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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 
Facebook-side: 
Menighetene i 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 Tore Tollefsen, tlf 408 43 948 
Ole Vannli, tlf 905 91 386 
Jan Petter Nikolaisen, tlf 915 69 019 

Sokneprest Tjeldsund: 
Ida-Maria Heggelund 
Tlf 454 03 377 
ih294@kirken.no 
 

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

Vikarprest Astafjord og Gratangen: 
John-Daniel Solhaug 
Tlf. 922 44 988 
 

 
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, Hans Zakarias Schjelderup, 
Ragnar Hans Hansen, 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 62620 

e-post: ekko@online.no 

Gaver kan gis med  

VIPPS til: 510 829 

mailto:ekko@online.no


Andakt 
Av Helen Byholt Lovelace 

Pastor i Skånland metodistmenighet  

og trosopplærer i Den norske Kirke 

«For det er i Ham vil lever, beveger oss og er til»  

Apg. 17, 28a 
 

I våres fikk vi ny veranda, vi gledet oss til å drikke 

kaffe, spise middag og slappe av der ute. Vi kjøpte 

mange blomster, de fikk mye stell og omsorg og de 

trivdes, de vokste og ble flotte – de var med på å gjøre 

uterommet vårt trivelig.  

Så var det tid for ferie, vi skulle reise bort for noen uker, og spørsmålet var: hva gjør vi 

med blomstene våre når vi ikke er her? Jo, vi tenkte at hvis vi lar dem stå på verandaen 

mens vi er borte, blir det sikkert nok sol og regn til at de holder seg fine, dette går bra. 

Vi lot blomstene stå på verandaen i håp om at været tok seg av blomstene. 

Synet som ventet oss da vi kom hjem, var ikke veldig hyggelig – blomstene var visnet, 

bladene lå strødd utover verandaen. Nei, neste år må vi nok finne en annen løsning. 

Det er ikke bare blomster som trenger omsorg, omtanke, kjærlighet for å vokse, for å 

trives – vi trenger det også. Vi trenger å være i et fellesskap hvor vi opplever å være 

elsket for den vi er, hvor vi opplever andres omsorg og omtanke, så vel som å være den 

som gir omsorg og omtanke til andre.  

Det er ikke det hele; for å leve et fullverdig liv, trenger vi også å leve i fellesskap med 

Gud, leve i Hans kjærlighet, omsorg, nærhet – be, lese i Bibelen, delta på gudstjeneste, 

for det er i Guds nærhet vi finner styrke til å leve, her finner vi håpet når livet butter 

imot. Det er her vi finner styrke til å møte andre med den samme kjærligheten vi har 

blitt møtt med. 

I møtet med Jesus skjer det en forandring med oss, vi blir hele mennesker. Det er da vi 

blomstrer! 

  



Min salme 
Av Arne Kristian Torbergsen, tidligere organist i Skånland 

Denne salmen er en irsk folketone, basert på en keltisk bønn/velsignelse. 

Vår familie sang denne sangen som korsats da Sigmund, vårt første barnebarn, ble døpt 

i Sandtorg kirke. Melodi og tekst «traff» meg den gang på en måte som rørte noe i meg. 

De daglige, enkle gledene som gir livet 

innhold og mening! 

 

 

 

Kirkas hjemmeside og på Facebook 
På kirkas hjemmeside www.kirken.no/tjeldsund vil du blant andre aktuelle saker til 

enhver tid finne oppdatert liste over gudstjenestene framover. Dette kan for eksempel 

være nyttig om du ønsker å melde inn dåp. Innmelding av dåp kan gjerne også gjøres via 

hjemmesida. 

I tillegg har vi en «liker-side» på Facebook: Menighetene i Tjeldsund. Hvis du «liker» 

denne sida, vil den dukke opp i feed’en din på Facebook. Men hvis ønsker å være mer 

oppdatert på hva som foregår i kirkene våre, bør du i tillegg trykke «følg». (Facebook på 

PC har egen knapp som heter «følg». Om du bruker facebook på telefon, må du først 

trykke på knappen med de tre prikkene til høyre i menyen.)  

 

Må din vei komme deg i møte,  

vinden alltid være bak din rygg.  

Solens lys leke på ditt kinn,  

regnet falle vennlig mot din jord. 

