
 



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 - torsdag kl 9-14. 
Fredag kl 9-12. 
 
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. 
 
Organister: 
Ekatarina Amundsen, tlf 454 49 310 
Sebastian Rolland, tlf 950 39 904 
 
Kirketjenere/kirkegårdsarbeidere: 
Kurt Rochmann, tlf  902 00 172 
Jan Petter Nikolaisen, tlf 915 69 019 
Ole Vannli, tlf 905 91 386 
Jan Tore Tollefsen, tlf 408 43 948 
Per Larsson, tlf 468 82 448 

 

Sokneprest Tjeldsund: 
Jens Linde 
Tlf 975 09 035 
jl558@kirken.no 
 

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 
 

  

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


Valgets kvaler - påskeandakt 
Ved Jens Linde, sokneprest i Tjeldsund sokn 

Vi skal igjen feire påske, at Jesus var villig til å lide, dø og stå 

opp for vår skyld! Påsken var for Jesus den hardeste kampen 

et menneske i denne verden noen gang har utkjempet. 

Jesus stod i et reelt valg! Skulle han ta imot djevelens tilbud 

om å vinne rikdom, makt og ære i denne verden? Skulle han 

velge det behagelige og smertefrie i stedet for lidelse og 

død? Skulle han velge menneskers gunst i stedet for spott, 

pisking og kors? 

Fristelsen til å forlate Guds vilje og vei var særdeles konkret 

for Jesus. Men han visste også at han ville miste både sin sjel 

og Guds rike ved å forlate Guds plan, at han ville miste hele 

menneskeslekten! 

Tenk for en kjærlighet: For vår skyld valgte Jesus korset! Hebreerbrevet sier: «For å få den gleden 

han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen». Jesus visste at ved å 

velge korset ville han oppnå en glede og en fremtid som overgår alt hva denne verden har å by 

på! 

Jesus valgte lydighetens og smertens vei. Slik vant han Langfredag fullkommen seier over 

synden, døden og djevelen og kunne rope det ut fra korset: Det er fullbrakt! Påskemorgen reiste 

Gud ham opp fra graven og proklamerte: Seieren er vunnet! Himmelen har blitt åpnet for alle 

som tar imot Jesus og hans fullbrakte verk! Jesus lever og kan aldri dø igjen! 

Påsken kaller på vår tilbedelse, at Gud elsker oss så høyt at han ofret sin egen sønn for at vi skal 

få del i hans herlige framtid i himmelens fullkomne rike.  

God påske!  

Evenskjer 

• Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



Nye medarbeidere 
Ved Martin Normann Svendsen 

Organist i 40 % 

Sebastian Rollan er ansatt som organist i 40% stilling, fra 

1. april. 

Den nye organisten er fra Narvik. Han er utdannet 

jazzpianist med bachelor som faglærer og 

kirkemusikalsk utdannelse fra Tromsø. I fremtiden 

ønsker han å ta masterutdannelse. 

Hvorfor søkte du stillingen som organist i Tjeldsund?  

- Her er det fine kirker med mulighet for å arrangere 

salmekvelder, gode orgel å spille på og godt miljø. 

Den nye organisten ønsker å leie en pendlerbolig, som 

kan brukes ved behov for overnatting. 

Velkommen som organist i Tjeldsund! 

 

To nye kirketjenere/kirkegårdsarbeidere 

Jan Tore Tollefsen har hatt en pause fra kirketjenerjobben, for å prøve seg i en annen jobb.  Nå 

er han tilbake i full stilling. 

Per Larsson, som gjerne vil bli kalt 

Pelle, er ansatt som kirketjener/ 

kirkegårdsarbeider i 50%, med 

hovedansvar for Hol kirke. Per Larsson 

er fra Sør-Sverige.  Etter tretten år i 

Kiruna flyttet han til Bogen, for å 

begynne som kirketjener i Tjeldsund. I 

Sverige jobbet han som 

ungdomsarbeider. Da møtte han 

mange mennesker i ulike situasjoner. 

