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Deilig er den himmel blå er en salme av 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig, skrevet 
i 1810. Den ble første gang offentliggjort i 
april 1811 med overskriften «De hellige tre 
Konger. (En Barnesang)». Tekstens første 
versjon har 19 vers. Grundtvig forkortet selv 
salmen til de sju versene som står i Norsk 
salmebok (1985) og Norsk salmebok 2013. 
Her finnes den også i Anders Hovdens ny-
norske versjon, «Fager er den himmel blå».

Salmen er en poetisk gjenfortelling av den 
gamle evangelieteksten for Kristi åpenba-
ringsdag, fra Matteusevangeliet kapittel 2, 
vers 1–12 i Det nye testamentet. Stjernen 
som ledet de vise menn på veien til Betle-
hem, brukes av Grundtvig som et bilde på 
Guds ord.

Melodien er av den norsk-danske kaptei-
nen, senere tollkontrolløren, Jacob Gerhard 
Meidell (1778–1857). Den er fra rundt 
1840 og er første gang trykt i Andreas Peter 
Berggreens Melodier til den af Roeskildes 
Præsteconvent udgivne Psalmebog (1853). 
Melodien er Meidells eneste kjente kompo-
sisjon.

Kilde: Store norske leksikon

Deilig er den himmel blå

Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
:/: oss fra jorden opp til seg :/:

Det var midt i julenatt;
hver en stjerne blinket matt;
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
:/: som en liten stjernesol :/:

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid
Var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
:/: skulle fødes på vår jord :/:

Vise menn fra Østerland
dro i verden ut på stand,
for den konge å opplete,
for den konge å tilbede
:/: som var født i samme 
stund :/:

De ham fant i Davids hjem,
de ham fant i Betlehem
uten spir og kongekrone,
der kun satt en fattig kone
:/: vugget barnet i sitt skjød :/:

Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne;
:/: kommer vi til Jesus krist :/:

Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare,
som han lot oss åpenbare
:/: for å lyse for vår fot :/
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Prostens julehilsen Hva betyr julepynten?

Jeg anser egentlig ikke meg selv som et sentimentalt 
menneske, men det er noe med juletradisjoner som vek-
ker det sentimentale i meg. 

Kanskje har det med julens mange tradisjoner å gjøre. 
Tradisjoner har det i seg at de også vekker minner. Som 
når jeg koker surkål etter mamma sin oppskrift og duften 
av karve siver ut i rommet. Da tenker jeg på hvordan jeg 
som liten ble tatt med på denne juletradisjonen i barn-
domshjemmet mitt. Surkålkoking på Lille Julaften. En 
gang endte det i gråt og tenners gnissel da jeg nesten ble 
en lillefinger fattigere på grunn av den skarpe kniven som 
ble brukt til å strimle kålen, men rent bortsett fra det, 
gode minner. 

Eller når krumkakeduften fyller kjøkkenet, og jeg 
tenker på hvordan mamma viste meg hvordan. «Du må 
gjøre sånn», sa mamma. Og de klønete krumkakene til 
en nybegynner ble satt stor pris på og servert med stør-
ste selvfølgelighet sammen med de litt mer profesjonelt 
utformede fra hun med Husmorskolen. 

Jeg tar meg i å smile, og det er som om tiden stopper 
litt opp, blandes sammen med det som var og blir til et 
lite, hellig øyeblikk der på kjøkkenet. Og noen ganger 
kommer det en tåre mens jeg smiler. Gode minner.

Det kalles visst kroppsminne, og de kommer oftest 
uanmeldt. De gir kontakt med noe som er viktig, som jeg 
ikke tenker på, men som kroppen husker og minner meg 
om. En lukt, en sang, en julepynt – eller en kjele med 
surkål– kan sette i gang kroppens varsling. Minner frem-
kalles. Såre og vakre. Gode og vonde. Når det skjer kan 
du stoppe opp. Kjenne etter. Noe viktig har berørt deg og 
rørt deg. Hva det er vet du bare selv.

