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Viktig informasjon om julens gudstjenester! 
 

Restriksjonene som følge av COVID-19 vil dessverre påvirke gjennomføring av 

tradisjonelle gudstjenester og andre arrangement i kirkene denne julen. 
 

Vi synger julen inn 

Alle «Vi synger julen inn»-arrangementene er dessverre avlyst. 
 

Julaften og juledagene – påmelding! 

Pr november kan vi ta bare imot 50 personer på hver gudstjeneste, men vi håper at 

dette kan endre seg fram mot jul. Uansett hvor mange vi kan ta imot, må alle være 

forhåndspåmeldt! 

Påmelding kan gjøres 14.-17. desember kl 09 -14, og 18. desember kl 09-12. Når du 

melder deg på, oppgi ditt eget navn og telefonnummer, og navn på de i din egen 

husstand som du ønsker å melde på. Merk at definisjonen på husstand er streng og 

gjelder kun de du bor sammen med (+ eventuell kjæreste)! 

Astafjord kirke  24. desember kl 11.00 – påmelding til 415 74 521 

Tovik kirke  24. desember kl 13.30 – påmelding til 418 67 390 

Skånland kirke  24. desember kl 13.30 – påmelding til 418 67 391 

Skånland kirke  24. desember kl 16.00 – påmelding til 418 67 391 

Tjeldsund kirke  24. desember kl 16.00 – påmelding til 926 62 354 

Tjeldsund kirke  25. desember kl 12.00 – påmelding til 926 62 354 

Tovik kirke  26. desember kl 11.00 – påmelding til 418 67 390 

Kongsvik kirke 26. desember kl 14.00 – påmelding til 415 74 521 

Om du er syk, må du ikke møte opp i kirken selv om du er påmeldt! Respektér merking, 

og hold til enhver tid minst én meters avstand – vær særlig oppmerksom på dette når 

du kommer inn i kirken, og når du skal ut igjen! 

NB – merk at denne informasjonen er skrevet for noen uker siden – så vi må ta høyde 

for endringer!  



Jul i Korona-tider 
De fleste av oss liker å kunne glede seg til jul, for vi 

tenker gjerne at i jula, da skal alle være glade. Vi gjør 

gjerne det vi kan for at både vi selv, og de rundt oss skal 

være glade. 

Men vi vet det jo godt: hvert eneste år er det mange 

som ikke har det bra i jula. Det kan være på grunn av 

sykdom, sorg, ensomhet, eller mange andre ting. Det 

som er spesielt med jula 2020 er at alle i hele verden er 

preget av en stor vanskelighet og fortvilelse: Korona-

pandemien. 

Det er nesten slik at vi tvinges til å spørre oss selv og 

hverandre: kan det bli bra når vi har en slik trasig 

sykdom «hengende» over oss?  Eller: hva har julens 

budskap å gi oss, når vi alle er mer eller mindre opptatt 

av og bekymret over pandemien. 

Kan vi oppleve juleglede, selv om ikke alt er bra? 

Julens budskap er det samme i år som alle år: Jesus, Guds egen sønn blir født. Gud blir menneske, 

han ikler seg menneskeligkjøtt og blod. Dette er jo også budskapet om at Gud er en del av vår 

verden, han vil være en del av våre liv. Julens fortelling er fortellingen om Guds kjærlighet og 

omsorg for menneskene som han har skapt, en kjærlighet og omsorg som aldri tar slutt.  

Etter at korona-smitten inntok landet vårt, har vi mange ganger sett den lille setningen: «Alt blir 

bra». Det uttrykker en optimisme som alle mennesker trenger i vanskelige tider. Vi trenger noe 

å satse på, kanskje å klamre oss til når det er vanskelig.  

Jeg håper de har rett, som sier at «alt blir bra». Samtidig vi jeg gjerne formidle at uansett hvordan 

det er hos oss, kan vi ha håp. 

Hos profeten Jeremia 29, 11-13 leser vi: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 

fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.Når dere kaller på meg og 

kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere.  Dere skal søke meg, og dere skal finne meg.»  

Dette er skrevet til Isarelsfolket mens de var i eksil i Babel. Mange prøvde å være optimister, og 

sa at vi får sikkert dra tilbake til Jerusalem snart. Men profeten formidlet ord fra Gud om at de 

skulle slå seg til ro der i Babylon, og ikke regne med å få reise hjem med det første. 

