
  



Kirkekontorets besøksadresse: 
Elvemo/Skånlandsveien 447 
Telefon: 
418 67 390 
E-post: 
post.tjeldsund@kirken.no 
Postadresse: 
Postboks 110, 9439 Evenskjer 
Hjemmeside: 
www.kirken.no/tjeldsund 
 

Kontortid:  
Mandag, tirsdag, torsdag kl 9-14. 
Fredag kl 9-12. 
Onsdag stengt. 
 
Kirkeverge: 
Elin-Mari Bjørsvik Nikolaisen 
Tlf 418 67 391 
en599@kirken.no 
 

Kirkelig fellesråd 
Henvendelser kan rettes til kirkevergen 
som er daglig leder for rådet. 
 
Kantor/trosopplærer: 
Fredrik Lantz, tlf 926 62 354 
 
Kirketjenere/kirkegårdsarbeidere: 
Kurt Rochmann, tlf  902 00 172 
Jan Petter Nikolaisen, tlf 915 69 019 
Ole Vannli, tlf 905 91 386 

Sokneprest Tjeldsund: 
Ida-Maria Heggelund (permisjon ut 2021) 
Vikar: 
Mark Drogseth 
Tlf 908 88 535 
mark@drogseth.net 
 

Sokneprest Skånland og Tovik: 
Geir Arne Solum 
Tlf 415 74 521 
gs724@kirken.no 
 

Sokneprest Astafjord og Gratangen: 
Thomas Rachlew 
Tlf 406 18 057 
tr276@kirken.no 
 

 

Ledere for menighetsrådene: 
 

 

Tjeldsund: 
Gudrun Tunstad, tlf 400 41 359 
 

Skånland: 
Marianne Sørensen, tlf 936 72 677 
 

Tovik:  
Hans Zakarias Schjelderup, tlf 951 61 271 
 

Astafjord: 
Aina Johansen, tlf 410 38 152 
 
Menighetsbladets redaksjon: 
Astrid Marskar, Ragnar Hans Hansen, Hans 
Zakarias Schjelderup, Martin Normann 
Svendsen og Geir Arne Solum. 
 

Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har 
dessverre ikke mulighet til å betale 
honorar. 
 
Abonnement og gave betales på 
bankkontonummer: 4760.10.38478. For 
dere som bor i Tjeldsund er det frivillig, for 
dere som bor andre steder, koster 
abonnementet kr 200.-/år. 
 

Trykkeri: Land Trykkeri 
 

Forsidefoto: Martin Normann Svendsen

Lavangseidet bedehuskapell 
Kvitfors 

Kontaktperson og utleie: 
Edgar Andersen 
Tlf 993 62 620 
e-post: ekko@online.no 
Gaver kan gis med  
VIPPS til: 510 829 

mailto:ekko@online.no


Se, jeg gjør alle ting nye! 
Andakt ved Mark Drogseth, vikarprest i Tjeldsund menighet 

I slutten av august hørte jeg på et radioprogram hvor 

programlederen inviterte folk til å sende inn sin mening 

om de mente det fortsatt var sommer, eller om høsten 

hadde startet sin inntreden. Jeg vet ikke resultatet, men 

spørsmålet fikk meg til å tenke på at vi ofte befinner oss 

i en overgang fra det ene til det andre.  

Slik er det med livet. Ofte brukes årstider som et bilde på 

livet. Livets vår, livets sommer, livets høst osv. Bildene 

forstår vi som fasene i livets gang. 

Som prest har jeg opplevd mange vintre i Nordland, 

Troms og Finnmark. Solen og lyset blir borte, det er 

mørketid. Og hadde jeg ikke visst det, så hadde jeg aldri 

trodd at solen skulle komme igjen. Også i den mørkeste 

tiden vet vi at solen er der, selv om vi ikke ser den på våre 

breddegrader. Men den kommer tilbake. Det har vi lært å stole på.  

Slik kan vi også ha forventninger til det evige livet. Det står i Johannes Åpenbaring (21,1-5): 

Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet 

fantes ikke mer… Se, jeg gjør alle ting nye. 

Teksten beskriver et løfte fra Gud om hva vi kan vente ved tidens slutt og når alt blir nytt. At det 

finnes et liv som ikke bare er håp og lengsel. Det finnes en ny himmel og en ny jord som troen 

gir oss del i. 

