
  



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

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

Kirkelig fellesråd 
Henvendelser kan rettes til kirkevergen 
som er daglig leder for rådet. 
 
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 

Sokneprest Tjeldsund: 
Jens Linde 
Tlf 975 09 035 
 

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 
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Biskopens juleandakt 
Gjeterne dro inn til Betlehem for å se barnet 
som var født. Dette enkle faktum har jeg i alle 
år tatt for gitt og ikke tenkt noe mer over. Nå 
er det noe jeg biter meg merke i. For vi har 
ikke kunnet dra for å møte andre mennesker 
som vi har ønsket i det siste. Heller ikke de 
nyfødte. Når disse ordene skrives, er det 
fremdeles usikkert hvordan denne 
julefeiringen blir. Rundt oss her i nord er 
smitten nå økende. Kan vi samles slik vi vil, 
eller er må vi av hensyn til smittevern feire jul 
enda en gang uten å kunne samle oss slik vi 
ønsker? 

Vi kjenner nok alle fremdeles på følelsen av 
isolasjon fra nedstenging av samfunnet og 
sosial avstand gjennom lang tid, og fremdeles 
må leve med usikkerhet om smitten igjen vil 
føre til at vi ikke kan møtes. Da blir gjeternes 
pilegrimsreise til barnet i krybben ekstra 
dyrebar og vakker. Samtidig som det blir enda 
viktigere å huske at den viktigste bevegelsen 
denne natta i Betlehem for 2000 år siden, ikke 
var gjeternes vandring, reisen til Maria og 
Josef eller englenes forflytning, hvordan nå 
enn de gjorde det. For det var Gud selv som 
gjorde den viktigste bevegelsen! 

«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» 

Gud kom til oss. Gud ble en av oss og var til 
stede midt mellom oss mennesker. Det var 
ikke menneskene som måtte komme til Gud, 
men Gud som kom til menneskene. 

I møte med begrensninger og hindringer er 
dette noe vi kan få hvile i. Når vi feirer julens 
mysterium, at Gud ble menneske, feirer vi at 
barnet i krybben viser oss en Gud som 
kommer til oss uten å bli begrenset av våre 
begrensninger. En Gud som oppsøker oss der 
vi er. En Gud som tar bolig iblant oss, og som 
blir en av oss. 

Når vi samles til julegudstjenester, er det godt 
og riktig. Det er godt å komme sammen og 

lovprise den 
nyfødte Gud 
og det er riktig 
å komme til 
gudstjenesten 
for å gjøre 
det. Det er mer enn en flott juletradisjon. Det 
er tilbedelse og takknemlighet. Men det er 
ikke absolutt nødvendig. Det ble jul i fjor også, 
selv om mange av oss ikke hadde mulighet til 
å komme til kirke. 

Gud trenger ikke julegudstjenester for å 
komme til oss. Gud kommer til oss selv om vi 
sitter alene. Gud kommer til oss om vi er 
samlet med storfamilien. Gud kommer til oss 
om vi sitter i en fullstappet kirke midt i bygda. 
Gud ble menneske, og Gud tar bolig iblant oss. 

Derfor kan vi gå inn i enda en julehøytid der 
usikkerheten vil prege oss, med visshet om i 
alle fall en ting: Gud er midt iblant oss! 

Vi håper og ber om en julefeiring der vi kan 
ferdes fritt. Vi håper og ber om fulle 
julegudstjenester der vi sammen kan feire 
barnet i krybben. Vi håper og ber om at vi kan 
bevege oss slik gjeterne på marken kunne. Vi 
håper og ber om at ingen trenger å sitte alene 
i jula, i frykt for smitte. Vi håper og ber om at 
vi kan samles og synge med englene på 
marka: «Ære være Gud i det høyeste, og fred 
på jorden». Vi håper og ber om en jul slik vi er 
vant til å feire den. 

For vi skal uansett feire! Vi skal feire 
fellesskapet Gud skapte den natta i Betlehem. 
Fellesskapet som bryter alle grenser og når 
oss selv når vi holder avstand. For Gud kom til 
oss. Gud kommer til oss. Gud er hos oss. 

«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, 
og vi så hans herlighet» 

Jeg ønsker alle en velsignet julehøytid! 

Biskop Olav Øygard 



4 på gata – om jula 
 
Av Hans-Zakarias Schjelderup 

Forhåpentligvis kan vi feire jul som normalt i år, og redaksjonen har vært «på gata» og stilt 

dem disse spørsmålene: 

1. Skal du gå i kirken på julaften i år? 

2. Hva betyr julen for deg? 

3. Hva betyr det for deg at kirken nå er åpnet som normalt igjen?  

 

Berit Dybvik 

1. Skal selvfølgelig gå i kirken julaften. Jeg forbinder det med tradisjon 

og familietreff.  Så liker jeg å synge julesalmer. 

