
Menighetsblad 
For Tjeldsund, Skånland, Tovik og Astafjord  

Pinse/sommer 2020  



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, 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


Pinse i pandemiens tid 
Ei helsing til kyrkjelydane frå preses Olav 

Fykse Tveit på vegne av Bispemøtet, pinsa 

2020. 

«For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus; 

vi fekk Anden som gjev kraft, kjærleik og 

visdom.»              2 Tim 1,7. 

Guds Ande skaper liv og gir nytt mot. Den 

første pinsedagen skjedde det, då evangeliet 

kunne høyrast på ulike språk. På alle stader og 

til alle tider treng vi den gode bodskapen. Ikkje 

mindre no, når vi feirar pinse i pandemiens tid. 

Meir himmel på jord! Dette er visjonen Kyrkjemøtet har gitt vårt felles arbeid i Den norske 

kyrkja. I pinsa feirar vi at himmelen, Guds rike, er mellom oss her på jord. Å feire pinse er å 

ta imot Den heilage ande som gjev oss tru, som styrkjer vårt håp, og som gir oss kjærleikens 

vilje. Slik kan vi i fellesskap med kvarandre vise at det er teikn av himmel på jord, på staden 

der vi bur, i vårt land, og i den verda vi lever i. 

Det trengst no når noko nytt bind oss saman: ein «pandemi», ein smittsam sjukdom som 

spreier seg overalt, i heile folket, mellom alle slags folk, mellom alle folk og nasjonar. Nokon 

er vorte alvorleg sjuke, nokon har mista livet. Smitteverntiltaka omfattar oss alle. Vi lever på 

avstand, nokon i isolasjon, vi har hatt stengte skular, arbeidsplassar, vi kan ikkje besøke sjuke 

og eldre - og mykje meir. Mange er urolege for kva som kan kome, og mange er ramma 

økonomisk og på andre vis. Det vil vere store utfordringar for den enkelte og for samfunnet 

i tida som kjem. 

Vi lever i Noreg, i eit land der vi har eit velutvikla helsestell, vi har mange som stiller opp og 

utfører dei oppgåvene samfunnet treng, vi har statleg økonomi for å bøte på nokon av 

skadene og styresmakter som har stor grad av tillit i folket. Det er mykje å takke for. Vi har 

igjen erfart at det berre er saman og i fellesskap vi kan løyse dei største utfordringane våre. 

Det må vi ta med oss vidare i kampen, og når vi skal byggje oppatt samfunnet etter 

pandemien. 

Vi har også sett at vi som kyrkje kan bruke kreativitet og teknikk for å fomidle det gode 

budskapet på mange måtar. No kan vi samlast på visse vilkår, og håpar at det vert meir i tida 

som kjem. 

Mange i verda har det ikkje slik, og opplever dette som ein stor trussel for samfunn og 

kyrkjer. Viruset kjenner ingen grenser, og vi er alle avhengige av samhandling mellom alle 

Preses for bispemøtet, Olav Fykse Tveit, ble 
vigsla i Nidarosdomen søndag 10. mai. 



folk og nasjonar for å stanse smitten. Vi må erkjenne at vi alle er sårbare, og at nokon er 

mykje meir sårbare enn andre. Dette er ei tung sanning å ta inn over seg i pandemiens tid.  

I denne tida er det djup meining i å feire pinse. Pinsa minner oss om at det også finst ei anna 

sanning som ikkje kjenner nokon grenser. Det er ei sanning for alle folk og alle slags folk: 

Guds kjærleik er vist oss i Jesus Kristus, og den er for alle. Evangeliet er ei motkraft, som kan 

gi oss tru og håp, trass i alt som kan gjere oss trøytte og motlause. 

I pinsa feirar vi at evangeliet er for alle folk, og vi er med i Guds store misjonsoppdrag i verda. 

Anden gjer at vi høyrer saman med kyrkjer i alle land. Saman håpar og ber vi at Guds Ande 

gir oss meir himmel på jord. Meir enn nokon gong treng vi Guds Ande som kan gi nåde og 

kraft til å halde ut, og til å vere til for andre i dei prøvingane vårt land og verda må gjennomgå 

no. 

Fornying og forvandling kan skje, som den første pinsedag. Kjærleiken kan få rom, også i 

pandemiens tid. Difor ber vi også denne pinsa, saman med kristne søsken her i landet og 

over heile verda:  

Kom, Heilage Ande! Amen. 

