
Bli med fellesskapet i verdens nordligste kirke - 
her skjer det mye!  

I Svalbard kirke har vi flere frivillige som gjør en 
stor innsats for kirka og for at folk skal trives i 
Longyearbyen. 

Bli med som frivillig i vår kirke: 

• Kirkevert 

• Lage kirkekaffe og servere 

• Tektslesere 

• Forsangere/andre musikalske innslag 

Svalbard kirkeråd 

Kirkerådet er en del av frivilligheten vår og har en 
rådgivende funksjon. Medlemmene velges på 
kirkens årsmøte og har en funksjonstid på to år. 

Har du spørsmål, behov for samtale eller lyst å 
bidra, ta kontakt. 

Sokneprest Siv S. Limstrand 

922 00 170 

Diakoniarbeider Torunn Sørensen  

922 27 259 

Kirkemusiker/trosopplærer Anneli Ylitalo Ottem 

900 94 096 

post.svalbard@kirken.no  

telefon 79 02 55 60 

 Svalbard kirke 

svalbardkirke.no 

Nysgjerrig på Svalbard kirke?       
Ny i Longyearbyen? 
Se hva som skjer…

Konfirmanter i Svalbard Kirke, foto: Hilde Røsvik, Svalbardposten



SVALBARD KIRKES SPEIDERGRUPPE/KFUK-KFUM 

Vi er så heldige at vi har ei livskraftig speidergruppe, 
med både Stifinnere og Vandrere. De ledes av to 
voksne. De trenger noen som kan bidra med kunnskap 
om hav og fjel l , s ikkerhet og førstehjelp, 
isbjørnvakter på tur – lista er lang, og ungene aktive 
og det er skikkelig inspirerende å være sammen med 
dem. Speiderene møtes på torsdager kl. 18-20. 

Ta kontakt med André Jenssen / 477 00 960.

GUDSTJENESTER 

Gudstjeneste m/kirkekaffe de fleste søndager kl. 11 
i kirka, på kirkehytta eller utendørs.  

(Følg med annonsering på nettsiden eller på FB).  

Familiegudstjeneste hver måned. 

Kveldsmesse hver tirsdag kl. 19 med kaffe, vafler  i 
peisestua etterpå.  

BABYSANG 

Velkommen alle foreldre 
(eller besteforeldre) 
med barn 0-1 år til 
babysang! Vi møtes i 
peisestua hver torsdag 
kl. 12-13.30 for sang, lek 
og prat med noe å bite i! 

KONFIRMANTER 

Mange ungdommer i 
Longyearbyen velger å 
konfirmere seg i kirka. 
Det skjer i god 
svalbardtradisjon på 
Palmesøndag.  
Sokneprest og tros-

opplærer/kirkemusiker er 
ansvarlig for opplegget. 
Konfirmantundervisning er 
på onsdager etter skoletid. 

Ta kontakt med Siv eller 
Anneli om konfirmant-
arbeid.

POLARGOSPEL 
Du har kanskje barn fra 3.-7. klasse som liker å 
synge? Polargospel er Longyearbyens livligste kor og 
du er velkommen til å bli med! 

Polargospel har øvelse på onsdager kl. 17-18.  

Vi deltar i familiegudstjenester, TV-aksjonen, har 
konserter og kanskje drar på en kortur. Det er 
uansett gøy å møtes til øvelsen, som er full av sang, lek 
og noe godt å spise. Hvis du lurer på noe, ta kontakt 
med Anneli! 

(PS.Vi vurderer å starte Polarknøttene-kor med 4-7-åringer, 
hvis det er interesse for det.Tips oss om intresse!)

Polargospel på vei til Barentsburg julen 2017

CHILL’N SPILL 

Første søndag i måneden 
kl. 18-20 er alle 
studenter og elever i 
videregående velkommen 
til brettspill, kakao og 
boller i peisestua. 


