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Andakt fra Markusevangeliet 3,13-19

Da jeg gikk på ungdomskolen på Island i byen Akureyri, 
var det friminuttene jeg gledet meg mest til. Da spilte 
vi fotball! Selv var jeg vel ikke blant de beste, men hel-
ler ikke blant de dårligste. Det jeg likevel husker som det 
vanskeligste, var når vi skulle velge lag. Da var det alltid 
de to beste som fikk velge. Og så valgte de annen hver 
spiller. Jeg var ikke blant de som ble valgt sist. Men jeg 
husker ennå følelsen og spenningen: Kommer han til å 
velge meg nå…?  

Det var flaut å bli stående helt til slutt. Å være den som 
ingen ønsket å ha med på laget! Og det var jo nesten de 
samme som ble stående der å vente, hver gang!  I ettertid 
har jeg beundret disse,- at de gadd å være med! At de 
ikke heller fant på noe annet i friminuttene! 

Fortellingen fra Markus evangeliet 3,13-19 handler 
kanskje litt om det samme. 

«Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham». 
Det kan tyde på at det var mange flere enn 12. 

Men så peker Jesus ut laget sitt. 
Simon, Jakob, Johannes, Andreas, Filip, Bartolomeus, 

Matteus, Tomas, Jakob, Taddeus, Simon Kananeos og 
 Judas Iskariot…, han som forrådte ham! 

Jeg lurer på hva de andre tenkte? 
Og jeg lurer også på hva de utvalgte tenkte. 
Var de fornøyd med laguttaket? 
Var de stolte over å bli valgt?
Hva tenkte de siste som ble valgt? Hva tenkte Judas. 

Valgt ut sist.. Var det en av grunnene til at han siden for-
rådte Jesus? 

Vi vet ikke. 
Men jeg kjenner at jeg liker ikke sånn utvelgelse. 
Du, du, men ikke du! Og du, aller nådigst. 

Mange av oss har vel også erfart dette fra yrkeslivet og 
jobbsammenheng. 

Som da vi søkte på ny jobb og måtte skrive vår CV med 
anbefalinger og gode ord. Og så kom intervjuet med alle 
spørsmålene

• Hva er dine positive og negative sider? 
• Hva kan du tilføre bedriften, og hvordan vil du gjøre 

det? 
• Førsteinntrykket du gir en potensiell 

 arbeidsgiver er ekstremt viktig, fordi mange 
 stillinger krever at du omgås nye mennesker. Følgelig 
vil arbeidsgiveren din at du skal gi disse menneskene 
et godt førsteinntrykk av deg selv, siden du represen-
terer bedriften. 

• Dra frem lanken og gi ham et solid håndtrykk og 
presenter deg skikkelig. Det gjør alltid susen, og er 
egentlig en selvfølgelighet. 

Nå skal jeg ikke dra dette lenger. 
Men det handler om å selge seg selv, bli vurdert og stå 

fram som den som er best skikket. 
Kanskje har noen hatt den følelsen også i kirkelig sam-

menheng. Følelsen av å aldri bli spurt. Følelsen av at det 
alltid er andre som går foran og tar jobben? Følelsen av 
å ha en så liten rolle at den nesten forsvinner når de som 
står fram får dominere og få all oppmerksomhet! 

Er det bruk for meg?  På festdager i kirken sies det 
store ord om at alle er verdifulle og viktige. Men mange 
mennesker blir aldri sett! 

Har man skyld i det selv? Ja, kanskje noen ganger. Det 
er nok en del tilfeller på at noen ble spurt, som svarte nei. 
Og sier man nei ofte nok, så blir man til slutt ikke spurt.  
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Ofte er det likevel slik at man gjerne vil, men har ikke 
lyst til å stikke seg fram. Det er alltid vondt å bli avvist, 
det er alltid vondt å bli valgt ut sist. Jeg har mange slike 
mennesker på min samvittighet! Mennesker jeg skulle 
sett og spurt om å være med. 

Jeg tror Jesus likevel var raus når han valgte ut sine 12 
nærmeste medarbeidere. 

De andre, som ikke ble valgt ut, fikk garantert også 
være med på laget. Det står om 70 ett sted. Og om 500 
et annet sted. Så Jesus hadde mange medarbeidere. Men 
disse 12 skulle bli apostler. Og hvorfor 12? Fordi det i det 
gamle gudsfolket Israel var 12 stammer. Nå skulle det 
skapes et nytt folk, et nytt rike. Guds Rike.  Derfor måtte 
det bli 12 apostler. 

Han valgte dristig! 
En av dem hadde stempel som landsforræder, for han 

var toller og gikk ærende for fienden; romerne! Han het 
Matteus. 

En av dem het Thomas. Han var av den nøkterne typen 
som helst måtte ha bevis. 

Peter, var den ivrige, den spontane den som sto fram 
som den klare lederen, men som sviktet da det gjaldt. 

