
 



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. 
 
Organist: 
Ekatarina Amundsen, tlf 454 49 310 
 
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 
 
Forsidebilde: Fra Tårnagenthelga (Foto: 
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


Andakt 
Ved Astrid Marskar 

Peter, Jakob og Johannes var de tre disiplene som var 

tettest på Jesus. Og blant de tre var Peter den som førte an. 

Peter hette egentlig Simon, men Jesus kalte han Kefas, som 

betyr Klippen, det vil si Peter. Det var en pekepinn på 

hvilken posisjon Simon skulle få i framtida. En gang var det 

diskusjon blant folket om hvem Jesus var. Og Jesus spurte 

disiplene sine om dette. Hvem sier folk at jeg er? De svarte: 

Noen sier du du er døperen Johannes, andre at du er Elias, 

andre profeten Jeremia eller en av profetene.  

Men hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter: Du er 

Messias, den levende Guds Sønn. 

Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min Far 

i himmelen, sa Jesus, og han føyde til: Jeg sier deg at du er 

Peter, og på denne er klippe vil jeg bygge min menighet, og 

dødsrikets porter skal ikke få makt over den.  

Det sa Jesus enda Han visste at Peter kom til å fornekte Ham. Det skjedde i yppersteprestens 

hage etter Jesus var arrestert og ble forhørt i yppersteprestens gård. Peter nekta for at han var 

i Jesu følge, men han angra dette og gråt bittert. 

Likevel får nettopp Peter en spesiell hilsen fra Jesus etter Han var oppstått: Hils disiplene og 

Peter. 

Og da Jesus møtte dem på stranda med stekt fisk og brød ved Galileasjøen, så får Peter på nytt 

forsikring om at han skal fø og vokte Jesu hjord. Jesus trengte Peter for å forkynne evangeliet. 

Og det var nettopp Peter som 1. pinsedag stod fram og holdt en tale som ga til resultat at 3000 

mennesker kom til tro og ble døpt.   

Også i vår tid trenger Jesus mennesker som er villig til å gi evangeliet til nye generasjoner. Han 

trenger ikke mennesker med en spesiell utrustning. Han bruker helt vanlige mennesker. Det 

handler bare om at vi er villige til å bruke anledningen når den er der. 

Og vi har det samme løftet som disiplene fikk: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.        

  



Konfirmanter Tovik kirke 14. mai 2022 
Torry Hjellnes,  

Aslak Aningaaq 

Edvald Dorph, 

Jonathan 

Karlstad, 

Christoffer 

Hansen 

Guldhaugen, 

Eivind Kvanli, 

Vilde 

Simmersholm 

Losvik, Cecilia 

Jørnsdatter 

Elvevoll og 

Simone Flostrand 

Simonsen. (Foto: 

Hans Zakarias 

Schjeldrup) 

Konfirmanter Astafjord kirke 7. mai 2022 

 

Markus Andre Ryeng, Kornelius Sørensen, Matheus Antonsen, William Johan Fugelsnes-Kildal 

og Troy Alexander Nymo Richardsen. (Foto: Privat)  



Konfirmanter Skånland kirke 28. mai 2022 

Johanne Agathe Fagerheim, Ylva Linnea Larssen Olfot, Lycke Pettersen Fjelldal, Julie Dybvik 

Kristiansen, Ida Nibe Øyen, Rikke Elise Eidissen, Frida Elise Nilsen-Brodtkorb, Thea Minge 

Nilsen, Fredik Andreassen Killie, Aleksander Sætran-Nygård, Tor-Håkon Zachariassen, Sara-

Kaisa Marie Thomassen, Mia Myhre Hjelmsø, Mathias Flasnes Dalseth, Ludvik Hanssen 

Bremmeng, Bjørn-Erik Larssen, Sander Nikolai Granli-Nilsen, Lucas Pettersen Fjelldal og Jonas 

Bruun-Pedersen. (Foto: Elisabeth Dybvik Kristiansen)  

Evenskjer 

• Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



Tårnagenthelg 
Tekst/foto: Martin Normann Svendsen 

Den siste helgen i april var tretten barn samlet til tårnagenthelg i Skånland kirke. Deltagerne 

skulle bli kjent med kirken og dens symboler, blant annet døpefonten, orgelet, altertavlen og 

dåpssakrestiet. En tur opp i tårnet for å se kirkeklokkene, bibelfortellinger og 

gudstjenesteverksted, der agentene forberedte preken og forbønner til gudstjenesten, ble det 

også tid til. 

