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FOR SVOLVÆR PRESTEGJELD

Om å være menighet
«For vi er Guds medarbeidere og dere er Guds
åkerland, Guds bygning» (1 Kor 3,9).
Paulus skrev disse ordene til en menighet – en
av de aller første i den kristne kirke. Sammenhengen er en diskusjon om hvilken kirkeleder man
burde holde seg til, og like før det siterte verset
blir denne diskusjonen lagt død med ordene:
«Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga
vekst».
Gud, som gir vekst, er kirkens Herre. Mennesker
er arbeidere i Guds rike. Vi kan plante og vanne,
men bare Gud gir vekst!
«Guds åkerland» og «Guds bygning» er bilder
på hva det er å være menighet .
Som Guds åkerland skal vi åpne for Guds naturlige gjerning gjennom sine medarbeidere i kirken.
Gudsordet blir der sådd i form av tekstlesing, forkynnelse og salmer. Gud skaper vekst i sin åker.
Som Guds bygning skal menigheten være et
inkluderende og støttende fellesskap, preget av
omsorg og søskenkjærlighet. Kirke og menighet
som «Guds bygning» er viktigere enn fysiske kirkebygg. Vi er med i den verdensvide kirke. Likevel har
kristne til alle tider bygd «kirkehus» til sitt gudstjeneste-fellesskap, så det er viktig!

Å være menighet er å stå i en sammenheng og
å tilhøre et fellesskap. Noen bruker også begrepet
forsamlingen om menigheten. En menighet må ut
fra dette være samlet eller bli samlet. Og hvor skal
menigheten samles, om ikke i kirka til gudstjeneste?
Gudstjenesten har i alle kirkens århundrer vært det
sentrale stedet for felles inspirasjon og fornyelse. I
dag trenger vi gudstjenesten mer enn noen gang
før, for vi lever i en oppjaget tid, der mediesamfunnet styrer konsentrasjonen vår bort fra «det ene
nødvendige». Dette uttrykket er hentet fra fortellingen om Marta og Maria. Marta varter opp Jesus,
som er på besøk, mens søsteren Maria setter seg
ned ved Jesu føtter og lytter til ham. Jesus sier til
søstrene at «ett er nødvendig. Maria har valgt den
gode del...» (Luk 10, 42).
Jeg tror at gudstjenesten er «den gode del»
for oss i dag. Den kan ha varierte former og bli
supplert av andre typer fellesskapssamlinger, men
likevel: Vi trenger å samles «ved Jesu føtter».
Guds åkerland – det er der Gud lar det gro fram
avling av tro og kjærlighet. Hvordan kan det bli
vekst i «Guds åkerland» hos oss? I naturen skjer
vekst av vakre planter på de utroligste, karrige steder. Det gir glede og inspirasjon!
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Vi skal være som «levende steiner» (1 Peter 2, 4-5)
i et byggende fellesskap, lagt inntil hverandre og
avhengig av hverandre, slik at den ene støtter den
andre.
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget av levende stener,
som under kors med ærlig hu
troen og dåpen forener.
Var vi på jord ei mer enn to,
Bygge dog ville han og bo
hos oss med hele sin nåde.
(Fra salmen «Kirken den er et gammelt hus»)
Foto Grete Tveiterås

I åkeren må det stell og omsorg til for å får et
godt resultat. Det betyr at noen må så Ordet eller
Evangeliet i form av å formidle det, og flest mulig
må lytte og ta imot. Lar vi Gud få en åker til disposisjon for sine skaperkrefter? Kan vi i Vågan glede
oss over vekst og framgang?
Å være menighet er en prosess, der Gud virker.

Til slutt noen momenter til refleksjon:
Bønn - Gudstjeneste
Velsignelse - Lovsang
Måltidsfellesskap - Relasjonsbygging
VEKST
Olav Tveiterås
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KVELDSBØNN
Den norske forfatteren Alf Larsen (1885-1967) har
skrevet et dikt, formulert som en aftenbønn. Det er
en takkebønn for alle gaver vi får gjennom naturen,

og setter oss i sommerstemning. Vi har opplevd
mange fine sommerdager, den fjerne strand vi vet
er livets land.

KVELDSBØNN
O Gud, hav takk for lys og luft,
for søndenvind og blomsterduft.
Vær priset for de skjønne skjær
og for det gode solgangsvær,
for måkeskrik og måkeegg,
for solgul lønn og snehvit hegg,
for jordens nye drakt hver vår,
for alle livets år!
Du lot hver morgen sol gå opp
og legge gull i furutopp
og farve havet himmelblått,
så vi sto opp med øiet vått.

