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Lyset fra Julen

Farmor lærte meg at det ikke heter «god jul», men 
«gledelig jul». Oppunder jul pleide hun å ta meg 
med til julegatene i Oslo sentrum, som slynget seg 
helt fra Karl Johans gate, gjennom Slottsparken, 
opp gjennom Hegdehaugsveien og helt til Major-
stuen. Det var vakkert, nesten overveldende, og jeg 
husker vi smilte der vi leide hverandre fremover i 
by-sørpa. - Legg merke til, sa farmor, at alle julely-
sene og stjernene vi ser på, er helt tause. De verken 
sier eller gjør noen ting. Likevel blir vi glade, du 
og jeg. Lyset fra julen er gledelig, til tross for at vi 
slett ikke har det godt her vi går med våte støvler 
i mørket og kulda. Julens lys bringer glede til oss. 
Derfor ønsker vi hverandre «gledelig jul».

Jeg skjønte lite av dette da jeg var liten. Mye 
av det farmor sa til meg ga ingen mening, ikke før 
livet hadde gitt meg dager og tider, tusenvis av 
øyeblikk, blant dem noen jeg kanskje skulle ønske 
at jeg hadde sluppet å oppleve. Og det er litt rart at 
det er sånn for de fleste av oss, at livet selv er som 
en lang og travel gate i storbyens julerush hvor vi 
på kronglete vis lærer og erfarer de viktigste ting; 
om oss selv, om andre, om det å være menneske, 
og om Gud.

I sanger og dikt og salmer omtales ofte Jesus 
med kallenavn som handler om lyset. Solbarnet. 
Ledestjernen. Lysets Fyrste. Jesus ble født i en stus-

selig tid, av en mamma på flukt gjennom skyggene 
i et okkupert land. Han ble født en kald vinternatt, 
i en mørk stall. Like vel sier vi om julenatten at 
«Da kom Lyset til verden. Lyset, som skinner for 
hvert menneske». I Bibelen står det om oss folka, 
vi som kan kjenne at det er mørkt og kaldt i livet, 
vi som bor i en verden som treffer oss med triste 
dager med sykdom og engstelse, til og med død 
og skyggefulle tider, at Lyset kom for å lyse på oss: 
«Det folk som satt i mørket fikk se et stort lys. Over 
dem som bor i dødens land og skygge, har Lyset 
gått opp».

Julelyset. 
Sannhetens lys.
Fra Han som sannelig finnes.

Det skinner, for å la deg kjenne at du ikke er den 
eneste. Det stråler lydløst, og roper like vel ut at 
du er sett. Det lyser, og viser deg at kjærlighetens 
lys er sterkere enn fortvilelsens og dødens mørke. 
Sannhetens lys, Fyrlyset, tvinger seg gjennom 
skyggene og gir deg grunn til å tro og håpe: Snart, 
der fremme, finnes trygg lei og smult vann.

De skitne og utstøtte gjeterne på Betlehemsmar-
ken var kalde den natten. Omsluttet av mørket. Så 
traff lyset dem. Fred over jorden, over mennesker 
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som Gud har glede i, sang englene. Så trengte de 
ikke lenger å lete for å se lyset. Lyset hadde funnet 
dem.

Det stråler. 
Solbarnet.
På oss.

Med ønske om en Gledelig Jul.
Peter Shaw Wilhelmsson
Sokneprest Strandlandet og Svolvær 

Foto: pixabay.com
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La Grace få fylle fem år

Innerst i kroken på fødeavdelingen hører vi små for-
siktige grynt. Da vi titter inn ser vi at det er Grace 
som er i ferd med å våkne. Hun ligger trygt i mam-
mas favn på en av sengene i 
salen. Bare timer har gått siden 
hun ble født. 

– Jeg kjenner meg så lykke-
lig, Grace er mitt første barn, 
og det er så mye større enn jeg 
hadde forestilt meg. Jeg håper 
hun får en trygg og god fremtid, 
det er alt jeg ønsker meg, smiler 
mamma Anita Lamisoni (24). 