Menighetsbladet har møtt fire agenter som forteller om sine opplevelser:  

Frida Johansen 

Vi har lært om døpefonten, kirkeklokkene, orgelet og fått prøve 

presten sine klær. Døpefonten brukes når noen blir døpt. Da vi 

var oppe i tårnet, leste vi det som stod på kirkeklokkene. Orgelet 

brukes ved kirkelige handlinger. Det morsomste var å prøve 

presten sine klær. 

Marisol Rosenhaug 

Vi har hatt mange oppgaver og løst gåter, for eksempel: Hva er 

en vask uten kran? Svar: Døpefonten. Vi har laget identitetskort. 

Mitt fingeravtrykk viser at dette er mitt kort. Til gudstjenesten 

har vi laget forbønner og snakket om preken, i tillegg har vi lært 

om Jesus og Moses og at de to første menneskene var Adam og 

Eva. Forskjellen på prestekjolen til en mann og en kvinne er at 

kvinner sin prestekjole har lommer. De ulike årstider har 

forskjellige farger på presten sin stola. Det morsomste var å være 

i tårnet, 40 meter over bakken. 

Alexandra Abelone Nilsson Haldorsen 

Vi har lært om symboler i kirken - korset, betlehemstjerna, fisken 

og dåpslyset. Korset er symbol på kristendommen. De tre vise 

menn så på betlehemsterna for å finne ut hvor Jesus var. Fisken 

var symbol for å vise andre at her var et kristent hjem. Ved 

døpefonten står et dåpslys med symboler som betyr: Alfa og 

omega, og XP som er de to første greske bokstavene i 

Kristus. Noen fiskere var ute på havet og fisket. Da de kom til 

land, hadde de ikke fått fisk. Da sa Jesus: Ro ut og kast garnet på 

andre siden av båten. De gjorde som han sa og da ble garnet full 

av fisk. Det morsomste var å være ute og leke sisten og stiv heks.  

  



Aron Calang Pedersen 

Vi har lært om symboler i kirken og hatt mange oppdrag som vi 

måtte løse. Vi laget fingeravtrykk. Dersom to fingeravtrykk er 

like, da tilhører de samme person. Det morsomste var å gå opp i 

tårnet og lese det som står på kirkeklokkene og å være ute å leke. 

Da vi lekte, ble vi delt i to lag som konkurrerte mot hverandre. Vi 

har og fått god middag og god dessert. 

 

 

 

Til venstre: Riktignok kalles kirkerommet 

for et kirkeskip, men en full-size robåt har 

vel neppe stått i midtgangen på Skånland 

kirke før! Tårnagentene glemmer nok ikke 

så lett historien om Peters fiskefangst! 

 

Under: Fisk var ikke bare noe Peter fikk når 

han var ute i båten, men fisken er også det 

første kristne symbol. Ordet fisk på gresk 

(ΙΧΘΥΣ) dannes nemlig av forbokstavene i 

ordene: Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser. 

  



Kirketjener Kurt Rochmann takker av 
Kurt Rochmann, en trofast sliter, har nådd sin pensjonistalder og vil nå takke for seg som 

kirketjener for menighetene i Tjeldsund. Menighetsbladet ved Hans Zakarias Schjelderup har 

snakket litt med Kurt og stilt han noen spørsmål vedrørende avgangen. 

- Kan du si litt om starten for din tjeneste i 

gamle Skånland? 