Flere av dem var fiskere. Og det var heller ikke den 
gang et høystatusyrke. 

Og så Judas Isakriot da.. Visste Jesus hva han gjorde? 
Ja, det tror jeg. Jeg er svak for Judas. Han var sannsynligvis 
selot og tilhørte en gruppe mennesker som ville gjøre opp-
rør mot den romerske okkupasjonsmakten. Han var nok litt 
svak for penger. Men likevel ble han satt til å være kasserer! 

Jeg synes utvelgelsen at de tolv sier meg noe vesentlig: 
Noe som Paulus oppsummerer slik:

1.Kor 1,26 ff: Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: 
ikke mange vise etter menneskelig mål og ikke mange 
med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens 
øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de sterke til 
skamme, det som i verdens øyne står lavt, det som blir 
foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud seg for å 
gjøre til intet det som er noe for at ingen mennesker skal 
ha noe å være stolt av overfor Gud. 

Dette er utvelgelse nedenfra! Ikke mange vise, rike 
 eller med makt. Men noen av de var det også! 

Men utvelgelsen i Guds Rike sier meg at det er plass 
for alle, for alle slags folk! 

Aller er vi avhengighet at Guds nåde og kjærlighet. 
Det er deilig å slippe å tenke fortjeneste og karriere i vårt 
forhold til Gud. Her kan vi bare få konkurrere med oss 
selv om å gjøre det beste ut av de evner og gaver som 
Gud har gitt oss. 

Det jeg ønsker meg mest av alt i kirken er at vi blir flere 
som ser menneskene rundt oss. Ser – og oppmuntrer. Men 
det er nok mange som aldri ble regnet med. Mange som 
ikke fikk plass på laget. Noen, fordi de var anner ledes. 
Noen fordi de ikke passet inn. Noen fordi noen hadde 
sagt at de ikke var fromme nok. Noen, fordi de hadde gal 
legning.

Jara, vikarprest i Vågan
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Kirkevalget 8.–9. september 2019

Hva er et kirkevalg?
I et kirkevalg kan alle medlemmer i kirken, fra året de fyl-
ler 15, bestemme hvem som skal være tillitsvalgte i kirken 
lokalt og regionalt/nasjonalt.

Hvorfor skal alle medlemmene være med på å 
bestemme hvem som skal styre i kirken?
Kirken vår er demokratisk, og alle medlemmene kan være 
med på å forme kirken. Det er viktig at det ikke bare er de 
som går aktivt i kirken som er med på å forme den. Alle 
som er døpt er like mye verdt som medlem i kirken vår, og 
kan være med på å påvirke utviklingen i kirken.

Hva er forskjellen på kirken «lokalt, regionalt 
og nasjonalt»?
Når vi snakker om kirken lokalt, er det menigheten der du 
bor. Den regionale kirken er bispedømmet du bor i. Det 
nasjonale nivået er Kirkemøtet. Det er cirka 1200 menig-
heter fordelt på 11 bispedømmer i Norge. I Kirkevalget 
stemmer du på representanter til både menighetsråd og 
bispedømmeråd/Kirkemøtet.

Er valget ett eller to valg?
Kirkevalget er to valg i ett, ikke så ulikt kommunevalget, 
der alle over 18 kan stemme på politikere til både kom-
munestyre og til fylkestinget. I Kirkevalget stemmer man 
altså på kandidater til menighetsråd og kandidater til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. I alle bispedømmer kan 
man velge mellom flere lister i bispedømmerådsvalget, 
mens i valg til menighetsråd er det mest vanlig med kun 

ei liste. Man må fylle minst 15 år i år for å stemme, det er 
religiøs myndighetsalder i Norge.

Hva er et menighetsråd?
Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe 
med. Rådet er involvert i utforming av gudstjenester, kon-
firmantundervisning, tiltak for barn, eldre, innvandrere og 
andre. Menighetsrådet gjør en verdifull innsats for kirken 
i lokalmiljøet og består av mellom fire og ti medlemmer, 
pluss varamedlemmer og sokneprest.

Hva er et kirkelig fellesråd?
Valg til menighetsråd innebærer også indirekte valg til 
kirkelig fellesråd. Det er ett kirkelig fellesråd i hver kom-
mune. Noen fellesråd inneholder bare ett sokn, mens 
andre, ofte i byer, kan inneholde flere titalls sokn. Felles-
rådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver 
på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for 
den kirkelige virksomheten i kommunen. I tillegg skal fel-
lesrådet fremme samarbeid mellom menighetsrådene og 
ivareta soknenes interesser i kommunen. Fellesrådet har 
ansvar for kirkebygg og gravplasser, og har arbeidsgiver-
ansvar for kirkelig tilsatte (med unntak av prestene, som 
har bispedømmerådene som arbeidsgiver).