Gud ville hjelpe sitt folk bort fra en blåøyd optimisme, til et håp om ei framtid der alt er godt, og 

til en tro på Guds omsorg og kjærlighet som også skulle møte folket der de satt i sitt eksil. 



Kanskje vi skal feire jul 2020 med en forsiktig optimisme, og med et sterkt og trassig håp: Herren 

Gud har fredstanker og ikke ulykkestanker for oss. Han vil gi oss fremtid og håp! Jesu fødsel 

innebærer en grunn til glede som er så sterk og dyp at den sprenger alle grenser og alle 

oppfatninger. Den gir oss et håp for både dagen i dag, morgendagen og helt inn i evigheten. 

Evangelisten Matteus siterer profeten Jesaja i Matt. 1, 23: «Se, jomfruen skal bli med barn og 

føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.» 

Jeg ønsker alle en velsignet julehøytid! 

Biskop Olav Øygard 

 

Julefeiring i koronatiden 
Vi har spurt noen av konfirmantene våre om hvordan de ser for seg at julen 2020 blir 

for dem: 

Håkon Kvanli, Tovik 

Julen 2020 vil bli veldig spesiell på grunn av den situasjonen vi 

er i nå. Og det er ikke sikkert vi kan 

dra i kirka på julaften sånn som vi 

pleier. For meg så er det veldig viktig. 

Marie Kvanli-Markussen, Tovik 

Den blir nok veldig annerledes fordi i 

fjor var jeg i Spania i julen, og da blir 

det automatisk annerledes når vi må 

være hjemme. Og familie kan ikke 

komme på stor julemiddag. 

Isabell Høgmo Adolfsen, Skånland 

Jeg tror jula kommer til å bli en god 

del annerledes fordi de eldste i 

familien kan nok ikke være med på 

grunn av smitte. Så det blir bare de 

yngste i familien som får være sammen – de som ikke er i 

risikogruppa. 

Mats Meyer Nibe, Skånland 

Det blir bra. Vi skal bare være familien. Så det blir masse 

gaver og ribbe – og ikke minst godt pinnekjøtt. 



Min salme 
Av Maria-Daniela Raasch, tidligere 

kantor i Skånland, nå i Trondenes. 

Når jeg fikk utfordringen fra 

menighetsbladet om å skrive noen 

ord om «Min salme» var valget lett. 

Det måtte bli «Hvorledes skal jeg 

møte» - min personlige favoritt 

blant adventssalmene.  

Advents- og juletiden er for mange 

en tid hvor gode minner dukker 

opp. Sånn er det for meg med 

denne salmen. «Wie soll ich dich 

empfangen» - «Hvorledes skal jeg 

møte» er en av de fineste tyske 

adventssalmer jeg vet om. Den har vært med meg gjennom hele oppveksten i Tyskland, ved 

mange framføringer av Bachs Juleoratoriet og i andre kirkemusikalske sammenheng. Den 

originale melodien er skrevet av Johann Crüger i 1653 men jeg forbinder denne 

adventssalmen alltid med Hans Leo Hassler sin melodi fra 1601, den som også blir brukt til 

salmen «O hode, høyt forhånet». Det var Johann Sebastian Bach som i sitt juleoratoriet satt 

sammen akkurat denne tonen med teksten fra Paul 

Gerhardt (1653). Når jeg hører eller synge denne 

salmen kommer alltid adventsstemningen fra 

barndommen frem: forventning, tente lys og lukten av 

granbar i fullsatte steinkirker, salmesang og 

pepperkake. 

Opprinnelig har «Hvorledes skal jeg møte» ti vers. I 

salmeboken fra 2013 er det tatt med fire vers i 

oversettelsen av Hans Adolph Brorson. Her i 

menighetsbladet tar vi med to vers.  

Jeg ønsker leserne av menighetsbladet en velsignet 

advents- og juletid! Sett gjerne på Bachs Juleoratoriet 

og lytt til denne nydelige salmen. Men også norske 

Tora Augestad har spilt inn en vakker versjon på 

platen «Canticles of Winter» 2014. 

 

 

Hvorledes skal jeg møte  

og favne deg, min skatt, 

du skjønne morgenrøde 

mot all min jammers natt? 

Min Jesus, si hvorledes 

mitt arme hjerte skal 

rett smykkes og beredes 

og bli din brudesal. 

 

Ditt Sion palmer svinger 

til evig seiers tegn, 

og frydens tone klinger 

i nådens blide egn. 