Det begynte med Kristus da han brøt gjennom dødens lenker og stod opp fra døden. Og det skal 

fortsette med oss. Det er vår tro, det er det vi blir døpt til, og som også loves ved et menneskes 

grav: …av jorden skal du igjen oppstå. - vi skal følge etter Kristus. 

Guds lys skinner selv i vårt mørke. 

   

 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



Min salme 
Av Carl-Ove Fæster, tidligere sokneprest Evenes og Tjeldsund 

Det er utfordrende å velge min salme, fordi det 

er så mange salmer som er mine salmer, og de 

ulike salmene betyr ulikt i de forskjellige 

situasjoner vi opplever i livene våre. Vi har en 

stor og flott salmeskatt. En av mine salmer er 

«Jesus det eneste». Ole Theodor Moe skrev 

denne salmen i 1904.  

Han var prest i det som da het Oslo Indremisjon, 

og var forløper til det vi dag kjenner som 

Kirkens Bymisjon. Det som er sterkt å tenke på, 

er at da var Oslo en av de fattigste byene i 

Europa. Mange mødre hadde ikke mat til sine 

barn og nøden var stor. En kveld Ole Theodor 

Moe kom hjem etter å ha vært rundt for å 

hjelpe og hadde sett mye av nøden i byen, satte 

han seg ned og skrev denne salmen; Jesus det 

eneste. 

Moe hadde sett mennesker som var glemt. I 

salmen uttrykker han at Gud ikke glemmer, 

men gjemmer oss fast ved sitt hjerte.  

Kanskje hadde han i bakhode ordene fra Jesaja 

49, 14-16a:  

Sion sier; «Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg.» Kan en kvinne glemme sitt diende 

barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri 

glemme deg. Jeg har tegnet deg i begge mine hender»  

Selv den sterkeste kjær-

lighet (morskjærligheten) 

i vår verden kan svikte, 

men Guds kjærlighet 

svikter aldri. Den 

sterkeste kjærligheten 

har Gud vist oss gjennom 

Jesus,  

Han som er full av nåde 

og sannhet.  

Jesus det eneste, helligste, reneste 

navn som på menneskelepper er lagt! 

Fylde av herlighet, 

fylde av kjærlighet, 

fylde av nåde og sannhet og makt! 
 

Motganger møter meg aldri du støter meg 

bort fra din hellige, mektige favn. 

Mennesker glemmer meg, 

Herre, du gjemmer meg 

fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. 
 

Herre, du høre meg,Herre, du føre meg 

hvordan og hvorhen det tjener meg best! 

Gi meg å bøye meg, 

lær meg å føye meg 

etter din vilje mens her jeg er gjest! 
 

Du er den eneste, helligste, reneste. 

Gi meg ditt rene og hellige sinn! 

Frels meg av snarene, 

fri meg fra farene, 

ta meg til sist i din herlighet inn! 

 



50-årskonfirmanter i Skånland 
Søndag 22. august var noen av konfirmantene fra 1971 samlet til jubileum i Skånland kirke. 25 

unge ble konfirmert i Skånland kirke 18. juli i 1971. Av disse var to gått bort, og disse ble minnet 

med lystenning under gudstjenesten. På bildet ser vi de seks som var med på gudstjenesten, fra 

venstre: Elisabeth Samuelsen Grønsberg, Levald Åsheim, Kåre Thomassen, Terje Utnes, Ingmar 

Olsen Mohaug og Jorunn Murberg Spaun. Etter gudstjenesten var det en trivelig kirkekaffe der 

resten av menigheten også fikk være med – og det ble delt gode minner fra femti år siden.  



Sámi rulahppi Vilgesváris 
Borgemánu 7.b. 2021 lei vuosttas bále go 
dollojuvvui sámi rulahppi Áhčidievá nalde 
Vilgesváris. Vullegoađi oarjebealde lea unna 
dievás meid gohčoduvvo Áhčidievván. 
Moarsi Lone Thomassen Bjerkaas lea 
Várrevulle maŋisboahtti. Irgi Jovna Heaika 
lea badjeolmmos ja gullá Roabak orohahkii. 
Jovnna boaresáhčči, Heaika, ruvkui duollet 
dalle orrut Vullegoađis Ellen Anna ja Simona 
luhtte go guođohii ealu. Jovnnas lea dan 
dihte lagasvuohta Vullegoahtái.  