2. Julen betyr familiesamling og julestemning. Vi treffer folk som man 

sjelden treffer.  Det å samle familien på kirkegårdene først og minnes 

våre forfedre, for deretter å gå i kirken - da er det jul! 

3. Kjempeflott at kirken er åpen igjen for alle. Det er godt for sjela å 

møtes i kirken, man føler en indre ro og kan senke skuldrene, 

sammen med gode ord. 

Sidsel Mauseth 

1. Hvis kirken er åpen for alle jula i år skal jeg selvfølgelig gå i kirken.  

2. Julen betyr kristent budskap, tradisjoner og familiesamling. 

3. Det betyr masse for meg at kirken nå er åpen igjen, men det er jo 

ennå usikkert om det forblir åpent for alle.  

Kurt Elvevoll 

1. Ja, jeg skal gå i kirken julaften. Det blir ikke jul uten at jeg har vært i 

kirken.  

2. For meg betyr julen glede, tradisjon og mange glade barn.  

3. Det er flott at kirken er åpen igjen. Fint at folk kan samles i kirken 

ikke bare til gudstjeneste, men også møtes for å gjøre andre ting.  

Her kan jeg nevne Sprell levende, et fantastisk tiltak!  

Hege Jørgensen 

1. Ja jeg går selvfølgelig i kirken julaften. Dette er en koselig 

familietradisjon. Kommer i julestemning.   

2. For meg betyr jula et pusterom i julestria, tradisjon. Treffer folk man 

ellers ikke treffer så ofte.   

3. At kirken er åpnet igjen er flott. Nå kan jeg delta på de arr som er i 

kirken uten å måtte melde meg på.  Jeg kan delta i de barnedåpene, 

konfirmasjonene og de begravelser som jeg ønsker.  

  



Julefeiring i Sør-Afrika 
Alessandro Bottega har bodd i Grovfjord noen år, og menighetsbladet for Tjeldsund har spurt 

ham om hvordan de feirer jul i Sør-Afrika.  

Jul i Sør-Afrika er svært forskjellig fra jul i 

vinterlandet Norge. På sørlige 

breddegrader er det det midtsommer i 

desember, og temperaturen er om lag 30 

grader. 

En annen forskjell fra Norge er at 

julefeiringen er på 1. juledag og ikke på 

julaften. Man åpner presangene om 

morgenen 1. juledag. De er plassert under 

et pyntet juletre. Julepynten er mye likt det 

som er i Norge, men i tillegg brukes pynt 

som er laget av glassperler og stålwire. I 

Afrika er det et tre som kalles «baobab-

tre». Det er populært å ha juletre som har samme form som det.  

Det er også sånn at familien er sammen, og julelunsjen er det store. Det er også vanlig at det er 

for varmt å kle seg formelt, men mange ønsker å ha noe nytt, gitt som presang, f.eks. ei skjorte. 

Det er ofte en tradisjon at en i familien kler seg som julenissen og deler ut litt flere julegaver.  

Som hovedrett bruker vi stekt kalkun, etterfulgt av en svært søt «malvapudding». 

Lunsjen blir vanligvis spist utenfor huset, og folk hopper ofte ut i svømmebassenget, fullt 

påkledd som en er, fordi klærne tørker fort i varmen.  

En mindre formell lunsj er «braai», det er en Sør-Afrikansk 

betegnelse for barbecue eller grill. Det er svært populært når familier 

feirer hjemmefra, ved kysten eller i en vilt-reservat fordi julen er 

midt på sommeren. 

Ved å være en kosmopolitisk nasjon, med bakgrunn fra mange 

kulturer, er det variasjoner av normen. Jeg er for eksempel en typisk 

kulturell kameleon og har blitt utsatt for både italiensk, afrikaans, 

engelsk og norsk tradisjon. Uten tvil er julefeiringen i Norge den mest  

autentiske og 

klassiske 

presentasjon 

av feiringen.  



Min salme 
Av Arne Dagsvik, tidligere organist i Skånland 

Jeg begynte min skolegang i 1954. Skolen var 4-delt 

og lå på Frøya i Trøndelag. Som på alle skoler den 

gang, startet vi alltid dagen med en sang. Vi måtte jo 

lære oss en del salmetekster utenat, men det gikk 

som en dans fordi vi sang så mye. Lover Herren, han 

er nær / Fager kveldsol smiler / Sjå dagen sprett. 

Det var noen gjengangere, men den som sitter best i 

minnet av morgensalmene, er ”Nu rinner solen opp”. 

Den har dette lyse og glade som så mange av salmene 

til Kingo og Grundtvig har. 

 

Nu rinner solen opp av østerlide, 

forgyller fjellets topp og bergets side. 

Vær glad, min sjel, og la din stemme klinge! 

Stig opp fra jordens bo, 

og deg med takk og tro 

til himlen svinge. 

 

Dette er teksten slik jeg husker den fra skolesalmeboka. 

Særlig setningen ”Vær glad, min sjel, og la din stemme klinge”. 