Mitt hjerte deg til ære 

skal stå som skog i vår, 

mitt liv en lovsang være 

til jeg av verden går. 

Foto: Steve Nilsen 



Juletradisjoner 
 
Bill Lovelace har bodd noen år på Evenskjer, men har også bodd flere forskjellige plasser i 

verden. Han gir oss her et glimt inn i noen forskjellige juletradisjoner. 

I Norge er julaften sentral i julefeiringa. Det er da vi feirer Jesu fødsel med kirkegang, gaver, 

familie og god mat – og på middagsbordet i det fleste norske hjem står det enten ribbe, 

pinnekjøtt eller torsk. 

I USA hvor jeg vokste opp, feirer vi Jesu fødsel 1. juledag og tidlig på morgenen åpner vi pakker 

som julenissen har sluppet ned gjennom pipa i løpet av natta. Til middag spiser vi kalkun med 

ulike tilbehør. 

I Litauen begynner julefeiringa den 24. desember med å vaske og gjøre huset rent og skifte 

sengetøy. Etter det samles alle rundt bordet. Bordet blir dekket med høy før duken blir lagt på 

– det skal minne oss om Jesubarnet i 

krybben. Maten man spiser på julaften 

består av tolv retter – som skal minne 

oss om Jesu tolv disipler. De tolv rettene 

er enkle og blir servert kalde. Alle 

rettene er uten kjøtt, egg og 

melkeprodukter, og består blant annet 

av sild, sopp, poteter og suppe - en 

suppe av melken fra malte valmuefrø.  

Etter måltidet trekker alle et strå fra 

under duken, den som trekker det 

lengste strået vil leve lenge, et kort strå 

gir et kort liv, og et tykt strå gir et rikt og 

lykkelig liv. Når måltidet er over, går 

man til kirken og deltar på messe. 1. 

juledag er det familiefest med gaver og 

julemat, julematen er som oftest stekt 

and og søte kaker. 

I Russland og Ukraina som vi også har bodd, feires jul den 7. januar etter den ortodokse 

tradisjonen. Julen feires med kirkegang og familiefester, mens gavene deler man ut på 

nyttårsaften. Under Sovjettiden ble alt som vi forbinder med jul – gaver, juletre, 

familiesammenkomst – flyttet til nyttårsaften, og det er da Fader Frost kommer med gaver til 

barna.  

I alle landene vi har bodd, er det Jesubarnet som er sentrum for julefeiringen, men tradisjonene 

i det enkelte landet gjør at vi feirer på litt forskjellige måter. Det er spennende å ta noe fra alle 

tradisjonene med oss hjem til vår egen julefeiring.   

Julekrybben som blir satt opp hver jul i Kaunas i Litauen. 
Jesubarnet mangler - Jesubarnet i krybben kommer ikke 
før juledagen. 



– Ingen stappfulle kirker denne jula 
 
I år blir det ikke julegudstjenester slik vi er vant med. Det er første gang i historien en 
epidemi får en slik effekt, tror kirkehistoriker som maner til å ta seg av de ensomme.  
 
Av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no 
Regjeringen prøver å berge jula for nordmenn 
flest ved å stramme inn på smittevernreglene 
fram til advent, men kirkehistoriker Vidar L. 
Haanes har liten tro på noen normal kirkelig 
jul.  
  – Stappfulle gudshus blir det ikke denne jula, 
sier han til Kristelig Pressekontor. Selv om det 
er flere uker til jul, tror han ikke smittetallene 
blir lave nok på den tiden. 
  – Det har, så vidt vi vet, ikke skjedd før i 
kirkehistorien at man ikke har gudstjenester 
eller stenger kirkene i jula på grunn av 
pandemier, sier han.  
   
Stengte ikke 
Under tidligere store sykdomsutbrudd, som 
det har vært mange av, var det ikke noen 
problemstilling å stenge kirkene av smitte-
vernhensyn – fordi man ikke visste hvordan 
sykdommer spredte seg. Ikke bare fortsatte 
gudstjenestelivet som før, men i slike tider var 
det viktigere enn noen gang å samles i Guds 
hus.  
  Haanes poengterer at det var først på 1870-
tallet man medisinsk forsto hvordan 
epidemier vokser fram og smitte sprer seg 
mellom mennesker.  
  – Folk visste de kunne bli smittet hvis de var i 
nærheten av syke, men ikke hvorfor, sier han. 
 