Denne erfaringen blir god å ta med i sin 

nye jobb. Det er mye å lære, mange 

utfordringer og ulike møtepunkt med 

nye mennesker. Dette gleder han seg 

til. Per Larsson begynte som kirketjener 

1. mars og trives så langt veldig godt.   

Velkommen Jan Tore Tollefsen og Per Larsson! 

(Foto: Privat) 

Per Larsson (t.v.) og Jan Tore Tollefsen (t.h.) (Foto: Helena 
Karlsen) 



Ny sokneprest i Tjeldsund menighet 

Jens Linde, 59 år, er ansatt som prest i Tjeldsund. Han utdannet seg til bilmekaniker og sanger 

før han tok teologi på misjonshøgskolen i Stavanger. 

Jens Linde er oppvokst i 

Danmark, men har bodd i 

Norge i 35 år.  Her har han 

tjenestegjort som prest 

mange ulike steder, før han 

kom til Tjeldsund.  

Som prest har han en drøm 

om å starte møteplasser for 

unge familier, der de tar opp 

ulike livsspørsmål som 

familiene er opptatt av. Det 

er viktig at kirken er til stede 

i folk sin hverdag. 

Da han kom til Tjeldsund, ble 

han tatt godt imot av 

menigheten, og Jens følte 

han at han var kommet til 

rett plass. Her er det godt å 

bo og arbeide.  

Velkommen! 

 

 

 
Kirkeforening for Tjeldsund kirke 
 
Tjeldsund menighetsråd ønsker å opprette ei gruppe (kirkeforening) for Tjeldsund kirke. 

Agenda: 1. Å gjøre det hyggelig rundt kirkekaffen med “biteti”, servering m.m.  

  2. Ideer,- og “veien videre blir til mens man går den” 

Synes DU dette høres interessant ut? Meld dine tanker rundt dette til leder Gudrun Tunstad. 

Tlf. 400 41 353 

 

  

Under gudstjenesten i Tjeldsund kirke 27. februar ble Jens Linde 
høytidelig innsatt i tjenesten som sokneprest av prost Arne Håkonseth. 
Leder i menighetsrådet Gudrun Tunstad medvirket også. (Foto: 
Ragnar-Hans Hanssen) 



Ungdomsklubben på Evenskjer 10 år! 
Av Geir Arne Solum 

I mars 2012 startet menighetenes ungdomsklubb opp i Frivillighetssentralens lokaler, og 3. - 6. 

mars var det duket for jubileumshelg med blant annet besøk av den første hovedlederen, Lisa 

Hanielsen. 

Ungdomsklubben kom i gang som et samarbeid mellom Skånland 

metodistmenighet og Skånland menighet i Den norske Kirke. 

Klubben har alltid hatt som mål å være et lavterkseltilbud som skulle 

gi ungdommene et sted å være, et fellesskap denne ene dagen i uka. 

Her skulle det også være trygge voksne til stede, ikke som «vakter», 

men noen de kunne ha tillitt til, noen de kunne prate med – kanskje 

om ting som satt litt dypere enn det ungdommene vanligvis pratet 

om. Vi ønsket dessuten at klubben skulle være et sted der kirka også 

kunne være relevant for deres liv.  

Gjennom disse årene har mellom fem og tretti ungdommer fra 

ungdomsskolen og videregående vært på klubben hver eneste 

torsdag utenom skolens ferier. 

Ungdomsklubben drives ikke bare av en ansatt leder. Hver torsdagskveld gjennom ti år har to til 

tre frivillige voksne gjort ungdomsklubben mulig. Det betyr en frivillig innsats på om lag 30.000 

timer. Det er ganske fantastisk! 

Noen av disse voksne har vært med når de selv har hatt ungdommer på klubben. Andre har stilt 

opp som frivillig i årevis rett og slett fordi de har et så stort hjerte for disse ungdommene – og 

et ønske om at de kan få et 

glimt av Jesus gjennom det 

arbeidet vi gjør. 

