall gudstjenester i Gratangen
sokn blir redusert med omtrent 1/3. Prestene har nå ikke lenger boplikt på tjenestestedet,
slik at også presten tilstedeværelse i Gratangen sokn kan bli redusert dersom vedkommende bosetter seg i et annet sokn. Men tanken er at presten fortsatt skal ha ukentlig kontortid
og kontorfellesskap med de øvrige ansatte på menighetskontoret på Årstein. I tillegg ønskes et felles faglig og kollegialt kontorfellesskap på Evenskjer for prestene i Gratangen,
Skånland og Tjeldsund. Disse vil kunne tjenestegjøre i hele området som vikar for hverandre, men har hovedtyngden av tjeneste og ansvar i de sokn de er ansatt som sokneprest.

Fellesmøte i Astafjord kirke
Gratangen menighetsråd var 4. januar med i et felles orienteringsmøte for de berørte soknene i Astafjord kirke. Her ble det - i lys av ressurssituasjonen - uttrykt forståelse for fordelingsforslaget, men også bekymring for hva denne utviklingen på sikt vil føre til for menighetsarbeidet. Det er fare for at prestene stadig blir mer knyttet opp til gudstjenester og
kirkelige handlinger med mindre tid og krefter til deltakelse i menighetens aktiviteter ellers.
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Gudstjeneste- og menighetsliv i Gratangen
I dette bildet er Gratangen sokn sårbart etter at vi nå har mistet diakonstillingen (50%) som
vi har hatt i over 30 år. Vi blir i stadig større grad avhengig av frivillige og ildsjeler som kan
drive trosopplæring og menighetsarbeid.
Redusert antall gudstjenester i Gratangen betyr også at gudstjenesteforordningen for soknet må revideres. Det er sannsynlig at Gratangen menighet står igjen med ca. to gudstjenester i måneden. I tillegg kommer høytidene som også må deles med Astafjord kirke.
Her får menighetsrådet en viktig oppgave på bordet: Å fordele det reduserte antallet søndagsgudstjenester på Gratangen kirke, Løvdal bedehus og Gratangsbotn kapell. Det må da
vurderes om det fortsatt er rom for å legge noen av gudstjenestene i Gratangen kirke til
Gratangsheimen, slik vi har gjort det en del år. Disse kan ev. erstattes av andakter.
Alt i alt vil reduksjonen av prestetjenesten neppe oppleves dramatisk for Gratangens
befolkning. Det er viktig at Gratangen menighet beholder sine faste stillinger som i dag og
at menighetsrådet finner gode løsninger og legger til rette for mer frivillig tjeneste og et godt
samarbeid med nabosoknene.
TVH.

Vaskeritjenester
Vaktmestertjenester
Arbeidsstue / systue
Snekkeravdeling
Vedsalg
Monteringsoppdrag
Tjenesteyting
Dekksalg / -service

Ta kontakt for oppdrag!

Tlf. 77176900!

Velkommen til

Gudstjeneste

Døpt til nytt liv i Kristus!
28.01.18 Haakon Sverre Nordmo

Februar - mars 2018

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag
Gratangen kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Kors på Gratangen kirke.

Søndag 4. mars - 3. søndag i fastetiden*

Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Christian Andersen
(pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen.
Takkoffer: Stefanusalliansen.

Søndag 18. mars - Maria Budskapsdag*

Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Christian Andersen og
Tom C. Amundsen. Takkoffer: Kirkens arb. bl. blinde (KABB)

Hilsen og hyrdebrev
Sokneprest Tore Vatne Helland går av med pensjon 31.03.18 etter oppnådd pensjonsalder (67 år). Han forlater da Den norske kirke etter nær 28 års tjeneste i Gratangen.
Gudstjenesten søndag 11. februar blir den siste han leder. Tidligere sokneprest i
Salangen, Christian Andersen, vil betjene Gratangen sokn inntil videre.
Her bringer vi et hyrdebrev med hilsen fra soknepresten:

Kjære Gratangen menighet!
Takk for alle de gode årene sammen med dere! Som sokneprest har jeg hele tiden møtt
velvilje og takknemlighet og følt meg verdsatt av gratangsværingene. Rollen som prest i
et lite sokn er ikke alltid lett, men dere har alle bidratt til at vi så lenge har fått dele glede
og sorg i hverdag og helg. Det gjelder ikke minst mine nærmeste medarbeidere. Gratangen er også et vakkert stykke Norge. Både folk og natur gjør at vi (kona og jeg) fortsatt blir boende i Gratangen. Her hører vi nå hjemme som gratangsværinger.
Inntil for kort tid siden tenkte jeg å fortsette som prest til fylte 70 år. Den viktigste grunnen til at jeg nå likevel slutter, er den siste læremessige utviklingen i Den norske kirke.
Det gjelder den nye læren om ekteskapet i den nye vigselsliturgien («Vigsel 2017»). Her
er Skriftens ord om ekteskapet luket ut for å tekkes den kjønnsnøytrale ideologien.
Ordene «mann»/«kvinne» og «brud»/«brudgom» er også fjernet. For meg er dette en
fornektelse av det kristne ekteskapet som et avbilde av mysteriet Kristus og menigheten
(Ef 5,25-33). Det likekjønnede «ekteskapet» gir oss et kjønnsnøytralt evangelium og
gudsbilde jeg ikke finner i min bibel. For gleden vi er kalt til i himmelen, er nettopp bryllupsgleden. Vi skal i bryllup og stå brud (Åp 19,7)! Kirken har et kvinnehjerte. Derfor er
Kristus mann. Han er brudgommen! Mann og kvinne i ekteskapets enhet var Guds bilde
før syndefallet. I Kristus er dette Guds bilde nå gjenreist. Det er ikke kjønnsnøytralt.
Personlig setter jeg stor pris på mine nærmeste kirkelige foresatte. Men når de nå gir
rom for denne nye læren i kirken, mister de min tillit som åndelige ledere. Jeg kan ikke
lenger tjene som hyrde i en kirke som med overlegg fornekter evangeliets dype hemmelighet. Da risikerer jeg å veilede mine soknebarn til tro på et kjønnsnøytralt evangelium.
Ved å forlate Den Norske kirke viser jeg nå hvilken fare jeg mener den kjønnsnøytrale
surdeigen er i kirken. Påskedag innsettes jeg som pastor i Ofoten og Sør-Troms menighet i «Den lutherske kirke i Norge» (LKN) med gudstjeneste annenhver søndag, vekselvis i Gratangsbotn kapell og i Den svenske sjømannskirken i Narvik. Tore Vatne Helland

Døde:
12.12.17 Thordis Hansine Løfgren
20.01.18 Astrid Emilie Thraning
28.01.18 Turid Ingebrigtsen

Diakoni kafé
Gratangen diakoniutvalg
fortsetter på nyåret sin kafé
annenhver onsdag kl. 11.00
- ca. 12.30 i stua i det gamle
sykehjemmet. Velkommen!
Onsdag 7. februar
Onsdag 21. februar
Onsdag 7. mars
Onsdag 21. mars: Solfest.
Onsdag 4. april
Onsdag 18. april
Onsdag 2. mai
Onsdag 16. mai
Onsdag 30. mai
GRATANGEN SOKN