Hva er et bispedømmeråd?
Bispedømmerådet er de som ansetter prester og jobber 
for kirkens beste i bispedømmet. I bispedømmerådet sit-
ter det ti eller elleve medlemmer. Sju av disse er valgt 
av kirkens medlemmer. I tillegg sitter biskopen, en valgt 
prest og en annen kirkelig ansatt. I de nordligste fylkene 
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sitter det også en samisk representant og i Oslo sitter det 
en representant fra Døvekirken.

Hva er Kirkemøtet?
De som blir valgt inn i bispedømmerådene utgjør sammen 
Kirkemøtet, og medlemmene der er med på å påvirke og 
bestemme viktige lover, uttalelser og retningsvalg på na-
sjonalt nivå i kirken. Kirkemøtet kalles ofte kirkens «stor-
ting», og de 116 medlemmene møtes årlig til et ukeslangt 
møte.

Hvem kan jeg stemme på?
I de fleste menigheter er det en liste ved valg av menig-
hetsråd. Denne er satt opp av en nominasjonskomité.

Hvordan kan jeg stemme?
Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer, 
men du kan også gi tilleggstemmer ved å sette kryss ved 
kandidaten, eller du kan føre opp kandidater fra andre 
lister. Les mer på denne siden.

Hva er forskjellen på listene i bispedømme-
rådsvalget?
Listene har ulik profil, du kan besøke hjemmesidene til de 
ulike listene for å bli bedre kjent med hva kandidatene 
står for.

Hvordan vet jeg at jeg er medlem og kan 
stemme?
Hvis du er døpt og ikke har meldt deg ut av kirken er du 
medlem. Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn 
på kirken.no/medlem. Der kan du også melde deg inn, 
om du er utmeldt. Alle medlemmer i Den norske kirke som 
er bosatt i soknet har stemmerett. 30.juni er fristen for å 
melde flytting av sokn og bispedømme.

Når får jeg valgkort?
Valgkort og informasjonsbrosjyre sendes til alle født 
i 2004 og eldre som har stemmerett, i begynnelsen av 
 august. Valgkortet og brosjyren gir informasjon om når 
og hvor du kan stemme, og hvilke lister du kan stemme 
på. Tar du med valgkortet når du skal stemme går det litt 
raskere, men det er ikke et krav.

Når er Kirkevalget?
Det er valg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. 
Altså er valgdagen mandag 9. september i år, og mange 
har valgdag også søndag 8. september. Det går også an 
å forhåndsstemme i perioden 10. august til 6. september. 
Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet, husk å 
ta med legitimasjon. Dersom du skal forhåndsstemme i et 
annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 2. sep-
tember.

Hvor er valget?
Kirkevalget skal foregå i lokaler i «umiddelbar nærhet» 
til kommunevalget. Altså er det samme sted og tid som 
kommunevalget. Det skal være godt skiltet og lett å finne 
fram til. Du får informasjon om tid og sted for valget i din 
stemmekrets på valgkortet.

Her kan du stemme:
Svolvær barne- og ungdomskole 10.00  -  20.00

Laupstad Skole 14.00  -  19.00

Skrova Skole 14.00  -  19.00

Digermulen Skole 14.00  -  18.00

Laukvik Skole 14.00  -  19.00

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/slik-stemmer-du/hvordan-avgir-jeg-stemme/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlem/
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Menighetsrådsvalg 9. september 2019 

Svolvær sokn
Nominasjonskomiteens liste 
1. OLAV TVEITERÅS, f. 1952, Svolvær 
2. TRINE AAS NORDVIK, f. 1987, Svolvær 
3. ODDVAR EGIL HANSEN, f. 1953, Laupstad 
4. SISSEL JORID HILLESTAD, f. 1949, Svolvær 
5. KRISTIN LOVISE SMALÅS RISAN, f. 1949, Kabelvåg 
Supplerte kandidater: 
OLE-JACOB FLESJØ, f. 1987, Svolvær 
LIV IRENE RYLAND, f. 1970, Svolvær 
ANNE OTHELIE ROKKAN, f. 1955, Svolvær
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Strandlandet sokn
Nominasjonskomiteens liste
1. LOTTE MARIE ARCTANDER, f. 1976, Laukvik
2. IDA KRISTIANE SMITH-JENSEN, f. 1992, Laukvik
3. IDA MERETHE HAUGEN, f. 1984, Laukvik
4. LISBETH SIVERTSEN, f. 1971, Laukvik
5. OLE INGAR JOHANSEN, f. 1959, Laukvik
6. JULIE HAUGE, f. 1985, Laukvik
7. GEIR MARTINSEN, f. 1965, Laukvik
8. JULIE HINSVERK HARTVIKSEN, f. 1996, Laukvik
9. MARIT JENSSEN EILERTSEN, f. 1952, Laukvik 
Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på 
valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandi-
dater fra supplerende nominasjon står nederst på 
valglisten uten nummer. Du kan levere stemmesed-
delen uten endringer. Alle kandidatene på stemme-
seddelen får da én stemme hver. Vil du endre på 
stemmeseddelen kan du: Gi tilleggsstemme til 
kandidater på listen Du kan gi én tilleggsstemme 
til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et 
merke i ruten til venstefor navnet til kandidaten. 
Kandidaten får da to stemmer. 