Et stort hjerte for klubben har 

også de som har bidradd 

økonomisk. 8-10 personer har 

vært med på givertjeneste, 

det vil si at de har gitt et fast 

beløp hver måned, med det 

hovedformål å finansiere 

klubben. I overkant av 4000 

kroner kommer inn hver 

måned på denne måten – eller 

omtrent ½ million kroner i 

løpet av disse ti årene! Takk til 

alle våre trofaste givere! 

Lisa Hanielsen, ungdoms-
klubbens første leder. 

Noen av guttene fra 8. klasse som koser seg på ungdomsklubben på 
jubileumsmarkeringa 3. mars. 



Da 10. klassingene på Skånland skole 

var på Klassequizen på radio i høst, 

skulle de innledningsvis svare på 

følgende dilemma: Hva ville du velge 

om du måtte velge å være på 

Evenskjer resten av ditt liv, eller aldri 

mer komme tilbake til Evenskjer. 

Og en av dem svarte kontant: Jeg ville 

vært på Evenskjer. For her har vi 

klubben – og der er det så fint å være 

i lag med vennene mine! 

Det var fantastisk reklame for klubben 

vår på NRK P1 – rett fra hjertet fra en 

av våre egne ungdommer! 

 

På jubileumsmarkeringa for 

klubben 3. mars var det 24 

ungdommer innom på klubben. 

Som vi kan se på bildene her var 

biljard og TV-spill blant noen av 

de populære aktivitetene. 

Dessuten var det nok noen som 

lot seg friste av rykte om pizza og 

brus! 

  



Underholdning med mening 
Av Geir Arne Solum 

Forhåpentligvis var det dette konfirmantene våre satt igjen med etter to timer show/under-

visning ved Ruben Gaski. Ruben Gaski er profesjonell illusjonist, men ønsker å bruke evnene sine 

først og fremst for å formidle et budskap. Så det konfirmantene fikk være med på i Harstad kirke 

lørdag 26. februar, var både et show med trylling på høyt nivå og sjonglering med skarpe 

gjenstander («Ikke gjør dette hjemme!»), men også undervisning om livets mange og vanskelige 

spørsmål. 

Vi har stilt noen av konfirmantene våre et par spørsmål etter forestillinga: 

1. Hva synes du om forestillinga med Ruben Gaski? 

2. Hva var det beste trikset han gjorde? 

3. Har du lært noe i dag? 

Ida Nibe Øyen, Skånland: 

1. Det var veldig bra. Han hadde mye fint å si. 

2. Når han sjonglerte med sabler. Eller kanskje når han spiste av 

eplene mens han sjonglerte med dem. 

3. Jeg har lært mye – om hvordan man skal få et litt bedre syn på livet, 

hvordan man skal løse ting. 

 

Aleksander Sætran-Nygård, Skånland: 

1. Det var stilig.  

2. Det var kult når han flippa med de sablene. 

3. Det er viktig å være stille og ikke klappe når noen flipper med 

sabler! 

 

Markus André Ryeng, Astafjord: 

1. Det var kjempeartig og spennende. 

2. Da han sjonglerte med sablene. 

3. Ikke lært noe nytt, nei. 

 

Eivind Kvanli, Tovik: 

1. Bra og artig. Overraskende bra. 

2. Det med Rubiks-kuben – at han løste den kjempefort. 

3. Mye forskjellig. Det var veldig artig. 



Endelig påskeåpne kirker! 
Av Astrid Marskar 

Vi har spurt en av Menighetsbladets bladets lesere, Tore Bølgen, om 

hvordan det blir i å feire påske i år etter to års restriksjoner med 

korona.  

Det har jo vært to vanskelige år. Det har ikke vært noen stemning, og 

jeg har ikke fått den roen jeg vanligvis får når jeg er i kirka. Spesielt 

det første året, der vi måtte følge gudstjenesten på Youtube var det 

tøft.  Nå er det igjen vanskelige tider med krigen som raser i Europa. 