Olles liturgiija čađahuvvui sámegillii. Várdo-
biegga koarra lávllui sálmmaid ja juoiggai 
vihaheami ovdal.  

Vullegoahti divvojuvvui 1984:s ja geavahe 
ovddit ábnasiid. Álggorájes lei goahti stuorit 
dan dihte go Simon stuoridii goađi allasii ja 
geregii Ellen Annai. Várrevulle orui nuppi 
bealin ja Simon Ja Ellen Anna vas nuppi 
bealin.  

Goahti čuožžu sullii 30-40 jagi. Ovdal 
biggeje ođđa gođiid ja dikte boaresgođiid 
báhcit lundui. Vullegoahti lea oassi 
Várdobáiki sámi museas. Dan dihte veahka 
divvu goađi dárbbuid mielde, nugo bidjat 
ođđa muorraábnasiid, besiid ja darfiid.  

Ruvttasbárra ruvkui 
Vullegoađi čiŋahit 
iežaska rulahppái.  

(Teaksta: Harry ja 
Ristena Ánne-Mádja ja 
Heidi ja Jørna 
Mahtias. Korrektuvra: 
Gudmund Johnsen. 
Govat/bilder: Markus 
Mira. Norsk tekst: 
Ann-Mari Thomassen 
og Mathias Olsen) 



Samisk bryllup i Vilgesvárre  
7. august 2021 ble det for første gang arrangert et samisk bryllup på Áhčidievvá i Vilgesvárre. 
Áhčidievvá er den haugen sør for Vullegoahti/Olegammen. Bruden Lone Thomassen Bjerkaas er 
direkte etterkommer av Várrevulle / Ole i fjellet. Brudgommen er John Henrik Bjerkaas (Jovna 
Heaika) som er reineier i Grovfjord reinbeitedistrikt/Roabak orohat. Jovna sin bestefar, Henrik 
Olsen (Heaika), bodde i noen perioder i Vullegoahti hos Ellen Anna og Simon mens han gjette 
reinflokken. Jovna føler derfor også nærhet til Vullegoahti.  

Hele liturgien ble gjennomført på samisk. Várdobiegga kor deltok som forsangere og fremførte 
joik før vielsen. 

Vullegoahti ble restaurert i 1984 med gjenbruk av materiale fra tidligere gamme. Gammen var i 
utgangspunktet større da Simon bygde den ut til seg selv og Ellen Anna. Ole bodde i den ene 
delen og Simon og Ellen Anna i den andre delen.  

En gamme varer ca 30-40 år. Tidligere bygde samene nye gammer, mens den forlatte gammen 
gikk tilbake til naturen. Vullegoahti er en del av Várdobáiki samiske museum, noe som tilsier at 
gammen må holdes i hevd. Etterkommere har i de siste årene istandsatt gammen. Stokker i 
vegger er skiftet ut, ny never og torv er satt på plass. I år er 2/3 av taket istandsatt med ny never 
og torv.  

Brudeparet brukte Vullegoahti til forberedelser før vielsen.  

 

 

Eallinmokta – Livsmot 
Denne andaktsboken med 52 andakter, like mange som 

antall uker i året, ble utgitt nå i 2021. 

Andaktene bærer preg av ulike livsforhold i menneskers liv. 

Derfor har andaktsboka fått den treffende tittelen 

Eallinmokta – Livsmot. Til hver andakt hører bibelvers som 

passer til temaet i andakten. Andaktene har både norsk og 

nordsamisk tekst. 

Forfatteren av boka heter Lars Johnsen og han bor i 

Karasjok. Han er oppvokst på morens hjemsted Rygge ved 

Moss i en tospråklig norsk-samisk familie. Den samiske farsarven har han fra Tana i Finnmark. 

Lars Johnsen med familie bodde i noen år i Sandtorg menighet. Noen her i våre menigheter 

kjenner sikkert til forfatteren. Mange av andaktene er skrevet mens han bodde her i området. 

Illustrasjonene i boka er hans egne bilder med motiver blant annet fra tida i Sandtorg.    

Boka kan kjøpes hos samiske forlag og via nettet. 

