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Julehilsen fra soknepresten

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 mør-
ket 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. 
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Foto: pixabay.com 

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 som 

Gud har glede i, sang englene. Så trengte de ikke len-
ger 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 
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Liv Laga

Liv Laga-festivalen arrangeres av kirken i Vågan 
hver høstferie. Den er for 4.-7.-klassinger, og har 
vært avholdt de siste 10 årene. Mellom 60 og 90 
deltakere har fylt kirken og deltatt på aktivitetene 
de årene festivalen har vært arrangert. En festi-

val hvor ungene får utfolde seg, være kreative og 
skape. Den avsluttes med fest i Guds hus hvor det 
de har laget og gjort gjennom uken vises frem. Årets 
tema var Fjell.
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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. Høydepunktet 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 mektige, 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 nem-
lig sammen med meg, i illusjonen. Min julesalme er 
Den hellige stad.

En velsignet julehøytid ønskes alle og enhver. 

Min julesalme
Av Trine Aas Nordvik
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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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Mange er glade i kirka, men det er ofte ikke så 
synlig. Men mange av oss smetter inn i enkle lands-
bykirker når vi drar til sydligere strøk, eller vi går inn 
i en av de store katedralene i verdens storbyer. Vi 
kan være der av ulike grunner. Noen søker kunsten 
og arkitekturen, noen søker stillheten, noen søker 
kirkas budskap og noen vet ikke helt hva de søker. 
Mange opplever at det er godt å være i kirkas rom

Mange er glade i kirka si der de bor også, men 
når kan vi besøke den? 

1.oktober i år begynte jeg i en nyopprettet stil-
ling som prostiprest i Lofoten. Denne stillinga er nå 
kommet tilbake og skal være knyttet til kirkekonto-
ret i Svolvær med tjeneste i hele Lofoten, men tyng-
den av arbeidet skal være i Svolvær, Strandlandet, 
Austnesfjorden, Digermulen og i Skrova. Her vil jeg 
være prest i begravelser, bryllup og ulike typer guds-
tjenester slik som i resten av Lofoten, men også 
være med i annet arbeid innen trosopplæring og 
blant annet arrangere «Fredagstreff» på «Veikrys-
set» sammen med diakoniarbeider Trine Nordvik og 
frivillige. Der samles en fin gjeng enkelte fredags-
kvelder for å spise middag i lag, prate, lage noe fint, 
spille bingo eller biljard og avslutte med en samling 
i kirka for de som ønsker det. Vi trenger alle å gjøre 
noe sammen med andre, og for de som er utenfor 
arbeidslivet på grunn av utfordringer i forhold til rus 

eller psykisk helse, så er gode, trygge møteplasser 
viktig. 

Samtidig med denne tjenesten så skal jeg få 
mulighet til å tenke noe nytt, og der håper jeg på 
innspill fra flest mulig!

Hva kan vi gjøre i lag for å åpne kirkene våre 
utover vanlig kirketid – for våre besøkende – og 
oss selv? Og hva kan gjøres for at det skal oppleves 
meningsfullt?

Jeg tror at kirkene våre vil bety mer for mange av 
oss i årene som kommer. Vi lever i ei urolig tid og vi 
vil kjenne behov for gode rom for som kan favne 
livene våre midt i dette. Søke ly. Søke trøst. Men og 
finne mot og krefter til arbeide for fred og for andre 
menneskers beste. 

Det er dessverre ikke økonomi til å ha tilsyn med 
kirkene våre slik at de kan holdes åpne. I dag er 
det kun en åtti prosent fast stilling som kirketjener 
som har ansvar for sju kirkebygg og de kirkelige 
handlinger i både dem og på bedehuset i Skrova og 
på Oppvekstsenteret i Strauman. 

Jeg har arbeidet i kirka i Vågan i mange år siden 
1995, men har også jobbet en periode i Vesterålen. 
De siste fire årene har jeg vårt prest på Røst/i Bodø 
og i Stamsund og Valberg. Men nå har jeg kommet 
hjem til Vågan og Svolvær, og det kjennes godt. 

Kan vi sammen åpne dørene? 
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Noen vet nok litt om meg, men for de som ikke 
vet, så er jeg godt voksen dame som ble prest sent i 
yrkeslivet. Det oppleves veldig meningsfullt å møte 
mennesker midt i sorgen og gleden – midt i det livet 
som leves. Og i det livet er det plass til latteren og 
de gode historiene også. Jeg har kontor på kirke-

kontoret i Svolvær som ligger midt i Sivert Nilsens 
gate og tar gjerne imot besøk, enten det er for å gi 
gode innspill, fortelle en god historie, eller for å få 
noen som kan lytte til det du bærer på. Livet kan 
være utfordrende på mange vis. Velkommen! 