Du satte brødet på vårt bord
og rakte sjelen livets ord,
gav ånden høie tankers flukt
og lengslen denne stille bukt,
hvor drømmen kunne gå til ro
på månelysets strålebro.
O underfulle menneskefærd,
den var vel all vår møie værd!
Hav takk for smerte og for lyst,
i hjemmet her på denne kyst,
hvorfra vi ser den fjerne strand
vi vet er livets land.
fra diktsamlingen ”I jordens lys”, 1946.

4

Foto Kjell Håkon Hansen
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Med omsorg i fokus
Nyopprettet diakonistilling
Av Trine Aas Nordvik

Den 01.07.21 kunne jeg stolt og ydmyk tiltre stillingen som diakoniarbeider i Vågan kirkelige fellesområde. Denne stillingen har vi ikke hatt her før.
Jeg er Svolværjente, har sosialfaglig bakgrunn fra
Høyskolen i Bodø, men de siste åtte årene har jeg
jobbet i butikk. Siden 2017 har jeg vært butikksjef.
Jeg sitter i menighetsrådet i Svolvær og er veldig
glad i kirken og dens verdier. Over lengre tid har jeg
hatt et brennende ønske om å få bruke meg selv
i møte med mennesker på en
annen måte, så da denne stillingen dukket opp, kjente jeg på
både et indre og ytre kall. Jeg har
kjent livets mørke sider selv på
kroppen og med de erfaringene
jeg sitter på, tror jeg at jeg har
en toleranse og forståelse ovefor
andre mennesker jeg ikke kunne
fått med all verdens utdannelse.
Jeg følte meg klar for dette og
når folk spør, definerer jeg det
som å nå ha «kommet hjem».
Diakoni kan være et litt vanskelig begrep å forstå, men
egentlig kan det forklares enkelt.

Det omtales gjerne som kirkens omsorgstjeneste.
Diakonien er evangeliet i handling og uttrykker
dette gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Siden stillingen bare er 50%, må fokusområder
begrenses noe. Derfor vil fokus i første omgang
være ungdom, rus/psykiatri og inkludering. Noen
tiltak er allerede i gang, mange er under planlegging og jeg har tro på at dette blir
veldig bra fremover.
Det er viktig med frivillighet
også i kirken for at vi skal få til å
gjennomføre det vi ønsker. Vi har
noen ildsjeler som virkelig stiller
opp, men det er alltid plass til flere
og vi har nok av oppgaver slik at
vi kan finne noe som passer for
akkurat deg. Samarbeidspartnere
er også viktig for at tiltak skal
fungere og den kommunale rusog psykiatritjenesten har allerede
vist seg å være fantastiske støttespillere og tilretteleggere for at
dette skal fungere.
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«Fredagstreff» er godt i gang. Dette er et tilbud
for de som synes helga kan bli litt lang. Sammen
spiser vi middag i lokalene til «Veikrysset» i Svolvær. Hvis man er mye alene, kan det være fint å dele
et måltid sammen. Vi går så i kirken hvor vi avslutter
med en liten andakt, lystenning og det er rom for en
stille stund. Så ønsker vi hverandre god helg.
Et tidligere tilbud, kirkeklubb, har ligget brakk
som så mye annet gjennom korona-tiden. Dette er
nå gjenopptatt. Siste onsdag hver måned samler vi
personer med psykisk utviklingshemming på Hans
Egedes hus i Kabelvåg. Vi koser oss med en liten
bibelfortelling, vafler og saft, loddsalg og underholdning av «Vågakaillan». Også her har vi en fantastisk gruppe frivillige som stiller opp for at vi skal
få dette i havn.
Ungdomstilbud er under utvikling. Det samme
med internasjonale treff og en del enkelttiltak og
markeringer.
Veien blir til mens man går, sies det. Og akkurat
slik er det. Når man tiltrer i en nyopprettet stilling
er det er viktig å føle seg litt frem, kartlegge hva vi
faktisk har rundt i kommunen og hva vi trenger mer
av. Dette tar tid. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.
Tiltak i regi av kirken har også en tydelig kristen
forankring, men det er alltid rom for alle. Både for de
som tror og for de som tviler. Hele tiden er omsorg i
fokus. Det handler om å se de som trenger å bli litt
ekstra sett, lytte til de som trenger å dele, fange opp
de som faller utenfor og å være et medmenneske.