Jeg startet i 1995 som klokkervikar 

/kirketjener for daværende klokker. Jeg 

fikk to håndskrevne sider med 

arbeidsoppgaver over ting jeg måtte huske 

på. På min første gudstjeneste viste jeg 

daværende prest de oppgavene jeg hadde 

fått. Presten svarte raskt: Glem alt det der. 

Du har to ting å passe på: 1. Lås opp 

røkerommet til meg, og 2. Opphold 

organisten sånn at æ kan få meg en røyk 

før vi drar hjem.  

- Husker du din første ordentlige 

arbeidsavtale? 

Fast ansettelse fikk jeg i 1996.  Da fikk jeg 

også min første ordentlige arbeidsavtale. 

Jeg hadde selvfølgelig ikke lest nøye nok 

gjennom den – noe som gikk opp for meg 

ved min første begravelse.  Ved graven så 

snur presten seg mot meg og sier: Ja, Kurt 

da stemmer vi i.  Jeg sto som et spørsmåls-

tegn og ante ikke hva jeg skulle gjøre. Etter 

å ha lest arbeidsavtalens fulle innhold, så står det at jeg skal være forsanger ved begravelser på 

kirkegården.  Det sto også at jeg skulle nærmest drive misjonærvirksomhet innenfor det 

området jeg hadde mitt virke.  Disse to tingene ble fort fjernet fra min kontrakt.     

- Har du trivdes i jobben? 

Ja, jeg har hatt en fantastisk arbeidsplass. I starten var jeg mye alene og kjente ofte på 

ensomheten. Blant annet da jeg lå alene under Tovik kirke og skiftet ut dårlige gulvbjelker. Men 

etter hvert har miljøet forandret seg, og jeg har hatt glimrende medarbeidere og 

arbeidskamerater. Og jeg har overlevd tre sokneprester. 

- Hva er det beste med jobben som klokker/Kirketjener? 

Det beste med jobben er å få mulighet å treffe mange forskjellige mennesker. Ikke bare i glede, 

men også i sorg. Jeg har også hatt stor frihet i jobben. En periode på 3-4 år hadde jeg flere jobber 

og hadde ofte mer enn full stilling totalt. Da var det godt å ha en far og øvrige i familien som jeg 



kunne sette inn som klokker og kirketjener.  I denne jobben må man hele tiden ha en plan B og 

ofte C, for at ting skal ordne seg.  

- Hvilken gudstjeneste husker du best? 

Jo, når jeg tenker meg om, så må det være gudstjenesten opp på Appelsinhågen ved Revvannet 

med mye djup snø.  Jeg tråkket hardt et område hvor presten skulle stå, og han fikk uttrykkelig 

beskjed om å stå på dette området. Men det klarte han jo ikke.  Under gudstjenesten gikk han 

noen skritt til side og så plutselig vistes han bare fra brystkassen og opp. Jeg dro han opp av 

snøen og «satte han på plass». 

- Hva skal du drive med nå når du blir pensjonist. 

Jeg skal fortsatt drive mitt eget firma og blant annet puske litt med gravsteinene på 

kirkegårdene. Også håper jeg jo at kirken kan få bruk for meg også til andre ting fremover. 

Kurt er kjent for sitt «skjeve ganglag» noe som vitner om at har ikke har spart på hverken bein 

eller muskulatur. Vi håper Kurt nyter sin nye tilværelse, og at han ikke lar være å svare telefonen 

selv om en gammel kollega ringer. Vi takker Kurt for en flott utført gjerning i kirken og ønsker 

han lykke til videre i sin nye tilværelse.  

