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Påskeandakt 
Av Thomas Rachlew, ny sokneprest i Astafjord og Gratangen 

For en del år siden sto jeg på et kjøpesenter og hadde vakt på 

«Kirkens bord». Folk kunne komme og ta en prat med folk fra 

kirken som satt ved et bord midt i kjøpesenteret. Denne 

dagen som var like før påske, var min vakt. En kar kom bort til 

meg og sa: «Ja, påsken den er trist den…» Jeg tenkte at 

endelig har vi her en kar som virkelig har forstått hva påsken 

handler om - nemlig at Jesus måtte lide en smertefull død for 

at vi skulle bli kvitt vår skyld til Gud. Men der forregnet jeg 

meg litt. Selve kirkens budskap var han totalt uinteressert i 

den dagen. Nei, han gruet seg til alle fridagene i påsken - når 

kjøpesenteret var stengt, og han ikke fikk møte de vanlige 

folka på kafeen og hilst på den hyggelige butikkdama på 

Narvesen der han pleide å kjøpe en avis. Det blir ensomt og 

stusselig, fortalte han.  

Årets påske blir også ekstra vanskelig for mange. Noen skulle gjerne kunne tatt turen i butikken 

og møtt hyggelige folk også på de hellige påskedagene når det er stengt. Noen fordi det blir 

ekstra stille da det fremdeles er vanskelig for familien å komme på besøk, og andre bare gruer 

seg til at dagene blir enda stillere.   

Påsken kalles den «stille uke» mellom palmesøndag og påskedag. Men det må ikke bli stillere 

nå, kan vi protestere. Vi kan bli engstelige i disse tider, men engelen sa til Maria ved Jesu grav 

(Matteus 28, 1-8): «Frykt ikke». Engelen fortalte at Livet hadde vunnet over døden. Det samme 

ser vi i naturen etter hver vinter. Det spirer og gror når våren kommer. Det er et mirakel. Det 

samme håpet og troen skal vi ha til våre egne liv. Livet vinner, i år igjen! 

 

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena 

og den andre Maria for å se til graven.  Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens 

engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  Han var 

som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de 

ble liggende som døde.  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at 

dere leter etter Jesus, den korsfestede.  Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom 

og se stedet hvor han lå!  Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de 

døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere 

det.» 

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til 

disiplene.  Matt. 28, 1-8 

 



Min salme 
Av Mark Drogseth, tidligere sokneprest i Evenes og Tjeldsund 

Som pensjonert prest, er det en del folk som har spurt meg: 

«Hvordan var det å jobbe som prest?» Av og til har jeg 

sammenlignet prestetjenesten med kajakkpadling som jeg er 

glad i. Slik jeg kan oppleve mye vekslende vær på havet, har jeg 

opplevd mye «vekslende vær» i møte med mennesker gjennom 

min prestetjeneste. 

En salme som jeg og mange andre er glad i, er den kjente 

«Kjærlighet fra Gud». Salmen er skrevet av den danske presten 

Jens Nicolai Ludvig Schjørring i 1854. Selv om salmen er 167 år 

gammel, er den fortsatt en salme som taler til oss i dag. 

I disse korona-tider er livet blitt snudd opp-ned for 

mennesker over hele verden. I skrivende stund er det over 

560 mennesker i Norge som har mistet livet til sykdommen, 

over 12 000 i Sverige og over 500 000 i mitt hjemland, USA. 

Daglig blir vi minnet om ting som må gjøres for å hindre at 

smitten sprer seg. Livet oppleves som utfordrende og 

usikkert for mange. 

Da er det godt å kunne stole på noe som ikke er vekslende - 

Guds kjærlighet til oss. Salmen minner meg om dette. Bildet 

av Guds kjærlighet som er «klar og ren» har sin bibelske 

opprinnelse blant annet i det nye testamentet: «Ja, dette er 

kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket 

oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1.Joh.4,10) 

Guds kjærlighet kan vi stole på. 

 

 

 

 

Kjærlighet fra Gud  

springer like ut  

som en kilde klar og ren.  

I dens stille bunn,  

i dens dype grunn  

gjemmes livets edelsten. 

 

Kjærlighet fra Gud 

som en yndig brud 

kommer smykket til oss ned 

Lukk kun opp din favn, 

kom i Jesu navn, 

himlen bringer den jo med. 

 

Kjærlighet fra Gud 

er det store bud, 

er det eneste jeg vet. 