Jeg er veldig glad for å være i gang. Jeg gleder
meg til å se hva vi kan få til fremover. Kanskje kan
vi sammen skape litt håp der det kjennes håpløst?
Bli tryggere i troen der vi tviler og gjøre en forskjell
for hverandre?

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier
Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil
gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og
kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere
skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere
søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg,
sier Herren. – Jeremia, 29, 11-14
Beste hilsener fra Trine,
stolt og ydmyk Diakoniarbeider
i Vågan kirkelige fellesområde
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Min salme
Denne gang har redaksjonen utfordret Anitra Westerlund til å dele en salme med oss. Tusen
takk for bidraget.

I mitt liv har sang og musikk vært en kjær tradisjon. Tilgang og påfyll har vært varierende og i
stadig endring, men jeg er glad for å huske hvordan sangen fikk «vinger» når vi møttes hos besteforeldre, tanter og onkler der kun et munnspill var
instrument. Da jeg ble voksen, gift og fikk barn, svigerbarn og barnebarn, er jeg så takknemlig for at
sangen ble akkompagnert og at flere instrumenter
ble traktert. Og jeg må legge til at datter og svigersønn har musikk som sitt levebrød.
Det er en salme som jeg har et forhold til og er
blitt glad i opp gjennom livsløpet. Jeg kommer fra
en stor familie på begge sider, og naturlig nok har
det vært mange begravelser over tid. Triste seremonier, men salmen Jeg løfter opp til Gud min sang har
likevel blitt meg kjær. Salmen har denne tunge og
gamle teksten, men melodien er så fin og sangbar
at den går rett til mitt sangglade hjerte.
Foto Grete Tveiterås
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«Jeg løfter opp til Gud min sang»
Jeg løfter opp til Gud min sang
ennu en gang
fra disse jordens daler.
Vår Herre Krist han henter meg
snart hjem til seg
i himlens høye saler.
Som lynet far,
han kommer snar,
da skal hans pris på annet vis
de Guds basuner tale.

Da reises av
den mørke grav
det som var sådd
med sukk og gråt,
da er den søvn utsovet!
Da synger jeg for tronen glad
et bedre kvad
og løfter palmegrene,
med hvite kleder som er todd
i Lammets blod
for Herrens øyne rene.
Halleluja!
Hva glede da!
Hva liflig klang!
Og all min sang
er Herren, Herren ene!

Når min forløsning stunder til,
jeg gledes vil
og løfter opp mitt hode.
Da løses jeg, da går jeg inn
til vennen min,
Gud være evig lovet!

Tekst: M.B. Landstad
Melodi: Ferdinand Vogel
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LIV LAGA-festival
Høstferien samlet 50 unger mellom 9-12 år til Liv
Laga-festival. Årets tema var hav. Det var morgenstund i Lofotkatedralen, aktiviteter på skolen
i Kabelvåg og fest i Guds hus som avslutning. Fire
flotte festivaldager hvor ungene fikk utfordret og

utfoldet seg i grupper som snekring, mat og moro,
tegneserier, foto, Minecraft, GymGøy og kreativt.
Med et stort apparat i sving og flotte Våganunger, ble det ei super uke med mye glede og flere
nye vennskap ble stiftet.

10

11

Biskopen på besøk
Første uken i juni var biskop Ann-Helen Fjellstad
Jusnes på bispevisitas i Vågan. Været spilte på
lag hele uken og biskopen fikk være med på både
morgenbad med andakt i fjæra, konserter og sommerfest. I tillegg besøkte hun skoleklasser rundt
om i kommunen og visitasen ble avsluttet med en
flott gudstjeneste i Vågan kirke med påfølgende
visitasforedrag av biskopen.
Her kan dere se et utvalg bilder av visitas-uken.
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NYSNØ

Ennå finnes der
tilgivelse i himmelen.
Gårsdagens sulk og søppeldynger
blir dekket til med
et finmasket slør av hvitt.
Jeg sitter og ser på
fnuggenes uendelig mjuke fall
skrått over brystet til en dompap
som lyser med sitt lille liv
i bjørka utenfor mitt vindu.
Det kjennes varmt innom meg
at alt jeg holder av, alt
som dufter av ville vinger,
er innerlig nær meg
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hver gudskapte dag – her
mellom Jordens lågmælte undere.
Rart hvor lite et hjerte kan leve på
når alle kunstige behov
ligger igjen på en skrotplass
ved Melkeveien.
Jeg går barhodet ut.
Står i det hvite suset
og lokker snøvåte ord
heim fra skogen.