Du kan gi personstemme til inntil tre andre valg-
bare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp 
personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bok-
staver. Personen får da én stemme. Andre endringer 
vil ikke telle med i valg oppgjøret. Det er ikke anled-
ning til å stryke kandidater. 

Valget gjennomføres som flertallsvalg
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Sør-Hålogaland bispedømme 9. september 2019

Det skal velges 7 representanter til 
bispedømmerådet og Kirkemøtet. 
Velg én av de godkjente valglistene. 
Valglistene er satt opp i prioritert 
rekkefølge.

Du kan levere stemmeseddelen uten 
endringer. Eventuelle kandidater som 
står øverst på listen med uthevet 
skrift, får et stemmetillegg på 25% 
av personlig stemmetall. Andre kan-
didater på listen får én stemme hver 
hvis du ikke gjør endringer.

Vil du endre på stemmeseddelen kan 
du:

Du kan gi én tilleggsstemme til inntil 
tre kandidater. Det gjør du ved å sette 
et merke i ruten til venstre for navnet 
til kandidaten. Kandidaten får da to 
stemmer.

Du kan gi personstemme til inntil 
tre kandidater fra andre godkjente 
valglister. Det gjør du ved å føre opp 
kandidatnavnet i feltet for kandidater 
fra andre lister. Bruk store bokstaver. 
Kandidaten får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i 
valgoppgjøret. Det er ikke anledning 
til å stryke kandidater.

Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet - 
Nominasjonskomiteens liste:
  1. HANNE AGNETHE JAKOBSEN, f. 1960, Avdelingsleder, Valnesfjord
  2. BJØRN OLAV ENGEBAKKEN, f. 1984, Avdelingsleder, Mo i Rana
  3. HUGO JOHAN JOHANSEN, f. 1948, Pensjonist, Svolvær
  4. TIRIL BEATHE SØRENSEN, f. 1996, Assistent, Bodø
  5. JENS CHRISTIAN BERG, f. 1960, Kultur/informasjonskons., Terråk
  6. UNNI LEIROS PETTERSEN, f. 1948, Pensjonist, Liland
  7. REIDAR DAG AAS, f. 1965, Daglig leder, Melbu
  8. ELLEN KRÜGER, f. 1948, Pensjonist, Stamsund
  9. PER KRISTIAN SKORPEN, f. 1953, Overlege, Stokmarknes
10. MONA ELISABETH HALSBAKK, f. 1964, Seniorrådgiver, Bodø
11. INGJERD ANNA MARTINSEN, f. 1956, Lærer, Sørvågen
12. OTTAR JOHAN SKJELLHAUG, f. 1954, Snekker, Sulitjelma
13. SANDER DELP HORN, f. 1998, Student, Bodø
14. NORVALD MARIUS RUDERAAS, f. 1951, Seniorrådgiver, Tjøtta
15. KRISTINE WILLUMSEN THETING, f. 1995, Røkter, Steigen

Åpen folkekirkes liste:
  1. TANJA FATIMA NYJORDET, f. 1967, Ufør/tidl. daglig leder, Mo i Rana
  2. ODVAR HARRY NORDNES, f. 1953, Seniorrådgiver, Hamarøy
  3. INGRID OLSEN, f. 1999, Assistent i skolen, Værøy
  4. LARS EVAN LAURITZEN, f. 1971, Daglig leder, Nesna
  5. UNNDIS OSK GUNNARSDOTTIR, f. 1985, Lærer, Stamsund
  6. BENGT ARE PETTERSEN, f. 1968, Assistent i skolen, Stokmarknes
  7. SONJA STRØM HANSEN, f. 1968, Fag/utvikl.-koordinator, Brønnøysund
  8. HANNE MYRVANG, f. 1972, Veileder/selvst. næringsd, Bodø
  9. OLA SMEPLASS, f. 1962, Prosjektleder, Bodø
10. IREN BEATHE TEIGEN, f. 1980, Gründer/daglig leder, Tonnes
11. JOSTEIN RENÉ LARSEN, f. 1999, Lærling, Sørvågen
12. JOHANNA HALLAND, f. 1999, Lærling, Napp
13. FREDRIK ALEKSANDER HANSEN EILERTSEN, f. 1997, Tømrer, Bodø
14. ANNA CECILIE JENTOFT, f. 1971, Regionsekr./gårdbruker, Bodø
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Drop-in dåp og vigsel i Lofotkatedralen

Lørdag 28. september åpner vi Lofotkatedralen 
for drop-in dåp og vigsler. Kirken i Vågan ønsker å 
gjøre dåp og vigsel mer tilgjengelig.
 