Solen gir fortsatt liv til alle skapninger når den på nytt og på nytt 

stiger opp over horisonten til en ny dag, - en ny vår! 

Min sjel, du har all grunn til å synge! 

Og sangen skal løfte deg til himlens høyder, 

i tro og takk for lyset, varmen og LIVET! 

Så hvorfor engste seg? 

 

Min sjel, vær frisk og glad, la sorgen fare! 

Ditt legems blomsterblad skal Gud bevare. 

Han skal i dag meg give kraft og styrke, 

så i mitt kall og stand 

jeg Gud, min Fader, kan 

i sannhet dyrke. 

  



  



Lys Våken 
Tekst/foto: Martin Normann Svendsen 

Tretten sjetteklassinger deltok på Lys Våken i Skånland kirke 27. – 28. november. 

Deltagerne lærer om Jesu fødsel og barndom, og de blir kjent i kirken. De avslutter med 

gudstjeneste som de har vært med på å forberede med blant annet forbønn og preken. 

Deltagerne overnattet i kirken, noe som var spennende og lite søvn!  

Dette var en fin og lærerik helg, sier deltagerne. 

Vi stilte følgende spørsmål til fire deltagere: 

1) Hva har du lært? 

2) Hva har vært det morsomste? 

 

Markus Zachariassen 

1) Jeg har lært at Jesus ble sur da han så salgsboder og 

penger i kirken. Han rev salgsbodene og sa: I mitt 

hus skal det ikke være salgsboder og penger. 

2) Å tegne og fargelegge engler, å overnatte i kirken 

og bli kjent med nye folk. 

Hovedleder Helen Lovelace sammen med noen av Lys Våken-barna foran i Skånland kirke (Foto: Tormod Sørensen) 



Eline Andresen Eriksen 

1) Jeg har lært at Jesus kom ridende på et esel og ble 

møtt av folk med palmeblader. På skjærtorsdag 

vasket Jesus bena til disiplene for å vise omsorg og 

være snill. Det var noe tjenerne brukte å gjøre. 

Han tok et brød. Delte det, ga til disiplene og sa: 

Dette er mitt legeme. Etterpå tok han vin ga 

disiplene og sa: Dette er mitt blod. Da ble han en 

del av dem.  

En forrådte ham og han døde på et kors. Jesus ble 

født i en stall, fordi det var ikke plass til dem andre 

steder. 

I adventen forbereder vi oss til Jesus bursdag. 

2) Å utforske kirken og å lage ord på følgende 

bokstaver: LYS VÅKEN 

 

Thea Gyltnes 

1) Jeg har lært om Gud og Jesus, nattverden og å lese 

korte stykker fra Bibelen. 

2) Å bli kjent med nye folk og å overnatte i kirken. 

 

 

 

Kristiane Nordam Robertsen 

1) Jeg har lært om kristendommen, hvor mange 

bøker det er i Bibelen, hvorfor vi tenner lys og at 

advent betyr ventetid. 

2) Å bli kjent med andre fra hele Tjeldsund 

kommune. 

  



Kunsten å leve med sorg 
Odd Jarle Eidner er prostiprest i Bodø, forfatter, foredragsholder og 

mange har hørt ham som andaktsholder på NRK. 15. september holdt 

han foredrag i Astafjord kirke, og dette var noe av det han snakket om 

der. 

”Jeg driver med sorgarbeid!” Replikken kom fra ei 

ung mor. Hun hadde mistet samboeren sin i ei 

ulykke, og satt alene igjen med to mindreårige 

barn. Etter noen måneder begynte noen av 

venninnene å bli urolige for henne. De lurte på 

om hun ikke skulle begynne å jobbe igjen, og ikke 

dyrke sorgen? Det var da hun kom med denne 

replikken: ”Joda, jeg jobber. Jeg driver med 

sorgarbeid!”  

 

Snakke om det 

«Sorgarbeid» er et dekkende ord. Det er hardt 

arbeid. Det er ingen ting man blir så sliten av som 

å sørge. Sorgen tapper oss for krefter. 

Det er viktig å gjøre dette arbeidet mens sorgen 

ennå er fersk. Sorgarbeid er ikke noe man bør 

utsette til senere, når det passer. Det er en 

prosess som starter den dagen tapet er en 

realitet. De første dagene, ukene og månedene 

er ei viktig tid. Annet arbeid kan gjerne utsettes 

til senere. Nå er det dette arbeidet som er 

viktigst, og som trenger mine krefter. 

Hvordan gjør man sorgarbeid?? Det fins ingen 

oppskrift, men litt forenklet kan vi si at det 

handler om to ting. Vi må forsøke å finne ord som 

kan beskrive hvordan vi har det inni oss. Snakke 

med noen - familie, venner, kollegaer eller andre 

vi kan betro oss til. Gjenta historien på nytt og på 

nytt. Hver gang vi gjør det, bearbeider vi tapet og 

sorgen. 