Hans Børli
Hentet fra samlinga Vindharpe
(Aschehoug 1974)

Foto Trine Aas Nordvik

Min barndoms kirke
I 1890 ble det reist et lite bedehus på Sildpollneset
inne i Austnesfjorden.
Det var folket her i bygda som reiste dette bygget.
Vinteren 1891 stod bedehuset ferdig og det ble
tatt i bruk, selv om det sies at det fortsatt var i
«uferdig stand».
Det ble brukt som bedehus frem til i 1960, da ble
det innviet som kapell.
Det sies at “kirken” på “Nesset” er et av de mest
populære fotomotiv i landet vårt, spektakulært
plassert i vakre naturomgivelser.
Kapellet har vært stengt noen år, men i 2020

åpnet det igjen og en ny flott parkeringsplass var
utarbeidet i tilknytning til bygget. Vi har også fått
nytt orgel, taket er restaurert og reparert. I tillegg
til at der er kommet nye vinduer. Det eneste som nå
mangler, er maling i midtskipet og taket innvendig.
En stor takk til folket som gitt gaver/donasjoner
til kapellet i Austnesfjorden.
Velsignet være hver og en.
Vennlig hilsen
Oddvar Egil Hansen
Formann i Austnesfjorden kapellstyre.

Foto Grete Tveiterås
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Babysang

Barneklubb

Fredagstreff

Hver onsdag kl.12 samles foreldre
og babyer til babysang på Svolvær/
Kabelvåg menighetshus (annen
hver gang). Dette er et tilbud for
hele Vågan kommune. Trosopplærer Lill Rebekka Jentoftsen leder
sangen og med seg har hun organist Terje eller Helge på piano.
Se vår Facebookside:
Babysang i Svolvær/Kabelvåg

Hver tirsdag ettermiddag kl.17
er det barneklubb enten på
Kabelvåg menighetshus eller
Svolvær menighetshus. Dette
er en aktivitetsklubb for 3- til
6-åringer med foreldre. Vi synger,
danser, hører fortellinger og har
forskjellige formingsaktiviteter.
Trosopplærer Lill Rebekka Jentoftsen leder samlingene.

Hver tredje fredag arrangeres fredagstreff i lokalene
til «Veikrysset» i Svolvær. Et
tilbud for deg som synes helga
fort kan bli ekstra lang Da kan
det være fint og gå inn i den
sammen med andre. Først middag, deretter andakt, bønn og
rom for lystenning og ei stille
stund i Svolvær kirke.

Kirkeklubb

Åpen kirke

Spørsmål rundt våre tilbud?

Den siste onsdagen i måneden
kl. 18.00 møtes en fin gjeng til
Kirkeklubb på menighetshuset i
Kabelvåg. Da drikkes det kaffe og
saft, det spises vafler, selges årer, vi
hører en bibelfortelling og vi synger
og spiller. Du er velkommen!

Svolvær kirke holder åpent
1.torsdag i måneden.
Kl. 18.00-20.00
Mulighet for stillhet, ettertanke
og lystenning. Avsluttes med
enkel tidebønn kl. 19.45.
Velkommen!
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Kontakt oss gjerne!
Telefon: 75 42 03 60
(mellom kl. 10-14)
Facebook: Kirken i Vågan
Hjemmeside:
www.lofotkatedralen.no
Instagram: kirken_i_vaagan