Bots- og bededag 
Haanes sier det er noe forskjell på katolske og 
protestantiske kirkers pandemihåndtering.  
  – I katolske land er det fortsatt viktig at 
prestene går i forbønn for menneskene og 
gjennomfører nattverden. Selv om man ikke 
kan samle menigheten til gudstjeneste, kan 

prestene holde messe, feire nattverd og bære 
fram offer, sier han.  
  Under mindre pestutbrudd etter middel-
alderen er det også blitt holdt protestantiske 
gudstjenester. I Skandinavia og i Tyskland ble 
bots- og bededag innført på grunn av dette.  
  – Da kom prest og menighet sammen, etter 
kongens forordning, for å be Gud ta bort 
pesten, men også for å gjøre bot. De fleste 
kristne nå vil ikke tenke at en pest er Guds 
straff, men før man visste hvordan pesten ble 
spredd, gikk man til Skriften og leste om 
Egypts plager. Forståelsen var at Gud gjennom 
Moses dømte det gjenstridige Egypt ved å 
sende pesten. Epidemiene i Europa ble tolket 
slik at Gud brukte dem til å dømme 
menneskene og kalle dem til bot og bønn. Da 
var det viktigere enn noen gang at prester og 
munker fortsatte med gudstjenester. Det ble 
en del av samfunnets beredskap og forsvar, 
forklarer Haanes.  
 

POTENSIAL: – Kirken vokste mer under pest og 

forfølgelse enn på noe annet tidspunkt i historien, sier 

kirkehistoriker Vidar L. Haanes. Foto: MF Vitenskapelige 

høyskole 

 



Mange epidemier 
Samtidig viser kirkehistorikeren til hvilken 
positiv rolle kristne kan spille når pest og 
plager herjer. Historien har vist at kirken har 
vokst sterkt nettopp i slike tider. 
  Og epidemiene har vært mange gjennom 
tidene. Etter Kristi fødsel fant den første store 
epidemien i Middelhavsområdet sted midt på 
200-tallet, fra omkring 249 til 260.  
  – Den cyprianske pest var gedigen. Når den 
første store epidemien kalles den cyprianske, 
er det fordi den er oppkalt etter biskop 
Cyprian, og hans skrifter, der epidemien 
beskrives, er bevart, sier Haanes som er rektor 
på MF vitenskapelig høyskole og professor i 
kirke- og lærdomshistorie samme sted.  
  Midt på 500-tallet kom den justinianske pest, 
oppkalt etter keiser Justinian I i det 
østromerske riket. Dette var en byllepest som 
kan sammenlignes med Svartedauden og som 
omtrent halverte folketallet både i det østlige 
og vestlige Romerriket. Flere andre 
tilsvarende pestbølger gjennom 
middelalderen desimerte også befolkningen 
kraftig.  
 
Bidro til vekst 
Den cyprianske pesten åpnet døra for stor 
kirkevekst.  
  – Pesten kom mens noen av de sterkeste 
forfølgelsene av kristne fant sted. Samtidig 
vokste kirken mer i denne fasen enn på noe 
annet tidspunkt i historien, og vi har belegg for 
å si at kristne skilte seg ut da pesten kom til 
Roma. Når folk døde, ble likene kastet ut på 
gata av frykt for sykdommen, men de kristne 
samlet dem opp, ga de døde en verdig 
begravelse og tok seg av de syke. De viste 
respekt både for syke og døde, og det gjorde 
voldsomt inntrykk. Dette, mer enn noe annet, 
gjorde at kirken vokste midt på 200-tallet, sier 
Haanes. 
  – I de ulike pandemiene var det ingen andre 
yrkesgrupper som hjalp de syke slik som 
nonner, munker og prester. De pleide dem og 
ga dem nattverden og den siste olje, sier han.  