Det viktigste sorgarbeidet skjer i de nære 

relasjonene. Den er heldig som har noen i 

familien eller vennekretsen som er villig til å lytte 

og gå sammen med den sørgende. Men mange 

opplever at de bruker opp nettverket sitt, og 

sliter ut de nærmeste vennene. De blir lei av å 

høre den samme 

historien, og 

trekker seg unna etter hvert. Da kan det være 

godt å være med i ei sorggruppe. Her treffer vi 

andre som er i samme situasjon, og som vi kan 

kjenne oss igjen. Det er også godt at det fins 

tilbud om samtalestøtte som Kirkens SOS. Her 

fins det medmennesker som bruker ørene til å 

lytte og være nær noen som trenger å bearbeide 

sorgen sin ved å snakke om den. 

Det er det ene sporet vi må gå etter. Vi må snakke 

om sorgen. Og så må vi bruke kroppen. Gjøre 

husarbeid, gå ut på tur – enten alene eller 

sammen med andre, arbeide, kjenne at vi bruker 

krefter så vi blir sliten. Derfor kan sorgarbeid også 

gjøres i skogen, på fjellet, på treningsstudio - og i 

potetåkeren.  

 

Sorgarbeid i potetåkeren 

Det var en god venn som lærte meg det. Noen 

dager tidligere hadde jeg vært sammen med ham 

og kona på den tyngste dagen i livet. Da tok vi 

farvel med datteren deres, og jeg var prest i 

begravelsen. Elinor var ei flott ung jente med hele 

livet foran seg. Men livet ble for vanskelig for 

henne, og hun orket ikke å leve lenger. Kirka var 

full av ungdommer, familie og venner som satt og 

sørget i stillhet. Det var en vakker høstdag, men 

sorgen rev og slet i alle oss som stod rundt det 

svarte hullet på kirkegården.  

Jeg traff pappaen igjen noen dager senere – i 

potetåkeren. En potetbonde kunne ikke bare 

sette seg ned med hendene i fanget og sørge. 

Poteten måtte i hus, og jobben måtte gjøres av 

dem. Det var da han kom med denne replikken – 

og jeg har fått lov til å gjengi den: ”Jeg visste at 



poteten kan brukes til alt. Nå vet jeg at den også 

kan brukes til terapi!”  

Salten friluftsråd har et flott motto for å få folk til 

å komme seg ut i naturen: ”Hvorfor sitte inne når 

alt håp er ute?!” Det passer også for sørgende. 

Ved å bruke naturen og leve med i årstidenes 

vekslinger, kan vi få hjelp til å løfte blikket ut fra 

oss selv og se litt av verden omkring oss. Det kan 

gi litt håp midt i håpløsheten. Og håpet er som 

kjent lysegrønt! 

Kvinner har ofte lettere for å snakke om 

vanskelige følelser, og sette ord på sorgen. Mens 

menn er raskere til å ta beina fatt, og bruke 

kroppen til fysisk arbeid. Men vi trenger å bruke 

begge deler i et sorgarbeid – både munnen og 

resten av kroppen. 

 

Sorgens rom 

Jeg bruker ofte bildet med ”Sorgens rom” når jeg 

snakker om sorg. Jeg opplever at bildet med hus 

og rom kommuniserer godt. Det setter sorgen inn 

i en større sammenheng. Sorgen holder til i et 

eget rom i huset mitt. Da går den an å håndtere. 

For det er også mange andre viktige rom i det 

samme huset. Vi er hele mennesker, og skal ikke 

isolere oss i ett eller to rom. Målet med enhver 

sorgprosess er å flytte ut av sorgens rom, og ta i 

bruk alle de andre rommene i det store huset 

som til sammen heter Livet.  

Det har skjedd mye faglig oppdatering i vår 

forståelse av sorg de siste 20 år. Moderne 

sorgforskning har forlatt den enerådende teorien 

om at sørgende beveger seg gjennom faste 

stadier eller faser. Jeg opplever mye bekreftelse 

på dette i mitt møte med sørgende mennesker. 

Alle er så forskjellige, og må finne sin egen vei 

gjennom sorgens landskap. Sorgen går aldri over, 

men den går etter hvert an å leve med. Derfor 

opplever jeg at bildet med sorgens rom er et godt 

bilde på hva det vil si å leve med sorg. 

Det er viktig å la døra til sorgens rom stå ulåst. Ei 

dør kan som kjent lukkes igjen fra to sider. Det 

går an å stenge seg inn i sorgens rom og isolere 

seg der. Da kan sorgen gå over til noe annet – til 

depresjon. Det går også an å stenge igjen døra fra 

yttersiden, og flykte unna alt som minner om 

sorgen. Da kan også sorgen gå over til noe annet 

– til angst. Sorg er ikke sykdom, men den kan bli 

det. Derfor er det så viktig å la døra til sorgens 

rom stå ulåst og åpen. Vi trenger jevnlig å besøke 

det rommet. Jeg tror rett og slett at vi får bedre 

livskvalitet ved stadig å gå inn og ut av Sorgens og 

Gledens rom. 