Høye dødstall
Grace er født i Malawi, på føde-
avdelingen til helsesenteret 
Mbwatarika, som Kirkens Nød-
hjelp har bygd. Alt er godt og 
trygt for Grace nå, men utenfor 

veggene venter et hardt liv og en beinhard statistikk. 
Mer enn nitti prosent av barn som dør før de fyller 18 
år, overleverer ikke sin femårsdag.

Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare en dag gammel. 
Omfavnet av morskjærlighet og nærhet etter en god og trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre, 

mange barn i Afrika lever aldri til de blir fem år.

Av Anette Torjusen. Foto Håvard Bjelland

Anita Lamisoni har akkurat født sitt første barn. Hun har fått navnet Grace, for hun 
er både en gave og en nåde, forteller den stolte moren.
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Malawi er et av verdens fattig-
ste land, som står i mange kriser. 
Akutt vannmangel, tørke og flom 
gjør at tilgangen til mat er kritisk. 
Så kritisk at Grace har femti pro-
sent sjanse for at veksten hennes 
blir hemmet før hun fyller fem år. I 
tillegg har pandemien også gitt et 
voldsomt oppsving i antall barne-
ekteskap og tenåringsgraviditeter. I 
noen områder har dette doblet seg.

Selv om tallene for barnedøde-
lighet har gått kraftig ned, er de 
fortsatt dramatiske. I 2019 døde 
det 14.000 barn i verden under fem 
år, hver eneste dag. Og hvor du blir født har mye å si. 
Barnedødeligheten er ni ganger høyere i Afrika enn 
i Europa. 

En god start på livet begynner med en trygg fød-
sel, derfor har Kirkens Nødhjelp bygd fødeavdelinger 
flere steder i Malawi. Samtidig som vi sørger for 
gode jordmødre. 

Da Grace ble født var det Hilal Wasil (27) som var 
jordfar på vakt. Han tok imot Grace og hjalp Anita 
gjennom sin første fødsel. Og Anita kan ikke få full-
rost han. 

– Jeg følte meg både trygg og ivaretatt på beste 
måte, så nå kan jeg faktisk si at jeg hadde en fin 
fødsel, selv om den var lang og vond.  

Hilal, som også er ansvarlig for svangerskapskon-
trollene, kan ikke få understreket nok hvor viktig det 
er å komme seg til en fødeavdeling. Han rykker også 
ut på motorsykkel til mødre som ikke når frem i tide. 

–  Vi ser at mange går over tiden, aborterer eller 
får massive blødninger etter fødsel. Derfor er det så 
viktig at gravide og nybakte mødre blir fulgt tett opp. 

Anita får bare en natt på sykehus før hun må reise 
hjem, det er mange som skal føde og kamp om plas-
sene. Totalt dekker fødestuen 3000 husholdninger.  

Hilal Wasil er jordfar på fødeavdelingen ved helsesenteret 
som Kirkens Nødhjelp har bygd. Her sjekker han at alt er 
vel med Grace etter fødselen noen timer tidligere. 
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Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og glede 
over Jesu fødsel. En fødsel som mest sannsynlig var 
en tøff erfaring for unge Maria. I en stall, i en frem-
med by, langt borte fra familien. Hadde hun en fød-
selshjelper?

Jesus overlevde både fødselen og flukten den lille 
familien måtte legge ut på etterhvert. Vi antar sped-
barnsdødeligheten var stor. Jesus overlevde sped-
barnstiden på tross av den urolige verden han ble 
født inn i.

2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 dager 
står for nesten halvparten av dødsfallene blant barn 
under fem år (tall fra 2019) Mange fødes fortsatt i 
krig, konflikt, vannmangel, sult og fattigdom. 

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve rettferdig-
het for disse, slik vi gjør i Malawi. Vi kan være med 
og gi nyfødte Grace og andre barn en trygg fremtid. 
Sammen med deg og dem kan vi bygge flere føde-
avdelinger og sørge for tilgang til mat, rent vann, 
vaksiner og utdanning. Sammen forandre. Slik at 
flere får fylle fem år.

Slik gir du årets viktigste julegave:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248
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Ved underlege vakre Jesusbånet!
Du kviler i ei krubbe full av strå,
og kringom byen ser vi englar stå
i ljoset frå ein bleik og grisen måne.