 

 

Dugnad på kirkegården 
 

I disse dager når menighetsbladet går i trykken, har noen av kirkegårdene allerede hatt sin 

vår/sommer-dugnad. Her er et glimt fra Myklebostad: 

Sporadiske solgløtt og enkelte 

snøbyger til tross, kirkegårdsdagen på 

Myklebostad ble avvikla mandag 11. 

mai etter noen dagers utsettelse 

grunnet til dels vinterlig vær. 

Det kalde været la ingen demper, 

hverken på humør eller arbeidslyst. 

Heller ikke oppslutninga kan det klages 

på. Et tjuetalls personer gjorde at både 

klipping av busker og trær, raking av 

gammelt lauv og annet forefallende arbeid etter vinteren, ble unnagjort ganske fort 

Etter at deltakerne så seg ferdig med dugnadsarbeidet, ble det tid til ei koselig, om enn litt 

kjølig, kaffestund med hyggelig prat. 

Takk til alle som deltok, ingen nevnt og ingen glemt. 

Ragnar-Hans Hansen 



Min salme 
Av Astrid Marskar 

Den salmen jeg velger å skrive om har en spesiell historie. 

29. november 1950 døde min mor av lungebetennelse.  Min 

to år eldre søster Marit og jeg ble sendt til Laberg, bygda 

der den nærmeste telefonen var, for å få gitt beskjed til 

legen, at han trengte ikke å komme, for mamma var død. 

Da vi kom heim igjen, var mormor Emilie kommet fra 

Myklevoll. Da vi var kommet inn på kjøkkenet i Marskar, 

begynte mormor å synge. Salmen hun sang var Luthers 

sterke salme: - Vår Gud Han er så fast en borg, Han er vårt 

skjold og verge. 

Hun sang alle versene utenat, og hun hadde en vakker 

stemme. Som sjuåring opplevde jeg det som merkelig. 

Mamma var død, hvordan 

kunne mormor synge?  

Seinere forstod jeg både 

hvorfor hun sang og 

hvorfor hun sang akkurat 

den salmen. Hun hadde 

en sterk tro på Guds 

omsorg, og hun visste 

hvor hun skulle gå med 

sin nød.    

Jeg kan omtrent ikke høre 

denne salmen, eller være 

med å synge den, uten å 

tenke på mormor, og i 

tankene er jeg tilbake på 

kjøkkenet denne 

formiddagen, jeg «ser» 

henne, ser plassen hun 

satt, og jeg kjenner på 

savnet etter mamma som 

døde så altfor tidlig. 

 

Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.  

Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge.  

Vår gamle fiende hård til strid imot oss står.  

Stor makt og arge list han bruker mot oss visst.  

På jord er ei hans like. 

 

Vår egen makt er intet verd, snart fikk vi banesåret.  

Men én går frem i denne ferd, som Herren selv har kåret. 

Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist,  

den høvding for Guds hær, i ham kun frelse er.  

Han marken skal beholde! 

 

Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke,  

vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke.  

Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned,  

han ingen ting formår, fordi alt dømt han går.  

Et Guds ord kan ham binde. 

 

Guds ord det skal de nok la stå, og ingen takk de høster.  

Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode Ånd oss trøster.  

Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har,  

la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få.  

Guds rike vi beholder. 



Folk søker bønn i krisetid 
En dansk forskningsartikkel peker på en global trend der internettsøk på temaet bønn har 

skutt i været under koronapandemien. 

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK 

Førsteamanuensis Jeanet Sinding Bentzen ved Universitetet i København, CEPR, har 

publisert en forskningsartikkel kalt «In Crisis, We Pray: Religiosity and the COVID-19 

Pandemic». Her viser hun at internettsøk for bønn har økt betraktelig siden pandemien 

startet. 

Bentzen har analysert internettsøk på bønn i 75 land siden begynnelsen av pandemien, og 

påpeker at «søkeintensiteten for bønn dobler seg for hvert 80 000 nye registrerte tilfelle av 

COVID-19». 

– Jeg dokumenterer at Google-søk på bønn har skutt opp i rakettfart i løpet av mars 2020 

da COVID-19 ble global. [...] Resultatene kan bli forstått som religiøs mestring: Vi ber for å 

takle motgang, skriver den danske professoren i sin innledning. 

 

Høyeste nivå på 5 år 

Bentzen dokumenterer at i mars alene har internettsøk på temaet bønn steget til det 

høyeste nivået på de siste fem årene, som komparative Google-søkedata er tilgjengelige for. 

Det overgår alle andre store begivenheter som ellers fører til økt søking på bønn, som jul, 

påske eller ramadan. Den økende interessen for informasjon om bønn startet rundt midten 

av mars, sammenfallende med spredningen av COVID-19. 