 

Leve med doble følelser 

Livet til den sørgende utspiller seg, forenklet sett, 

i disse to rom. I Sorgens rom, med konfrontasjon 

av tapet og alle de vonde følelsene. Samtidig er 

det viktig å oppholde seg i Gledens rom, for å 

finne noe som kan gi oppdrift og energi til å gå 

videre. Utfordringen for alle sørgende er å finne 

en slags balanse mellom hardt sorgarbeid og 

nødvendig hvile. Å være bare i Sorgens rom vil 

lett føre til tungsinn og ensom tristhet. Å være 

bare i Gledens rom kan føre til flukt og 

fortrengning. De som klarer seg best etter en 

rystelse i livet, er de som makter å balansere 

mellom de to rommene, og være til stede i dem 

begge. 

Det handler om å leve med doble følelser. Vi 

tenker ofte at sorg og glede er to motsatte 

følelser. Men de er søsken som er nært knyttet til 

hverandre. Det går an å kjenne på den intense 

gleden over livet, og samtidig kjenne på den 

intense sorgen over dem som også skulle vært 

med. For meg er det ikke noe spørsmål om det 

ene eller det andre, men begge deler. 

Vi mennesker er forskjellige, og vi sørger på ulike 

måter. Hver enkelt må finne sin egen vei gjennom 

sorgens landskap. Men sorgarbeid handler 

dypest sett om disse enkle metodene: bruke 

både munnen og kroppen, både sorgens og 

gledens rom. Så får hver enkelt finne den rette 

balansen, og gjøre sorgarbeidet på sin egen 

måte. Som Frank Sinatra så treffende synger om 

sin vei gjennom livet: ”I did it my way!” 



 

 

Tjeldsund sokn 
Julaften 24. desember 
Tjeldsund kirke kl. 13.00 v/Jens Linde 
Familiegudstjeneste  
 

2. juledag 26. desember 
Kongsvik kirke kl. 11.00 v/Jens Linde 
Høytidsgudstjeneste  
 

Søndag 9. januar 
Tjeldsund kirke kl. 11.00 
Kongsvik kirke kl. 17.00  
Avskjedsgudstjenester Ida-Maria Heggelund 
 

Søndag 23. januar 
Tjeldsund kirke kl. 11.00 v/ Jens Linde 
Familiegudstjeneste m/Bibler til 5. klasse 
 

Søndag 6. februar – samefolkets dag 
Kongsvik kirke kl. 17.00 v/Jens Linde 
 

Søndag 20. februar 
Kongsvik kirke kl. 11.00 v/Jens Linde 
 

Søndag 27. februar 
Tjeldsund kirke kl. 17.00 v/Linde og Håkonseth 
Innsettelsesgudstjeneste 
 

Søndag 27. mars 
Kongsvik kirke kl. 11.00 v/ Jens Linde 
Familiegudstjeneste m/Bibler til 5. klasse 
 

Ramsund kapell kl. 17.00 v/Jens Linde 
 

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 v/Jens Linde 
Høytidsgudstjeneste 

Skånland sokn 

 
Julaften 24. desember 

Skånland kirke kl. 15.00 v/ Jens Linde  

Familiegudstjeneste 
 

Juledag 25. desember 

Skånland kirke kl. 12.00 v/Geir Arne Solum 

Høytidsgudstjeneste 
 

Søndag 16. januar 

Skånland kirke kl. 11.00 v/Geir Arne Solum 
 

Søndag 30. januar 

Skånland kirke kl 11.00 v/ Geir Arne Solum   

Familiegudstjeneste m/Bibler til 5. klasse 
 

Søndag 6. februar 

Lavangseidet bedehuskapell kl. 11.00 

Geir Arne Solum og Fredrik Sletbakk 

Samisk-norsk gudstjeneste 
 

Søndag 20. februar 

Skånland kirke kl. 18.00 v/Jens Linde  
 

Søndag 6. mars 

Skånland kirke kl. 11.00 v/Geir Arne Solum  
 

Søndag 20. mars 

Skånland kirke kl. 18.00 v/Geir Arne Solum  
 

Søndag 3. april 

Skånland kirke kl. 11.00 v/ Geir Arne Solum  

Samtalegudstjeneste 
 

Palmesøndag 10. april 

Lavangseidet bedehuskapell kl 17.00 

Fredrik Sletbakk og Arne Håkonseth 
 

Påskedag søndag 17. april 

Skånland kirke kl 11.00 v/Geir Arne Solum 

Høytidsgudstjeneste  

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Julaften 24. desember 

Astafjord kirke kl. 13.00 

Familiegudstjeneste 

Thomas Rachlew  

 

Søndag 23. januar 

Astafjord kirke kl. 17.00 

Visitasgudstjeneste 

Thomas Rachlew  

 

Søndag 6. mars 

Astafjord kirke kl. 17.00 

Thomas Rachlew 

 

Søndag 20. mars 

Astafjord kirke kl. 11.00 

Familiegudstjeneste m/Bibler til 5. klasse 

Thomas Rachlew 

 
Skjærtorsdag 14. april  
Astafjord kl. 11.00 
Thomas Rachlew 
 
2. Påskedag 18. april 
Revelvhøgda kl 12.00 
Geir Arne Solum 
 
Når det ikke er angitt noen  
spesiell type gudstjeneste,  
er det høymesse. 