Mange føler på redsel i denne tiden. Det vil kanskje føre til at flere 

kommer til kirka for å høre budskapet. I tøffe tider ser vi at mennesker søker kirka for trøst.  Jeg 

håper det. Nå kan vi også ha kirkekaffe, det er fint med samtale og fellesskap etter 

gudstjenesten, så det gleder jeg meg til.  

Håper at flere kommer og vil delta i påskens gudstjenester. Og jeg håper på en trygg og god 

påske for oss alle, avslutter Tore.    

 



 

 

Tjeldsund sokn 
Skjærtorsdag 14. april  
Tjeldsund kirke kl. 17.00 v/Jens Linde 
 

Langfredag 15. april  
Kongsvik kirke kl 20.00 v/Jens Linde 
 
2. Påskedag 18. april 
Tjeldsund kirke kl 12.00  
Høytidsgudstjeneste v/Jens Linde 
 
Søndag 8. mai 

Ramsund kapell kl 11.00 v/ Jens Linde 

 
Tirsdag 17. mai 

Tjeldsund omsorgssenter kl 14.00? 

v/ Jens Linde  

 
Søndag 29. mai 

Tjeldsund kirke kl 11.00 

Samtalegudstjeneste v/ Jens Linde  

 
2. Pinsedag 6. juni 

Kongsvik kirke kl 12.00 - Prostigudstjeneste  

Jens Linde og Arne Håkonseth 

 

Lørdag 11. juni 

Tjeldsund kirke kl 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Jens Linde 

 

Søndag 10. juli 

Fjelldal kapell kl 17.00 v/Thomas Rachlew 

 

Søndag 31. juli 

Ramsund kapell kl 11.00 v/Geir Arne Solum 

 

Søndag 7. august 

Myklebostad kl 17.00 v/Thomas Rachlew 

Friluftsgudstjeneste 

Skånland sokn 
 

Palmesøndag 10. april 

Lavangseidet bedehuskapell kl 17.00 

v/ Fredrik Sletbakk og Arne Håkonseth 

 

Påskedag 17. april 

Skånland kirke kl 11.00  

Høytidsgudstjeneste v/Geir Arne Solum 

 

Søndag 24. april 

Skånland kirke kl 11.00  

Tårnagentgudstjeneste v/ Thomas Rachlew 

 

Tirsdag 17. mai 

Skånland kirke kl 12.00 v/ Jens Linde  

 

Kristi himmelfartsdag 26. mai 

Lavangseidet bedehuskapell kl 11.00 

Geir Arne Solum  

 

Lørdag 28. mai 

Skånland kirke kl 10.30 og 12.30 

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Geir Arne Solum 

 

Pinsedag 5. juni 

Skånland kirke kl 11.00  

Høytidsgudstjeneste v/ Geir Arne Solum 

 

Søndag 26. juni 

Skånland kirke kl 11.00 v/Jens Linde 

 

Lørdag 2. juli 

Skånland kirke kl 18.00 v/Jens Linde 

 

Søndag 24. juli 

Skånland kirke kl 17.00 v/Thomas Rachlew  

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Skjærtorsdag 14. april  
Astafjord kl. 11.00 
Thomas Rachlew 
 

Mandag 18. april 

Riebeborri/Revelvhøgda kl 12.00 

Friluftsgudstjeneste 

Geir Arne Solum 

 
Onsdag 27. april 

Astafjord kirke kl 18.00 

Samtalegudstjeneste 

Thomas Rachlew 

 

Lørdag 7. mai 

Astafjord kirke kl 11:00 

Konfirmasjonsgudstjeneste 

Thomas Rachlew 

 
Søndag 12. juni 

Astafjord kirke kl 11.00 

Jens Linde 

 

Søndag 24. juli 

Astafjord kirke kl 11.00 

Thomas Rachlew 

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

Tovik sokn 

 
Langfredag 15. april 

Tovik kirke kl. 11.00 

Geir Arne Solum 

 

Søndag 24. april 

Tovik kirke kl 18.00 

Jens Linde 

 

Lørdag 14. mai 

Tovik kirke kl 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste 

Geir Arne Solum 

 