Gudmund Johnsen



Kirkelige handlinger 
 
Døpte 
 

Skånland 
04.07 Jonas Bruun-Pedersen 

01.08 Selma Schytte Flasnes 

01.08 Anna Hermine Hætta 

22.08 Emma Pedersen (Astafjord menighet) 

22.08 Ludvik Akselsen Richardsen  

(Evenes menighet) 

22.08 Tobine Kristiane Corniér Bjerkaas 

(Tovik menighet) 

22.08 Henrik Johnsen Gehlmann  

(Astafjord menighet) 
 

Tjeldsund 
04.07 Lea Eivik 

29.08 Eron Johan Nilsen Kvilstad (Døpt i 

Sandtorg kirke) 

 

 

Vigde 
 

Tovik/Vilgesvárre 

07.08 Lone Nyberg Thomassen og John 

Henrik Bjerkaas 

Døde  

 

Tjeldsund 
16.06 Herlof Sigvard Kalle Kristoffersen 

(1928) 

21.07 Jorunn Leite (1940) 

02.08 Kjell Hendrik Henriksen (1972) 

04.08 Bodil Agathe Aarsund (1944) 

23.08 Jonas Gustav Ytterstad (1930) 

30.08 Einar Andreas Hveding (1942) 
 

Skånland 
08.07 Hilde Norma Lindahl (1960) 

16.07 Harald Asbjørn Pedersen (1938) 

19.07 Jan Magne Johnsen (1964) 

21.07 Karl Johan Henry Kristiansen (1926) 

30.07 Torodd Arnulf Olsen (1942) 

18.08 Helge Ivar Hartviksen (1938) 
 

Astafjord 
13.06 Terje Norvall Ellefsen (1949) 

26.06 Kari Storjord Simonsen (1947) 

02.07 Marit Nikoline Sjøvoll (1942) 

04.07 Rasmus Martin Bakkejord (1929) 

 

 

 

Ønsker du å gå i sorggruppe? 
 

Sokneprest Thomas Rachlew er nå i gang med å etablere sorggruppe her i Tjeldsund. Den 15. 

september var det temakveld om sorg i Astafjord kirke der Odd Eidner hadde foredrag om 

temaet. Thomas begynte 1. mars i år som prest i Astafjord og Gratangen menigheter og har fått 

henvendelser fra flere om at det var behov for en slik gruppe som man har hatt i Harstad i mange 

år. Thomas tror behovet er stort for flere. Noen har kjære de nylig har mistet eller man bærer 

på sorg for en de mistet lang tid tilbake, likevel vil sorgen ikke gå over. Noen føler kanskje at de 

ikke blir helt forstått i sine omgivelser for at sorgen fremdeles er der, og for de kan en gruppe 

være et sted der de kan snakke om sorg de bærer på. 

Ta kontakt med Thomas hvis du ønsker mer informasjon om sorggruppe.  



 

Konfirmanter i Skånland 

kirke 28 . august 2021 
 

Rolf-Lukas Smedvik Utnes, Trym 

Mohaug, Sebastian Eidsvaag Grøneng, 

Stian Kristoffer Olsen, Mats Meyer 

Nibe, Alf-William Olaus Johnsen, 

Benedikte Robertsen-Nilsen, Ulrikke 

Jakobsen, Isabell Høgmo Adolfsen og 

Aurora Nordam Robertsen.  

(Foto: By Marita Eilertsen AS / 

www.maritaeilertsen.com) 

 

Konfirmanter i Kongsvik 

kirke 18. september 2021 
 

Magnus Sverre Gundersen og 

Aleksander Roald Nymoen 

Gundersen. 

(Foto: Fredrik Gundersen) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.maritaeilertsen.com%2F&data=04%7C01%7Cgs724%40kirken.no%7C4e0612fe160b4d4de16808d96d233ea9%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637660820429481542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c0QDN0aguOl1VSvVMDIyiYLwGUfz64R6k6qpUbC2p6w%3D&reserved=0


 

 

Tjeldsund sokn 
Søndag 24. oktober 

Tjeldsund kirke kl 11.00 

Familiegudstjeneste 

4- og 6- årsbøker 

Presentasjon av nye konfirmanter 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

Søndag 24. oktober 

Kongsvik kirke kl 18.00 

Presentasjon av nye konfirmanter 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

Søndag 7. november 

Tjeldsund kirke kl 11.00 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

Søndag 28. november 

Kongsvik kirke kl 14.00 

Familiegudstjeneste 

4- og 6-årsbøker 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

Søndag 5. desember 

Ramsund kapell kl 18.00 

Lysmesse med konfirmantene 

Mark Drogseth og Ekatarina Amundsen 

 