Så lite var det skuret du fekk låne
då du vart fødd som ein av våre små,
og endå mindre gjorde vi deg då
vi vende oss imot deg då
vi vende oss imot deg for å håne.

Men endå vart du større enn oss alle,
du vesle barnet ned du mjuke hud,
fordi du elska alle slik som Gud.

Det éine store bodet har du halde,
og den som elskar heilt forutan svik,
er fødd av Gud, og Gud sjølve er han lik.

Fra diktsamlingen 
”Evangeliesonettar”, 2012.

Du er Gud lik
Hans Johan Sagrusten

Foto: pixabay.com
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Rannveig Gjevre om det å være prest!
Av: Liv Irene Ryland

Fra jeg var ganske ung kan jeg huske en høyreist 
flott dame komme gående nedover Nonshaugbak-
ken i Svolvær.  Selv kjente jeg henne ikke da, men 
jeg skulle få den glede av å intervjue henne senere 
i livet. Rannveig Gjevre kom til Lofoten for første 
gang på ferie, et år senere søkte hun på kapellan-
stillingen ved menighetskontoret i Svolvær.

Menighetsarbeid og tro
- Jeg har vært troende hele mitt liv og interesserte 
meg veldig for menighetsarbeid i kirka. Det var det 
jeg hadde lyst til. Da jeg startet mitt studium var 
det ingen selvfølge at en kvinne kunne bli prest, 
det var spesielt og mye arbeid å ta tak i. Der jeg 
bodde tidligere ble jeg motarbeidet av presten i 
menigheten. Det var ikke greit, men jeg var ikke 
redd for en kamp, sier Gjevre. 

- Jeg var ikke sikker på at jeg ville bli prest, men 
det ble slik etter en nydelig ferie i Lofoten. Her må 
det være fint å jobbe, tenkte Rannveig da hun stod 
på fergekaia ved torget i Svolvær. 1.januar 1988 
startet Gjevre sitt virke som kapellan, som ble til 20 
aktive presteår. 

- Det fineste med jobben som prest, er alle men-
neskene du får lov å møte i både sorg og glede. For 
meg som kvinne var det aldri noe problem å være 
prest i soknet. 

Jeg hadde en kvinnelig forgjenger så det var aldri 
et tema. Jeg startet mitt virke som 27-åring og jeg 
ble inspirert av mennesker. Jeg fikk en orkesterplass 
i livet, en helt unik arena for å lære mennesker å 
kjenne i glede og i dyp sorg. Å få lov å følge de som 
kom min vei igjennom livets faser har vært en stor 
gave. Det er jeg svært ydmyk over.

Adventstid og jula
- Som prest var det mye, en hyggelig og rolig 
adventstid med barn og mann den gangen var ikke 
mulig.  Med to små ble mye lagt i hendene på min 
mann ved høytider. 

Det er som oftes da smerte og sorg trer frem, men 
også gledelige hendelser. 

I dag er det annerledes med ordnet fritid. Jeg 
elsker adventstida og vi pynter ikke til jul før lillejul-
aften. Jeg nyter hver eneste dag av adventstida og 
jula, med to barn og barnebarn fylles dagene fort 
opp, forteller Rannveig videre. 

Svolvær i forandring
- På de 30 årene som jeg har bodd i Svolvær har 
mange unge flyttet hjem og nye krefter har kom-
mer nordover for å realisere sine drømmer. Det er 
viktig at Svolvær vokser, det er et sunnhetstegn.
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Foto: Ranveig Gjevre

Rannveig elsker nisjebedrifter. Selv er hun gründer 
på heltid med strikkestua på Nonshaugen. Rannveig 
er en kreativ dame som liker å skape, når barna ble 
voksne ble det mer tid til kreativitet. Hun strikker de 
nydeligste kjoler, luer, bunad-sjal, eller hva hjertet 
måtte ønske. De siste månedene før jul er det fullt 
opp med salg og marknader fra Trøndelag og nord-
over. Det er bare å ta turen til strikkestua etter avtale. 
Du finner henne på Facebook/Rannveig Gjevre.