Søndag 19. juni 

Tovik kirke kl 11.00 

Geir Arne Solum 

Menighetsmøte etter gudstjenesten 

 

Søndag 17. juli 

Tovik kirke kl 17.00 

Mark Drogseth 

 

Søndag 14. august 

Tovik kirke kl 11.00 

Jens Linde 

 

Sprell Levende i Tovik: 

Torsdag 21. april kl 17.30 

Torsdag 12. mai kl 17.30 

Torsdag 16. juni kl 17.30 

Torsdag 30. juni kl 17.30 

 

 

 

 

 

ighetene våre? 



Kirkelige handlinger 

 
 
Døpte 
 

Skånland 
16.01 Tage Martinus Jusnes Leirvik 
06.02 Nikoline Ristin Eriksen  
 

Tjeldsund 
23.01 Othilie Stoltz 
23.01 Johanne Disen 
20.02 Ilje Alice Ågesen-Kvilstad 
03.04 Mille Sofie  Hansen 
 

 
 
Vigde 
 

Skånland 
22.12 Vience Mutiara Rumata og  

Jan-Ivar Hubert Rimpi 
 

Tjeldsund 
31.21 Victoria Movik og  

Kim-Snorre Bergheim 
 

 
Døde  
 

Tjeldsund 
29.11 Odd-Reidar Steen (1944) 
05.12 Berny Marie Hanssen (1932) 
20.12 Harry Erling Ingolf Bakkland (1943) 
 

Skånland 
20.12 Marit Storli (1931) 
01.01 Eskil inge Holtås (1965) 
06.01 Martin Jusnes (1929) 
16.01 Edgar Karl Wassvik (1947) 
20.01 Rolf  Hansen (1924) 
11.03 Torstein Eirik Berntzen (1934) 
 

Astafjord 
01.12 Hjørdis Ellen Petrikke Larsen (1936) 
 

Tovik 
02.12 Ella Marie Tovik (1934) 
13.12 Laila Flataker (1942)

 
 

Konfirmanter 
 

Astafjord kirke 7. mai kl 11.00 
Matheus Antonsen 
William Johan Fugelsnes-Kildal 
Troy Alexander Nymo Richardsen 
Markus Andre Ryeng 
 

Tovik kirke 14. mai kl 11.00 
Aslak Aningaaq Edvald Dorph 
Cecilia Jørnsdatter Elvevoll 
Christoffer Hansen Guldhaugen 
Torry Hjellnes 
Jonathan Karlstad 
Eivind Kvanli 
Vilde Simmersholm Losvik 
Simone Flostrand Simonsen 
 

Skånland kirke 28. mai kl 10.30 
Jonas Bruun-Pedersen 
Mathias Flasnes Dalseth 
Lucas Pettersen Fjelldal 
Lycke Pettersen Fjelldal 
Sander Nikolai Granli-Nilsen 
Julie Dybvik Kristiansen 
Bjørn-Erik Larssen 
Ylva Linnea Larssen Olfot 
Sara-Kaisa Marie Thomassen 
Ida Nibe Øyen 
 

Skånland kirke 28. mai kl 12.30  
Ludvik Hanssen Bremmeng 
Rikke Elise Eidissen 
Johanne Agathe Fagerheim 
Fredrik Andreassen Killie 
Mia Myhre Hjelmsø 
Thea Minge Nilsen 
Frida Elise Nilsen-Brodtkorb 
Aleksander Sætran-Nygård 
Tor-Håkon Zachariassen 
 

Tjeldsund kirke 11.06.2022 11:00 
Mats Emil Farstad 
Adrian Hammervold 
Brede Hatlebakk 
Marcus Olsen 
Stian Røberg 



Velkommen til Dåp i Astafjord kirke! 
Menighetsrådet i Astafjord menighet har registrert 

at folk i Grov de siste årene har hatt dåp i andre 

kirker i kommunen, f.eks. i Skånland kirke. Aina 

Johannessen som er menighetsrådsleder, tror det 

kan handle om at det er kun er én gudstjeneste i 

måneden her i Astafjord kirke, og at noen av dem er 

kl 18, og at det blir for sent for å ha dåp. 