– Spre lys 
Foran jula maner MF-rektoren til kirkelig 
oppfinnsomhet. Da tenker han på langt mer 
enn digitaliserte overføringer fra kirker og 
bedehus. Det viktigste er at mennesker som 
har det vanskelig og får det verre av ikke å ta 
del i det kristne fellesskapet, kan få sine behov 
dekket.  
  – I disse tider må kirken ha et tilbud til dem 
som trenger det, og spre litt lys over 
hverdagen for ensomme mennesker, sier 
Haanes som gjerne viser til Luther. Han sa 
blant annet at prester og leger ikke måtte 
holde seg borte fra dem som var smittet, men 
ta seg av dem.  
  – Det var en kristenplikt, og dette kan vi lære 
av. Menigheter og forsamlinger må se hvordan 
de kan bidra uten å bryte smittevernreglene. 
Det er mange måter å vise omsorg og omtanke 
på, sier Haanes som foreslår å se ut over sin 
faste krets når man skal lage sin liste over ti 
nærkontakter slik myndighetene anbefaler.  
  – Kanskje kan du fylle opp kvoten med andre 
enn bare den gamle vennegjengen eller din 
nærmeste familie. Dette er særlig viktig nå når 
feiringer, julemiddager og samlinger før jul 
ikke blir noe av. Da kan det være verdt å tenke 
tilbake på hvorfor kirken vokste på 200-tallet, 
mener Haanes. 
  – Den konkrete omsorgen tror jeg det er 
mulig å vise selv om man tar hensyn til 
smittevernregler. Hvis det er noen som kan 
vise slik omsorg, må det være kirkene, sier 
han. 
  På MF har de i møter de siste dagene lagt 
særlig vekt på å ta seg av studenter som 
kommer utenbys fra.  
  – Mitt budskap har vært at vi først og fremst 
må ta vare på hverandre. I tiden framover er 
det mange studenter som kommer til å bli 
veldig ensomme. Det gjelder særlig innflyttere 
til Oslo og ikke minst de internasjonale 
studentene våre. De kan ikke bare sitte og 
vente på at noen skal ta kontakt med dem. Vi 
som jobber på MF må selv være aktive og 
oppsøke dem, sier rektor Haanes. KPK 



Kantors hjørne 
Julen nærmer seg. Det meste av 2020 ligger bak oss. Det skulle vise seg at store deler av 

dette året ble et annerledes år. Tenk så mye det er vi ikke har tenkt over: At vi kan komme 

og gå som vi vil, at vi kan hilse på hverandre osv. 

Mange av oss har vært vant til å legge planer 

med den forventning at ting forløper omtrent 

«etter planen». I år har vi fått lære oss eller 

kanskje snarere blitt minnet om at det ikke er 

mulig. Hele samfunnet har sammen blitt 

minnet om at vi ikke vet noe om neste øyeblikk 

- vi har egentlig bare nå. 

Dette bladet gjelder frem til påske. Før påsken 

kommer fasten. For mange vil kanskje fasten 

være en periode hvor man i gamle dager ikke 

fikk lov å spise kjøtt. Fasten er en forberedelse 

til påsken. En tid til ettertanke. Det høres 

kanskje tungt ut. 

Jeg kom til å tenke på noe så hverdagslig som 

når vi kjøper oss et flatpakket skap eller 

lignende. Vi monterer og skrur etter tegningen. 

Men så misforstår vi en liten detalj og så blir det feil. Denne feilen oppdaget vi ikke mens 

vi er midt i skruinga, men når vi ser helheten oppdager vi at skapet ikke fungerer. Da blir 

vi kanskje irriterte og oppgitte. Vi går kanskje vekk en stund i ren frustrasjon. Men så 

kommer vi som oftest tilbake. Noe sted her finnes det et lite øyeblikk. En liten prosess.   

Vi oppdager og erkjenner at det vi holder på med, gikk feil. Vi bestemmer oss for å lete 

etter en ny løsning. Kanskje dette er et element i fasten? 

I fastetiden 2021 vil vi ha fire konserter i mars på tirsdagkvelder i Skånland kirke. Dette 

håper vi kan bli et rom for ettertanke. En stund å senke skuldrene - og et sted å komme 

sammen. 

Vi vet jo ikke hvordan ting er da. Er det fortsatt restriksjoner? Er ting sånn som det var 

før? Som vi har lært oss i år: Vi får se når vi nærmer oss. 

Fredrik Lantz, kantor

  



Glimt fra Tovik menighetsråd 
Menighetsbladet i Tjeldsund vil i de kommende utgavene bringe noen glimt om hva  

menighetsrådene er opptatt av og jobber med. Først ut er Tovik: 

 

Tovik menighetsråd og Astafjord menighet hadde i tiden før korona felles møter. Her 

hadde Tovik møtet først og så fellesmøter, deretter avviklet Astafjord sine møter.  Dette 

medførte at vi fikk en god kontakt med naboer i Grov, en flott og effektiv ordning som 

dessverre på grunn av korona og møtelokaliteter måtte opphøre.   
 