- Ranveig reflekter over at menighetskontoret er 
åpen for alle. Ønsker du å prate, 

har tanker du sliter med eller opplevelser som er 
ugreie, så er presten der og vi har taushetsplikt. Vi 
kan hjelpe, alle er verdifulle!

Gledelig Jul og med ønske om et godt nytt år, hil-
ser Rannveig Gjevre.

Foto: Ranveig Gjevre
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Julehilsen fra prosten

«Guds fred» er en gammel hilsen. Det er en 
vakker hilsen. «Fred» er av de store ordene. Vi kan 
ikke ønske noe bedre for hverandre enn å få leve 
i fred. 

Her for noen år siden, var jeg så heldig å få se 
forestillingen Abrahams barn, en forestilling om 
de tre store verdensreligionene som sporer sitt 
opphav tilbake til én stamfar, Abraham.

Alle de tre, jødedom, kristendom og islam har 
en hilsen som er ganske så lik. Det handler om 
å hilse hverandre med fred. Shalom a lechem på 
hebraisk. På arabisk salam a leikum. På norsk 
Guds fred. 

Det er snart jul. Julebudskapet er et budskap om 
fred. Det lille barnet i krybben får navnet fredsfyr-
ste. Og englenes lovsang på Betlehemsmarken er 
en hyllest til freden som er kommet til verden.

”Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jor-
den blant mennesker som Gud har glede i.” 

Gud har knyttet sin fredsplan til et lite, sårbart 
menneske, og det er juleevangeliets store myste-
rium. 

Julebudskapet er et fredsbudskap – fra Betle-
hem. En by som fortsatt finnes og hvor dagens 
innbyggere fortsatt lengter etter fred, også i jule-

høytiden. Dagens virkelighet i Betlehem er en 
påminnelse om at budskapet om Guds fred, også 
er en utfordring til å huske på dem som lever i 
ufred også denne jula.  Jesus sa en gang «salige 
er de som skaper fred». Det er et ord vi kan bære 
med oss når vi skal feire vår store fredshøytid. 

Foto: Olufsen media
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DET ER JUL (Eivind Skeie/ Sigvald Tveit) 

For et øyeblikks tid er det stille
og fred på den fredløse jord. 
For et døgn eller to må de tie
alle trusler i bomber og ord

Et sekund eller to kan du glemme
at kanskje må verden forgå
Det er jul, du har tid til å lengte,
til å høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan vi leve
og leke som søster og bror.
For et døgn eller to kan vi samles
rundt et hjemlig og veldekket bord.

Du har tid til å søke og finne
litt ro for ditt fredløse sinn, 
men du har ikke lov å glemme
alle bilder som presses inn.

For et øyeblikks tid skal du knele
for håp der hvor mennesker bor.
Dine døgn skal du vie til kampen,
skape fred på den fredløse jord.

Det er menneskets fremtid det gjelder!
Til sist vil du kanskje forstå:
I en stall, i en fattigslig vugge
kan du høre Guds hjerte slå!

Julehilsen fra Prosten
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Aksjon Juleglede 2021

Aksjon Juleglede gikk av stabelen første gang i 
2011, og har vært arrangert hvert år siden, - elleve 
ganger medregnet årets aksjon. Det var sykepleier 
Dan Jimmy Johansen som fikk ideen om aksjonen, 
som er et samarbeid mellom Svolvær Sanitetsfore-
ning, Kirken i Vågan, Våganavisa og Familieenheten 
i Vågan kommune. Årets aksjonskomité består av 
Anders Iversen, Evelyn Pecori (Våganavisa), Anne-
Grethe Nilsen og Marita Halden (julaften), Greta 
A. Kreÿ og Siri Bjercke (Svolvær Sanitetsforening), 
Inger Berger Rasmussen (Vågan kommunes fami-
lieenhet) og en representant for kirken i Vågan.