Forskeren tror den reelle økningen i interesse for bønn kan være enda høyere. 

– Å bruke internettsøk som et mål på bønnens 

intensitet kan undervurdere den faktiske 

etterspørselen for bønn siden de eldre, som 

ble hardest rammet av COVID-19, ikke er de 

mest aktive internettbrukere, skriver hun. 

Men legger til at en annen faktor også kan 

påvirke tallene. 

– En faktor som trekker i motsatt retning er at 

COVID-19 resulterte i midlertidige kirkelige 

nedleggelser, for å begrense 

smittehastigheten. Dermed kan en del av de 

intensiverte søkene etter bønn dekke en 

overgang fra bønn i offentligheten til bønn i det 

private. 

SØKER BØNN: Ifølge en forskningsartikkel fra 
Universitetet i København, CEPR, dobler 
søkeintensiteten for bønn på internett seg for 
hvert 80 000 nye registrerte tilfelle av COVID-19. 
FOTO: Markus Plementas, KPK 

 

https://mcusercontent.com/50113b987267c95cf5c9d5b4f/files/07e7548c-b1b3-4043-a3fc-5799aa0cc9ca/Bentzen_religiosity_covid.pdf
https://mcusercontent.com/50113b987267c95cf5c9d5b4f/files/07e7548c-b1b3-4043-a3fc-5799aa0cc9ca/Bentzen_religiosity_covid.pdf


Global tendens 

Bentzen forteller at hennes funn av intensivert søk etter bønn under COVID-19 er et globalt 

fenomen. 

– Det forekommer på alle kontinenter, både for kristne og muslimer. Til og med Danmark, 

et av de minst religiøse landene i verden, ser systematisk økning i internett-søk på bønn, 

sier hun.  

Den danske forskeren skriver at det på nåværende tidspunkt er usikkert hva den intensiverte 

bruken av religion under COVID-19-krisen vil ha å si for religionens rolle i årene fremover. 

– På dette tidspunktet kan vi bare gjette. Vi er fremdeles veldig i begynnelsen av pandemien, 

og det er ingen tegn på en avtakelse av økningen i bønnens søkeintensitet. For landene som 

ble rammet tidlig, vil sannsynligvis økningen fortsette i flere måneder. Videre har 

pandemien bare så vidt ankommet i utviklingsland, men den økende søkeintensiteten for 

bønn er allerede tydelig der.  

 

 

Høytaleranlegg til Fjelldal Kapell 
 

Kapellet på Fjelldag har lenge savnet høyttaleranlegg i forbindelse med kirkelige handlinger. 

Gutteklubben Grei på Fjelldal tok tak i saken og fikk montert et anlegg med trådløs mikrofon. 

Gutteklubben takker Stavgruppa, Fjelldal Ramstad Sanitetsforening og Sigma Nord for 

økonomisk støtte slik at anlegget kunne anskaffes. 

Top Coat, Harstad har levert og montert anlegget. 

En håper at anlegget blir til nytte for alle som skal bruke kapellet. 

Hilsen Gutteklubben Grei 

  

Evenskjer 

Åpningstider: Mandag - lørdag 7-23 
 



Flere bruker nettbibelen 
Bibelselskapet melder om en nesten eksplosiv økning i bruken av nettbibelen 

sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK 

Økning i bruk av nettbibel i Norge kan være en av virkningene av koronapandemien. Det 

Norske Bibelselskap melder at tallene lenge var nokså stabile etter koronautbruddet, men 

at økningen den siste tiden har vært 

uventet stor. Sist uke hadde 

Bibelselskapet en økning på 77,46 

prosent brukere i sammenlikning med 

2019 og nesten 140 prosent flere nye 

brukere. 

– Det er kanskje slik i en krisetid at 

mennesker søker Bibelen og bibelvers 

mer aktivt enn ellers. Vi er både glade 

for økningen og prøver å betjene folk 

så godt som mulig, sier 

generalsekretær i Bibelselskapet, Paul 

Erik Wirgenes, til Kristelig Presse-

kontor. 

Han forteller at de i det siste har intensivert sitt digitale nærvær med blant annet 

tekstgjennomgåelser, «Ord for kvelden» i tillegg til «Ord for dagen» og «be med Bibelen i 

krisetider». 

– Det en krise gjør med folk er å gjøre oss litt mer nakne og utsatte. Det tydeliggjør ofte store 

spørsmål til livet og sånn sett er det helt naturlig at tros- og livssynsspørsmål oppleves mer 

eksistensielle i en krisetid, sier Wirgenes. 