  

 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



 

 

Tjeldsund sokn 
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 

 

Søndag 11. september 

Tjeldsund kirke kl 11.00 v/Jens Linde 

50-årskonfirmanter og presentasjon av årets 

konfirmanter 

 

Søndag 25.september 

Kongsvik kirke kl 11.00 v/Jens Linde 

Familiegudstjeneste med bok til 4- og 6-

åringer, og presentasjon av årets konfirmanter 

 

Søndag 9.oktober 

Fjelldal kapell kl 11.00 v/Jens Linde 

 

Søndag 23.oktober 

Ramsund kapell kl 17.00 v/Jens Linde 

 

Søndag 30. oktober 

Kongsvik kirke kl 11.00 v/Jens Linde 

 

Allehelgensdag 6. november 

Tjeldsund kirke kl 11.00 v/Jens Linde 

 

Søndag 20. november 

Fjelldal kapell kl 11.00 v/Jens Linde 

Skånland sokn 
 

Søndag 26. juni 

Skånland kirke kl 11.00 v/Jens Linde 

 

Lørdag 2. juli 

Skånland kirke kl 18.00 v/Jens Linde 

Gudstjeneste med skrifte og nattverd 

 

Søndag 24. juli 

Skånland kirke kl 17.00 v/Thomas Rachlew 

 

Søndag 21. august 

Skånland kirke kl 11.00 v/Geir Arne Solum 

Familiegudstjeneste med bok til 6-åringer 

 

Søndag 18.september 

Skånland kirke kl 11.00 v/Geir Arne Solum 

Presentasjon av årets konfirmanter 

 

Søndag 2.oktober 

Lavangseidet bhk kl 17.00 v/Geir Arne Solum 

 

Søndag 16.oktober 

Skånland kirke kl 11.00 v/Geir Arne Solum 

Familiegudstjeneste med bok til 4-åringer 

 

Allehelgensdag 6. november 

Skånland kirke kl 17.00 v/Geir Arne Solum 

 

Søndag 27. november 

Skånland kirke kl 11.00 v/Geir Arne Solum 

Familiegudstjeneste/Lys Våken 

 

** 

Torsdager kl 19.00 

Ungdomsklubb på frivillighetssentralen 

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Søndag 24. juli 

Astafjord kirke kl 11.00 

Thomas Rachlew 

 

Søndag 28. august 

Astafjord kirke kl 11.00 

Jens Linde 

 

Søndag 18. september 

Astafjord kirke kl 17.00 

Presentasjon av årets konfirmanter 

Thomas Rachlew 

 

Søndag 23. oktober 

Astafjord kirke kl 11.00  

Thomas Rachlew 

 

Søndag 20. november 

Astafjord kirke kl 11.00 

Familiegudstjeneste 

Thomas Rachlew 

 

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

Tovik sokn 

 
Søndag 19. juni 

Tovik kirke kl 11.00 

Geir Arne Solum 

Avskjed med Kurt Rochmann 

Menighetsmøte etter gudstjenesten 

 

Søndag 14. august 

Tovik kirke kl 11.00 

Jens Linde 

 

Søndag 4. september 

Vilgesvarre kl 12.00 

Friluftsgudstjeneste 

Geir Arne Solum m.fl. 

 

Søndag 2. oktober 

Tovik kirke kl 11.00 

Presentasjon av årets konfirmanter 

Geir Arne Solum 

 

Søndag 13. november 

Tovik kirke kl 11.00 

Geir Arne Solum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ighetene våre? 



Kirkelige handlinger 

 
 
 
 
Døpte 
 

Skånland 

05.06 Solan Lindahl Høgås 

05.06 Hedda Johanne Vesterheim (Evenes 

menighet) 
 

Tjeldsund 

18.04 Isabell Aurora Sørensen 

29.05 Konrad Johan P. Kristiansen (Skånland 

menighet) 

11.06 Rennik De Morais-Thomassen 

 

Astafjord 

07.05 Lucas Andre P. Mathisen 

12.06 Andrea Wangberg Sjøvoll 

 

 

 

Vigde 
 

Tjeldsund 

27.05  Nathalie K. Kenvig og  

 Lars Foshaug 

 

Skånland 

11.06 Helena E. Karlsen og 

 Iselin J. Lundemo 
 

  

 

 

 

 