Siri Bjercke, som er med i aksjonskomiteen for 
Aksjon Juleglede, mener innsatsen før jul er Vågans 
største dugnad. Aksjonen sørger for julegaver og 
matesker til personer med behov i Vågan kom-
mune, og får bidrag fra flere hold. Når dette leses, 
har det vært arrangert en stor konsert der mange 
artister stilte opp, på Lofoten konserthus søndag 14. 
november, og inntekten gikk til Aksjon Juleglede. I 
tillegg gir spisestedet Du Verden i Svolvær 20 pro-
sent av omsetningen samme søndag til aksjonen. 

Aksjon Juleglede får de aller fleste gavene fra folk, 
og så supplerer aksjonen det som mangler. Service-
torget i Svolvær er behjelpelig og tar imot gavene 

som leveres inn der. Sanitetskvinnene henter, pak-
ker, sorterer og fordeler gavene i henhold til lister 
fra familieenheten. De gjør en kjempejobb, sier Siri 
Bjercke.  I tillegg er det frivillige som stiller opp på 
julaften.

Sjefsnisse Greta A. Kreÿ og Inger-Anne Nilsen 
pakker inn gaver
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Aksjon Juleglede handler inn mateskene hos Spar 
Storøya, og de ansatte der pakker mateskene på 
dugnad. Dette er en stor utgiftspost, og Aksjon 
Juleglede er takknemlig for pengegaver fra bedrif-
ter og enkeltpersoner. Mange sitter alene i julen, 
og på julaften arrangeres det middag for alle som 
ønsker å feire jul sammen med andre. Det har tidli-
gere år vært rundt 20 personer som har møtt til fel-
les julefeiring og et hyggelig måltid. Drosjene stiller 
opp gratis for de som har behov for transport.

Eventuelle behov for en håndsrekning må meldes 
til Familieenheten, slik at de får den store oversik-
ten over hvem som trenger hjelp.

Enkeltpersoner og bedrifter kan levere ting de har 
kjøpt på Servicetorget i Svolvær fra 1. november 
til og med 9. desember. Alt er kjærkomment, men 
det må være nye og ubrukte ting som blir donert. 
Det er et ønske om julegaver spesielt til ungdom 
og herrer.

Fo
to

: S
iri

 B
je

rc
ke

De som ønsker å gi en pengegave til Aksjon Juleglede
kan benytte kontonummer 1503.52.66043 eller Vipps til 129609.
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I 1995 utkom essaysamlingen Ronald Fangen. 
Essays, i serien Norske essayister. Redaktør for 
essaysamlingen er Carl Fredrik Engelstad. Den 
norske forfatteren Ronald Fangen (1895-1946), 
var kjent og betydningsfull i mellomkrigstiden. 
Han skrev en rekke romaner, men er i dag først 
og fremst kjent for å ha skrevet salmen «Guds 
menighet er jordens største under». Vi gjengir her 
et utdrag av essayet.

Litt om nordisk salmediktning
…Julen er jo som bekjent en gammel nordisk høi-
tid, langt eldre enn kristendommen, og har jo frem-

deles en makt over alle sinn som ikke bare beror  
på den, -lyset kommer igjen, solhværv i hjertene 
bange. Den kristne jul er den enkleste av de kristne 
høitider, fattes bedre av barn enn av voksne, og er 
tilbøielig til å mene at en av de mest geniale jule-
salmer som finnes i Skandinavia er Marie Wexel-
sens sang, som alle barn i Norge kan utenat Jeg 
er så glad hver julekveld. Så enkelt kan det sies, så 
fritt for store ord, så fylt av glede og fromhet, og 
så norsk i uttrykket. Enkle og typisk norske er i det 
hele tatt Norges bidrag til nordiske julesalmer og 
allikevel fylt av patos og storhet som i vår klassiske 
julesalme av Landstad.