Og må Guds gode hånd verne om deg,  

til vi møtes igjen. 
 

http://www.kirken.no/tjeldsund


Smittevernstiltak i kirkene  
Kirkene våre er nå åpne for gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men under visse 

restriksjoner. Antall mennesker som får være til stede, vil variere fra sted til sted etter 

kirkerommets størrelse. Ellers så er dette noen av de viktigste reglene vi alle må forhold 

oss til: 

• Er du syk, så skal du holde deg hjemme! 

• Alle må registreres med telefonnummer i tilfelle behov for smittesporing. Disse 

listene makuleres etter ti dager. 

• Benytt utsatt håndsprit og utvis god hostehygiene (hoste i albuen eller 

papirlommetørkle) 

• Hold avstand, en hel meter, både når du kommer, i kirkebenken og ved eventuell 

deltakelse i nattverd eller offergang. 

• Respektér merking i benkene om hvor du kan sitte og ikke kan sitte. 

Smittevernstiltakene kan endres på kort varsel, følg med på hjemmeside/Facebook-side, 

oppslag og muntlig orientering ved kirkelige handlinger. 

Høstens konfirmasjoner er dessverre kun åpne for konfirmanter med et visst antall 

forhåndspåmeldte gjester. 

Når det gjelder julen, så vurderes det fortløpende ulike løsninger, men ingen ting er 

bestemt. God informasjon om dette vil komme i julenummeret av menighetsbladet. 

Evenskjer 

Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



Kantors hjørne 

Om enn litt kjølig og nølende i starten så får vi vel si at årets sommer ble en flott sommer. Mye 
sol og varme. Nå er høsten her, og vi kan høste det som vokst frem gjennom sommeren i form 
av frukt, bær og sopp for å nevne noe. Det er spennende å se hvordan ting vokser frem. 

Denne gang har jeg tenkt å skrive om noe annet som annet som har vokst frem. 

Jeg kom til området i februar 2017 som kantor i Evenes og Tjeldsund. Her ble det bestemt at jeg 
skulle starte banekorarbeid i Tjeldsund menighet. Her ble det som nå er Ramsund barne- og 
ungdomskor startet. Faktisk startet det hele med et lite prosjekt i oktober 2016 på Fjelldal og i 
Kongsvik som førte til at barnekor i både på fastlandssiden og i Kongsvik kunne være med å synge 
julen inn både i Tjeldsund og Kongsvik kirke.  

I mars 2018 ble det også startet opp med et voksenkor med navn «Prosjektkoret i Evenes og 
Tjeldsund» Dette koret medvirket ved noen anledninger rundt om i kirkene og deltok på «Vi 
synger julen inn». Etterhvert kom forandringene med kommunereformen. Så ble stillingen som 
kantor i Skånland ledig. Jeg søkte og var så heldig å få den. Tiltrådte i den den 1. oktober 2018.  

Fra 1. januar 2019 «samdriftet» Tjeldsund og Skånland slik at vi fikk prøve ut hvordan den nye 
organisasjonen skulle fungere. Fra januar 2020 er vi fullt ut sammenslått og har blitt Tjeldsund 
kirkelige fellesråd. Hele tiden siden mars 2018 har prosjektkoret for voksne vært en aktiv del av 
Tjeldsund menighets kirkemusikalske aktivitet. Fra høsten 2019 inngikk Skånland sangkor et 
samarbeid sammen med prosjektkoret som da etter de organisatoriske forandringene het 
«Prosjektkoret i Tjeldsund». Dette prosjektet varte i perioden august 2019-mars 2020. Dette 
prosjektet het «Kor i Hop». I dette korte prosjektet medvirket vi i sammenslåingsgudstjenesten i 
Tjeldsund kirke 1. desember 2019 med to biskoper til stede. Vi medvirket også ved «Vi synger 
julen inn» i både Ramsund kapell og Skånland kirke. Disse to tiltakene var arrangert av de to 
menighetene hver for seg. Kor i Hop skulle også medvirke på en korkafe i Ramsund kapell og på 
Evenskjer i mars, men dette ble det ingenting av pga korona. 