 

Mest unge voksne 

Gruppen som øker mest i bruken av Bibelselskapets nettbibel er unge voksne. 

– Det er det som er det mest spesielle med denne økningen, sier Wirgenes. 

At alvoret i pandemien sammenfaller med påsken, den viktigste kristne høytiden, spiller 

kanskje også inn tror han. 

– Vi så en liten økning i bruken rundt påsken i fjor også, men det var ikke i nærheten av den 

økningen vi ser nå, sier bibelgeneralen. 

 

STOR ØKNING: Bibelselskapet har den siste uka sett en 
stor økning i antall brukere av nettbibelen i 
sammenlikning med samme periode i 2019. 
ILLUSTRASJONSFOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK 

 



Tilrettelegger 

Bibelselskapet har ikke mulighet til å gå i direkte dialog med sine brukere på nett, men 

jobber for å tilrettelegge ressurser i denne tiden. 

– Det er viktig for oss. Vi arbeider aktivt med en fornyet plattform på bibel.no. Dette er et 

arbeid vi har holdt på med over lang tid og ikke noe vi gjør på grunn av situasjonen nå, sier 

Wirgenes. 

Han nevner blant annet videoinnspilling av søndagens tekst og ulike leseplaner som noe de 

ønsker å fortsette med også etter koronakrisa har roet seg. 

 

Gratis på nett 

Selv om salget av fysiske bibler har gått ned de siste årene ønsker Bibelselskapet fortsatt at 

det skal være gratis tilgang til nettbibelen. 

– Vi ser på det som positivt at Bibelen er tilgjengelig og brukes på ulike flater. I en tid der vi 

får flere e-bøker og lydbøker tror vi likevel Bibelen er en bok som vil holde seg også som en 

fysisk bok i lang tid, sier Wirgenes. 

Han ønsker ikke å spe på budsjettet med betalingsmur eller annonser på nettbibelen. 

– Vi vil være forsiktige med å bruke nettbibelen som en inntjeningskanal. Når noen går inn 

dit er det Bibelen de søker, men på lang sikt kan det tenkes at det blir en betalingsplattform 

for studiebibler med ekstra ressurser og lignende på nett, sier Wirgenes.  

 
 

 

Smittevernstiltak i kirkene  
Restriksjoner og smittevernstiltak i forbindelse med COVID-19 endres jo stadig, så det har 

ikke noe for seg å informere detaljert om dette gjennom menighetsbladet. Men kirkene 

har altså åpnet igjen for vanlige gudstjenester, og de tiltak som gjelder til enhver tid, vil 

opplyses om ved oppslag og tydelig informasjon ved starten av gudstjenesten/kirkelige 

handlinger. Og om du er syk, skal du holde deg hjemme! 

Uansett skal kirken være et trygt sted å komme – også i tiden framover! 

 



 
 

Tjeldsund sokn 
Søndag 5. juli 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Ida Maria Heggelund 
 

Kjærstad kl 14.00 
Friluftsgudstjeneste 
Ida Maria Heggelund 
 

Søndag 19. juli 
Tjeldsund kirke kl 17.00 
Ida Maria Heggelund 
 

Søndag 2. august 
Myklebostad kl 17.00 
Friluftsgudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 

Søndag 30. august 
Kongsvik kl 14.00 
Geir Arne Solum 
 

Søndag 27. september 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Presentasjon av nye konfirmanter 
 

Kongsvik kirke kl 18.00 
Presentasjon av nye konfirmanter 
 

Søndag 4. oktober 
Ramsund kapell kl 11.00 
Familiegudstjeneste 
Ida Maria Heggelund 
 

Lørdag 17. oktober 
Tjeldsund kirke kl 11.00 
Konfirmasjon 
Ida Maria Heggelund 
 

Søndag 18. oktober 
Kongsvik kirke kl 11.00 
Konfirmasjon 
Ida Maria Heggelund 

Skånland sokn 

 
Søndag 21. juni 
Skånland kirke kl 11.00 
Ida Maria Heggelund 
 

Søndag 5. juli 
Skånland kirke kl 17.00 
Arne Håkonseth 
 

Søndag 26. juli 
Skånland kirke kl 11.00 
Julie Sundal 
 

Søndag 23. august 
Skånland kirke kl 11.00 
Presentasjon av nye konfirmanter 
Geir Arne Solum 
 

Søndag 6. september 
Skånland kirke kl 11.00 
Samtalegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 