Drop-in dåp og vigsel er gratis for alle. Seremoni-
ene vil være lukkede, men det er mulig å ta med 
seg et lite følge. Det er prest og organist med på 
alle seremoniene, og vårt mål er at de skal bli fine 
og jordnære. Frivillige fra menighetsrådene og 
ansatte i kirken er med og skaper en ramme rundt 
dagen. Det blir kaffe på «venterommet» i kirkens 
våpenhus samt kake og noe musserende alkohol-
fritt etter hver seremoni i dåpssakristiet.
 
Lignende drop-in dager har vært arrangert andre 
steder i Norge tidligere, men det er første gan-
gen Den norske kirken inviterer til dette i Lofoten. 
Det er mange årsaker til at folk velger drop-in; en 
hektisk hverdag, at «livet kom i veien», ubehag 
knyttet til å stå foran en stor forsamling i en guds-
tjeneste, vanskelige familieforhold, stress knyttet 
til forventning om store selskap eller noe helt 
annet. Uansett grunn, er alle hjertelig velkommen 
denne lørdagen.

Dåp
For dåp er det bare å dukke opp på selve lørdagen. 
Og det finnes ingen aldersgrense for dåp! Den 
norske kirke er en barnedøpende kirke, men vi 
døper også ungdom, voksne og gamle. Ta med ID 
(for barn er dette gjerne fødselsattest). En prest vil 
ha en kort dåpssamtale før dåpsseremonien fin-
ner sted i kirkerommet. Man kan gjerne ha med 
faddere selv, eller noen fra stab eller menighets-
rådene kan stille som faddere.
 
Vigsel
For vigsel må man ta kontakt melde seg til kirke-
kontoret i Svolvær (tlf. 75 42 03 60) eller Vågan (tlf. 
76 06 71 09) på forhånd. Dette på grunn av papir-
arbeid som må være i orden før man kan gifte seg. 
På selve dagen har en prest en kort vigselssam-
tale før vigselen finner sted i kirkerommet. Man 
kan ha med to vitner/forlovere selv, eller noen fra 
stab eller menighetsrådene kan stille som vitner. 
Vi åpner også for drop-in velsignelse av allerede 
inngåtte borgerlige vigsler.
 
Spørsmål? Ta kontakt med Kirken i Vågan på  
post@lofotkatedralen.no eller ring Svolvær kirke-
kontor (tlf. 75 42 03 60).

 Nils Jøran Riedl

https://epost.lofoten.nu/owa/redir.aspx?C=YJ6eeKM0H2gzu2ClOs1oo8zLzdnaQXG36Bsrd-1oCZYXQaOvKhTXCA..&URL=mailto%3apost%40lofotkatedralen.no
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Min salme

Ein fin liten blome

Ein fin liten blome i skogen eg ser,
i granskogen diger og dryg, 
og vent mellom mose og lyng han seg ter. 
Han står der så liten og blyg. 
 
Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd 
der skuggane tyngje deg må? 
Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, 
til ringaste blom vil han sjå. 
 
Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå 
der folk kunne skoda på deg? 
Å nei, eg trivst best mellom ringe og små, 
eg føddest til skogblome, eg.

Ein dag vil den stormande vinter deg nå,
då vert det vel dødsdagen din.
Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
til vårsola kysser mitt kinn.

Eit bod frå min herre du blome meg ber:
om einsleg eg vert på min veg,

Min salme denne gang er «Ein fin liten blome». 
Den er skrevet av den svenske frelsesarme offiseren 
Johan Alfred Blomberg, med originaltittelen «Det 
växte en blomma» i 1889. Blomberg emigrerte 
senere til USA. Salmen ble oversatt til norsk av 
Anders Hovden i 1927. I 1969 laget Bjørn  Eidsvåg 

en melodi til salmen, som står på nummer 492 i 
Norsk salmebok, 2013. Dette er en vakker salme 
med motiver fra naturen, som vi kan kjenne oss 
igjen i.

Kjell Håkon Hansen

så veit eg at herren vil være meg nær,
Gud fader, han vernar òg meg.  
 
Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, 
med honom eg kjenner meg sæl. 
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber, 
med bøna eg sovnar kvar kveld.

Ein kledning eg fekk av min Frelsermann kjær
i blodet hans reinsa den er.
Den høver for himlen, der gullgater er,
den høver for vandringa her.     
 
Som blomen om vinteren visnar eg av, 
men gled meg, for då står eg brud 
Lat lekamen kvila med fred i si grav, 
mi sjel, ho er heime hos Gud! 

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong 
i morgonen ævele klår, 
og blanda med heilage englar min song 
I himlen, dit døden ei når!
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Eget nattverdutstyr til Skrova

Søndag 12. mai var en høytidelig dag på bede-
huset i Skrova. I alle år har det vært lånt utstyr 
til nattverdsfeiring i Skrova. De siste 8 årene har 
Vågan sokn lånt ut sin gamle kalk og disk (beger 
og fat) til Skrova bedehus fast. Vågan sokn ønskt å 
ha dette utstyrt tilgjengelig selv, og vedtok å heller 
kjøpe nytt og gi i gave til Skrova bedehus, slik at 
de kunne få eget utstyr til odel og eie. 