Bli i kjærlighet, 

og du har Guds fred, 

for Gud selv er kjærlighet 

 



Konfirmantene om påsken 
For mange er påsken snakk om feriedager, skiturer og kos i solveggen. Kanskje kan noen av 

konfirmantene våre hjelpe oss inn på sporet av hva påsken egentlig betyr? Vi har stilt dem 

disse tre spørsmålene: 

1. Hva forbinder du med påske? 

2. Hva feirer vi påske i kirken? 

3. Tror du at Jesus stod opp fra de døde? 

 

Hannah Flostrand Simonsen, Tovik 

1. Med påsken forbinder jeg fargen gul, og korsfestelsen, og egg. 

2. Vi feirer påske i kirka fordi det var da han Jesus ble hengt på korset. 

3. Ja. Men samtidig nei. Det går nok an, men det spørs… 

 

 

Andreas Sigfred Fugelsnes-Kildal, 

Astafjord 

1. Påskeegg og hare. 

2. De var fordi Jesus stor opp fra de 

døde. 

3. Nei. 

 

Johannes Losvik Stabell, Tovik 

1. Personlig forbinder jeg ikke så mye med påske. Jeg har ikke tenkt så 

mye på det. Men det har jo noe med Jesus å gjøre. 

2. Det har forbindelse med Jesus og kristendommen sjøl. 

3. Ja, jeg har litt tro på det. Sånn realistisk så kunne det jo ikke skjedd, 

men siden det var så lenge siden, så har jeg ganske stor tro på at det virkelig 

har skjedd. 

 

Adam Benedikt Balteskard, Astafjord 

1. Jesus. 

2. Minnes Jesu død og oppstandelse. 

3. Ja. 



Fikk du gitt ditt bidrag? 
I år kom ingen konfirmanter med bøsse og banket på døra di for å be om et bidrag til Kirkens 

Nødhjelp sin Fasteaksjon. Som i fjor måtte innsamlingsaksjonen gjøres digital. Om du ikke fikk 

gitt en gave, er det likevel ikke for sent. Den kan gis med både Vipps, SMS og direkte til konto. 

Men hvis du ønsker at gaven skal registreres på din menighet, anbefaler vi at du finner 

innsamlingsaksjonen på vår Facebookside «Menighetene i Tjeldsund» (Ingen gebyrer verken 

for giver eller mottaker!) 

 

 

Kirken og Covid-19 
Å si noe om restriksjoner i menighetsbladet er ikke lett, for de endrer seg stadig – så vi 

oppfordrer til å følge med i avisen og på vår hjemmeside og facebookside. Men uansett skal det 

være trygt å komme i kirken – vi følger til enhver tid gjeldende restriksjoner og ber også dere 

som kommer til å kirken om å respektere dem. 

I skrivende stund er det nettopp innført et krav om ”faste, tilviste plasser” – det innebærer at 

en ansatt eller en frivillig kirkevert skal vise deg en plass der du skal sitte. Husstander kan fortsatt 

sitte sammen, men det er ikke anledning til å definere egne kohorter utover det. 

Når dette er sagt – velkommen til kirke! 

 



  



– Påsken er ikke noen hedensk høytid 
 
Er påsken egentlig kristen, eller en høytid kirken stjal fra hedningene og så ga kristent innhold?  
 
Av Stein Gudvangen, KPK 
Skribent og forfatter Bjørn Are Davidsen er 
ikke i tvil om hva svaret er.  
  – Den kristne påsken har opprinnelig ikke 
noe med hedenske skikker å gjøre, sier han.  
  Det samme har han i flere år framholdt på 
bloggen sin dekodet.blogspot.com hvor han 
har omtalt svakt funderte misoppfatninger 
om kristne høytider. 
  Folkelige forestillinger om jul og påske har 
én ting til felles, skriver han: «...at man stadig 
finner på fortellinger om at ingen av 
høytidene handler om Jesus». 
 
Langvarig tendens 
– For meg er det en tankevekker at så mange 
ender med en slik fortelling. Jul og påske er 
de to store kristne høytidene, mens det 
påstås at begge er feiringer kirken har 
overtatt eller stjålet fra hedningene og gitt 
kristent innhold. Hos folk flest er dette blitt 
en fortelling om kirkens maktmisbruk, sier 
Davidsen til Kristelig Pressekontor. Han 
omtaler dette som en langvarig tendens som 
han først møtte i sin studietid i Trondheim 
tidlig på 1980-tallet.  
  – Jeg kunne mye mindre om dette da, men 
ser at det er blitt en slags sedvane at man 
overdriver eller feiltolker hedenske 
perspektiver.  
 