Koret opplevde prosjektsamarbeidet slik at man ville fortsette i fastere former sammen. I juni i 
år vedtok man derfor på et ekstraordinært årsmøte å kalle koret «Tjeldsund Vocalis». Koret øver 
i Skånland kirke på onsdager. Koret har et eget styre og medvirker ved noen anledninger i 
kirkenes arrangementer. Nå i høst medvirker koret ved fire konfirmasjonsgudstjenester: To i 
Skånland kirke, en i Tjeldsund kirke og en i Kongsvik kirke. Videre er planen å delta ved 
juleinnsynginger i Tjeldsund og 
Skånland. Ellers kommer koret å 
være synlig som før ved 
korkafeer/ sangkvelder og på 
sykehjem slik som før. Man 
ønsker også å dra på kortur til 
utlandet en gang når reiser igjen 
blir mulig. 

Koret har nå mellom 20 og 25 
medlemmer. Vi har plass til flere. 
Velkommen med du også!  «Kor i Hop» som nå er blitt til «Tjeldsund Vocalis» 



Vor svage tro 
 
Av Hans Zakarias Schjelderup 

Ul Yggdrasil er et ungdomslag stiftet 11. nov. 1902 i Tovik, og omhandler bygdene Tovik, 

Renså, Elvenes, Djuvik, Krokmyrdal og Sandemark.  Vi har tatt vare på gamle protokoller 

og også Yggrasil`s håndskrevne blad.  Det var vanlig å skrive blad som omhandlet bygda 

og annet. Dette ble lest opp på ungdomslagsmøtene. Disse møtene startet alltid med en 

salme eller bønn.  

Jeg har her forsøkt å gjengi noe av 

innholdet, en andakt, i bladet fra 1905.   

Redaktør og skribent er usikker, men vi 

tror det er gamle Magnus Myklevoll. 

 

UL. Yggdrasil`s håndskrevne blad.  

No. 3   2. årgang  

Søndag 12 februar 1905 

 

Vor svage tro 

Stadig fremholder Jesus det i vår bibel, at 

det er troen det kommer an paa: «Din tro 

har frelst dig,  tro kun saa skal du få blive 

salig», siger han. Således er det, alt i vårt 

kristenliv afhenger af vår tro. Mangler vi 

troen er vårt aandelige liv død. Hvor i 

bestaar nu dette, hvori vort aandelige liv 

afhenges. Hvor mange mennesker har ikke 

indbildt seg at de har troen, mens de i 

virkeligheden aldrig har eiet tro. Man 

tager det saa ofte alt for let dette med at 

tro. Det er ingen vanskelighet, mener man, 

og dog overstiger det ganske et 

menneskers krefter. Det er Guds egen 

gjerning i mennesket. Skal troen nytte os 

noget, maa den være levende. Den maa få 

tag i os, så den dominerer hele vaart liv, 

vore tanker, ord og gjerninger. Den maa 

ikke innskrenke sig til at være en død 

kundskab om at der er en gud til. Også 

djevelen tror og skjelver for Gud, uden dog 

at denne tro nytter han noget. I troen skal 

vi møde Gud ydmyg og troverdig tilegne os 

kristi rettferdighed. Da vil man få føle den 

største glede et menneske kan føle, nemlig 

gleden at være forligt med Gud, gleden 

over at Gud er forsonet, at han ikke 

lengere er vred, men mild og kjærlig, og 

hvilken innflydelse vil ikke dette faa for 

vort iv. Hele vaar lyst vil være at tjene 

denne gode Gud, hvis overveldende 

kjærlighet vi har følt ned med fred, vor 

erverdige sjel. Vårt liv bliver en Guds 

tjeneste. Men da eier vi ogsaa den levende 

tro.  



  

 

Tjeldsund sokn 
Søndag 4. oktober 
Ramsund kapell kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Ida Maria Heggelund 
 
Lørdag 17. oktober 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund 
 
Søndag 18. oktober 
Kongsvik kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund 
 
Søndag 1. november 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Ida Maria Heggelund 
 

Lørdag 22. november 
Fjelldal kapell kl 11.00 
Vikar 
 

Søndag 6. desember 
Kongsvik kirke kl 14.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 
Tirsdag 8. desember 
Tjeldsund kirke kl 18.00 
Vi synger julen inn 
 
Søndag 13. desember 
Ramsund kapell kl 17.00 
Lysmesse 
Ida Maria Heggelund 
 
 
 

Skånland sokn 

 
Lørdag 3. oktober 
Skånland kirke kl 10.30 og 12.30 
Konfirmasjonsgudstjenester 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 18. oktober 
Skånland kirke kl 17.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 1. november 
Skånland kirke kl 18.00 
Ida Maria Heggelund 
 