Nå ønsker sokneprest Thomas Rachlew at de som 

ønsker dåp i kirken sin her i Grov får mulighet til det. 

Han synes det er leit at folk må ut av bygda for å få 

dåp. Han ber nå de som ønsker dåp i Astafjord kirke 

ta direkte kontakt med han. Ofte planlegger man jo 

dåp noen måneder i forveien, og han vil da legge til 

rette for at det blir en gudstjeneste kl 11 den 

søndagen som man ønsker. 

 

Det betyr mye for folk å ha mulighet til å bruke kirken sin 

på en slik festdag og det betyr også mye for menigheten, 

sier han. 

Menighetsrådet blir også med på denne "aksjonen" for å få 

dåpsfolket tilbake til Astafjord kirke, de stiller da 

menighetssalen gratis til lån hvis man eventuelt ønsker 

selskap der etterpå. Veldig 

praktisk sal med moderne 

storkjøkken ved siden av. 

Velkommen!

  

 

  

 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



Strøm og lys til Kveldro kirkegård, Sandstrand 

Av Hans Zakarias Schjelderup 

Det har i flere år vært snakk om og et stort ønske om strøm og belysning på Kveldro kirkegård.  

Det spesielle med denne kirkegården er at det er langt til strømførende linjer og ingen lys i 

nærheten som lyser opp området.  

Det første initiativet ble tatt av Lions Club i Skånland for 10-15 år siden. Men planene stoppet 

opp.  Tovik menighetsråd tok saken opp på nytt i 2020 - 2021 og har fulgt opp i 2022.  

Flere av kirkegårdene i Tjeldsund har nå fått strøm og belysning, og Tovik menighetsråd mener 

det nå er Kveldro sin tur.  Menighetsrådet har ingen ansvar for kirkegårdene, dette er tillagt 

Tjeldsund Kirkelige Fellesråd.  Menighetsrådet har nå tatt initiativ og har sagt seg villig til å bidra 

og ta hånd om ordninger for innsamling/spleis fra aktuelle bidragsytere. 

For å fullfinansiere et slikt prosjekt må det skaffes tilveie kapital fra andre enn det offentlige. 

Derfor vil det være nødvendig å starte kronerulling/spleis, og be om tilskudd fra andre lag og 

foreninger/personer som har tilknytning til området.   

Et grovt overslag basert på kostnader fra lignende tiltak på Evenskjer, samt tilbud fra Hålogaland 

Kraft for fremføring av strøm, er beregnet til totalt ca. 255.000,-.   

Det kan være aktuelt å dele prosjektet i to faser. 

1. Fremføring av strøm med tilhørende målerskap og et utelys på redskapshuset.  

Fremføringen av strøm utføres av Hålogaland Kraft Nett for en kostnad kr. 101.000,-. Skap 

for måler og et lys utføres av installatør ca. kr. 50.000,- 

2. Montering av stolper og lysarmaturer, samt graving av kabler inne på kirkegården         ca. 

104.000,-   (Dette er et grovt overslag og det vil være nødvendig å innhente mer detaljerte 

kostnader) 

I tillegg til offentlige midler må tiltaket også baseres på velvillighet fra grunneiere, lag og 

foreninger og andre. Dette har også vær vanlig for de andre kirkegårdene som har fått lys.  

Tovik Menighetsråd håper på 

positivt vedtak i Tjeldsund Kirkelige 

fellesråd, et vedtak som gir signaler 

om at dette er mulig å realisere.   

Avhengig av vedtaket i Fellesrådet 

vil det kanskje bli aktuelt med et 

folkemøte på Sandstrand, dette vil 

vi komme tilbake til.  

  



Kirkegårdsvigsling 
Av Geir Arne Solum 

Å være gravlagt i viglset jord var i 

hvert fall før i tiden svært viktig – og 

fortsatt er det altså slik en gravplass 

som skal brukes til kirkelig gravferd, 

skal være vigslet.  