Jødisk høytid 
I et blogginnlegg beskriver han det han kaller 
eventyr i pressen og på ulike nettsteder. Én 
påstand i nyere tid er at siden det engelske 
ordet for påske, Easter, og det tyske, Ostern, 
fonetisk ser ut til å kunne forbindes med den 
babylonske fruktbarhetsgudinnen Ishtar, så 
er påskens opprinnelse hedensk. Dette 
stemmer ikke.  

  – Slike påstander er mer morsomme enn 
meningsfulle. Skal man først se etter noe 
slikt, er den saksiske gudinnen Eostre mer 
nærliggende. I England kan man ha oppkalt 
påsken etter måneden man feiret henne, 
sier Davidsen som er rådgiver i tankesmien 
Skaperkraft. 
  For noen er veien uansett kort til å mene at 
påsken dermed er en hedensk fest kirken har 
«kristnet». Med det finner både grupper av 
kristne og andre – med helt ulike 
begrunnelser – argumenter for å ta avstand 
fra den kristne påskefeiringen. 
  Davidsen mener det ikke finnes noe 
holdbart grunnlag for slike slutninger. Han 
avviser kategorisk at den kristne 
påskefeiringen har noen hedensk forhistorie. 
Tvert om har den sin rot i den jødiske påsken. 
Vårt ord for påske er da også kommet til oss 
via gresk fra det hebraiske pesach, som betyr 
å gå forbi, påpeker han i et blogginnlegg fra 
2017.  
  Ikke bare er den kristne påskefeiringen uten 
hedensk tilknytning. Den har sin opprinnelse 
i den viktigste jødiske religiøse markeringen 
og er den eldste av de kristne høytidene.  
  Heller ikke på det ytre planet mener 
Davidsen det er mye hedensk å finne i 
kirkens påske.  
  – Påskeegg og påskeharer er ikke gamle 
hedenske tradisjoner, som noen tror, men 
relativt moderne oppfinnelser som første 
gang omtales skriftlig sent på 1600-tallet i 
det lutherske Tyskland, sier han og henviser 
til en artikkel av Paul D. Race, på nettstedet 
Family Christmas Online. Der står det at den 
tyske eventyrsamleren Jacob Grimm bør gis 
mye av skylden for at dagens allmennhet 
årlig villedes når påsken nærmer seg og 
våren stunder til. Grimm antok ifølge Race, 



på et ytterst magert kildegrunnlag, at den 
eggleggende påskeharen var en figur knyttet 
til gudinnen Eostre fra det førkristne Europa. 
Dette støttes ikke av noen forskere.  
 
Vårfester 
Davidsen viser til at ordet påske i de fleste 
land viser til pesach, ikke til det engelske 
Easter.  
  – Dette er det rett og slett viktig å 
understreke. Vi har vårt ord for påske fra den 
jødiske feiringen, og Jesus ble henrettet 
under den jødiske påsken. Den kristne 
påsken er dels en forlengelse av den jødiske 
samtidig som den for kristne markerer et 
brudd med jødedommen. Men noen 
hedensk høytid er påsken ikke, sier 
Davidsen.  
  Noe av forvirringen har oppstått fordi det 
rundt vårjevndøgn alltid har vært holdt 
fester, uten at kirken dermed har kuppet 
dem. Påske og vårfester falt bare omtrent 
sammen i tid.  
 
– Stjålet fra kirken 
En slik mangelfull historieforståelse bidrar 
etter hans mening til å forsterke fordommer, 
og mange får da et mer negativt syn 
på kirken. Den blir kun en maktkirke 
som tar seg til rette og fortrenger 
andre tradisjoner.  
  – Er man først opptatt av denne 
typen påskekrim, er det heller 
motsatt. Det er den kristne påsken 
som er blitt kuppet og gjort til en 
vinterferie nummer to, sier 
Davidsen.  
  Han mener å se lignende prosesser 
i andre deler av historien. Noen får 
en fiks idé som formidles som fakta, 
og så endres innholdet i den religiøse 
fortellingen. Om man tror de kristne 
høytidene er stjålet, ønsker man så å 
gå tilbake til det opprinnelige og 
«autentiske». 