Tovik sokn 

 
Julaften 24. desember 

Tovik kirke kl. 15.00 

Familiegudstjeneste 

Geir Arne Solum  

 

Søndag 30. januar 

Tovik kirke kl. 17.00 

Familiegudstjeneste m/Bibler til 5. klasse 

Geir Arne Solum 

 

Søndag 27. februar 

Tovik kirke kl. 11.00 

Jens Linde 

 

Søndag 3. april 

Tovik kirke kl 17.00 

Samtalegudstjeneste 

Geir Arne Solum 

 

Langfredag 15. april 

Tovik kirke kl. 11.00 

Geir Arne Solum 

 

 

 

 

 

 

 

  

ighetene våre? 



Kirkelige handlinger 
 
Døpte 
 

Skånland 
03.10 Kian H. Aronsen 

31.10 Ada-Irene J. Bysheim 

31.10 Linnea A. Henriksen (Harstad) 

28.11 Lukas Elvan Indregaard 

 

Astafjord 

14.11 Gabriel Kvarme 

 

Tovik 

05.12 Julia Johannessen 

 

Tjeldsund 
18.09 Emrik O. Hasselberg 

24.10 Elisabeth B. Ranang 

28.11 Saga P. Ridderseth 

Døde  

 

Tjeldsund 
21.09 Laila Berg Olsen (1955) 

09.10 Lillian N. Pedersen (1931) 

13.10 Norgunn M. K. Karlsen (1925) 

04.11 Ellen S. Helgesen (1927) 
 

Skånland 
12.09 Edith J. Lillefuhr (1933) 

13.09 Knut M. Mathiassen (1939) 

14.09 Elrun O. Eriksen (1951) 

12.10 Ottar E. Boltås (1934) 

 

Astafjord 

18.10 Magne A. T. Martinsen (1932) 

06.11 Walter Per Nilsen (1957) Harstad  

09.11 Karl Johan Tande (1923)

 
 

Konfirmanter i Tjeldsund kirke 25. september 2021 
 

Fra venstre: Vikarprest Mark 

Drogseth, Erle Johnsen 

Fagermo, Karine Linnea 

Søderholm Ørjaseter, Ian 

Jose Arthur Batista De 

Oliveira Kjerstad, Luna-

Renee Arnesen og Anna 

Steen Helgesen. (Foto: 

Ragnar-Hans Hanssen)

Bildet av konfirmantene i 

Skånland kirke ble 

trykket i forrige nummer 

uten at fotograf Marita 

Eilertsen ble kreditert for 

dette. Vi beklager. 



 

Konfirmanter i Tovik kirke 11. september 2021 
 

Fra venstre: Håkon Kvanli, Alexander Monstad Bjørnback, Johannes Losvik Stabell, sokneprest 

Geir Arne Solum, Hannah Flostrand Simonsen, Ellen Othelie Hammer, Marie Kvanli-Markussen, 

Elida Martine Olsen Sara og Charlotte Therese Johnsen Elvevoll. 

(Foto: By Marita Eilertsen AS 

/ www.maritaeilertsen.com) 

 

 

 

Konfirmanter i 

Astafjord kirke 18. 

september 2021 
 

Fra venstre: Mariell Hansen, 

Adam Benedikt Balteskard, 

Andreas Sigfred Fugelsnes-

Kildal og Birk Jørgensen. 

(Foto: Arne Balteskard) 

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


Kantors hjørne 
Det er en tid for alt.  

Nå har tiden kommet for meg å si ha det. 

Jeg har sagt opp min stilling som kantor og 

trosopplærer. Fra 1. januar 2022 tiltrer jeg en 

tilsvarende stilling hos Storfjord kirkelige fellesråd. Det 

er mange følelser som passerer forbi nå i disse tider. De 

viktigste er takknemlighet og glede. 

Av Tjeldsund kirkelige fellesråds fire menigheter er det 

Tjeldsund jeg har arbeidet lengst i. Her ble jeg ansatt 

som kantor og trosopplærer fra 1. februar 2017. En 

spennende oppgave her var å starte barne- og 

ungdomskor her. Faktisk startet jeg med et prosjekt 

med ukentlige korøvelser på Fjelldal og i Kongsvik 

allerede i oktober 2016. Fortsatt den dag i dag synger 

det barn i Ramsund ungdomskor som startet i 

barnekoret i oktober 2016. Høsten 2017 begynte jeg å 

dirigere Skånland barne- og ungdomskor. Høsten 2018 

begynte jeg å dirigere Astafjord barne- og ungdomskor 

samtidig med at jeg gikk over fra stilling som kantor i 

Evenes og Tjeldsund til kantor i Skånland og fra 2020 som kantor i det nye Tjeldsund. Denne 

overgangen hadde sin bakgrunn i kommunesammenslåingen. 