Det skjer i kirken også. Når et barnebarn blir døpt. 
Ved nattverdbordet. Eller i konfirmasjonsgudstjenester. 
Når vi synger «Deilig er jorden». Vi blir berørt, og noen 
ganger rørt til tårer.

Til jul pyntes det med juletre, julekrybber, granbar og mye annet. Og mye av dette er felles over hele verden. Mye av 
julepynten forklarer seg selv, men noe er kanskje ikke så lett å forstå. I Bibelen er engler budbringere fra Gud. Julenat-
ten var det gjeterne som fikk vite den store begivenheten av englene (Luk 2,8 - 21). Fugler brukes også som pynt på 
juletreet. I Bibelen symboliserer de ofte Den Hellige Ånd (Matt 3,16). Andre symboler 

Kirkefedrene kalte det lacrima sacra. Hellige tårer. 
Tårer som minner oss om hvem vi er, hvor vi kommer fra 
og hvor vi går hen. Et minne om paradiset. En forsmak på 
det som kommer. Og møteplassen er vårt hjerte. Tiden 
stopper opp. Og vi opplever et hellig øyeblikk.

Julen er paradoksenes høytid. Mange av oss lengter 
etter barndommens jul, og erfarer år på år at den er 
umulig å gjenskape. Paradoksene er der, og selv om det 
kan være sårt, gir det feiringen dybde og ekthet.

Troen er full av paradokser. Og paradoksalt nok gjør 
det troen mer troverdig. I kirken feirer vi i julen at det 
uendelige lot seg begrense. At Gud ble menneske. Jule-
gudstjenesten muliggjør å oppleve det hellige, gjennom 
det alminnelige. Vi møtes av fortellinger fra fortiden og 
deler håp for fremtiden. Tiden stopper opp. Det som var, 
det som er og det som kommer blandes i et hellig øye-
blikk. Og så synger vi Deilig er jorden, mens vi vet at den 
slettes ikke er så deilig akkurat nå, men vi synger likevel, 
- som i protest og står midt i paradokset. 

Jeg håper vi møtes i kirken på Julaften. En velsignet 
jul til dere!

Kristine Sandmæl
prost i Lofoten

Juletre
Tradisjonen med juletre stammer fra Tyskland. 
Først i forrige århundre ble det vanlig med 
bruk av juletre i vårt land. Juletreet er symbol 
for: Jesus som det grønne tre (Luk 23, 28-31)

Stjernen 
over stallen i Betlehem var et tegn på hvor 
den nye kongen var å finne (Matt 2, 1-12). An-
tall spisser på stjernen kan ha ulik betydning

Lys
Symbol for Jesus som verdens lys (Jes 9,2 og 
Joh 8,12)

Julekurver
Fylles ofte med rosiner, nøtter og annet godt. 
Symboliserer de gode gaver som Gud gir oss 
(Jak 1,17)

Kristtorn
Symboliserer Kristi tornekrone. De røde 
bærene minner om bloddråpene (Matt 27, 
27-31).

Hjerter
Symboliserer kjærlighet. Jesus er kjærlighet 
(Joh 15, 9-13), og vi skal bringe kjærligheten 
videre (1 Kor 13).

Halmpynt
Minner om at Jesusbarnet lå i halm i kryb-
ben.

Glitter
Minner om lysstråler, og det gjenskinn vi 
mennesker skal være av Jesu kjærlighet (Joh 
8,12)

Flagg
Korset står sentralt i det norske flagg. Noen 
pynter med flagg fra hele verden for å marke-
re at frelsen er for alle folkeslag (Matt 28,19).