  – Det man ikke ser, er at man i stedet 
etablerer nye tradisjoner, og det er jo 
legitimt. Men det som ikke er legitimt, er å 
påstå at noen har stjålet noe når de faktisk 
ikke har gjort det. 
  – Hvorfor oppstår slike myter om påsken 
som noe hedensk? Er det bare slapp 
research? 
  – Jeg tror ikke mange av dem som sprer 
dette engang er inne på tanken om å gjøre 
research. I skole og samfunn oppfordres vi til 
kritisk tenkning. Likevel er det vanlig å tenke 
at man ikke trenger å undersøke påstander, 
enda rett informasjon er lett å finne i vår tid.  
  – Hvor vanskelig er kampen mot slik 
mytespredning? 
  – Kampen er tapt. Man får ikke noe 
gjennomslag for dette. Det er vanskelig nok 
å komme til orde, og man oppfattes fort som 
en festbrems om man hevder at mytene er 
myter. Da blir man sett på som en surpomp 
av dimensjoner. Likevel vil jeg mene at når 
man leser feilaktige oppslag, må det være lov 
å rekke opp hånda og si fra, sier Davidsen 
som mener det er grunn til å peke på at mye 
av grunnen til feiloppfatningene stammer fra 
antikatolsk propaganda fra protestanter. I 

PÅSKE: Hardkokte egg har hørt hjemme i feiringen av påske 
helt siden høytiden ble innstiftet mens jødene var i 
fangenskap i Egypt. Foto: Wokandapix/Pixabay.  

 



1853 utga skotten Alexander Hislop det 
Davidsen kaller en konspirasjonsklassiker, 
The Two Babylons: Papal Worship Proved. 
Den kom på nytt i 1971.  
  – Boka ble veldig innflytelsesrik, og for 
kristne kan det være interessant å vite om 
den. Den har satt mye av tonen i diskusjonen 
blant annet om påstanden om påskens 
hedenske opprinnelse og at det skal dreie 
seg om katolsk avgudsdyrkelse.  

– Feiret oppstandelsen 
Davidsen mener kristne godt kan bli mer 
oppmerksomme på sin egen rike tradisjon og 
feire påske minst like frimodig som jul.  
  – Hvis ikke kristne feirer en kristen påske, 
blir det litt rart, siden dette var den første og 
viktigste kristne høytiden. Den første kristne 
kirke feiret ikke Kristi fødsel, men hans 
oppstandelse, poengterer han. KPK 

 

 

  

Fakta om påsken 
 

• Påsken er en jødisk-kristen høytid som har sitt utgangspunkt i israelittenes 
utvandring fra fangenskapet i Egypt hvor de var blitt slaver under farao.  

• Påske heter på gresk pascha som er en forvanskning av det hebraiske pesach. 
Ordet betyr «å gå forbi» og viser til fortellingen der dødsengelen går forbi de 
jødiske husene som er merket med blod fra et lam på dørstolpene, men rammer 
egypternes hjem som ikke er blodmerket.  

• Påsken er den eldste kristne høytiden og feires til minne om Jesu død og 
oppstandelse som fant sted under den jødiske påskehøytiden.  

• Kirkekonsilet i Nikea i 325 bestemte at 1. påskedag skulle falle på den første 
søndagen etter første sykliske fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars. 
Dette skjer i henhold til den gregorianske kalender tidligst 22. mars og senest 25. 
april. 

 



Kantors hjørne 
Ingen vet hva morgendagen bringer. Det er vel et utsagn som passer i vår tid. I skrivende stund 

pågår et smitteutbrudd i vår region. Det er bebudet nye nasjonale tiltak for å bremse 

spredningen av koronaviruset. Hvordan er hverdagen om en uke? Om en måned? Vi vet ikke. 

Derfor er det lettere å se bakover. 

I høst ramlet jeg over en annonse om at et piano 

skulle gis bort. Ikke fra et fjernt sted- men det 

befant seg på Sandstrand. Så jeg ringte for å få 

komme og se på instrumentet og ble godt tatt imot 

hos Ragnhild Nilssen. Ragnhild bestemte seg for å 

gi pianoet til Tjeldsund kirkelige fellesråd.  

Tusen takk for gaven! 

Det er altså fellesrådet som eier pianoet. I 

Ramsund kapell er det mye aktivitet med 

korøvelser og konfirmantundervisning i tillegg til 

gudstjenester og kirkelige handlinger. Men det har 

ikke vært et piano der. 