Søndag 27. september 
Skånland kirke kl 11.00 
John Daniel Solhaug 
 

Lørdag 3. oktober 
Skånland kirke kl 10.30 og 12.30 
Konfirmasjon 
Geir Arne Solum 
 

Søndag 18. oktober 
Skånland kirke kl 17.00 
Familiegudstjeneste 
Geir Arne Solum 
 

Torsdager kl 19.00 
Ungdomsklubb (Frivillighetssentralen) 
 

Første fredag i måneden 
Kirkeforening (Skånland kirke)  

Hva skjer i men 



Astafjord sokn 
 
Søndag 19. juli 
Astafjord kirke kl 11.00 
Ida Maria Heggelund 
 
Søndag 30. august 
Astafjord kirke kl 11.00 
Presentasjon av nye konfirmanter 
Geir Arne Solum 
 
Lørdag 19. september 
Astafjord kirke kl 10.30 
Konfirmasjon 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 25. oktober 
Astafjord kirke kl 11.00 
John Daniel Solhaug 
 
 
Når det ikke er angitt noen  
spesiell type gudstjeneste,  
er det høymesse 

Tovik sokn 

 
Søndag 14. juni 
Tovik kirke kl 11.00 
Geir Arne Solum    
 
Søndag 9. august 
Tovik kirke kl 11.00 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 13. september 
Vilgesvárre kl 12.00 
Friluftsgudstjeneste 
G.A. Solum og I.M. Heggelund 
 
Lørdag 19. september 
Tovik kirke kl 13.00 
Konfirmasjon 
Geir Arne Solum 
 
Søndag 4. oktober 
Tovik kirke kl 11.00 
Presentasjon av nye konfirmanter 
Geir Arne Solum 

 

 

ighetene våre? 

Korenes øvingstider – oppstart i uke 35 
Mandag: 

Astafjord kirkes barnekor for 1.-4. klasse i Astafjord kirke kl. 14.45-15.45 

Astafjord kirkes ungdomskor for 5.-10. klasse i Astafjord kirke kl. 14.45-16.15 

Tirsdag: 

Ramsund barnekor for 1.-4. klasse i Ramsund kapell kl. 14.30-15.30 

Ramsund ungdomskor for 5.-10. klasse i Ramsund kapell kl. 14.30-16.00 

Onsdag: 

Skånland barnekor for 1.-4. klasse i Skånland kirke kl. 15.00-16.00 

Skånland ungdomskor for 5.-10.klasse i Skånland kirke kl. 15.00-16.30 

Kor i Hop (voksenkor) i Skånland kirke kl 18.30-21.00 

"Kor i Hop" blandakor for voksne i Soltun kapell kl. 18.30-21.00 



Kirkelige handlinger 
 
 

Døpte 
 
 
Tjeldsund 
25.04 Leonore Susann M. Karlsen 
 
 
Skånland 
21.05 Simon Olsen 
 
  
 
 

Døde  
 

Tjeldsund 
15.02 Odd Arne Wessel (1950) 
22.03 Elrid R. Steinsvik (1934) 
04.04 Anna Oliva P. Aspenes (1919) 
05.04 Margot Henriksen (1926) 
14.05 Liv Anne Hartvigsen (1944) 
 

Skånland 
26.03 Ole Ragnar G. Vestbakk (1941) 
24.04 Asbjørg Hermine Skåden (1946) 
07.05 Hugo S. Sørensen (1958) 
 

Astafjord 
25.03 Judith Leonore Antonsen (1927) 
28.05 Nanna Ingeborg Hallie Karlsen 

(1916) 
 

Tovik 
07.04 Benjamin P. J. Benjaminsen (1925) 
18.04 Rolf Harry Strand (1930) 
17.05 Marta Olea Nilsen (1952) 



Konfirmanter 
 

På grunn av koronosituasjonen, er konfirmasjonene flyttet til høsten – her følger 
derfor en oppdatert oversikt: 
 
 
Kongsvik kirke 6. juni kl 11.00 
Tobias Sommarset 
 
Astafjord kirke 19. september kl 10.30 
Martin Furu Bergersen 
Kine Alexandra Harjo 
Sunniva Maria Haukebøe 
 
Tovik kirke 19. september kl 13.00 
Sanne Amalie Hammer 
Alexandra Marie Olsen Mirzaey 
Jimmi Christoffer Monstad Bjørnback 
Anine Wahl 
 
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 



Har laget bibelsk overlevelsesguide 
Spanske psykologer har gått sammen om å lage en overlevelse guide for pandemi-tiden 

med utgangspunkt i Bibelen. – Slik veiledning er gull verdt, sier Karl-Johan Kjøde i Laget. 