Fra våren 2017 startet jeg også et prosjektkor for voksne som sang i gudstjenester i kirkene. 

Dette koret utviklede seg og tok forskjellige former. I dag heter dette koret Tjeldsund vocalis og 

er Tjeldsund kirkelige fellesråds kor. 

Barne- og ungdomskorene har variert mellom 40 og 50 medlemmer, og voksenkoret har ligget 

på rundt 20. Det å ha fått lov å møte opp mot 70 sangere i alle aldre og lage musikk sammen har 

vært en sann glede! Mange fine minner finnes her. 

En godt minne er korturen våren 2019 til Oslo med alle ungdomskorene i Tjeldsund samt 

ungdomskoret Young voices fra Sørreisa. En flott opplevelse! 

Et annet flott minne er festgudstjenesten i Tjeldsund kirke 1. søndag i advent i 2019. Da var både 

biskopen i Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland til stede for å overlevere Tjeldsund menighet fra 

Sør-Hålogoland bispedømme til Nord-Hålogaland bispedømme. Et Tjeldsund vocalis med nesten 

30 sangere deltok på gudstjenesten. 

Et tredje minne er fra februar 2020 hvor alle barne- og ungdomskor hadde en korhelg i Astafjord 

kirke. Vi avsluttet med at «storkoret» sang på gudstjenesten i Skånland kirke. 



Gode minner å ta med seg inn i perioden som kom fra mars 2020. Fra da ble alt mye mer 

uforutsigbart- for alle. For korenes del var det perioder hvor det ikke var lov eller ikke anbefalt 

å møtes. Kunne vi møtes,m så visste vi ikke alltid om vi fikk lov å synge for et publikum. 

På tross av dette har vi kunnet arrangere noen konserter og sangkvelder. 

Sommeren 2021 var en slik mulighet hvor vi kunne arrangere et nytt konsept «Musikk i lyse 

sommerkvelder». Det ble en konsertserie på fire konserter som besøkte alle våre fire 

soknekirker. 

Glad for at dette gikk å gjennomføre i disse tider! Hyggelig at folk kom. Husker at vi var 82 

personer på den siste konserten i Tjeldsund kirke. 

Så, ja, alle møter med barn, ungdommer og voksne. Alt det hyggelige og gode samarbeidet med 

kollegaer gir meg en følelse av glede og takknemmelighet. 

 

 

 

Dåp i Skånland kirke 
Av Stig Jarle Norberg 

Søndag 31. oktober var det gudstjeneste i 

Skånland kirke. To barn ble båret til dåpen. For 

sokneprest Geir Arne Solum var det litt spesielt 

å ha ett av barna til dåpen i Skånland kirke. For 

snart 20 år siden, på selve innvielses-

gudstjenesten, hadde han gleden av å døpe 

mor til ett av dåpsbarna, Nora Olsvik 

Henriksen. I dag ble hennes datter Linnea 

Amundsen Henriksen, nesten 20 år senere, 

båret til dåpen i samme kirke med familie og 

faddere til stede. For Nora var det en klar 

selvfølge at barnet skulle døpes nettopp i 

Skånland kirke, 20 år etter sin egen dåp. 

For Geir Arne var dette en spesiell minnerik 

dag, men også en påminnelse om at tiden går 

fort. Solum er den presten som har virket 

lengst i menigheten etter at Skånland ble eget 

sokn.  



Kirkevergen informerer 
 

Endring i praksis på kirkegårder 

I Tjeldsund sokn vil det nå framover bli en endring i praksis ved begravelsene. Graven vil ikke få 

en jordhaug, men være planert/jevnt med bakken. Dette er et ledd i å samordne praksis og 

rutiner i hele kommunen, slik at kirkegårdene er mest mulig ensartet. Vi har jevnlig ettersyn, og 

fyller på med masse når graver siger sammen. 

 

Sletting av graver 

Vi har mange graver rundt på våre ni kirkegårder der vi mangler opplysninger om fester. Vi er i 

gang med et arbeid med å rydde opp i dette. Mange vil derfor oppleve å finne en liten 

rød/oransje malingsflekk på gravsteinen. Ta da kontakt med kirkekontoret om den aktuelle 

graven, slik at vi får registrert festeopplysninger som er riktige. Det er fester av grav som er 

ansvarlig for at gravstein er forsvarlig sikret og at graven ellers holdes i hevd. Graver uten fester 

har vi ikke lov til å opprettholde, så disse vil havne på en liste over graver som etter hvert blir 

slettet. Dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid og vil foregå kontinuerlig over flere år.  

 

Festeavgift 

En grav er fredet i 20 år, og de som er gravlagt i egen hjemkommune har vanligvis frigrav i den 

perioden. Etter fredningstiden vil fester få faktura med spørsmål om å feste graven videre. 