Lenker
Symboliserer verdens mennesker som en 
stor søskenflokk (Joh 17,21). Gud gjør ikke 
forskjell på folk (Gal 3,28).
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I gamle dager forberedte folk i Latvia seg til vinter-
solvervfeiringen - ryddet opp på gårdsplassen og 
pyntet rommet med diverse dekorasjoner laget av 
halm, tørkede blomster, spon, fuglefjær og garn.  I 
julen var «puzuri» spesielt populært - hengende 
pynt, vanligvis laget av biter av halm, tredd på 
ullgarn. Da jeg vokste opp, var det barna som lagde 
disse dekorasjonene på skolen. Det var en aktivitet 
som krevde nøyaktighet og en god del tålmodighet, 
men samtidig også ga en stor mestringsfølelse når 
denne pynten ble hengt opp i stua.

 Til feiringen måtte det dekkes bord med 9 
forskjellige matretter slik at neste år skulle være et 
velstående og rikt år. Hver matrett/hovedingrediens 
hadde en mening fra gamle tradisjoner:

- erter og bønner (da skal man ikke trenge til å gråte)
- rødbeter og gulrøtter (da skal man være frisk)
- piroger (da skal man ha nye og gode overraskelser)
- pepperkaker (da skal man ha kjærlighet)
- runde kjekser (da skal man ha mange dager med sol)
- stuet surkål (da skal man ha kraft og styrke)
- fuglekjøtt (da skal man ha suksess)
- svinekjøtt eller grisesnute (da skal man bli lykke-
   lig og glad),
 - fisk (skal man alltid ha penger i lommeboka)

 Husker, mamma alltid tok vare på fiskeskjell når 
hun forberedte fisken. Hun renset fiskeskjellene, 
tørket disse og puttet de i bittesmå pakker som hun 
den kvelden delte til hvert  familiemedlem. Disse 

En av de mest kjente og tradisjonelle jule-
aktivitetene var en maskerade hvor folk kledde seg 
ut i forskjellige masker og gikk fra det hus til hus. En 
viktig del av denne aktiviteten var en stor eikestokk 
som var forberedt på forhånd. Den ble dradd, slepet 
rundt på tunet eller fra et hus til et annet og deret-
ter brent.  I gamle dager trodde man at når trestok-
ken ble slepet, samles den sykdommer og ulykker, 
som deretter ble ødelagt ved brenning.

Denne aktiviteten var årets høydepunkt, i hvert 
fall for oss barna. Denne kvelden var en magisk 
forvandling hvor plutselig voksne ikke var voksne – 
de var som barna alle sammen og gjorde alt for å ha 
det gøy. Det var kun moro og lek, til store og små.

pakkene ble med en gang lagt inn i lommeboka og 
ble værende der til neste år - det skulle hjelpe til å 
ha penger i lommeboka hele året.

 Til jul sang vi julesanger og lekte tradisjonelle 
gruppe leker. Spesielle juleleker var der månen må 
fange solen eller ulven må fange en geit - det sies å 
være en kamp mellom lys og mørke som finner sted 
under vintersolverv.

Juletradisjoner fra Latvia Den gamle latviske julen har blitt sterkt påvirket 
av tradisjonene i andre land over tid.  Feiringen av 
Kristusbarnets fødsel, feiret av den kristne kirke, 
har gradvis blandet seg med den latviske vintersol-
verv-feiringen den 22. desember, og nå feires det 
kun den 24. desember.  Det velkjente juletreet og 
julenissen kom også inn i latviske hjem for litt over 
100-150 år siden. Nå er det ikke så mange familier 
mer som feirer den tradisjonelle vintersolverv-feirin-
gen. De fleste feirer nå jul akkurat lik som i mange 
andre land – den 24. desember med juletre, guds-
tjeneste, sanger om Kristusbarnets fødsel, med et 
ekstra fokus på takknemlighet for det man har og 
håp for evig fred over jorden. 