I tillegg til ordinære saker som kommer fra prestekontor og andre, så har Tovik 

menighetsråd løftet inn saker som vi mener er viktig for vår menighet. 

Av disse sakene kan nevnes: 

- Frigjøring av plass bakerst i kirken for andre aktiviteter. 

Her tenkes plassert inn bord og stoler slik at blant annet kirkekaffe og annen 

møtevirksomhet kan foregå her. Denne saken krever at benker fjernes. Saken ligger 

nå hos riksantikvaren for behandling. 

- Oppstart av søndagsskole i området.  

Dette er en viktig sak for menigheten, og fra tid til annen etterspørres dette. Vi er 

derfor glad for at vi kan gå ut med at søndagsskole, eller «Sprell levende» som det 

heter, planlegges med oppstart i januar måned. Det vil være én torsdag i måneden i 

kirka og er for barn fra fire år og oppover. Laila Benjaminsen er den som vil være 

hovedansvarlig for søndagsskolen. 

- Lys til Kveldro kirkegård på Sandstrand. 

Når det gjelder kirkegårdene sorterer ikke disse under menighetsrådene.  Men det er 

av stor interesse for menighetsrådet at det fremføres strøm og lys til Kveldro 

kirkegård.  

Tovik menighetsråd har derfor bedt kirkevergen om å fremme saken for Fellesrådet, 

for å få fremgang i saken.  

 

Vi vil også legge til at det er menighetsrådets ansvar at menighetsbladet kommer ut i alle 

postkasser. Vi håper at du finner det interessant å lese gjennom dette, og bruk gjerne 

giroen som ligger vedlagt! 
 

For Tovik menighetsråd  

Hans Z. Schjelderup (leder.) 



  

 

Tjeldsund  
Søndag 6. desember 
Kongsvik kirke kl 14.00 
Familiegudstjeneste 
Utdeling 4- og 6-årsbøker 
GA Solum og F Lantz 
 
Søndag 13. desember 
Ramsund kapell kl 17.00 
Lysmesse 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Julaften 24. desember 
Tjeldsund kirke kl 16.00 
Familiegudstjeneste 
Barnekoret synger? 
GA Solum og F Lantz 
 
Juledag 25. desember 
Tjeldsund kirke kl 12.00 
Høytidsgudstjeneste 
Korgruppe fra Tj Vocalis 
IM Heggelund og F Lantz 
 
2. juledag 26. desember 
Kongsvik kirke kl 14.00 
Høytidsgudstjeneste 
GA Solum og vikar 
 
Søndag 10. januar 
Ramsund kapell kl 14.00 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Søndag 24. januar 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
GA Solum og F Lantz 
 

sokn 
 
Søndag 31. januar 
Kongsvik kirke kl 14.00 
Familie gudstjeneste 
Utdeling Bibler, 5. klasse 
GA Solum og F Lantz 
 
Søndag 21. februar 
Fjelldal kapell kl 14.00 
IM Heggelund og vikar 
 
Søndag28. februar 
Kongsvik kirke kl 14.00 
IM Heggelund og vikar 
 
Søndag 21. mars 
Ramsund kapell kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Utdeling Bibler, 5. klasse 
Barnekoret synger 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Skjærtorsdag 1. april 
Tjeldsund kirke kl 20.00 
Nattverdgudstjeneste 
IM Heggelund og vikar 
 
Langfredag 2. april 
Kongsvik kirke kl 20.00 
Langfredagsgudstjeneste 
Korgruppe fra Tj Vocalis 
IM Heggelund og F Lantz 
 
2. Påskedag 5. april 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Thomas Rachlew og vikar 

Skånland  

 

Søndag 13. desember 
Skånland kirke kl 11.00 
GA Solum og F Lantz 
 
Julaften 24. desember 
Skånland kirke kl 13.30 
Familiegudstjeneste 
Barnekoret synger? 
GA Solum og F Lantz 
 
Skånland kirke kl 16.00 
Familiegudstjeneste 
IM Heggelund og vikar 
 
Søndag 10. januar  
Skånland kirke kl 11.00 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Søndag 24. januar 
Skånland kirke kl 14.00 
Familiegudstjeneste? 
Tårnagenthelg? 
GA Solum og F Lantz 
 
Samefolkets dag 6. februar 
Lavangseidet BHK kl 13.00? 
Samisk-norsk gudstjeneste 
F Sletbakk og GA Solum 
 