Derfor ble Ramsund kapellforening spurt om de 

ville ha pianoet i Ramsund kapell inntil videre. Det 

ville de. Så en høstdag ble pianoet hentet hos 

Ragnhild og kjørt til Ramsund kapell. 

Siden da er pianoet brukt under gudstjenester, 

kirkelige handlinger, Lys våken og ikke minst under 

mange korøvelser. Vi håper og tror at det skal være 

mye i bruk også fremover! 

 

  

 

9441 Fjelldal 

tlf. 76938585 



 

 

Tjeldsund sokn 
Skjærtorsdag 1. april 
Tjeldsund kirke kl 20.00 
Ida Maria Heggelund og vikar 
 

Langfredag 2. april 
Kongsvik kirke kl 20.00 
Langfredagsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 

2. Påskedag 5. april 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Thomas Rachlew og vikar 
 

Søndag 18. april 
Ramsund kapell kl 18.00 
Geir Arne Solum og vikar 
 

Søndag 2. mai 
Kongsvik kirke kl 14.00 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 

Mandag 17. mai 
Fjelldal omsorgssenter kl 13.00? 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 

Pinsedag 23. mai 
Tjeldsund kirke kl 14.00 
Høytidsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 

Kongsvik kirke kl 17.00 
Høytidsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 

Søndag 30 mai 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Ung messe 
Ida Maria Heggelund og vikar 
 

Lørdag 12. juni 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 

Skånland sokn 

 
Palmesøndag 28. mars 
Lavangseidet BHK kl 17.00 
Solum, Ingebretsen, Sletbakk og Lantz 
 

Påskedag 4. april 
Skånland kirke kl 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
Korgruppe fra Tjeldsund Vocalis 
Heggelund, Solum og Lantz 
 

Søndag 18.april 
Skånland kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum og vikar 
 

Kristi himmelfartsdag 13. mai 
Lavangseidet BHK kl 11.00 
Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Søndag 17.mai 
Skånland kirke kl 12.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Pinsedag 23. mai 
Skånland kirke kl 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 

Søndag 30. mai 
Skånland kirke kl 11.00 
Samtalegudstjeneste 
Geir Arne Solum og vikar 
 

Søndag 20. juni 
Skånland kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 

Torsdager kl 19.00 
Ungdomsklubb (Frivillighetssentralen) 

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Skjærtorsdag 1. april 
Astafjord kirke kl 17.00 
Ida Maria Heggelund og vikar 
 
2. påskedag 5. april 
Revelvhøgda kl 12.00 
(Se egen omtale) 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 11. april 
Astafjord kirke kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Thomas Rachlew og Fredrik Lantz 
 
Søndag 9. mai 
Astafjord kirke kl 11.00 
Samtalegudstjeneste 
Thomas Rachlew og Geir Arne Solum 
 
Søndag 6. juni 
Astafjord kirke kl 17.00 
Thomas Rachlew og vikar 
 

 

Tovik sokn 

 
Langfredag 2. april 
Tovik kirke kl 17.00 
Langfredagsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund og Fredrik Lantz 
 
Søndag 2. mai 
Tovik kirke kl 11:00 
Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 
Søndag 20. juni 
Tovik kirke kl 18.00 
Geir Arne Solum og Fredrik Lantz 
 
 
 
Når det ikke er angitt noen  
spesiell type gudstjeneste,  
er det høymesse.

ighetene våre? 

Prostigudstjeneste 
2. Pinsedag kl 12.00 
Gratangen kirke 
Prost Arne Håkonseth og 
sokneprest Thomas Rachlew 
Kantor Tom Cato Amundsen 

Kveldsbønn 

Hver tirsdag kl 18.30 i Skånland kirke. 

Informasjon om korene 
Menighetene i Tjeldsund har kor både for barn og voksne. Øvingstider har vært 

annonsert her og skal være det også i fremtiden. Akkurat denne våren publiserer 

vi info om korene fortløpende på vår FB-side og hjemmeside. Dette på grunn av 

skiftende restriksjoner og vurderinger i forbindelse med pandemien. 

Info til medlemmene i Astafjord kirkes barnekor, Ramsund barne- og ungdomskor, 

Skånland barne- og ungdomskor samt Tjeldsund vocalis blir også publisert på 

hvert enkelt kors FB-side. 