Døde  
 

Tjeldsund 

07.10 Birgit Hanne Bøgglid (1936) Danmark 

29.03 Jensine Pettersen (1934) 

16.04 Ester Karin Evensen (1925) 

07.05 Ragnhild Solveig Johannes Kristensen 

(1935) 

13.05 Lars-Eirik Skaanevik (1974) 
 

Skånland 

15.03 Valborg Johnsen (1934) 

06.04 Mai-Britt H. Mathiassen (1959) 

19.04 Klement Isaksen Hætta (1955) 

24.04 Kristine Johanne Olsen (1937) 

17.05 Hildur Sofie Pauline Strøm (1937) 

18.05 Hanna Jannie Lian (1932) 
 

Astafjord 

30.03 Jarl-Olaf Johnsen (1965) 

19.04 Ulla Britt Ballari (1950) 

29.04 Jan Arne Markussen (1951)

  



Kirkevergen informerer 
Kildesortering på kirkegårdene 
Også denne våren opplever vi at folk slurver veldig mye med kildesortering på kirkegårdene. 

Dette utløser mange timer ekstra arbeide for oss, timer som skulle vært brukt til blant annet 

vinterrydding, planering av vintergraver, etter hvert gressklipping og annet forefallende 

vedlikehold. All avfallshåndtering på kirkegårdene skal være godt merket og ikke til å misforstå. 

Vi har røde bokser for batterier til alle de batteridrevne lyktene, men vi har ikke retur av 

småelektrisk avfall. Dersom ei batteridrevet lykt eller lys skal kasseres, må du ta den med deg 

hjem! 

 

Kjøring ned på Skånland kirkegård 
Fortsatt kjører folk ned på kirkegården på Skånland. Dette er den eneste kirkegården jeg som 

kirkeverge noensinne har opplevd at folk kjører inn på. I tillegg kjører folk over graver når de 

snur bilen nede på kirkegården. Dette er uverdig og helt uakseptabel opptreden. Jeg vil henstille 

alle om å etterlate bilen utenfor kirkegårdsgjerdet og bruke beina når dere skal se til gravene. 

Det er ikke bevegelseshemmede som bruker bilen ned, vi møter mange ganger eldre med 

rullator nedover kirkegården. Vi har til og med opplevd at våre ansatte har blitt bedt om å flytte 

seg for at besøkende skal komme frem med bilen! Vi har forståelse for at det kan være tungt å 

bære jord og planter til graven, men om våre ansatte er å se på kirkegården, be de heller gjerne 

om ei håndsrekning. Det er mulig å gå flere turer, og det finnes trillebår i redskapshuset som kan 

lånes og settes på plass etter bruk. 

 

Planting på stellavtaler 
Rundt om i kommunen har vi godt over 100 stellavtaler på graver. Det betyr at vi planter 

sommerblomster på disse gravene. På alle disse har vi nå etablert selvvanningskasser. Disse vil 

for en kort periode bli tatt inn, for å skifte jord i. Dere som besøkende vil da finne en del hull 

foran gravsteiner etter disse kassene. Planting vil foregå rundt midten av juni. 

 

Merking av graver som skal slettes 
Mange vil denne sesongen finne en liten spraymalt flekk på gravsteiner. Dette er ikke hærverk, 

men det er vi som vil ha kontakt med mulige festere av den aktuelle graven. Dette gjøres fordi 

vi mangler opplysninger om en fester til gravstedet. Dette er vi pålagt å ha, siden fester eier 

gravstedet og er ansvarlig blant annet for sikring av stein. Dersom vi i løpet av sesongen ikke blir 

kontaktet av noen som vil feste gravstedet, blir det satt på en liste over graver som skal slettes. 

Det samme gjelder for graver der mottatt krav om festeavgift ikke blir betalt. En grav som blir 

slettet, vil vi fjerne gravminnet fra, og planere ut der det har stått. Gravminnet blir oppbevart i 

seks måneder før det blir destruert. 



Ny kaffekrok/samlingsrom i Tovik Kirke 
Av Hans Zakarias Schjelderup 

Endelig kan Tovik menighetsråd ønske velkommen til kirkekaffe sittende ved bord inne i kirka.  