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

Sokneprest Svolvær/Strandlandet

Peter S. Wilhelmsson

peter.wilhelmsson@vagan.kommune.no

75 42 03 67

Sokneprest Vågan Vest

Aina Marie Svendsen

sokneprest@lofotkatedralen.no

Kapellan

Gunnar M Kristjansson

kapellan@lofotkatedralen.no

Kirkeverge

Siri Esperø

siri.espero@vagan.kommune.no

75 42 03 64

Rådgiver

Sture Nilsen

sture.nilsen@vagan.kommune.no

75 42 03 63

Kirketjener

Gøril Solberg

goril.solberg@vagan.kommune.no

97 06 93 25

Prostesekretær

Marina Kongevold Forsaa

marina.kongevold.forsaa@vagan.kommune.no

75 42 03 62

Trosopplærer

Lill Rebekka Jentoftsen

lill.jentoftsen@vagan.kommune.no

75 42 03 97

Diakoniarbeider

Trine Aas Nordvik

trine.nordvik@vagan.kommune.no

75 42 03 68

Kantor

Terje Brun

terje.brun@vagan.kommune.no

95 25 38 83

Kantor

Helge Vikjord

orgelvik@hotmail.com

Menighetspedagog, vikar

Trine Aas Nordvik

trine.nordvik@vagan.kommune.no

75 42 03 68

Konsulent

Solveig Aagaard-Nilsen

konsulent@lofotkatedralen.no

76 06 71 90

Kirkegårdsarbeider

Rolf Rønning

Leder i Svolvær menighetsråd

Ole Jacob Flesjø
(Konstituert ut 2021)

olejacob@flesjo.no

97 67 44 43

Leder i Vågan fellesråd

Ole Jacob Flesjø

olejacob@flesjo.no

97 67 44 43

Menighetsblad for Svolvær Prestegjeld
Svolvær menighetsblad, Boks 100, 8301 Svolvær
Kontonummer: 4580.10.18436

99 43 66 11
Vakt-telefon

Redaksjonen:
John Berg tlf 90617692
Liv-Erna Aronsen, Kjell Håkon Hansen, Wenche Rokkan Iversen
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Oppslagstavla
Leie lokale?

Lyst å bidra
til menighetsbladet?

Svolvær Menighetsråd leier ut menighetssalen
i Menighetshuset til barnedåp, konfirmasjon,
minnesamvær eller annet arrangement.

Har du noe du ønsker
at vi skal skrive om?

For henvendelse om leie, ta kontakt på 75 42 03 60
(hverdager mellom kl. 10-14)

Eller har du kanskje lyst
å skrive for oss?
Ta kontakt!

Sosiale medier
Facebook: ”Kirken i Vågan”
Instagram: #kirkenivågan
Nettside: www.lofotkatedralen.no
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Følgende bedrifter støtter menighetsbladet:
Adwise

76 06 61 80

Møbelringen

76 06 61 38

Anker Brygge

76 06 64 80

Nordnorsk Revisjon

76 06 89 60

Axel Jacobsen Maskinforr.