Det kan gå mange år mellom hver 

gang det er aktuelt, men søndag 6. 

mars var prost Arne Håkonseth og 

foretok vigsling av et felt på Skånland 

kirkegård. Sokneprest Geir Arne 

Solum medvirket også, og en liten 

forsamling hadde møtt opp for å få 

med seg begivenheten. 

 

Dugnader kirkegårder Tjeldsund sokn  
 
Fjelldal kirkegård   onsdag   4. mai kl 17.00 
Ramsund kirkegård   torsdag  5. mai kl 17.00 
Hol kirkegård   tirsdag  10. mai kl 17.00 
Myklebostad kirkegård   onsdag  11. mai kl 16.00 
Kongsvik kirkegård  torsdag  12. mai kl 17.00 
 
Ta gjerne med redskaper. Trillebår, hagesaks, river, jern og plast. 
Dugnadene annonseres ikke via lokalavisen. Vi satser at dugnadene kan  
gjennomføres til fastsatte tidspunkter. Eventuelle endringene annonseres på Facebooksiden til 
menighetene i Tjeldsund.  
Dugnadene for kirkegårdene kunngjøres på Bunnpris Ramsund og Coop Extra, Evenskjer. Samt 
Faceboksiden for menighetene i Tjeldsund. Dugnaden for Kongsvik kunngjøres på yx Kongsvik. 
 
Gravplasssarbeider i Tjeldsund Ole Vannli 



Salmekvelder i Skånland og Tjeldsund 
Av Geir Arne Solum 

Onsdagene 16. mars og 23. mars inviterte organist Ekatarina Amundsen sammen med Tjeldsund 

Vocalis og Vardobiegga til salmekveld i henholdsvis Skånland og Tjeldsund kirker. Dette 

initiativet ble tatt godt imot blant de som møtte opp. 

Mange er glad i å synge salmer, men gir også uttrykk for at mange salmer er nye og ukjente. En 

salmekveld har derfor gjerne to mål: Synge sammen noen av de gamle kjente salmene som alle 

kan. Og dessuten få hjelp til å lære noen av de nye salmene. Til det siste fikk vi god hjelp fra 

korene som gode forsangere. På denne 

måten ble vi introdusert for en variert 

salmetradisjon – fra keltisk tradisjon, fra 

Taizé og fra Nigeria for å nevne noe. Flere av 

salmene i den nye salmeboka er dessuten på 

samisk – og noen av dem ble også sunget på 

salmekveldene. 

Etter salmekveldene stilte menighetsrådene 

med kirkekaffe, og det ble en hyggelig stund 

i kirken. Så får vi håpe at dette med 

salmekvelder er noe som kan utvikles videre 

og etter hvert bli et jevnlig innslag i alle våre 

fire menigheter. 

 

Nye høyttaleranlegg 
Av Geir Arne Solum 

God lyd i kirkene våre er viktig. Og i noen av kirkene i Tjeldsund har dårlig lyd vært et 

tilbakevendende tema de siste årene. Nå er dette blitt tatt tak i og gjort noe med. 

I løpet av høsten og vinteren er det blitt montert helt nye høyttaleranlegg i Tjeldsund kirke og 

Skånland kirke, og det er håp om at menighetene vil oppleve lyden som vesentlig forbedret. Det 

nye anlegget er dimensjonert for både tale og sang/musikk, og lydgjengivelsen skal være like 

god uansett hvor i kirka du sitter. Begge anleggene er levert av Pedersen Lydteknikk som selv 

også er godt fornøyd med resultatet. 

Det er de lokale menighetsrådene som både har tatt initiativ og bekostet de nye 

høyttaleranleggene, og egne kirketjenere har bidratt med montering med god hjelp også av Karl 

Albert Kjærstad.  

Takk til alle som har bidradd til dette!  

Vardobiegga som var blant de som medvirket under 
salmekveldene i Skånland og Tjeldsund. 



 



 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 