Søndag 15. november 
Lavangseidet bedehuskapell kl 11.00 
John-Daniel Solhaug 
 
Søndag 29. november 
Skånland kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 
Onsdag 10. desember 
Skånland kirke kl 18.00 
Vi synger julen inn 
 
Søndag 13. desember 
Skånland kirke kl 11.00 
Geir Arne Solum 
 
 

Torsdager kl 19.00 
Ungdomsklubb (Frivillighetssentralen) 
 

Første fredag i måneden 
Kirkeforening (Skånland kirke)  

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Søndag 25. oktober 
Astafjord kirke kl 11:00 
John-Daniel Solhaug 
 

Søndag 8. november 
Astafjord kirke kl 14.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 

Mandag 14. desember 
Astafjord kirke kl 18.00 
Vi synger julen inn 
 

Søndag 20. desember 
Astafjord kirke kl 11.00 
John-Daniel Solhaug 
 

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

Tovik sokn 

 
Søndag 4. oktober 
Tovik kirke kl 11.00 
Presentasjonsgudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 8. november 
Tovik kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 6. desember 
Tovik kirke kl 11.00 
Ida Maria Heggelund 
 
Torsdag 10. desember 
Tovik kirke kl 18.00 
Vi synger julen inn 

 

ighetene våre? 

Korenes øvingstider 
Mandag: 

Astafjord kirkes barnekor for gutter og jenter fra 1. klasse og oppover øver i Astafjord 

kirke kl. 17.30-18.30. 5. klasse og oppover øver i tillegg kl. 18.30-18.50 

 

Tirsdag: 

Ramsund barnekor for gutter og jenter fra 1. klasse og oppover øver i Ramsund kapell 

kl. 14.30-15.30. 5. klasse og oppover øver i tillegg til kl. 15.50 

 

Onsdag: 

Skånland barnekor for gutter og jenter fra 1. klasse og oppover øver i Skånland kirke kl. 

16.30-17.30. 5. klasse og oppover øver i tillegg til kl. 17.50. 

Tjeldsund Vocalis for voksne menn og kvinner øver i Skånland kirke kl. 18.00-20.30 

 

Dirigent for korene er Fredrik Lantz tlf. 926 62 354 

 

I løpet av semesteret kan en sjelden gang justeringer av tider forekomme. Ta kontakt om 

du har spørsmål! 



Kirkelige handlinger 
 
 

Døpte 
 

 

Tjeldsund 

05.07 Theo Marstrøm Skare 

19.07 Jenny Kristin B. Lorentzen 

 

Skånland 

21.06 Andrea Kristin Warberg 

26.07 Michael Magnar Haugland 

26.07 Storm Lovin N. Olsen 

26.07 Kaia Helena Thomassen-Ho 

(Torshov og Lilleborg menighet) 

23.08 Hermann Otelius V. Bruun 

 (Evenes menighet) 

 

Astafjord 

19.07 Sigbjørn Høgden Berg  

 

Tovik 

14.06 Ella Mikkelsen 

 (Sandtorg menighet) 

 

 

Vigde 

Døde  
 

 

Tjeldsund 

22.03 Elrid R. Steinsvik (1934) 

22.03 Leiv B. Selnes (1928) 

26.05 Harald O. Danielsen (1945) 

06.06 Magnhild D. Christensen (1929) 

03.07 Monika T. L. Kristoffersen (1984) 

03.07 Pauline M. Småback (1923) 

30.07 Ingar A. Steinsvik (1934) 

06.08 Åse I. Jacobsen (1933) 

10.09 Bengt Vidar Jacobsen (1953) 
 

Skånland 

01.07 Alfhild N. Karlsen (1942) 

29.08 Eva Johannes Wisthus (1935) 

 

Astafjord 

19.06 Helga A. Myklevoll (1926) 

10.08 Torild H. Olsen (1953) 

25.08 Ole Aksel Johansen (1923) 

 

Tovik 

26.07 Hansine A. M. Olsvik (1930) 

 

Tovik Kirke 

20.06 Tove Marie Røed og Torola Sørensen 

 

Skånland Kirke 

20.06 Tina Mari Jusnes og Torbjørn Leirvik 

08.08 Signhild Aud W. Lindahl og Stein Rune Høgås 

05.09 Ingjerd Elisabeth Eriksen og Andreas Valbekmo 

  