Riktig god jul! 
Zanda Bindere, født og vokst opp i Latvia

Bosatt i Kabelvåg
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Jula til islandske barn begynner for fullt 13 dager før jul. 
De islandske julenissene, 13 trollbrødre, begynner sin 
reise til bygda, en og en om gangen, hver har sin dag, 
navn og særtegn. Barna setter skoen sin ut i vinduet på 
kvelden 11. desember. Hvis ungene har vært snille, får de 
en liten gave opp i skoen sin. De som har vært rampete 
får en gammel potet. Først kommer Stekkjastaur, han 
liker melk, skyr og småkaker. Sist er det Kertasnýkir og 
han liker best lys, stearin, kubbe eller hva de enn kalles 
alle disse forskjellige typene av lys. Med årene har Jólas-
veinarnir som vi kaller de på islandsk, blitt snillere. Før 
så var de noen rampete tyver som herjet og skremte fol-
kene på den mørkeste tiden i året. Mora deres, Grýla, er 
også ei forferdelig kjerring som spiser unger som ikke er 
så snille, og så har vi kjæledyret, Jólaköttinn, en svær katt 
som også spiser unger som ikke får nye klær til jul. Ja det 
er ikke bare bare å være barn i juletiden på Island.

Det er mye felles juletradisjoner på Island og i Norge. 
Julen er tid for familie! Storfamilien samles, går på jule-
trefest og spiser god mat sammen. Det er viktig med syv 
sorter av småkaker og julebakst, og alle familier har sine 
små tradisjoner som gjør julen til noe helt spesielt!

Lillejulaften spiser alle islendinger kæsta skötu eller fer-
mertert flatfisk (skate). Den lukter (og smaker) like ille 

fra noen man kjenner. Denne tradisjonen har vi ennå, 
selv om vi har flyttet til Norge!

Juleaften ringes inn klokken 18.00. Det er da de fleste går til 
gudstjeneste, men du kan også velge å dra til midnattsmes-
se kl 23.00. Mange av julesalmene i Norge og på Island er 
like, der kan vi nevne Heims um ból eller Hellige jul.

På juleaften spiser de fleste røkt svinekam eller hangikjöt 
som er den offissielt tradisjonelle julematen på Island. 
Noen spiser også rype eller vill fugl. 

Julen på Island varer i hele 26 dager, og julefeiringen av-
sluttes den 6. januar med en fest vi kaller for Þrettándinn. 
Da samler folk seg rundt store bålkast der alver, huldrer 
og troll går rundt sammen med julenissene som nå går 
tilbake til fjellene og viser seg ikke før i desember igjen.  

Jul på Island - så likt, men likevel så ulikt

Det viktigste rundt Jul på Island er samvær med familien 
og å lage gode minner sammen Det er stor og sterk tra-
disjon for konserter og andre aktiviteter, ofte til støtte for 
de som har det vanskelig i samfunnet. En prøver å løfte 
opp julebudskapet om fred på jorden og håp om bedre 
tid for alle. 

Vi ønsker dere fredfull og god jul!

... både her hjemme og på Island. 

Unndís Ósk Gunnarsdóttir og Gunnar Már Kristjánsson

(tekst og foto)

 

som det høres ut. Men tradisjon 
er tradisjon og denne tradisjonen 
kan man ikke unngå! Den lukter 
faktisk så ille når den kokes at det 
er forbudt å koke den i blokker og 
leilighetskompleks. Den som står 
for kokingen bruker gjerne dykke-
briller for at lukten er så sterk at 
den rensker nesegangen helt opp 
til hjernen. Ingen får forkjølelse 
etter skatefesten på lille julaften.