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK 

Den 60-sider lange guiden er gratis tilgjengelig på spansk og engelsk, skriver nettstedet 

Evangelical Focus. Guiden er gitt ut av Grupo de Psicólogos Evagélicos (GPE) som er en 

faggruppe under den kristne spanske studentlagsbevegelsen Grupos Bíblicos Unidos (GBU) 

Guiden tilbyr 132 praktiske tips, alle knyttet til et bibelavsnitt. Innholdet er fordelt på 10 

seksjoner. Blant temaene som er tatt opp er «Å forstå krisen og vokse i den», «Bruk tiden 

din med omhu», «Ta vare på de unge og eldre» og «Hvis du sørger». 

Generalsekretær i Norges Kristelige Student- 

og Skoleungdomslag (Laget), Karl-Johan Kjøde, 

hadde ikke hørt om guiden før Kristelig 

Pressekontor tok kontakt, men etter å ha sett 

kjapt på den, er han veldig positiv til initiativet. 

– Dette er veldig inspirerende. Jeg tenker 

umiddelbart at dette er noe vi bør få oversatt 

til norsk. Jeg synes det har en voldsom verdi at 

yrkesgrupper som psykologer veileder også 

som kristne, sier han. 

 

Kristus midt i lidelsen 

Initiativet startet i Spania de første ukene av korona-epidemien i Sør-Europa. I løpet av litt 

over en uke produserte mer enn 50 psykologer, som deler en felles evangelisk tro, dette 

materialet for å svare på behovene de så rundt seg – i samfunnet og i kirken. 

I innledningen til dokumentet, som er publisert på nettstedet til GBU, understrekes det at 

Kristus er midt i lidelsen.  

– Som mennesker er vi kristne ikke fritatt for å oppleve alle disse tingene. Også vi erfarer et 

visst nivå av frustrasjon, tvil eller frykt. Dødens skygge er blitt mer håndgripelig og er 

nærmere enn noen gang, og den skremmer oss. Jesus selv opplevde mange av disse 

forferdelige følelsene i løpet av sin tid på jorden, skriver psykologene i GPE. 

– Kristus viser oss at vi kan og bør lære å leve annerledes midt i en krise: på en måte som lar 

oss vokse og gå dypere i vår tro på Gud, hvem vi stoler på når det gjelder vår frelse og hvem 

som har kontroll over alle situasjoner (også denne!), skriver de videre. 

  

VIL OVERSETTE: Generalsekretær i Laget, Karl-
Johan Kjøde er interessert i å oversette guiden 
til norsk, men tror mange kan få glede av den 
engelske versjonen også. FOTO: Stein 
Gudvangen, KPK 

 

http://evangelicalfocus.com/lifetech/5274/Evangelical_psychologists_publish_a_manual_of_survival_132_tips_based_on_the_Bible
https://www.gbu-es.org/porfineslunes/wp-content/uploads/2020/04/MANUAL_GPE_ENG_v2.pdf


Grill en kristen psykolog 

Kjøde sier han er kjent med at den spanske lagsbevegelsen GBU er gode på å publisere 

relevant stoff av denne typen. 

For tiden publiserer Laget jevnlig «Grill en kristen»-videoer på Facebook. Kjøde kan fortelle 

at de planlegger å gjøre en med en psykolog ganske snart. 

– Vi tror psykologer har en veldig viktig rolle i å veilede i en tid som denne. Vi kjenner flere 

kristne psykologer som klarer å sammenfatte sitt kristne verdensbilde med det å veilede i 

samsvar med de psykologiske mekanismene, sier generalsekretæren. 

Han er inspirert av hvordan den spanske guiden har klart nettopp dette. 

– Et eksempel ser du i kapittel to, der de enkelt forklarer begrepet angst og gir det en 

kontekst, før de veileder med en bibelsk virkelighetsforståelse i hvorfor du ikke skal la 

hjertet bli grepet av angst, sier Kjøde og henviser til Johannes 14. 

 

Fag og tro 

Gruppen av spanske psykologer har jobbet i over ti år med å samle fagpersoner på sitt 

område gjennom ulike konferanser og workshops for å tenke og samtale rundt hvordan 

psykologi og Bibelen forholder seg til hverandre. 

Også i Laget i Norge er det dannet noen fagbaserte mentorgrupper. Samtidig samarbeider 

lagsbevegelsen noe med fag-tro-organisasjoner som for eksempel Norges Kristelige 

Legeforening og Emmaus psykologiforening. 