Det har vært arbeidet lenge med å få til en «kaffekrok» som er vanlig i mange andre kirker. 

Prosten og riksantikvaren gav tidlig sin tilslutning til tiltaket, under gitte forutsetninger. 

Menighetsrådet har oppfylt alle forutsetninger og kan nå ta i bruk en trivelig krok, både til møter, 

kirkekaffe og annen aktivitet i kirka.  Kirkebenkene som er fjernet, er demontert og hver del er 

merket slik at de ved behov skal kunne monteres sammen igjen. Delene er lagret i Skånland kirke 

og merket med Tovik Kirke. Stolene som benyttes til bordene er de samme stolene som har vært 

en del av inventaret i kirken i flere år, nye bord er kjøpt inn for anledningen.  Egne varmeovner 

er montert opp under taket og skal erstatte de ovnene som er fjernet, de er også koblet elektrisk 

slik at man slipper å varme opp hele kirkerommet ved bruk av «kaffekroken».  

Søndag 19. juni kl. 11.00 er du hjertelig velkommen til gudstjeneste med påfølgende årsmøte 

for Tovik menighet etterpå, selvfølgelig med kaffe og kaker i ny-kroken. Tovik menighetsråd 

håper på god oppslutning slik at vi kan få tilbakemeldinger og en god og konstruktiv dialog med 

flere.  

Et viktig spørsmål som vil bli tatt opp er: Hva vil vi med Tovik kirke? 



Status strøm og lys til Kveldro kirkegård på Sandstrand 
 

Av Hans Zakarias Schjelderup 

Pågående spleisaksjon for lys til kirkegården har gått over all forventning.  Dette vitner bare om 
at folk vill ha lys på kirkegården.  
I skrivende stund har 104 givere støttet spleisen. Til sammen har disse gitt kr. 63.150,- som 
tilsvarer ca. kr. 600,- pr giver.   
Av de 104 er 86 navngitte givere.  Videre er det kommet inn på vipps og direkte til konto kr.  
50.000,-.  Med de 70.000 som ligger i bunn fra Fellesråd og Menighetsråd mangler vi nå bare 
70.000, og fortsatt mangler vi tilbakemelding fra flere aktuelle lag/bedrifter.  Vi er klart positive 
og har klokketro på at dette skal vi komme i mål med. 
 
Fremføring av 250 meter strømlinje over Kjellåsen som skal utføres av Hålogaland Kraft Nett AS, 
er bestilt.  Vi har fått signaler om at denne vil stå ferdig i løpet av sommer/høst.  
Det er gått ut forespørsel til flere el-installatører om leveranse av installasjonen internt på 
kirkegården.  
Så håper vi at vi når målet med innsamling, før prisene stiger for mye på kabler og 
belysningsmateriell inne på kirkegården.  Derfor ber vi om at slekt og venner orienteres om 
innsamlingen slik at vi kan nå ut til flere. 
 

Innbetaling kan gjøres på følgende måter: 

- Sandstrand Skolekrets FB-side, Støtt 
Spleis Lys på kveldro kirkegård.  

- Vipps til 577813 Tovik 
menighetsråd. NB! Innbetalingen 
merkes «Lys Kveldro»  

- Innbetaling til kto.nr. 
4605.42.97017 NB! Innbetalingen 
merkes «Lys Kveldro» 



Kryssord 
Vannrett 

1. Dyr  

4. Varmekilde  

6. Land i Afrika  

10. Land i Europa  

11. Plante  

13. Jentenavn  

14. Anne Iversen  

15. Trist (eng.)  

16. Tor Monsen  

17. Engelsk tittel  

18. Jentenavn  

 

Loddrett 

1. Jentenavn  

2. Høytid  

3. Verper høna  

4. Sanger: Frank ….  8. Jentenamn  

5. Guttenavn   9. Første mann  

7. Profet   12. … Kleveland. 

 

 



  



 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 