Konfirmanter 
 
Skånland kirke 3. oktober kl 10.30 
Markus William Olsen 
Kathrine Samuelsen 
Emil Timann Brenne 
Henrik Killie 
Andrea Fagereng 
Tobias Bogstrand 
Oskar Larsen Olfot 
Nora Helene Horn 
Mathias Kingswick-Svendsen 
 

Skånland kirke 3. oktober kl 12.30 
Madeleine Øvrevoll 
Tindra Sofie Stiby 
Sebastian-Mikal Molund Enoksen 
Rene Alexander Guttulsrød 
Theodor Gram Aagen 
Helge Ims 
Rikke Solbakken 
Magnus Aaron Vesterheim  
Mathias Heitmann 
 

Tjeldsund kirke 17. oktober kl 11.00 
Isabella Holand-Roth 
Nils-Andreas Heggelund 
Solveig Gyltnes Tollefsen 
Theodor Hustad 
Johanne Eivik 
Truls Hansen  
 

Kongsvik kirke 18. oktober kl 11.00 
Dina Emilie Henriksen Aasvang 
Inger Celine Molander Hanssen  

  

Berits Salong 
Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 

Frisørmester Berit Dybvik 

Din lokale leverandør av fisk og 

fiskeprodukter Grovfjord, 

tlf:99459003 

Tobias Sommarset ble konfirmert i 
Kongsvik kirke lørdag 6. juni. 

Konfirmantene i Astafjord og Tovik 19. 

september, ble konfirmert etter at 

menighetsbladet gikk i trykken – bilder 

kommer i julenummeret. 

 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



Kirkevergen informerer 
Vi får stadig oftere ønske fra pårørende om å bruke senkeapparat ved begravelser, 

istedenfor å senke kiste med tau. Dette er et ønske vi gjerne vil imøtekomme. Men pr i 

dag har vi ikke nok senkeapparater, og bruk av de få vi har utløser en del ekstra tid, 

arbeid og slitasje på utstyr ved frakting. Hvert senkeapparat koster mellom 45-50 000,- 

kroner, så det vil ta mange år å få kjøpt inn et apparat til hver av våre 9 kirkegårder. Det 

er et par steder kommet forslag om å samle inn midler til å kjøpe inn flere 

senkeapparater. Dette er et initiativ vi setter stor pris på, og håper at det blir realisert, 

slik at vi får flere senkeapparater stasjonert på de ulike kirkegårdene.  

 

 

Stabsdag i Sørreisa 
Hele staben i Tjeldsund var 10. september samlet til stabsdag i Sørreisa. Først var vi i 

Straumen kapell til en orientering om Sørreisa menighet sitt gode integreringsarbeid 

rettet mot innvandrere. Etterpå var vi samlet hjemme hos kantor Fredrik Lantz, og som 

vi har lært, må munnbind benyttes når ikke meter’n kan overholdes       



 

  



Konfirmantleiren 2020 i bilder 
Konfirmantleiren 2020 

ble som vanlig holdt på 

den gamle marka-

samiske boplassen 

Vilgesvárre. Her tilbys 

ulike aktiviteter. På 

bildet til venstre ser vi 

Sebastian dypt konsen-

trert i bueskyting. 

Under er det Milene 

som etter noen kast har 

funnet teknikken i 

lassokastinga. Treffer 

hun her mon tro? 

 

 

En av utfordringene som gis til konfir-

mantene er å redde et egg fra to 

meters fall ned på en stein. Under ser 

vi Marie og Ingrid fra Gratangen, som 

også var med denne gangen. Fall-

skjermen av sugerør og en serviett 

reddet ikke egget, men de vant likevel 

for sin kreativitet.  



Da mørket senket seg 

over Vilgesvárre, lyste 

det opp fra bålet i 

lavvoene. Det var godt 

med litt varme – for ute 

ble det kaldt med frost på 

bakken om morgenen. 

Til middag var det suppe av reinkjøtt og klappakake – 

noe som falt i smak hos de fleste. Her ser vi Ian, Karine 

og Erle fra Tjeldsund menighet. 

Som alltid avsluttes konfirmantleiren med friluftsguds-

tjeneste der alle konfirmantene fikk bidra. Noen foreldre 

og andre hadde også tatt turen opp. Etter en våt lørdag 

og kald natt var det også godt at høstværet nå viste seg 

fra sin beste side       (Foto: Geir Arne Solum og Maria Ege)  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 