Festeavgiften er for tiden kr 100,- pr grav pr år, og sendes ut for fem år om gangen. Når det 

reserveres grav ved siden av en gravlagt, vil det imidlertid påløpe festeavgift fra første dag på 

denne. Det sendes da ut festeavgift for hele fredningstiden på 20 år. Ved utenbygds begravelser 

eller urnenedsettelser, påløper det også festeavgift fra første dag. 

 
 

  
 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



Ny kirkelig organisering 
Av Hans Zakarias Schjelderup 

Helt siden 2005 har Kirkemøtet i Den norske kirke hatt som mål å samle arbeidsgiveransvaret 

for alle som jobber lokalt i kirken.  I mars 2021 leverte Müller-Nilsen-utvalget sin utredning om 

hvordan dette kan se ut på prostinivå.  Det er Kirkerådet som har bedt om en utredning på dette 

nivået. Som følge av en slik utredning ligger det i kortene at organiseringen også har elementer 

som inneholder en økonomisk gevinst.  Hvis man skal oppnå økonomisk gevinst, er sentralisering 

og større utnyttelse av ressurser viktig, både menneskelige ressurser og materiell/utstyr.  

Trondenes prosti, som vi er en del av, består av hele 13 sokn med hvert sitt menighetsråd.   

Høringsnotatet ligger nå ute til høring hos blant annet samtlige menighetsråd.  Hvis dette går 

gjennom, vil det få konsekvenser for dagens organisering. Dagens kirkekontor med kirkeverge 

vil kanskje bli fjernet i sin nåværende form. Dagens kirkelige fellesråd vil heller ikke bli videreført 

i sin nåværende form.  Styringen og avgjørelsesmyndighet vil sannsynligvis bli flyttet inn i et 

større råd med representasjon fra hvert menighetsråd, lokalisert sentralt i prostiet. Og som følge 

av dette vil det lokale kirkearbeid få en annen tjenestevei oppover i systemet.  

Menighetsrådene vil bestå i sin nåværende form, men arbeidsoppgaver vil kanskje bli endret, 

noe som igjen kan få konsekvenser for det primære og kirkelige arbeidet som menighetsrådene 

i dag forvalter.   

Det er svært viktig at menighetene engasjerer seg i dette og gir sine innspill til høringsutkastet.  

Derfor ble det avholdt et orienteringsmøte i Astafjord Kirke, torsdag 21. oktober. Her var alle 

menighetsrådene i Tjeldsund og Gratangen samlet.  Det møtte opp ca. 40 personer, noe som 

vitner om stort engasjement. Her fikk alle inngående detaljer om innholdet i høringen. Det kom 

også frem flere synspunkter fra de ansatte og andre fremmøtte. Debatten var preget av flere 

lokale utfordringer.  

Høringsfrist er satt til 1. desember 2021.  

  



Avskjed med Ida-Maria 

Heggelund… 
Sokneprest i Tjeldsund menighet Ida-Maria Heggelund har 

vært i foreldrepermisjon siden i sommer. Nå er det også 

klart at hun har takket ja til ny stilling i Bergen, så hun vil 

ikke komme tilbake i jobb hos oss før hun formelt slutter 1. 

februar. Det blir likevel avskjedsgudstjenester med henne, 

og dato for dette er satt til 9. januar. 

Takk til Ida-Maria for din tjeneste i Tjeldsund! 

 

… og velkommen til 

Jens Linde! 
Det er allerede klart at det blir Jens Linde som tar over som 

sokneprest i Tjeldsund. Jens Linde vil begynne formelt 1. 

februar, men i praksis vil han fungere i stillingen allerede 

nå, og mange vil bli kjent med ham i løpet av julens 

gudstjenester. En mer formell markering av at Jens Linde 

tiltrer som sokneprest i Tjeldsund vil skje under 

gudstjenesten i Tjeldsund kirke 27. februar kl 17.00. 

Nærmere presentasjon av Jens Linde vil komme i neste 

menighetsblad. 

 

  

Oppgaven øverst på 

neste side er 

premieoppgave! Finn 

alle ti blomstene og 

send inn til 

gs724@kirken.no 

innen 15. januar! 

Forrige premie-

oppgave ble vunnet 

av Helmine Nystad 

Markussen, og hun 

har vunnet en flott 

bok       

mailto:gs724@kirken.no


  



 

 

 

 

Evenskjer 

• Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Velkommen som medlem  

i Grov Sanitetsforening. 

Vi jobber aktivt for alle 

aldersgrupper. 

Kontakt leder 

tlf 41806952 

 

 

 

 

Skånland blikk & ventilasjon 
 

Fjellveien 14 

Telefon: 913 06 430 
 

E-post: ingvart48@live.no 

Høgås Transport A/S 
8535 Tårstad 

 

Alt innen graving og transport 

Ring 971 42 819 

 