”Fra fjord og fjære”
Hvor i verden andre ste-
der enn hos oss kunde det 
skrives vers som disse;

Foto: pixabay.comFoto: wikipedia.com

Om nordisk salmediktning
Utdrag fra Essay, Roald Fangen (1895-1946)
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Til kirken samle
sig fra hver fjord og grend
de unge, gamle
av kvinder og av mænd.
Vi ønsker eder
så glad en julefest,
Guds rikes glæder,
Guds fred i Jesus bedst
hos hver som græder
Vor herre selv vær gjæst

Hav takk, som træder
armods hytter ned,
Hav tak som glæder
os med sin søte fred
Kom ind o Kriste,
tænd lys i hvermands gård,
la isen briste,
giv varme snart og vår,
lad ingen miste
hvad godt din fødsel spår
 

”Foruten det siste skjønn vers Her ute kulde er 
nu og dypen sne”. Ved denne ene salme hevder 
Norge sig storartet det skandinaviske juleorkester, 
men så norsk er den at den ikke har kunnet finne 
vei hverken til den svenske eller danske salmebok, 
skjønt den jo i hvert fall i Sverige skulde ha betin-
gelse for å vinne folks fortrolighet.

Men ellers er det Brorson som herligst har utløst 
julens høitid og kristne betydning. Hans kristne tros-
bekjennelse har sitt tyngdepunkt her, som han selv 
sier

Mitt hjerte alltid vanke
i Jesu føderrum
Der samles min tanker
som i sin huvedrum

Hele julens jubel, hele den kristne takknemlighet 
for Kristi fødsel har ikke fått et mer tindrende, høis-
temt og rent uttrykk enn i det vers hvor hans fry-
desang utløser sig, til tross for korset hårde tvang.

Halleluja, vor strid er endt
Hvem vilde mere klage,
hvem vilde mere gå bespændt
i disse frydedage
Syng høit i sky, Guds kirkeflok
Halleluja, nu har jeg nok,
den fryd er uten like
halleluja, halleluja
Guds søn er min, jeg går herfra
med ham til himmelrike

Besynderlig nok er heller ikke denne herlige salme 
kommet med i den svenske salmebok.
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Min julesalme

Av Trine Aas Nordvik

I «alle» år har jeg, mi mormor og mine søstre gått i 
kirken på julaften. For oss, som for så mange andre, 
har det liksom ikke blitt helt jul uten. Vår tradisjon 
har væt å besøke Svolvær kirke på den siste av de 
to gudstjenestene som har vært avholdt. Der syn-
ger Frimurerkoret fra galleriet. Der spiller Svolvær 
musikkforening ifra tårnet. Der får vi fra vår faste 
plass på en sidebenk, gjerne litt bak til venstre, 
høre juleevangeliet, synge Nordnorsk julesalme og 
Deilig er jorden til dempet belysning. Høydepunk-
tet har likevel bestandig vært når Frimurerkoret 
har sunget. Og for meg står fremførelsen av Den 
Hellige stad aller høyest. Igjennom oppveksten 
min og frem til han for få år siden gikk bort, hadde 
Roy Westerlund solostemme på denne. Den mek-
tige, klokkeklare og kraftfulle stemmen hans fylte 

hele kirkerommet. Jeg ventet bestandig på at taket 
skulle løfte seg i takt med hvert minste lille hårstrå 
på kroppen. Det skjedde jo ikke, men illusjonen om 
det var alltid like sterk. Og da ble det jul.

De siste årene har jeg ikke fått høre Roy synge Den 
hellige stad. Jeg har heller ikke fått ha mormor 
med meg i kirken på grunn av helsen. Heldigvis 
har alle de gode opplevelsene og minnene rundt 
dette satt seg godt i ryggmargen. Så selv uten Roy 
på galleriet eller mormor på sidebenken sammen 
med meg, så blir det jul igjen – hvert år.  De er der 
nemlig sammen med meg, i illusjonen. Min jule-
salme er ”Den hellige stad”.

En velsignet julehøytid ønskes alle og enhver. 
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Foto: Trine Aas Nordvik

Den hellige stad
Mel. S. Adams Tekst: Thorleif Larsen

En natt jeg lå og drømte en drøm så skjønn og god
I Davids stad Jerusalem ved templets port jeg sto. 
Jeg hørte barnestemmer som priste Gud i sang.
Mens svar av englerøster fra himmelen frydfullt klang
Mens svar av englerøster fra himmelen frydfullt klang
Jerusalem, Jerusalem, pris lykken du har nådd.
Hosianna i det høye, Hosianna for din drott.