Kjersti Bildøe Ryan



10

HYMNE TIL JOSEF
av Inger Hagerup (1905-1985).

Et dikt med julens budskap, fra et annet perspektiv. 

Den unge Maria vandret
engang til Betlehem by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.

Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin første sønn
støttet av Josefs arm.

Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
som aldri mælte et ord?

Gjennomstrålet av himmelsk glans
lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
som bare var trofast og god?

Kanhende han svøpte sin kappe 
litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløs menneskets drøm, 
den hellige Josef av Jorden.

Fra diktsamlingen  
Strofe med vinden, 1958
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Foto: Wenche Rokkan Iversen
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Barnas sider 

Hvem har fått æren for å ha 
«oppfunnet» julekrybben i 
1223, da han ville gjøre Jesu 
fødsel mer nærværende for 
vanlige folk?

Svar: Frans av Assisi

Kryssord

Hva kaller vi treet vi pynter til jul?
Hvor mange adventslys tenner vi søndag 4. desember?
Hva heter kremen mange spiser til dessert julaften?
Hva tenner vi det første lyset for, ifølge Inger Hagerups 
adventsvers?
Hva heter den tørkede frukten som mange spiser til jul?

Løsningsord: Josef



Barnas sider 
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Vi lever i en urolig tid på mange 
måter. Miljøutfordringene begynner 
å sette et tydelig preg på verden, der 
vi går fra ekstrem tørke til ekstrem 
flom med alt det fører med seg av 
menneskelige lidelser. Vi lever også i 
en politisk urolig tid, der krigens gru-
somhet preger nyhetsbildet i enda 
større grad enn tidligere. Krigen er 
kommet nærmere. Mennesker jages 
på flukt og vår medmenneskelighet 
settes på prøve.

Samtidig som denne uroen preger mange av oss, 
går vi mot advent og jul og alt det bringer med 
seg av forventning og glede. De kristne feirer jul til 
minne om Jesu fødsel, og i mange hjem har jule-
krybben med Maria, Josef og jesusbarnet en plass 
under feiringen. Det er nettopp Frans av Assisi som 
tillegges å være den som har «oppfunnet» julekryb-
ben i 1223, da han ville gjøre Jesu fødsel mer nær-
værende for vanlige folk.

Frans’ fromhet viser seg også i gleden over natu-
ren, og det er tankevekkende at det som regnes som 
hans mest kjente dikt, «Solsangen», hvor han priser 
Guds skaperverk, gir gjenklang inn i vår tid og vår 
tids utfordringer. Mange kjenner også til «Frans av 
Assisis bønn», som rett nok ikke er skrevet av ham, 

men i hans ånd, ord som kan bringe 
trøst i en urolig tid. 

På bakgrunn av det som er nevnt 
over, vil dette nummeret av Menig-
hetsbladet derfor bruke en del plass 
på den katolske helgenen Frans av 
Assisi, stifteren av fransiskanerorde-
nen. Denne ordenen har beholdt mye 
av det særpreget Frans gav den, og 
har lagt vekt på at kristent liv betyr å 
følge Jesu eksempel og vise kjærlig-

het og barmhjertighet i møte med de svake. 
Frans av Assisi ble født i 1182 og døde i 1226. 

Han var sønn av en rik kjøpmann i Assisi i Italia. I 
tekster som beskriver livet hans, står det at han som 
ungdom førte et muntert liv sammen med venner 
og venninner, helt til en personlig krise førte til at 
han brøt med dette livet.

I et lite kapell utenfor Assisi hørte Frans noen lese 
ordene om hvordan Jesus sendte ut sine disipler; de 
skulle dra uten penger, uten ekstra klær og sko, uten 
stav for å oppfordre til omvendelse. Disse ordene slo 
ned i Frans med full tyngde, og førte til at han ga 
dramatisk avkall på arv og familietilhørighet ved å 
kle seg naken på torget i byen, leverte alle sine klær 
tilbake til faren og erklærte «fra nå av er jeg gift 
med fru Fattigdom.» 

Den hellige Frans av Assisi

Dette bildet av Ukjent forfatter 
er lisensiert under CC BY-SA
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Han er kjent for å identifisere seg med dem som 
falt utenfor samfunnet, og gi dem ny verdighet ved 
å praktisere Jesu kjærlighet blant dem. Hans etter-
mæle er ut over dette todelt: dels huskes han som 
ekstatisk  mystiker, som var den første kjente hel-
gen som mottok stigmata; dels huskes han som de 

fattiges og sykes venn, og som en forkjemper for 
et konsekvent fattigdomsideal for sin orden. Orde-
nen hadde klostre, men munkene gikk omkring på 
veiene og tigget og hjalp mennesker i nød. Dagens 
pave har tatt navnet Frans fordi han har Frans av 
Assisi som ideal.