Julaften 24. desember 

Tjeldsund kirke kl 13.00 

Familiegudstjeneste 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

2. juledag 26. desember 

Kongsvik kirke kl 11.00 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

Skånland sokn 

 
Søndag 26. september 
Lavangsseidet bedehuskapell kl 11.00 
Mark Drogseth og Ekatarina Amundsen 
 

Søndag 3. oktober 

Skånland kirke kl 11.00 

Presentasjon av nye konfirmanter 

Geir Arne Solum og Ekatarina Amundsen 
 

Søndag 17. oktober 

Skånland kirke kl 11.00 

Familiegudstjeneste 

4-årsbøker 

Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Søndag 31. oktober 

Skånland kirke kl 11.00 

Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Søndag 14. november 

Skånland kirke kl 18.00 

Mark Drogseth og Ekatarina Amundsen 
 

Søndag 28. november 

Skånland kirke kl 11.00 

Familiegudstjeneste/Lys Våken 

Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Søndag 12. desember 

Skånland kirke kl 11.00 

Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Julaften 24. desember 

Skånland kirke kl 15.00 

Familiegudstjeneste 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 
 

Juledag 25. desember 

Skånland kirke kl 12.00 

Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Søndag 17. oktober 

Astafjord kirke kl 18.00 

Presentasjon av nye konfirmanter 

Thomas Rachlew og Fredrik Lantz 

 

Søndag 14. november 

Astafjord kirke kl 11.00  

Familiegudstjeneste 

4- og 6-årsbøker 

Thomas Rachlew og Ekatarina Amundsen 

 

Søndag 12. desember 

Astafjord kirke kl 18.00 

Thomas Rachlew og Fredrik Lantz 

 

Julaften 24. desember 

Astafjord kirke kl 13.00 

Familiegudstjeneste 

Thomas Rachlew og Ekatarina Amundsen 

 
Når det ikke er angitt noen  
spesiell type gudstjeneste,  
er det høymesse. 

Tovik sokn 

 
Søndag 3. oktober 
Tovik kirke kl 17.00 
Familiegudstjeneste 
4- og 6-årsbøker 
Geir Arne Solum og Ekatarina Amundsen 
 
Søndag 7. november 

Tovik kirke kl 18.00 

Mark Drogseth og Fredrik Lantz 

 

Søndag 5. desember 

Tovik kirke kl 11.00 

Geir Arne Solum og Ekatarina Amundsen 

 

Julaften 24. desember 

Tovik kirke kl 15.00 

Familiegudstjeneste 

Geir Arne Solum og Ekatarina Amundsen 

 

Sprell Levende – søndagsskole 

Tovik kirke kl 17.30-18.30 

30. september 

21. oktober 

4. november 

2. og 16. desember 

ighetene våre? 

Kortider høsten 2021 
  

Astafjord barnekor    Skånland barne- og ungdomskor 

Mandager i Astafjord kirke   Onsdager i Skånland kirke 

1.-4. klasse kl. 17.30-18.30  1.-4. klasse kl. 15.00-16.00 

5. klasse og oppover kl. 17.30-19.00 5. klasse og oppover kl. 15.00-16.30 

 

Ramsund barne- og ungdomskor  Tjeldsund vocalis 

Tirsdager i Ramsund kapell  Kor for voksne menn og kvinner 

1.-4. klasse kl. 14.30-15.30  Onsdager i Skånland kirke kl. 18.00-20.30 

5. klasse og oppover kl. 14.30-16.00 

  



 



 Kirkevergen informerer 
Kongsvik kirkegård 

De arkeologiske utgravingene i Kongsvik er nå ferdige. Området er frigitt, og entreprenøren er i 

full gang med grunnarbeidet til utvidelsen av kirkegården. Denne vil stå ferdig i løpet av høsten, 

slik det ser ut nå. Det ble gjort flere interessante funn, deriblant det som ser ut til å være et par 

graver. Endelig rapport over dette vil imidlertid ikke foreligge på lang tid enda, da analysering av 

slike funn tar tid. 

 

Ledig stilling 

Fellesrådet har fortsatt en 50 % stilling som kirkegårdsarbeider og kirketjener i vakanse. Dersom 

du er interessert, eller kjenner noen som kan være det, ta gjerne kontakt med kirkeverge Elin-

Mari Nikolaisen for en hyggelig prat og mer informasjon. Krav til stillingen er at du må være 

medlem i Den norske kirken, ha førerkort kl B og tilgjengelig bil.  