Hele dagen den 23. desember går 
hilsninger på Ras 1, eller nasjo-
nalradioen. Folk og bedrifter kan 
sende inn julehilsninger til venner 
og familier som så blir lest opp en 
etter en hele dagen. Det er mange 
gode minner av mamma i kjøkke-
net, som dufter av julebakst og god 
mat, med radioen på. Alltid blir 
man så glad når man hører hilsen 
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Babysang 0-1 år
For alle foreldre og barn 0-1 år.
Vi synger og leker og har rom for kaffe og sosialt sam-
vær i etterkant.
Tid: Onsdager kl 12-13
Sted: Svolvær/Kabelvåg menighetshus 
Kontakt: Lill Rebekka Jentoftsen

	 	 	 	 	 			Aktiviteter

Kveldsmat i Henningsvær
Menighetsrådet i Henningsvær inviterer til kveldsmat en gang i måneden. 
Det er et sosialt tilbud til unge voksne, voksne og godt voksne om å dele et 
kveldsmåltid der den gode samtalen og sosialt samvær er i fokus på tvers av 
alder og kjønn.

Barneklubb
Aktivitetsklubb for barn mellom 3 og 6 år med 
foreldre. Vi synger, danser, hører fortellinger og har 
forskjellige aktiviteter.
Tid: Tirsdager kl 17-18
Sted: Svolvær/Kabelvåg menighetshus
Kontakt: Lill Rebekka Jentoftsen

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 spil-
ler. Du er velkommen.

Fredagstreff
Hver tredje fredag arrangeres fredagstreff i lokalene til «Veikrysset» i Svol-
vær. 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.

Kom&Spis
Familiemiddag på Hans Egedes hus er for alle typer familier. Om en er en, to, ti 
eller fire – spiller ingen rolle!
Etter middagen blir det kaffe til de voksne og samlingsstund og aktiviteter/lek 
for barna.
For å beregne mat trenger vi påmelding senest dagen før. Bli med i facebook-
gruppa for mer info: «Kom&Spis! Familiemiddag på menighetshuset i Ka-
belvåg», eller send mail til menighetsped@vagan.kommune.no
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26. november - lørdag
Vågan kl 11 - Dåpsgudstjeneste
Butikken Gravermark kl 12 

27. november - 1. søndag i adventstiden
Vågan kl 14 - 5-åringer Grøtfest
Svolvær kl 14 - 4-åringer Grøtfest

4. desember - 2. søndag i adventstiden
Svolvær kl 17 - Lysmesse
Strandlandet kl 14 - Lysmesse

10. desember - lørdag
Henningsvær kl 17 - Lys i mørketida
Digermulen kl 12 - Friluftsgudstjeneste i gammen

11. desember - 3. søndag i adventstiden
Henningsvær kl 17 - Lysmesse
Gimsøy kl 14 - Lysmesse

15. desember - Torsdag
SOMS kl 11 - Juleandakt
Svolvær kl 17 - Julevandring og pynting, julesanger

16. desember - Fredag
Marithaugen kl 11 - Juleandakt

18. desember - 4. søndag i adventstiden
Vågan kl 17 - Lysmesse
Svolvær kl 11

Gudstjenester i Vågan
20. desember - tirsdag
Ulvåg/Digermulen kl 09

24. desember - Julaften
Strauman kl 13
Henningsvær kl 14.30 
Vågan kl 16
Strandlandet kl 12
Skrova kl 12
Sildpollnes kl 14
Svolvær kl 14
Svolvær kl 16

25. desember - Juledag
Gimsøy kl 12
Svolvær kl 12

26. desember - 2. juledag
Digermulen kl 12

28. desember - Onsdag
Svolvær kl 15 - Dåpsgudstjeneste hvis det er påmeldte

29. desember - Onsdag
Henningsvær kl 17 - Juletrefest

6. januar - Fredag
Hans Egedes hus kl 16.30 - Hellige trekongersfest. Kom 
                    og spis. 4-, 5-og 6-åringer inviteres spesielt

8. januar 
Svolvær kl 17 - Hellig tre kongers fest

Det kan komme endringer. 
Følg med på Lofotpostens 
lørdagsavis og Lofotkate-
dralen.no samt Kirken i 
Vågan på Facebook.

15. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Gimsøy kl 17 - Dueslippgudstjeneste
Vågan kl 11 - Dueslippgudstjeneste
Svolvær kl 11 - 5- åringer

22. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Henningsvær kl 11
Svolvær kl 17

29. januar - Kyndelsmesse/4. s. i åpenbaringstiden
Vågan kl 17 - Kyndelsmesse
Strandlandet kl 11
Skrova kl 11.30

5. februar - Såmannssøndag
Strauman kl 17
Digermulen kl 11

6. februar - Samefolkets dag
Vågan kl 17 - Lavvo i Fengselsparken

12. februar - Kristi forklarelsesdag
Gimsøy kl 11
Svolvær kl 11

19. februar - Fastelavnssøndag
Henningsvær kl 11 - Karnevalsgudstjeneste
Strandlandet kl 17 - Karnevalsgudstjeneste

22. februar - Askeonsdag
Svolvær kl 19 - Skriftemålsgudstjeneste

26. februar - 1. søndag i fastetiden
Vågan kl 11
Skrova kl 11
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  Døpte

Vågan sokn
21.08 Christine Elvemo Fredriksen, Vågan kirke
11.09 Sverre Meyer Hestnes, Vågan kirke
22.10 Alida Juul Buene, Vågan kirke
22.10 Mie Anfinsen, Vågan kirke
22.10 Leon Alwi Fredriksen, Vågan kirke
22.10 Leo Rian Juul, Vågan kirke
22.10 Viktor Melhus Nikolaisen, Vågan kirke
22.10 Alvin Elliott Berlin Sivertsen, Vågan kirke

Gimsøy og Strauman sokn:

13.11 Kaija Magnethe Arctander Gjendahl, Gimsøy kirke

Henningsvær sokn:
Ingen døpte

Gravlagte 

Vågan sokn 
01.09 Ann-Mari Engstad
02.09 Karin Anna Hjønnevåg
06.09 Arne Kristian Overvåg
09.09 Ruth Skotnes
16.09 Roar Strøm
29.09 Inger Kristine Iversen
03.10 Brith Hildur Smedvik
07.10 Elsa Jensen
07.10 Rune Rørtveit
13.10 Jann-Oluf Lyngedal
20.10 Mats Eric Olsen Kildahl
20.10 Bjarne Magnar Lind Sandtun
18.11 Rakel Synnøve Thom

Henningsvær sokn:
24.11 Odd Kjell Arne Johansen, Henningsvær kirke – 
          Vågan kirkegård

Vågan Kirkelige Fellesråd
Leder: Ole-Jacob Flesjø, Svolvær

Vågan Menighetsråd
Leder: John Sverre Lorentzen
e-post: john@lormek.no

Henningsvær Menighetsråd
Leder: Ann Karin Kristiansen
e-post: annkarin2008@hotmail.com

Gimsøy og Strauman Menighetsråd
Leder: Renate Fjellheim Ulriksen
e-post: renate75@hotmail.com

Menighetsblad for Vågan, Hen-
ningsvær, Gimsøy og Strauman
Menighetsblad for de fire vestlige soknene i Vågan 
kommer med tre til fire utgaver i året. Neste nummer 
er beregnet  til februar 2023. Hvis du har ideer om 
hva som bør være med i bladet, ta kontakt med re-
daksjonen, frist for neste nummer er 15. januar2023.
Bladet finansieres ved annonser og gaver. Opplag 
1700 eks.
Vi ber dere støtte opp om våre annonsører.
Trykkes hos Ålgård offset, Ålgård
Kontakt: hakon.brun@lofotkraft.net / 908 79 599

  

Slekters gang

Kirkegårdsarbeidere
Kirkegårdsarbeider:
Rolf Rønning
994 36 611

Kirkegårdsarbeider:
Per Olsen
994 36 611

Vigde 
Vågan sokn:
27.08 Karine Iren Krogstad og Vegard Jensen Skjelvik
10.09 Hanne Therese Stafne og Øyvind Vassbakk
8.10 Ellen Tetlie og Gunnar Kåre Eilertsen, Vågan kirke

Juletrepynt med motiv fra Henningsvær kirke.
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Innsettelse av ny prostiprest

Søndag 30. oktober ble Kjersti Bildøe Ryan innsatt 
som prostiprest for hele Lofoten. Seremonien fore-
gikk i Svolvær kirke under ledelse av prost Kristine 
Sandmæl og sogneprest i Svolvær Peter Wilhelmsson. 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og prat rundt 
kaffebordet.