 



Kirkelige handlinger 
 
Døpte 
 

Skånland 
21.02 Sanne Stenbro Olufsen 

07.03 Torbjørn Harr 

 

Tjeldsund 
24.01 Adrian Emiil Tollefsen 

 

 

 

Konfirmanter 

 
Tjeldsund kirke 12. juni 
Anne-Steen Helgesen 

Ian José Arthur Batista De Oliveira Kjerstad 

Karine Linnèa Søderholm Ørjasæter 

Luna-Renée Arnesen 
Erle Johnsen Fagermo  
 

 

Døde  
 

 

Tjeldsund 
04.12 Olav Wastøl (1930) 

24.12 Sverre A. Utnes (1947) 

26.12 Herdis G. B. Pettersen (1948) 

29.12 Anna O. B. Johansen (1925) 

18.01 Magne E. Fjelldahl (1938) 

21.02 Sigrid H. Solli (1925) 

 

Skånland 
28.11 Jan Halstein Lian (1953) 

03.12 Torbjørg I. Pettesen (1932) 

05.12 Oddvar E. Molund (1935) 

27.12 Kirsti Myreng (1965) 

10.01 Per Edvard J. Eriksen (1948) 

01.02 Britt J. Tømmertun (1949) 

05.03 Kolbjørn Sandberg (1953) 

 

Astafjord 
27.11 Selma N. P. Dalhaug (1925) 

11.12 Harald Berg (1926) 

11.12 Valter Johansen(1947) 

13.12 Oluf Johnsen (1922) 

 

Utsatt konfirmasjon 

På grunn av usikkerhet rundt restriksjoner og Covid-19, er de fleste konfirmasjonene utsatt til 

høsten. Konfirmasjon i Tjeldsund kirke går som normalt, men de øvrige datoene blir: 

28. august Skånland kirke 

11. september Tovik kirke 

18. september Kongsvik kirke og Astafjord kirke  



Dugnader kirkegårder Tjeldsund menighet 2021 

 

Fjelldal kirkegård  mandag 03. mai kl 1700 

Ramsund kirkegård  tirsdag 04. mai kl 1700 

Hol kirkegård   onsdag 05. mai kl 1700 

Kongsvik kirkegård  onsdag 12. mai kl 1700 

Myklebostad kirkegård torsdag 06. mai kl 1600 

 

Ta gjerne med redskaper. Trillebår, hagesaks, river, jern og plast. Dugnadene annonseres 

ikke via lokalavisen. Vi satser på at dugnadene kan gjennomføres til fastsatte 

tidspunkter. Eventuelle endringene vil annonseres via lokalpressen. Dugnadene for 

kirkegårdene kunngjøres på nærbutikken Ramsund og på Evenskjer samt facebooksiden 

for menighetene i Tjeldsund. Dugnaden for Kongsvik kunngjøres på bensinstasjonen, 

Kongsviktoppen. 

 
Kirkegårdsarbeider i Tjeldsund v Ole Vannli 

  



Thomas Rachlew – ny sokneprest i Astafjord 
Av Astrid Marskar. 

Hvem er Thomas Rachlew? 

- Jeg er 53 år, gift med Anne og har to barn på 18 og 21 år. Jeg vokste opp i Tønsberg der familien 

var aktive medlemmer i menigheten DELK. Det formet min oppvekst og har vært med meg 

videre i livet. Jeg har vært fengselsprest i 8 år, og tidligere vært menighetsprest i 9 år. 

Hvorfor valgte du å bli prest? 

- Jeg begynte å jobbe med psykisk utviklingshemmede og tenkte på å bli vernepleier. Så traff jeg 

institusjonspresten på Emma Hjorts hjem der jeg jobbet. Han imponerte meg, og jeg ble 

nysgjerrig på presteyrket. Så fulgte en rekke hendelser som gjorde at jeg fikk et kall 1992 om å 

bli misjonær. Jeg prøvde meg litt som frivillig i Thailand og Ecuador, og fant da ut at det var 

prest i Norge jeg ville bli. Så jeg jobbet noen år i andre fagfelt, blant annet i rusomsorgen og i 

HVPU før jeg begynte å studere til prest. 

Hvor studerte du teologi? 

- Jeg tok først mellomfag i kristendom på LBM, Frikirkens teologiske seminar. Så fire år på TF, 

før jeg avsluttet med praktikum på MF. Det er litt typisk for min troshistorie. Jeg føler Gud har 

tatt meg med på en vandring for å lære meg hva Han vil med meg. 