Søndag 12. mai satt soknepresten i Vågan, Aina 

Marie Svendsen og prosten i Lofoten, Kristine 
Sandmæl, kursen for Skrova sammen med Jeremy 
Blandford. Kalken og disken ble overlevert i guds-
tjenesten, og menigheten feiret nattverd med sitt 
nye utstyr.

Etter gudstjenesten disket skrovaværingene opp 
med nydelig kirkekaffe til de fremmøtte. 

Kristine Sandmæl
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Underet

Diktet «Underet» av Andre Bjerke er fra hans dikt-
samling «Fakkeltog», 1942. Den siste setningen i 
diktet viser til Josvas bok i det gamle testamente, der 
det beskrives hvordan han beseiret fem  amorittiske 
konger, og ledet en marsj mot byen Gibeon.

For å få israelittene til å fortsette marsjen ba 
Josva herren om å gjøre dagen lengre ved å si 
«Sol, stå stille i Gibeon, måne, i Ajjalons dal!». 
I bibelen står det at «Solen stanset midt på him-
melen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før 
en hel dag var til ende. Aldri har det, verken før 
eller siden, vært en dag som denne... ». Jfr. Josvas 
bok 10: 11-14.

Underet
Menneskets ånd 
leser i stjerner og spektres bånd. 
Men styrer du stjernenes løp med din hånd?

Skrevne ord 
strømmer fra alle de vises bord. 
Men hvem kan forløse den gråtende jord?

Se, vår forstand 
vet hva den vet. Men hva er det den kan? 
Alt som er skrevet er skrift i sand...

Meget er sagt. 
Si ikke mer før din evne er vakt. 
Si ikke mer før din ånd er en makt!

Et under må til. 
Vis at du hersker i kraft av din ild. 
Vis at det største må skje når du VIL.

Reis deg og tal. 
Løft din allmektige hånd og befal: 
«Sol, stå stille i Gibeons dal».

I Norsk biografisk leksikon står det om Andre 
Bjerke og diktsamlingen «Fakkeltog», at den gjen-
speiler hans tro på at ordet kan favne verden og at 
individet er skapelsens målestokk.
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TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens 
mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner 
mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme 
over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets 
aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og 
kvinner har ikke de samme mulighetene og rettig-
hetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti 
landeiere kvinner, og 104 land har lover som for-
byr kvinner å ta enkelte jobber. Med årets TV-aksjon 
skal vi gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulig-
het til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet 
til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte 

egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i 
politikken og i lokalsamfunnet. Når vi gir kvinner 
disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 
millioner mennesker i noen av verdens fattigste 
land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsam-
funnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen 
selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og 
nasjonalt.

 TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: 
Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, 
Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan 
og Palestina. 

CARE er en global bistandsorganisasjon som job-
ber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå 
sosial rettferdighet.
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Følgende bedrifter støtter menighetsbladet:

Adv. Jens Blix Nilsen 76 07 34 00 Lofotregnskap 76 06 69 10

Adv. Olav Farstad 76 07 44 00 Møbelringen 76 06 61 38

Adwise 76 06 61 80 Nordnorsk Revisjon 76 06 89 60

Anker Brygge 76 06 64 80 Norges Råfisklag 77 66 01 00

Axel Jacobsen Maskinforr. 76 06 68 00 O Marhaug slip & mek veksted as 76 06 69 00

Baccalao 76 07 94 00 Olsen Datahjelp 91 14 58 71

Børsen Spiseri 76 06 99 31 P.J.Rødsand 76 07 59 10

Cetho eiendom 934 77 700 Restaurant Du Verden 76 07 09 75

DNB 04800 Rørlegger Frank Størkersen 908 05 645

E Wangsvik & Sønner 76 07 08 59 Saga fisk 76 06 99 03

E-Nilsen Bygg 905 84 023 Skarvik AS 76 07 70 00

ESSO tankanlegg 760 71 080 Spar Storøya 76 07 00 03

G Svenning AS 907 70 750 Specsavers 76 06 72 50

Gerds Blomster 76 07 13 40 Svolvær Blikkenslagerverksted 76 07 13 55

K Paulsen 76 07 04 00 Totra Eiendom AS 957 99 510

L Berg Sønner 906 17 692 Vic 76 07 13 34

Lofoten begravelsesbyrå 76 07 84 07 Våganavisa 900 95 019

Lofoten Sveiseindustri 76 06 63 50

Lofotposten 76 06 78 00 Her er det plass til flere bedrifter som støtter menighetsbladet.
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Dåpsakristiet

Dåpssakristiet I Svolvær Kirke har vært 
umalt i mange år og var nu modent for 
fornying. Kjøleskapet var ødelagt og vi 
manglet skapplass og skuffer til å ha 
rekvisita i. 