Frans av Assisi taler til fuglene.
Maleri av Giotto (1267-1337) eller en av hans elever.
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«Solsangen» (i lett forenklet oversettelse):
Lovet være du, min Herre, med alt du har skapt. 
Særlig herr bror Solen, som gir oss dagen, 
og du gir oss lys ved den.
Og den er skjønn og stråler med stor glans. 
Av deg selv, aller høyeste, er den et avbilde.
Lovet være du, min Herre, for søster Månen og stjernene, 
på himmelen skapte du dem klare og kostelige og vakre.
Lovet være du, min Herre, for bror Vinden 
og for luften og skyene og himmelen og allslags vær, 
for ved det lar du all din skapning få livets opphold.
Lovet være du, min Herre, for søster Vannet 
som er nyttig til alt og ydmykt og kostelig og vakkert.
Lovet være du, min Herre, for bror Ilden, 
for ved den lyser du opp i natten. 
Og den er skjønn og sterk og mektig.
Lovet være du, min Herre, for søster Jorden, vår mor, 
som oppholder oss og som leder oss 
og frembringer frukter og gress og fargerike blomster.
Lovet være du, min Herre, for alle dem 
som tilgir av kjærlighet til deg 
og lider vondt og overlast.
Lykkelig er den som bærer det med tålmod, 
for av deg, aller høyeste, skal han få sin krone.
Lovet være du, min Herre, for vår søster den legemlige død, 
som ikke noe levende menneske kan unnslippe. 
Ve den som dør i dødssynd.
Lykkelig den som lar din hellige vilje skje, 
for den annen død skal ikke ramme ham.
Lov og velsign min Herre og takk ham, 
og tjen ham med stor ydmykhet.

Frans av Assisis bønn er en fredsbønn, 
som er oppkalt etter Frans av Assisi.
Den ble antagelig skrevet på begynnel-
sen av 1900-tallet, og forfatter er ukjent. 
Bønnen ble først kjent da den ble trykket 
i 1912 på fransk i det lille franske magasi-
net La Clochette som en anonym bønn. Det 
finnes flere versjoner, også på norsk.

«Herre gjør meg til redskap for din fred! 
La meg bringe kjærlighet der hatet rår. 
La meg bringe forlatelse der urett er begått. 
La meg skape enighet der uenighet rår. 
La meg bringe tro der tvilen rår. 
La meg bringe sannhet der villfarelse rår. 
La meg bringe lys der mørket ruger. 
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!
Å Mester! 
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som 
å trøste. 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå. 
Ikke så meget å bli elsket som å elske! 
For det er gjennom at man gir at man får. 
Det er ved å glemme seg selv at man finner 
seg selv. 
Det er ved å tilgi andre at man selv får til-
givelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige 
liv!



Julekrybbe – kjøpt i Mexico. Foto miniatyrer: Ola Busch Iversen

Miniatyr julekrybbe – kjøpt i Assisi
Foto miniatyrer: Ola Busch Iversen

Julekrybbe – kjøpt i Berlin
Foto miniatyrer: Ola Busch Iversen
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Bedrifter som støtter menighetsbladet:

Adwice 76 06 61 80 Lofoten sveiseindustri 76 06 63 50

Anker brygge 76 06 64 80 Lofoten sveiseindustri 76 06 63 50

Axel Jacobsen maskinforretning 76 06 68 00 Møbelringen 76 06 61 38

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

Børsen spiseri 76 06 99 31 P.J. Rødsand 76 07 59 36

Cetho eiendom 93 47 77 00 Rørlegger Frank Størkersen 90 80 56 46

E. Wangsvik og sønner 76 07 08 59 Saga fisk 76 0699 03

Entre 90 58 40 23 G. Svenning AS 90 77 07 50

Lofotposten  76 06 78 00 Skarvik AS 76 07 70 00

Gerds blomster 76 07 13 40 Specsavers 76 06 72 50

Spar Storøya 76 07 00 03 Svolvær blikkenslager 76 07 13 55

K. Paulsen & sønn 76 07 04 00 Totra eiendom AS 95 79 95 10

L. Berg sønner 90 61 76 92 Bremnes AS 76 07 13 34

Lofoten begravelsesbyrå 76 07 84 07 Våganavisa 92 68 00 70

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

Vi takker for all støtte til bladet
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Slekters gang
Gravlagte i Svolvær og Strandlandet sokn

Svolvær
26/8 Jorun Petree Salvesen
27/9 Olav Charles Elvan
18/10 Kjell Tormod Fremnes
21/10 Else Marie Alsos 
3/11 Tore Christensen
9/11 Anny Margit Pauline Hildrum
11/11 Aase Steinmo
15/11 Aashild Amundsen
16/11 Gillian Ann McCabe

Strandlandet
23/9 Judith Signe Pedersen
03/10 Knut -Arne Vian
14/10 Olaug Barbara Johansen
04/11 Dagmar Karen Sofie Olsen

Digermulen
21/9 Åse Helene Andreassen
11/10 Inger-Johanne Henningsen
25/10 Jorund Amanda Dybfest

Sildpollnes
25/1 Karin Synnøve Johansen
22/3 Egil Axel Dahl
22/6 Gerd Marie Nilsen 
17/11 Karin Herfrid Henriksen
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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.