Søndag 21. februar 
Skånland kirke kl 11.00 
IM Heggelund og vikar 
 
Tirsdag 2. mars 
Fastemeditasjon kl 19.30 
Fredrik Lantz 
 

Hva skjer i men 



sokn 
 

Søndag 7. mars 
Skånland kirke kl 11.00 
GA Solum og F Lantz 
 
Tirsdag 9. mars  
Fastemeditasjon kl 19.30 
Fredrik Lantz 
 
Tirsdag 16. mars  
Fastemeditasjon kl 19.30 
Fredrik Lantz 
 
Søndag 21. mars 
Skånland kirke kl 14.00 
Familiegudstjeneste 
Utdeling av Bibler, 5. kl 
Barnekoret synger 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Tirsdag 23. mars  
Fastemeditasjon kl 19.30 
Fredrik Lantz 
 
Palmesøndag 28. mars 
Lavangseidet BHK kl 17.00 
Ingebretsen, Solum og vikar 
 
Påskedag 4. april 
Skånland kirke kl 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
Korgruppe fra Tj Vocalis 
Heggelund, Solum og Lantz 
 
Torsdager kl 19.00 
Ungdomsklubb 
(Frivillighetssentralen) 
 
Første fredag i måneden 
Kirkeforening (Skånland kirke) 

Astafj. sokn  
 

Søndag 20. desember 
Astafjord kirke kl 11.00 
JD Solhaug og vikar 
 
Julaften 24. desember  
Astafjord kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Barnekoret synger? 
GA Solum og F Lantz 
 
Søndag 3. januar 
Astafjord kirke kl 17.00 
GA Solum og F Lantz 
 
Søndag 7. februar 
Astafjord kirke kl 11.00 
GA Solum og F Lantz 
 
Søndag 7. mars 
Astafjord kirke kl 17.00 
GA Solum og F Lantz 
 
Skjærtorsdag 1. april 
Astafjord kirke kl 17.00 
Nattverdgudstjeneste 
IM Heggelund og vikar 
 
2.påskedag 5. april 
Riebeborri kl 12.00 
Friluftsgudstjeneste 
Geir Arne Solum 

Tovik sokn 

 

Søndag 6. desember 
Tovik kirke kl 11.00 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Julaften 24. desember 
Tovik kirke kl 13.30 
Familiegudstjeneste 
IM Heggelund og vikar 
 
2. juledag 26. desember 
Tovik kirke kl 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
GA Solum og vikar 
 
Søndag 31. januar 
Tovik kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Utdeling Bibler, 5. kl 
GA Solum og F Lantz 
 
Søndag 28. februar 
Tovik kirke kl 11.00 
IM Heggelund og vikar 
 
Fredag 2. april 
Tovik kirke kl 17.00 
Langfredagsgudstjeneste 
IM Heggelund og F Lantz 
 
Én torsdag i måneden 
Sprell levende (søndagsskole) 
 
 

ighetene våre? 

Når det ikke er angitt noen spesiell 

type gudstjeneste, er det høymesse. 

Oversikt over korene neste side! 

 

 



Kirkelige handlinger 

 
 

Døpte 
 

 

Skånland 

27.09 Aron Gundersen Molund 

27.09 Ingrid Nordhaug Kleiven 

29.11 Liam Bergersen Bowitz 

29.11 Lise Johanne Lorentsen Harr 

 

 

 
 

Døde  
 

 

Tjeldsund 

08.10 Tordis Nelly L. Wessel (1931) 

 

Skånland 

17.09 Oddlaug ”Bitten” Hanssen 

(1926) 

10.11 Erna Anny Lea J. Broderstad 

(1929) 

11.11 Kerly Mimmi Otterå (1939) 

19.11 Hans K. Landsholm (1927) 

20.11 Kristoffer J. N. Rusten (1933) 

 

Astafjord 

29.09 Henning Vidar Olsen (1951) 

25.10 Olaug Enni Kristine Kiil (1935) 

 

Tovik 

29.09 Elsa Jensine S. Sørensen (1934) 

 

  

Korenes øvingstider 
Mandag – Astafjord kirke: 

Astafjord kirkes barnekor  

1.-4. klasse kl 17.30-18.30 

5. klasse og oppover kl. 17.30-18.50 

 

Tirsdag – Ramsund kapell: 

Ramsund barnekor 

1.-4. klasse, kl 14.15-15.15.  