Hele rommet er nu malt hvitt og det er 
kommet ny hybelbenk med kjøleskap og 
kokeplate og nytt overskap. Innredning 
er spandert av Menighetsbladet.

Vi vil hermed rette en stor takk til Fri-
murerlogen i Svolvær som har stått for 
oppussingen. Sakristiet er nu presenta-
belt for enhver anledning. Neste gang 
du er i kirken; ta en titt og se hvor pent 
det er blitt.

Red.
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Oppslagstavla

Sosiale medier
Følg oss på Facebook:
Søk på ”Kirken i Vågan” og lik vår side.

Følg menighetslivet på instagram:  
Søk på #kirkenivågan og se bilder folk i menigheten 
deler.

Husk å se innom vår hjemmeside:  
www.lofotkatedralen.no

Gudstjeneste ved Stangerholmen 7.7.19

Konserter i kirkene våre
3. september, 19:30 Lofotoratoriet m/  
 Lofoten voices
 Svolvær kirke

26. oktober - tidspunkt kommer senere 
 Violet Road akustisk
 Vågan kirke - Kabelvåg

25. november, 19:00 - tidspunkt ikke avklart
 Stille natt
 Vågan kirke - Kabelvåg
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Gaver til bladet
Menighetsbladet takker for gaver fra følgende:

Paul Svendsen, Gunlaug Pettersen, Laila Aarstein, Liv P Lar-
sen, Thorild Larsen,  Terje Solem, Siri Blomstrand, Ragnhild 
Krane, Ragnhild Molvik, Miguel Gutierrez, Marit Heimly, 
Anne Marie Berg Jakobsen,  Anne-Else Steffenach, Inger 
Oline Eriksen, Nils Åsheim, Astrid Sandberg, Aage K. Jensen, 
Bjørn Olsen, Kjell Andersen, Dagrun Krane, Sylvia Hamnes, 
Aslaug Johansen, Wenche Rokkan Iversen, Jorid Kolstad, 
Jorunn Anne Olsen, Anne Erdal, Astrid Olsen, Ingrid Stor-
dahl, Jan Marhaug,  Sigrid Rønning, Hans Muller, Tone Kil-
vær Eilertsen, Sissel Pedersen, Kåre Solheim,  Gunvor Rølvei, 
Einar Giæver,  Laura og Simon Hansen, Olav Ingolfsen, Astrid 
Bjørgaas, Reidun Liland, Randi Nordgård,  Maifrid Auno, Asle 
Sletten, Svein Andorsen, Elise Sæthereng, Marit  og  Magnar 
Jakobsen, Torunn Holst, Elsa Paulsen, Edith Thodesen, K. 
Andreassen, Åshild Amundsen, Inger Helene Amundsen, 
Per Strømme, Eirik Løken, Marith Berg-Johansen, Ingrid 
Arctander, Sonja Elvan, Inda Gunnarsen, Kirsten Stokvik, 
Jan Rolandsen, Mabel Berg, Eva-Marie Andersen, Torbjørg 
Mørch og Gunn Iren Johansen.

Slekters gang

DØPTE

24.mars Liam Berg Vågan kirke
31.mars Lukas Lysvold Svolvær kirke
 Emanuel Horvat Svolvær kirke
21.april Aria Glad Vågan kirke
 Selma Arnette Johansen Strandlandet kirke
23.april Peter Sävenstad Strandlandet kirke
2.juni Teodor Delp Ørnes Svolvær kirke
30.juni Astrid Therese Tømmerbakk  
 Dørum Vågan kirke
21.juli Amanda Mørtsell Vågan kirke

JORDFESTEDE

21.feb Synnøve Oline Karlsen Svolvær kap.
28.feb Lauritz Daniel Smørvik Svolvær kap.
1.mars Gudny Nøtnes Vågan kirke 
6.mars Jarl-Arne Pedersen Svolvær kirke
12.mars Wilhelm Lammer Svolvær kap.
15.mars Asbjørg Maria Andvig Svolvær kirke
28.mars Einar Iversen Svolvær kirke
29.mars Malfrid Nikoline Pedersen Svolvær kap.
4.april Ronald J. Johan Krikhaug Svolvær kirke
9.april Eline R. J. Jakobsen Svolvær kirke
17.april Irene Sofie Nilsen Svolvær kap.
26.april Odd Knut Kvernberg Svolvær kap.
3.mai Hanna K. Pleym Pedersen Svolvær kap.
10.mai Roald Johan Pedersen Svolvær kirke
14.mai Jorunn Alice Fjellheim Svolvær kap.
21.mai Atle Svein Hansen Svolvær kap.
29.mai Inge Vidar Johansen Strandlandet
4.juni Kåre Martin Andreassen Svolvær kap.