Men snart min drøm forandret ble alle glede føltes død,
Ei lenger hørtes sangen som fra barneskaren lød.
I mørket solens lys forsvant, frem steg en morgen grå,
Da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så
Da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så
Jerusalem, Jerusalem, hør englesangen skjønn
Hosianna i det høye, Hosianna for Guds sønn.

På ny min drøm forandret ble, en verden ny steg frem,
Jeg så en hellig stad med tusen glade hjem
I himmelsk glans dens gater lå, den porte åpne sto,
Så alle fritt kan trede inn og finne hvile god.
Ei stjernes prakt man fant der, ei sol fra hvelving blå.
Det var det ny Jerusalem, som aldri skal forgå
Det var det ny Jerusalem som aldri skal forgå
Jerusalem, Jerusalem, syng for ham som for oss led,

Hosianna i det høye, Hosianna i evighet.
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Aldri har jeg fattet kvinnedrømmer!
For min enkle gjerning er jeg skapt:
Alt jeg kan, er å håndtere tømmer.
Hva du sa til meg begrep jeg knapt.

At din sønn er Guds forstår jeg ikke.
Meg ble ikke seergaven gitt;
men jeg ser det lys du har i blikket,
og mitt hus blir også hans og ditt.

For jeg vet at allting har vi felles:
Sammen er vi. Sammen vil vi bo.
Sammen går vi veien for å telles
av Augustus. Og vårt tall er to.

Og en tredje får vi i vårt verge
alt inatt... Maria, du er trett!
Ikke fikk vi ly på nattherberget,
skjønt vår vei var lang fra Nasaret.

Men jeg tror vår lange ferd er omme
Vi er fremme! Det er hit vi skal.
Her er husly. Her kan barnet komme.
Lille elskede, jeg ser en stall.

Andre Bjerke (1918-1985)
Fra diktsamlingen ”En skrift er rundt oss”, 1966.

Josef



19

Foto: pixabay.com
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Bedrifter som støtter menighetsbladet:

Adwice 76 06 61 80 Møbelringen 76 06 89 60

Anker brygge 76 06 64 80 Nordnorsk revisjon 76 06 89 60

Axel Jacobsen maskinforretning 76 06 68 00 Norges råfisklag 77 66 01 00

Bacalao 76 07 94 00 O Marhaug slip og mek verksted AS 76 06 69 00

Børsen spiseri 76 06 99 31 Olsen datahjelp 91 14 58 71

Cetho eiendom 93 47 77 00 P.J. Rødsand 76 06 69 00

E. Wangsvik og sønner 76 07 08 59 Rørleger Frank Størkersen 90 80 56 46

Entre 90 58 40 23 Saga fisk 76 0699 03

ESSO tankanlegg 76 07 10 80 G Svenning AS 90 77 07 50

Gerds blomster 76 07 13 40 Skarvik AS 76 07 70 00

Spar Storøya 76 07 00 03 Specsavers 76 06 72 50

K. Paulsen 76 07 04 00 Svolvær blikkenslager 76 07 13 55

L. Berg sønner 90 61 76 92 Totra eiendom AS 95 79 95 10

Lofoten begravelsesbyrå 76 07 84 07 Bremnes/ VIC 76 07 13 34

Lofoten sveiseindustri 76 06 63 50 Våganavisa 90 09 50 19

Lofotposten 76 06 78 00 Lofotregnskap 76 06 69 10

Tusen takk til alle bedrifter som støtter menighetsbladet. Vi har stadig plass til flere!
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Babysang

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. Trosopplæ-
rer Lill Rebekka Jentoftsen leder 

sangen og med seg har hun orga-
nist Terje eller Helge på piano.

Se vår Facebookside: Babysang  
i Svolvær/Kabelvåg

Kirkeklubb

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!

Barneklubb

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 Jen-

toftsen leder samlingene.

Åpen kirke

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!

Fredagstreff

Hver tredje fredag arrange-
res 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 mid-
dag, deretter andakt, bønn og 
rom for lystenning og ei stille 

stund i Svolvær kirke.

Spørsmål rundt våre tilbud?