 

Kirkekontoret 

Kontoret på Elvemo har for tiden langtidssykefravær, og klarer derfor ikke å ha faste 

åpningstider. Vi er tilgjengelig på telefon 41867390, og epost post.tjeldsund@kirken.no som 

vanlig. Besøk på kontoret må avtales på forhånd. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre 

for publikum. 

 

Covid-19 og smittevern i kirken 
Når dette menighetsbladet går i trykken, lever vi fortsatt med smittevern og restriksjoner i 

kirken. Dette har også i år gitt oss utfordringer blant annet i forhold til konfirmasjonene. Takk til 

alle som har vist forståelse for dette. 

Det er blitt gitt signaler om lettelser i smittevernet utover høsten, men det er vanskelig å 

orientere om dette i menighetsbladet siden det allerede er noen uker siden dette ble skrevet. 

På Facebook-sida til Menighetene i Tjeldsund til det fortløpende legges ut om restriksjonene i 

kirka endrer seg. 

 

mailto:post.tjeldsund@kirken.no


Kantors hjørne 
Denne våren startet Musikk- og kulturutvalget sin virksomhet. Dette utvalg er et felles utvalg for 

de fire menighetene i Tjeldsund. Utvalget skal se på mulighetene til kulturtiltak i kirkene i 

Tjeldsund kommune. 

I sommer kom vi i gang med en sommerkonsertserie som ble kalt «Musikk i lyse 

sommerkvelder». Det var en serie med fire konserter på fire tirsdager. Det spesielle med serien 

var at den ikke var knyttet opp mot en bestemt kirke. Tvert imot så ble alle våre fire sognekirker 

besøkt med hver sin konsert. 

Først ut var Tovik kirke som fikk besøk av sanger Mona Stenhaug Johannessen og kantor i 

Harstad kirke Wolfgang Schmitt. Sammen gjorde de et sommerlig program for sang og piano. 

Uken etter fikk Astafjord kirke besøk av Gro Bjerregaard på fiolin og undertegnede på piano og 

orgel. 

Deretter var turen kommet til Skånland kirke hvor Hovard Wøhni bidro med klarinett og 

undertegnede med piano og orgel. 

Til sist var det Tjeldsund kirke. Her medvirket Lindis Haugan med sang og undertegnede med 

orgel og piano. Konserten i Tjeldsund kirke var godt besøkt. 

Nå er høsten her, og korene starter opp 

igjen. Våre øvingstider finner du på ett 

annet sted i dette bladet. 

Ønsker alle en fin høst! 

 

 

  

Oppgaven til 

høyre er premie-

oppgave! Finn alle 

ti fiskeslagene og 

send inn til 

gs724@kirken.no 

innen 15. oktober! 

mailto:gs724@kirken.no


  



Konfirmantleiren 2021 

Over: En gruppe konfirmanter på vei ut på 

kanotur sammen med vikarprest Mark 

Drogseth. 

Til venstre: Bueskyting var en populær 

aktivitet som mange fikk prøvd seg på. 

Under: Gruppeoppgave – hvordan få et egg 

til å overleve et fall på to meter. 

Foreldregruppa gikk også inn for å løse 

oppgaven med stor entusiasme!  



Under: Full konsentrasjon 

under bueskytinga – også 

etter at pila var sluppet! 

Over: Fire fornøyde gutter fra Ramsund er 

klar for avmarsj – sekken er på (selv om 

gudstjenesten ikke hadde startet ennå…) 

Under: Som alltid avsluttes konfirmantleiren 

med friluftsgudstjeneste. Og til tross for 

dårlig værmelding med mye regn, hadde 18 

gudstjenestedeltakere funnet veien til 

Vilgesvárre i tillegg til oss som var på leir.  



 

 

 

Evenskjer 

• Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Velkommen som medlem  

i Grov Sanitetsforening. 

Vi jobber aktivt for alle 

aldersgrupper. 

Kontakt leder 

tlf 41806952 

 

 

 

 

Skånland blikk & ventilasjon 
 

Fjellveien 14 

Telefon: 913 06 430 
 

E-post: ingvart48@live.no 

Høgås Transport A/S 
8535 Tårstad 

 

Alt innen graving og transport 

Ring 971 42 819 

 