– Vi ser at disse sitter på god kompetanse, og det er viktig at fornuftige folk får komme til 

orde. Laget ønsker å gi plass til stemmer som bærer med seg et kristent verdensbilde 

innenfor alle ulike sfærer. Det tror vi er til stor oppmuntring og gir en håpsdimensjon i kriser, 

sier Kjøde som påpeker at slik veiledning også er viktig når det ikke er pandemi. 

– Krisene er jo like reelle for folk da, bare at da er de mer på et individuelt plan eller 

gruppenivå. Dyktige yrkesfolk som opererer både med stor grad av åpenhet om sin tro og 

anvender sin faglige kompetanse, er gull verdt, avslutter han.  

  



Å være lokalkirke i korona-tida 
I midten av mars ble brått det meste i samfunnet stengt ned – også kirka. Men i løpet av 

noen dager dukket det opp digitale tilbud. Menigheter rundt om i landet hadde svært ulike 

forutsetninger for å møte dette, men med en bratt læringskurve var det mange som kom 

seg på nett. 

Hans Zakarias Schjelderup og Astrid Marskar fra redaksjonen i menighetsbladet har vært i 

kontakt med noen av dem som har fulgt menighetene i Tjeldsund på nett i denne tida – 

hvordan har kirken i Tjeldsund klart seg i korona-tida – sett fra grasrota? 

Alle som redaksjonen har vært i 

kontakt med, synes det er har 

vært et flott tilbud i den tiden 

kirken har vært stengt.  Spesielt 

det at man kunne se guds-

tjeneste fra sin egen lokale 

kirke, samt at man kan spille 

den av og se og høre når det 

passer best. En kan jo se 

gudstjenester på TV også, men 

de lokale sendingene kunne en 

jo se når som helst. 

Også fremheves det at det er 

noe spesielt med et lokalt tilbud – fra sin egen kirke og med prest og organist som man 

kjenner fra før. Det blir ikke det samme å se en gudstjeneste på TV fra for eksempel Oslo 

domkirke. 

De digitale sendingene har utvilsomt nådd flere enn de som vanligvis oppsøker kirken – kan 

dette ha vært en døråpner, få flere til å komme når kirkene åpnes igjen? De vi har snakket 

med, er usikker på dette. Søndag klokken elleve passer kanskje ikke så godt – og så er det så 

enkelt å være anonym når en kan følge gudstjeneste på nettet i stedet for i kirken. Men 

kanskje kan digitale sendinger ha inspirert til økt bruk av den lokale kirken. Dette vil jo vise 

seg. 

På spørsmål om kirken bør fortsette å satse digitalt, er meningene noe delt. Det er 

selvfølgelig positivt at flere får høre Ordet, men samtidig kan det jo hende at noen heller 

sitter hjemme som et alternativ til å møte fysisk opp i kirken. Det er jo viktig med det sosiale 

aspektet også!  

H. Z. Schjelderup og A. Marskar 

 

Fra Langfredagsgudstjenesten i Tovik kirke som fikk nesten 500 
visninger på Youtube. 



Kantors hjørne 
Livet og tilværelsen er et uforutsigbart prosjekt. Vi lager 

alle våre planer på kort og lang sikt. Men så plutselig alt 

kan forandre seg. 

Forrige nummer av menighetsbladet inneholdt vår vanlige 

gudstjenesteliste og informasjon om våre aktiviteter. 

Bladet hadde så vidt gått i trykk da alt plutselig forandret 

seg. 

Det nye ukjente koronaviruset hadde spredd seg og hadde 

også nådd Norge. Ingen gudstjenester eller andre 

samlinger og aktiviteter der mennesker møttes, kunne 

arrangeres. Dette gjaldt alle også kirken. Vi alle befant oss 

plutselig i en helt ny situasjon. 

Ganske snart begynte mange menigheter – også vi i 

Tjeldsund å sende gudstjenester på nett. 

I to måneder sendte vi i Tjeldsund gudstjenester gjennom Youtube linket til vår hjemmeside 

og facebook-side. Jeg vil med dette takke alle frivillige som har medvirket med sang og 

instrument i disse sendinger! 

Vi går mot en åpning av samfunnet igjen, og på Kristi Himmelfartsdag kunne vi igjen samles 

til gudstjeneste. Dagen før hadde vårt voksenkor sin første øvelse etter to måneders pause. 

Fra høsten starter våre barne- og ungdomskor opp igjen. 