Alle foto: Elsa Brun.
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Vellykket sang- og musikk-kveld på Hans Egedes hus Høsttakkefest i Gimsøy kirke

Søndag 25. september var det høsttakkefestgudstjeneste i Gimsøy kirke.
Til venstre Tony Dahl som bidro med sang, Det blei ei koselig stund med kirkekaffe og utlodning av høstens grøde
som vi ser til høyre.

Stappfullt hus på Menighetshuset i Kabelvåg 
søndag 20. november på sang- og musikk-kveld. 
Det var korsang, allsang, åresalg, andakt og 
et bugnende snitte- og kakebord med kake 
med nydelig bilde av Lofotkatedralen fra Krin-
gla. Takk til menighetsrådet som ordnet til, 
takk til Elise Westerlund og Terje Brun med 
Våghals. Takk til alle som kom!

Foto: Kristine Sandmæl
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Det var en julaften for mange år tilbake. Et forrykende 
uvær raste over Lofoten. I Kabelvåg var prestefamilien 
gått tidlig til ro, og alle sov – unntatt en gammel kone 
som gikk under navnet gamle Berte. Hun satt oppe og 
leste juleevangeliet mens stormen raste.

Prestegården ristet i stormbygene. Stor men ble akkom-
pagnert av larmen fra grovsjøen som slo mot stranden. Like 
før gamle Berte skulle gå til ro, fikk hun se et lys ute. Hun 
gikk bort til vinduet og fikk se at kirken var fullt opplyst – 
midt på natten. Innimellom stormkastene kunne hun også 
høre at orglet spilte.

Hva gamle Berte så mens hun leste juleevangeliet
Gamle Berte vekket straks prosten og denne iførte seg 

fullt ornat, og med Bibelen under armen og nøkkelen til kir-
ken i den ene hånden, gikk han fra prestegården med kurs 
for kirken. Gjennom vinduene kunne prosten se at det inne i 
kirken var en hel del mennesker i hvite klær, og oppe på pre-
kestolen syntes han å kunne gjenkjenne av døde prest i 
Vågan, Erik Andreas Colban.

Den gamle Vågan kirke lå bare noen skritt fra preste-
gården, og det varte ikke lenge før prosten kunne sette 
den digre håndsmidde nøkkelen i utgangsdøra. Da sluk-
net lyset i kirken, og orgelmusikken var brått borte. Bare 

Historiespalten

Til venstre: Vågan gamle kirke og preste-
gård på Colbans tid. Malt av Kierstine 
Colban.

stormens uling og rabalder kunne 
høres.

Gamle Berte er for lengst gått bort, 
men hun var fullstendig åndsfrisk da 
hun selv fortalte min far denne histo-
rien. Tar jeg ikke feil, står den store 
kirkenøkkelen og låsen til den gamle 
kirken fremdeles i bryggedøren til 
kjøpmann P. Kolflaath i Kabelvåg.

Fortalt av Magnus Nilsen i 1962, aktiv 
i Kabelvåg musikkforening før han i vok-
sen alder flyttet til Narvik. Han hadde hørt 
historien fra sin far Anders Nilsen som 
bodde i Vika i Kabelvåg Og i følge Anders 
var det altså gamle Berte som sjøl hadde 
fortalt ham historien. Og da må det vel 
være sant?

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 
om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første inn-
skrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og 
alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by 
Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive 
sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 
Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin 
sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for 
det var ikke husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt 
nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.
Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor 
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe» 

Juleevangeliet
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lov-
priste Gud og sang: 

«Ære være Gud i det høyeste,
 og fred på jorden 
 blant mennesker
 Gud har glede i!» 