7.juni Liv Oddbjørg Haldis Fredriksen Strandlandet
12.juni Sverre Thore Rønning Strandlandet
18.juni Karl-Joar Fjeld Svolvær kap.
26.juni Asbjørn Harald Helmersen Svolvær kap.
27.juni Oddbjørn Ludvik Fredriksen Vågan kirke
9.juli Per Einar Smaaskjær Svolvær kirke
10.juli Jan Blix-Nilsen Svolvær kap.
12.juli Liam Berg Vågan kirke
16.juli Kristin Bryhn Svolvær kap.
17.juli Edrun F. Krane Andreassen Svolvær kirke
23.juli Ingrid Kristine Stordahl Svolvær kirke
24.juli Simon Normund Hansen Vågan kirke
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Hvem og hvor i kirken
Svolvær kirkekontor: åpent alle dager 10-14    Tlf 75 42 03 60

Stilling: Navn: Epost: Telefon:

Prost Kristine Sandmæl prost@lofotkatedralen.no 75 42 03 65

Sogneprest Nils Jøran Riedl nils.joran.riedl@vagan.kommune.no 75 42 03 67

Prostiprest 75 42 03 69

Menighetspedagog Julie Brattli Steinvik julie.brattli.steinvik@vagan.kommune.no 75 42 03 66

Trosopplærer Lill Rebekka Jentoftsen lill.jentoftsen@vagan.kommune.no 75 42 03 97

Kantor Terje Brun terje.brun@vagan.kommune.no 95 25 38 83

Kirketjener Ola Arntzen kirketjener2@lofotkatedralen.no

Prostesekretær Marina Kongevold Forsaa marina.kongevold.forsaa@vagan.kommune.no 75 42 03 62

Kirkeverge Siri Esperø siri.espero@vagan.kommune.no 75 42 03 64

Rådgiver Sture Nilsen sture.nilsen@vagan.kommune.no 75 42 03 63

Leder av Svolvær menighetsråd John Berg  john.berg@lberg.no 90 61 76 92

Leder i Vågan fellesråd John Berg  john.berg@lberg.no 90 61 76 92

Kirkegårdsarbeider Rolf Rønning 99 43 66 11 
(vakttelefon)

Menighetsblad for  
Svolvær Prestegjeld
Svolvær menighetsblad,  
Boks 100, 8301 Svolvær

Redaksjonen:
John Berg  tlf 90617692
Liv-Erna Aronsen
Turid Ringstad
Kjell Håkon Hansen

Kontonummer:  
4580.10.18436

mailto:nils.joran.riedl@vagan.kommune.no
mailto:marina.kongevold.forsaa@vagan.kommune.no
mailto:sture.nilsen@vagan.kommune.no
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Gudstjenester i Svolvær og Vågan prestegjeld

1.9. 17.00 Gimsøy Gammel kirkedag   
1.9. 11.00 Sildpollnes/ Svolvær    
8.9. 17.00 Henningsvær Konfirmantpresentasjon.
8.9. 11.00 Digermulen Konfirmantpresentasjon
8.9. 11.00 Vågan Helt førsteklasses  
  gudstjeneste
15.9. 11.00 Gimsøy Konfirmantpresentasjon
15.9. 17.00 Svolvær Konfirmantpresentasjon
22.9. 11.00 Henningsvær MiLK
22.9. 17.00 Svolvær 
22.9. 11.00 Digermulen 
Lørdag 28.9.  Vågan Drop-in dåp og vigsel
29.9. 11.00 Vågan Konfirmantpresentasjon
29.9. 11.00 Skrova Konfirmantpresentasjon
29.9. 17.00 Strandlandet Konfirmantpresentasjon
6.10. 17.00 Henningsvær   
6.10. 11.00 Svolvær   
Torsd. 10.10. 17.00    Vågan Liv Laga Fest i Guds hus!
13.10. 11.00 Vågan Fellesgudstjeneste med  
  Svolvær
20.10. 17.00 Gimsøy Gudstjeneste for små og 
  store. 6-åringer.  
  Felles G+S
20.10. 11.00 Strandlandet Gudstjeneste for små og 
  store. 4- og 5-åringer
20.10. 11.00 Skrova Gudstjeneste for små og  
  store 4-. 5- og 6-åringer
27.10. 12.00 Henningsvær Bots- og bønnedag
27.10. 11.00 Svolvær 
3.11. 11.00 Vågan Allehelgensdag  
  Vi minnes de døde  

10.11. 11.00 Strauman Gudstjeneste for små og  
  store. 4- og 5-åringer
10.11. 17.00 Svolvær    
17.11. 17.00 Henningsvær Gudstjeneste for små og  
  store. 4- , 5 og 6-åringer
17.11. 11.00 Skrova 
24.11. 17.00 Vågan Gudstjeneste for små og  
  store. 4- og 5-åringer
24.11. 17.00 Svolvær 
24.11. 11.00 Strandlandet Lys våken
30.11. 12.00 Butikken Strauman Adventsstund

NB!
Følg for sikkerhets skyld med i 
gudstjeneste annonsen hver fredag 
i Lofotposten da det kan forekomme 
forandringer underveis. 
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