Menighetsrådene har også kunnet ta opp sin virksomhet fra siste del av mai. Her har det 

vært en sak om opprettelse av et felles Kirkemusikkutvalg for våre fire menigheter. Mandatet 

er å lage en kirkemusikkplan – noe menighetene i Den norske Kirke skal ha. Vi skal lage en 

felles plan som både ivaretar den enkelte menighets særpreg og samtidig ser til helheten i 

våre fire menigheter. Som ledd i å bygge opp dette utvalget har hvert menighetsråd valgt en 

representant til å sitte i utvalget. De valgte er Lisa Gerhardsen fra Astafjord menighetsråd, 

Oddvar Pedersen fra Tjeldsund menighetsråd, Gro Nilsen fra Tovik menighetsråd og Marta 

Ims fra Skånland menighetsråd. 

Det blir spennende å arbeide frem en plan for dette kirkemusikkfeltet til beste for våre fire 

menigheter! 

Etter en flott pinsehelg hvor sommeren gjorde sin entre så får vi håpe det kommer mange 

slike dager i sommer. Men uansett hvordan været måtte bli, vil jeg ønske at alle får en fin 

sommer! 



Kirkevergen informerer 
 

Kirkegårdene i sommer 

Vannkanner og vannposter vil ikke bli rengjort eller desinfisert. Bruk av disse gjøres på eget 

ansvar, og gjerne med arbeidshansker eller engangshansker. Vannet på kirkegårdene åpnes 

ikke før uti juni, når vi er sikre på at nattefrost ikke ødelegger noe. 

Legatene våre plantes på fra ca 10. juni og utover. 

 

Husk kildesortering! 

Når du har plantet på kirkegården, ikke pakk alt i en pose og kast i en tilfeldig dunk. Poser, 

plastkrukker og hansker skal i brennbart, ugress, røtter og jord skal i kompost. Batterier fra 

gravlykter i de røde bøttene. Fakkelbokser og glasslykter i glass/metall. Hageredskapene 

kastes ikke på kirkegården, de tar du med deg hjem. Det samme gjelder 

hundebæsjposene…. Vi håper folk husker dette, for vi bruker unødvendig mye arbeidstimer 

på å sortere etter folk. Timer som med fordel kunne vært brukt på gressklipping og 

vedlikehold i stedet. 

 

Skånland kirkegård 

Det har i vinter vært store problemer med vann og is på nedre del av denne kirkegården, og 

vi har fått mange klager på dette. Vi beklager sterkt at det ser ut som det gjør på 

kirkegården! Vi har gjort hva vi kunne, med å måke og tine fram kummer, men været har 

ikke vært samarbeidsvillig. Det er også flere faktorer som spiller inn. Blant annet at det 

brøytes for sjelden og at folk kjører inn på kirkegården og kjører ned grøfter som er gravd 

og spor som er laget fram til kummene. Vi oppfordrer innstendig om at de som ikke er nødt 

på grunn av bevegelseshemming, lar være å kjøre inn på kirkegården. Vi vil i denne 

sommersesongen gjøre en del mindre tiltak for å løse problemene, og håper at disse vil 

hjelpe etter intensjonene. 

 

Kongsvik kirkegård 

Det er svært få ledige plasser igjen i Kongsvik, og vi jobber på spreng for å kunne komme i 

mål med utvidelsen i år. Pr nå, er det endelig detaljert plan som mangler, og denne må 

godkjennes av fellesråd og bispedømmeråd når den er ferdig. Videre er ikke utvidelsen 

fullfinansiert, og det jobbes med å få dette på plass. Det er kommunen som er økonomisk 

ansvarlig for utvidelse og anlegg av kirkegårder, og det må omdisponeres eller 

tilleggbevilges midler for å komme i mål med kirkegården i år. 



Skånland Kirke 

Kommunen har bevilget midler til tårnet på Skånland kirke i år, og vi jobber nå i sluttfasen 

med å få tilbudsgrunnlag på plass for å starte med jobben. Målet er å få utbedret tårnet 

denne sommeren. Utbedring av taket er et litt mer langsiktig prosjekt, men tvingende 

nødvendig å skynde seg med. Det ramler med ujevne mellomrom ned skiferstein, og 

området rundt kirka er stengt med sperrebånd for at folk skal hold trygg avstand. Vi utreder 

mulighetene for å legge solceller på taket. Det har kommet en type solcellepanel som ser ut 

som takstein, og dette er brukt på et par andre kirker i landet, med godt resultat. 

 

 
 

  

 

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 

 