Kom og spis!

Middagen er for alle typer 
familier på menighetshuset i 

Kabelvåg. Om en er en, to, ti eller 
fire - så er alle familier velkomne! 

20,- pr.pers, maks 80,-/fam. 

Etter middagen blir det kaffe til 
de voksne og samlingsstund og 

aktiviteter /lek for barna. Datoer/
påmelding legges ut på Facebook

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.

Ungdomsklubb

Annen hver onsdag arrangeres 
det ungdomsklubb på menig-
hetshuset i Kabelvåg. Alle fra 

7.klasse og oppover er hjertelig 
velkommen.

Fra kl. 14-17. Vi spiser vafler, 
gir rom for leksehjelp, spill 

og har andre fine aktiviteter i 
trygge, gode omgivelser!

Hva skjer i kirken?



Oppslagstavla

Sosiale medier
Facebook: ”Kirken i Vågan”

Instagram: #kirkenivågan

Nettside: www.lofotkatedralen.no

Kan du hjelpe oss?
Vi trenger flere ombærere! Hver gang menighetsbladet kommer, er vi helt 
avhengige av hjelp til å få det ut til befolkningen. Ta kontakt med Trine på tele-
fon 97651250 om du kan tenke deg en rode, liten eller stor.

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!

Konserter til inntekt for nytt orgel!

Arrangeres jevnlig i Svolvær kirke  
med forskjellige bidragsytere! Følg  
med på Facebook hvor disse annonseres.

Støtte orgelaksjonen?

Kontonr: 4580.14.83562.

Et sted å samles?
Svolvær Menighetsråd leier ut menighets-
salen i Menighetshuset til barnedåp, konfir-
masjon, minnesamvær eller annet arrange-
ment. For henvendelse om leie, ta kontakt  
på 75 42 03 60 (hverdager mellom kl. 10-14)
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Hvem og hvor i kirken Kirkekontoret holder åpent alle hverdager fra kl. 10-14 
 Tlf. 754 20 360

Menighetsbladets redaksjon:

Trine Aas Nordvik, Wenche Rokkan Iversen
Kjell Håkon Hansen

Adresse:
Postboks 100, 8301 Svolvær
Kontonr: 4580.31.11794

STILLING NAVN E-POST 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, Gimsøy/Strauman, 
Henningsvær 

Aina Marie Svendsen sokneprest@lofotkatedralen.no

Kapellan Gunnar M. Kristjánsson 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 Cathrin L. Coldwell Sverre menighetsped@vagan.kommune.no

Konsulent Solveig Aagaard-Nilsen konsulent@lofotkatedralen.no 76 06 71 90

Kirkegårdsarbeider Rolf Rønning Vakt-telefon: 99 43 66 11

Leder i Svolvær menighetsråd Ole Jacob Flesjø olejacob@flesjo.no 97 67 44 43

Leder i Vågan fellesråd Ole Jacob Flesjø olejacob@flesjo.no 97 67 44 43



Svolvær kirke
4/12  kl. 17.00 Lysmesse
15/12  kl. 17.00 Juletrepynting
18/12  kl. 11.00 
24/12  kl. 14.00 Julaften 
24/12  kl. 16.00 Julaften
25/12  kl. 12.00 Juledag

Vågan kirke
18/12  kl. 17.00 Lysmesse
24/12  kl. 16.00 Julaften

Gimsøy kirke
25/12  kl. 12.00 Juledag

Henningsvær kirke
11/12  kl. 17.00 Lysmesse
24/12  kl. 14.30 Julaften

Strauman kirke
24/12  kl. 13.00 Julaften 
Strandlandet kirke
4/12  kl. 14.00 Lysmesse
24/12  kl. 14.00 Julaften 

Digermulen kirke 
26/12  kl. 12.00 

Skrova bedehus
24/12  kl. 12.00 Julaften

Sildpollnes kirke
24/12  kl. 14.00 Julaften

Gudstjenester desember 2022

NB! Endringer kan forekomme, følg med på vår Facebookside og i Lofotposten.



Solnedgang i Ursvika. Foto: Kjell Håkon Hansen