76 06 68 00

Norges Råfisklag

77 66 01 00

Baccalao

76 07 94 00

O Marhaug slip & mek veksted as

76 06 69 00

Børsen Spiseri

76 06 99 31

Olsen Datahjelp

91 14 58 71

Cetho eiendom

934 77 700

P.J.Rødsand

76 07 59 10

E Wangsvik & Sønner

76 07 08 59

Rørlegger Frank Størkersen

908 05 645

E-Nilsen Bygg

905 84 023

Saga fisk

76 06 99 03

ESSO tankanlegg

760 71 080

Skarvik AS

76 07 70 00

G Svenning AS

907 70 750

Spar Storøya

76 07 00 03

Gerds Blomster

76 07 13 40

Specsavers

76 06 72 50

K Paulsen

76 07 04 00

Svolvær Blikkenslagerverksted

76 07 13 55

L Berg Sønner

906 17 692

Totra Eiendom AS

957 99 510

Lofoten begravelsesbyrå

76 07 84 07

Vic

76 07 13 34

Lofoten Sveiseindustri

76 06 63 50

Våganavisa

900 95 019

Lofotposten

76 06 78 00

Lofotregnskap

76 06 69 10

Her er det plass til flere bedrifter som støtter menighetsbladet.
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Gaver til bladet
Arne Størmer, Haldis Johanne Aas, Laura Hansen, Elvida Magdalene
Nerbøvik, Kirsti Eilertsen, Tor Gøsta Hake, Inger Olsen, Anne Mari
Eilertsen, Peder Benjaminsen, Vidar Harald Olsen, Jorunn Anne Olsen,
Karin Uppheim, Paul Svend Svendsen, Finn Ødegård, Elise Sæthereng,
Aage Kristian Jensen, Astrid Bjørgaas, Kjersti Margaret Kløften, Siri Berg
Blomstrand, Erling Falch, Tove Kayser, Berit Dagmar Pettersen, Hans
H. Müller, Eirik Løken, Tone Kilvær Eilertsen, Brit Margareth Søberg,
Vigdis Sandra Jodaa Holm, Ellen Karine Markussen, Sylvia Hamnes,
Bernt Husaas, Finn Martin Salvesen, Frode Asbjørn Olsen, Torill Susanne
Hanssen, Kjell Andersen, Nann Kjellaug Berg, Wenche Schultz, Trygve
Johansen, Johan Ingvald Aagaard-Nilsen, Else Louise Nilsen, Thorild
Larsen, Aud Erna Solveig Haugen, Magnar Bernhard Kristiansen, Viggo
Berg-Johansen, ?????, Jan Gullik Iversen, Olav Kristian Asle Ingolfsen,
Arne Ronald Sverre Danielsen, Ronny Albert Liland, Synnøve Karlsen,
Aslaug Ingebjørg Johansen, Solveig H Størkersen, Elsa Lucie Andreassen,
Liv Helene Juul, Atle Hansen, Gunn Irene Johansen, Jann Arne Bardo,
Sonja Eli Mari Nilsen, Britt May Øien, Marie Vagle, Finn Fagerhaug,
Vera Nøtnes, Hildur Marhisen, Per Strømme, Sissel Pedersen, Johan
Christian Andersen, Gunlaug Petersen, Liv Peggy Larsen, Sonja Sæther
Elvan, Laura Hansen, Johan Henrik Weydahl, Grete H. Nordland Hansen,
Melinda Dahlhaug Løvdal, Turid Johansen, Maria Jacobsen, Hilda Rigmor
Jenssen, Vidar Harald Olsen, Kåre Solheim, Inda Gunnarsen, Svein Arne
Andreassen,
Tusen takk for alle gaver til menighetsbladet!
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Svolvær kirke

Glassmaleri: Borgar Hauglid / Foto: Kjell Ove Storvik

Slekters gang
DØPTE

8/5

Trygve Meier Jenssen

Vågan kirke

23/5

Agnes Lind Celius

Svolvær kirke

20/6

Johanna-Malene Brede Magnussen

Svolvær kirke

27/6

Ellinor Eilertsen Wahl

Vågan Kirke

Alexandra Krane

Sildpollnes kapell

Mikkel Gjerde

Svolvær kirke

Magnus Thormodsen Stokvik

Svolvær kirke

11/7

Amund Ravn Hasselberg

Gimsøy bygdetun

25/7

Viktoria Aleksandra Berglund

Langenes kirke

30/7

Aminda Kristine Hanssen Arnøy

Sildpollnes kapell

Emilie Haug Hanssen

Sildpollnes kapell

4/9

Noah Mathisen Pettersen

Sildpollnes kapell

5/9

Oliver Mathisen Øien

Strandlandet kirke

3/10

Johanne Stjernholm Bjørnstad

Svolvær kirke

Olav Stjernholm Bjørnstad

Svolvær kirke

Johan Rødsand Mathisen

Svolvær kirke

Selma Størkersen Røstgaard

Svolvær kirke

4/7
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Gudstjenester
7/11
14/11
14/11
21/11
21/11
21/11
28/11
28/11
4/12
5/12
5/12
12/12
12/12
12/12
12/12
15/12
24/12
24/12
24/12
24/12
24/12
24/12
24/12
25/12
26/12
28/12
29/12

NB! Endringer kan forekomme.
kl. 11.00 Vågan kirke (allehelgensdag)
Følg med i avisen, på våre
kl. 17.00 Henningsvær kirke
nettsider og på Facebook.
kl. 11.00 Strandlandet kirke
kl. 12.00 Skrova bedehus
kl. 17.00 Strauman
kl. 17.00 Butikken Gravermark (adventsstund)
kl. 14.00 Vågan kirke
kl. 14.00 Svolvær kirke
kl.17.00 Henningsvær kirke
kl. 17.00 Gimsøy kirke
kl. 11.00 Svolvær kirke
kl. 17.00 Henningsvær kirke (Lysmesse)
kl. 11.00 Vågan kirke (Lysmesse)
kl. 17.00 Svolvær kirke (Lysmesse)
kl.11.00 Strandlandet kirke (Lysmesse)
kl. 17.00 Svolvær kirke (Vi synger julen inn/juletrepynting)
kl. 13.00 Gimsøy kirke
kl. 14.30 Henningsvær kirke
kl. 16.00 Vågan kirke
kl. 12.00 Strandlandet kirke
kl. 12.00 Skrova bedehus
kl. 14.00 Svolvær kirke
kl. 16.00 Svolvær kirke
kl. 12.00 Vågan kirke
kl. 12.00 Digermulen kirke
kl. 15.00/ el. 17.00 Svolvær kirke
kl. 17.00 Henningsvær kirke (juletrefest)
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