Kontakt oss gjerne!

 
Telefon: 75 42 03 60 
(mellom kl. 10-14) 
Facebook: Kirken i Vågan 
Hjemmeside:  
www.lofotkatedralen.no 
Instagram: /#kirkenivågan

https://www.facebook.com/kirkenivagan
http://www.lofotkatedralen.no
https://www.instagram.com/explore/tags/kirkeniv%C3%A5gan/


22

Oppslagstavla

Sosiale medier
Facebook: ”Kirken i Vågan”

Instagram: #kirkenivågan

Nettside: www.lofotkatedralen.no

Et sted å samles?
Svolvær Menighetsråd leier ut menighetssalen i Menighetshuset til barnedåp, konfirmasjon, 
minnesamvær eller annet arrangement. For henvendelse om leie, ta kontakt på 75 42 03 60

Lyst å bidra til menighetsbladet?

Har du noe du ønsker at vi skal skrive om?

Eller har du kanskje lyst å skrive for oss?

Ta kontakt!

Juletrefest!

Henningsvær kirke

5. juledag kl. 17.00

Velkommen!

https://www.facebook.com/kirkenivagan/
https://www.instagram.com/explore/tags/kirkeniv%C3%A5gan/
http://www.lofotkatedralen.no
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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 Dag-
mar Pettersen, Hans H. Müller, Eirik Løken, Tone Kilvær Eilertsen, Brit Margareth Søberg, Vigdis San-
dra 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, Thorild Larsen, Johan Ingvald Aagaard-Nilsen, Else Louise Nilsen, Aud Erna Solveig Hau-
gen, Magnar Bernhard Kristiansen, Viggo Berg-Johansen, Jan Gullik Iversen, Olav Kristian Asle Ingolf-
sen, 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 Lar-
sen, 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!

Ønsker du gi en gave til menighetsbladet?
Kontonr. vårt er: 4580.10.18436
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Hvem og hvor i kirken        Kirkekontoret holder åpent alle hverdager fra kl. 10-14

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 99 43 66 11
Vakt-telefon

Leder i Svolvær menighetsråd
Ole Jacob Flesjø  
(Konstituert ut 2021) olejacob@flesjo.com 97 67 44 43

Leder i Vågan fellesråd Ole Jacob Flesjø olejacob@flesjo.com 97 67 44 43

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

Redaksjonen:
Trine Aas Nordvik, tlf. 97651250
Wenche Rokkan Iversen, Kjell Håkon Hansen
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mailto:trine.nordvik%40vagan.kommune.no?subject=
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mailto:trine.nordvik%40vagan.kommune.no?subject=
mailto:konsulent%40lofotkatedralen.no?subject=
mailto:olejacob%40flesjo.com?subject=
mailto:olejacob%40flesjo.com?subject=
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Gudstjenester

NB! Endringer kan forekomme. Følg med i avisen,  
på våre nettsider og på Facebook.

12/12 
kl. 11.00 Strandlandet kirke (Lysmesse)
kl. 11.00 Vågan kirke (Lysmesse)
kl. 17.00 Svolvær kirke (Lysmesse)
kl. 17.00 Henningsvær kirke (Lysmesse)

15/12
Kl. 17.00 Svolvær kirke (Vi synger julen inn/juletrepynting)

24/12 – Julaften
kl. 12.00 Strandlandet kirke
kl. 12.00 Skrova bedehus
kl. 13.00 Gimsøy kirke
kl. 14.30 Henningsvær kirke
kl. 14.00 Svolvær kirke
kl. 16.00 Svolvær kirke
kl. 16.00 Vågan kirke

25/12 – 1.juledag
kl. 12.00 Vågan kirke

26/12 – 2.juledag
kl. 12.00 Digermulen kirke

28/12 
kl. 15.00/ el. 17.00 Svolvær kirke

29/12 
kl. 17.00 Henningsvær kirke (juletrefest) Foto: Trine Aas Nordvik
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Foto: Grete Tveiterås

Redaksjonen 
i menighetsbladet 

ønsker alle 
ei velsignet god jul
og et godt nytt år!

https://interfacemedia.no/