Ramsund ungdomskor 

5. klasse og oppover, kl. 15.00-16.15 

 

Onsdag – Skånland kirke: 

Skånland ungdomskor 

5. klasse og oppover, kl. 15.00-16.00 

Skånland barnekor 

1.-4. klasse, kl. 16.30-17.30 

Tjeldsund Vocalis,for voksne menn og 

kvinner, kl. 18.00-20.30 

 

Dirigent for korene er Fredrik Lantz tlf. 

926 62 354 



Nora ny leder i Kirke-Norge 
 
Ungdommens kirkemøte, som har vært samlet på Hell 2.-5. oktober, har valgt Nora 
Antonsen til ny leder for Ufung, eller Utvalg for ungdomsspørsmål. 
 
Nora Antonsen har vært medlem av Ufung i 
flere år, og kjenner derfor godt til arbeidet 
hun er valgt til leder for.  Dette er et viktig 
ledervalg i Den norske kirke, leder for Ufung 
sitter blant annet i Kirkerådet. 
 
Hvem er Nora? 
Nora Antonsen er fra Grovfjord, Astafjord 
menighet, i Nord-Hålogaland. Hun er 22 år 
og studerer matematikk og fysikk ved 
NTNU, universitetet i Trondheim. 
 
- Jeg er takknemlig og rørt for tilliten UKM har gitt meg til å være barn og unges øverste 
leder og talsperson i Den norske kirke, sier den nyvalgte lederen Nora Antonsen. 
 
-Jeg kjenner på et stort ansvar som jeg tar på alvor, samtidig som jeg føler meg trygg i 
rollen som skal sikre at barn og unges stemmer blir hørt og tatt på alvor i 
beslutningsprosesser i Den norske kirke, fortsetter 22-åringen. 
 
- Når det gjelder saker jeg ønsker å jobbe for er det for en kirke med en høy dør og vid 
port, hvor alle mennesker kan kjenne på en følelse av tilhørighet og alltid føle seg 
velkommen.  Dessuten er rekruttering til Den norske kirke - både i form av frivillige og 
ansatte en viktig sak. I lys av en av en av sakene på årets UKM ønsker jeg også å jobbe 
for fortsatt å ha et godt uenighetsfellesskap, særlig i Ungdomsdemokratiet, men også i 
kirken forøvrig, avslutter den nyvalgte lederen. (Kilde: Kirkerådet/Kirkebakken) 

  

Evenskjer 

Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



Konfirmanter i 

Tjeldsund kirke  

17. oktober:  

Fra venstre: Solveig 

Gyltnes Tollefsen, Isabella 

Holand-Roth, Johanne 

Eivik, Theodor Hustad, 

Truls Hansen, Nils-

Andreas Heggelund 

 

 
Konfirmanter i Skånland kirke 3. oktober: 
1. rekke, f.v.: Rikke Solbakken, Nora Helene Horn, Andrea Fagereng, Kathrine Elise 

Samuelsen, Madeleine Øvrevoll, Tindra Sofie Stiby. 2. rekke: Markus William Olsen, 

Helge Ims, Magnus Aaron Vesterheim, Sebastian-Mikal Molund Enoksen, Mathias 

Heitmann, Henrik Killie, Teodor Aagen, Rene Aleksander Guttulsrød. 3. rekke: Oskar 

Larsen Olfot, Tobias Bogstrand, Emil Timann Brenne, Mathias Kingswick-Svendsen. 



Konfirmanter i Astafjord 

kirke 19. september: 

Fra venstre: Sunniva Maria 

Haukebøe, Martin Furu 

Bergersen, Kine Alexandra Harjo. 

 

 

Konfirmanter i Tovik kirke 

19. september: 

Fra venstre: Alexandra Marie 

Olsen Mirzaey, Jimmi Christoffer 

Monstad Bjørnback, Sanne 

Amalie Hammer, Anine Wahl. 

 

Konfirmant i Kongsvik 
kirke 18. oktober: 

Dina Emilie Henriksen 

Aasvang. 



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.)  

 

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

restriksjoner. Andre samlinger vurderes fortløpende i samsvar med nasjonale og lokale 

retningslinjer og i dialog med kommunelege. Uansett 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 14 dager. 

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

papirlommetørkle) 

• Hold avstand, en hel meter (måles fra skulder til skulder!), 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. 

 

http://www.kirken.no/tjeldsund


 

 

 
 

  

Berits Salong 
Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 

Frisørmester Berit Dybvik 

 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 