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de 
skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som 
lå i krybben. 
Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette 
barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 
Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt 
og sett; alt var slik som det var sagt dem

Luk. 2, 1-20
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DIGITALE
DØRSKILT
MØTEROM
Komplett løsning
med skjerm klar
for montering!

displaysystem.no

Første måned gratis 
for alle bedrifter.

SVOLVÆR

Havneterminalen 2 etg.
Fiskergata 23
8301 Svolvær

Telefonnummer: 76 07 30 30
Telefon: 905 37 248 

Nakkenveien 15, 8310 Kabelvåg
E-post: karllar@lofotkraft.net

Tlf. 760 67440

www.hopenfisk.no
post@hopenfisk.no

Din lokale leve-
randør av ferskt, 

frosset og 
røkt hvalkjøtt

Adresse: Verftsgata 50, 8300 Svolvær

Telefonnummer: 76 06 63 50

post@sveiseindustrien.no

www.sveiseindustrien.no

 Verftsgata 50
     8300 Svolvær
Tlf:  76 07 13 55

e-post:  bjorn@svoblikk.no

Tlf: 76 07 33 00 
Fiskergata 23 
8300 Svolvær

Vakttelefon: 90 02 62 84
e-post: Svolvar@Norlines.no

Torggata 12 
8310 Kabelvåg

Tlf.: 76 07 80 05

Sentralbord 760 69990  
E-post: entreprenor@treteam.no

Hjemmeside: www.treteam.no

Måseveien 2, 8300 Svolvær

Ørnvikveien 13
8300 Svolvær

Tlf 76 06 92 00
nobel@nobror.no

Sivert Nilsens gt 13, 8300 Svolvær
TLF 76 07 84 07

www.lofotenbegravelsesbyra.no

LOFOTEN BEGRAVELSESBYRÅ

Ønskes fastpristilbud?
Send e-post til:

egil@cr1.no
Tlf: 478 50 000

ARVID IVERSEN AS
Kjøpmannsgata 4

Pb. 39, 8310 KABELVÅG

post@arvidiversen.no • Tlf: 993 76 211

Telefon: 76 06 63 30
Postboks 74, 8309 Kabelvåg

E-post: mail@lormek.no

Industriveien 21
Telefon: 760 70400

Mail: post@kpsonner.no

Grundstadveien 30
8360 Bøstad

Tlf: 76 08 74 99
Mob: 90 08 64 99

orjan@magnussenogsonn.no 
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Menighetsblad for Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman menigheter

Gaver til bladet
Roald Hov, Gimsøysand, Leikny Bye, Kabelvåg, Kaia 
Mørtsell, Kabelvåg, Britt Benjaminsen, Kabelvåg, Helge 
Ødegård, Kleppstad, Elin Jensen, Kabelvåg, Nina Jo 
Melbø, Kabelvåg, Kyrre Anfinsen, Hopen, Haldis Rødli, 
Kabelvåg, Sonja Storvik, Kabelvåg, Gunn Jørgensen, 
Kleppstad, Bodil Kleivan, Gimsøysand

STØTT VÅRE ANNONSØRER

Redaksjonen
Henningsvær: Anne Karin Kristiansen

Gimsøy: Cecilie Johansen Gjendahl

Strauman:  Renate Fjellheim Ulriksen

Vågan: Jan Ivar Rødli og Håkon Brun

Alle husstander i de fire soknene  får menighetsbladet 
gratis. Det legges også ut i kirkene og menighetshus.

En gave til bladet mottas med takk!

De som bor utenfor kommunen kan bestille bladet 
og få alle nummer tilsendt ved å gi en liten gave som 
dekker portoen.

Kontonummer: 4750.45.54801    VIPPS 105365

Merk betalingen Menighetsblad

e-post/mobil: hakon.brun@lofotkraft.net/908 79 599