Du har vært fengselsprest. Hva vil du si er forskjellen mellom å være fengselsprest og 

menighetsprest? 

- I fengselet er de jeg følger i en konstant livskrise over år. I en menighet vil jeg være der i sorger, 

men også når livet føles bra, så det vil bli den største forskjellen. 

Det blir ofte sagt at nordlendingene har et røft språk. Kommentar til den påstanden!  

- Ha, ha. Ja, jeg tenker vel at nordlendinger har et mer direkte språk. Det erfarte jeg året jeg 

jobbet i Harstad. Jeg liker det, jeg kan også ha et språk som noen synes er litt røft for å være 

prest. Kanskje har jeg blitt sånn etter 

årene bak murene. 

Hva gjør du når du slapper av? Interesser 

utenom teologien? 

- Jeg tar med meg kajakken på tur eller 

finner en bra film på Netflix, da kan jeg 

bli sittende lenge.  



Ny kirketjener i Skånland kirke 
Av Martin Normann Svendsen. 

Jan Petter Nikolaisen har vært kirketjener i 

Tjeldsund kirke, i halv stilling, siden mai 2019.  

Han kommer fra Evenesmark, bosatt på 

Dyrvikhøgda, er gift og har to voksne barn. På 

fritiden liker han å dra på turer med 

campingvognen, og om sommeren er han ofte 

å se på sin motorsykkel. 

Jan Petter har arbeidet i 35 år som rørlegger.  Et 

yrke som har gitt han mye, men som etter hvert 

ble slitsomt. Da stillingen på Hol ble ledig, så 

han dette som en fin mulighet for å starte i en 

ny jobb. 

Tiden i Tjeldsund Kirke har Jan Petter gjort 

mange erfaringer som han vil bruke til beste for 

Skånland kirke og menigheten.  

I Skånland begynte Jan Petter Nikolaisen 1. mars i 100 % stilling. Vår nye kirketjener er tatt godt 

imot og trives godt sammen med sine kollegaer og med arbeidsoppgavene. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Evenskjer 

• Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



Når veiene møtes 
Flere av menighetsbladets lesere husker Anne Myrhaug Winge som bodde på Evenskjer på 80- 

og 90-tallet. Nå er Winge ute med ny diktsamling, og vi trykker dette som også stod på trykk i 

menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer før jul. 

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad 

Enda en diktsamling fra Annes ‘hånd’, eller skal vi 

heller si ‘fra ditt indre’? 

- Ja, det er nok mest fra mitt indre. Det lå ikke i 

kortene at det skulle bli tre bokutgivelser, men 

gode tilbakemeldinger har gitt meg ny inspirasjon. 

Jeg er opptatt av at tekstene skal være 

gjenkjennelige, og at diktene skal være 

anvendelige; noe for enhver anledning. I den tida 

vi har vært gjennom nå, var det mye å skrive om. Vi 

er sårbare, trenger gode fellesskap, for vi er alle 

avhengige av hverandre.  

Anne har hatt en lang og innholdsrik livsreise, i ulike 

retninger, med veier som har krysset hverandre, for 

igjen å møtes. Geografisk starta den i Harstad. Det 

måtte en vestfolding til for å få henne til Ås. Familie 

og menighet har Anne alltid satt øverst, mens egne 

bidrag til det daglige brød har hun lærergjerningen 

gjennom 40 år å takke for; mange år i nord og etter 

det på Ås videregående skole. Det er da naturlig å 

spørre om det å skrive dikt har blitt en pensjonist-

hobby? 

- Ja, jeg må vel si meg enig i det. Det var hjemlengsel som startet skriveprosessen for tretti år 

siden. I bøkene reflekterer jeg over verdier som jeg fikk med i barndommen. Akkurat det ga 

god ballast gjennom livet. Over hverdagen hvilte gudstru og humor. Folk og natur spilte på lag. 

I «Når veiene møtes», ser jeg tilbake på den reisen som livet har vært; mellom barndom og 

alderdom, kontakt og vennskap med mennesker, der vi alle har våre styrker og svakheter, og 

viktigst av alt: møtet mellom himmel og jord. 

Anne Myrhaug Winge leser egne dikt ute i 
det fri på en regn- og tåketung november-
dag, men diktene er lyse; til glede og 
oppmuntring. 

 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 


