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Rådgiver/kirketjener
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Trosopplærer:
Lill Rebekka Jentoftsen
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Kirketjener:
Gøril Solberg
goril.solberg@vagan.kommune.no
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Sogneprest: 
Aina Marie Svendsen
sokneprest@lofotkatedralen.no
909 80 372 (hverdager 8-16)

Kapellan:
Gunnar Már Kristjánsson
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Sekretær ved Vågan kirkekontor:
Solveig Aagaard-Nilsen
konsulent@lofotkatedralen.no
76 06 71 90

Kirkegårdsarbeider:
Rolf Rønning
994 36 611

Kirkegårdsarbeider:
Per Olsen
994 36 611

Kontakt oss
Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
76 06 71 90
post@lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60

Forside: Kjersti Bildøe Ryan ordineres til sokneprest i Lofot
               katedralen november 2020

Ansatte
Kirkekontoret i Svolvær Kirkekontoret i Kabelvåg
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1. Vår Gud han er så fast en borg,
han er vårt skjold og verge.
Han hjelper oss av nød og sorg
og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiende hård
til strid imot oss står.
Stor makt og arge list
han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.

3. Om verden full av djevler var
som ville oss oppsluke,
vi frykter ei, vi med oss har
den mann som dem kan true.
Er verdens fyrste vred
og vil oss støte ned,
han ingenting formår,
fordi alt dømt han går.
Et Guds ord kan ham binde.

Vår Gud han er så fast en borg
«Vår Gud han er så fast en borg» («Ein feste Burg ist un-
ser Gott») er en salme av Martin Luther, skrevet i slutten 
av 1520-årene etter salme 46. Dette er den mest kjente 
av alle salmene til Luther, og kanskje den mest kjente av 
alle salmene som blir brukt de lutherske kirkene.

Salmen er skrevet mens striden rundt reformasjonen ras-
te som hardest. Under den andre riksdagen i Speier vå-
ren 1529 var det vedtatt et opprop mot reformasjonen. 
En gruppe evangeliske fyrster nektet å slutte seg til dette 
oppropet, og etter denne protesten ble de kalt prote-
stanter. Under denne striden fikk Luther trykt denne sin 
kanskje mest kjente salme, i samlingen Form und ord-

2. Vår egen makt er intet verd,
vi vare snart nedhugne,
men én går frem i denne ferd,
for ham må allting bugne.
Vil du hans navn få visst?
Han heter Jesus Krist,
den høvding for Guds hær,
i ham kun frelse er.
Han marken skal beholde!

4. Og Ordet skal de lade stå,
og utakk dertil have.
For Herren selv vil med oss gå,
alt med sin Ånd og gave.
Og tok de enn vårt liv,
gods, ære, barn og viv,
la fare hen, la gå!
De kan ei mere få.
Guds rike vi beholder.

nung Gäystlicher Gesang vnd Psalmen (1529). Salmen må 
ha blitt skrevet en gang i siste halvdel av i 1520-årene.

Salmen er skrevet som en fri gjendikting av Salme 46 i 
Det gamle testamentet. Ved at Jesus Kristus blir trukket 
inn i andre verset, er salmen nytestamentlig. Det er sagt 
at Martin Luther under reformasjonsstriden sang salmen 
hver morgen for åpne vinduer.
Salmen ble oversatt til dansk allerede i 1533. Salmen er 
oversatt til bokmål av Magnus Brostrup Landstad og til 
nynorsk av Elias Blix (Norsk Salmebok 2013, nummer 
108)
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Det nye testamente gjengir Marias lovsang, (på latin 
Magnificat), med innholdsmettet poesi. «Min sjel opp-
høyer Herren!» (Luk 1, 46-55). Teksten er en av Bibelens 
vakreste sanger. Maria står med den jødiske tradisjon 
i ryggen, på terskelen mellom Det gamle og Det nye 
testamente. Gjennom århundrene har Marias lovsang 
vært gjenstand for ulike kunstneriske tolkninger. Kom-
ponister og kunstnere blir fremdeles inspirert til å skape 
nye uttrykk.

Som Gudeføderske, slik det heter i kirkens bekjennel-
se, er Maria kirkens mor, håpets og smertens mor. Hun 
er et forbilde for alle de troende. Engelen hilste henne 
med: «Frykt ikke!»  Maria grep til sangen som redskap 
for å bekjempe sin egen frykt. Det har mennesker gjort 
i alle tider. Sang er livsmestring, sang er håp, for livets 
skyld.

Nå er det vi som synger Marias sanger. «Å, Maria, lær 
meg dine sanger!» Norsk salmebok nr 130.

Maria budskapsdag markerer hendelsen som er omtalt 
i Lukas-evangeliet 1. kapittel, versene 26-56, da erkeenge-
len Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. 
Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 25. mars, 
som er ni måneder før jul. Dagen legges til den søndagen 
som faller mellom 22. og 28. mars, med unntak av de år 
da denne søndagen er Palmesøndag eller Påskedag. I så 
fall legges Maria budskapsdag til 5. søndag i faste.

Dagen er en festdag midt i fastetiden. Den fiolette 
fargen som er i denne tiden, blir på Maria budskapsdag 
avløst av festens hvite.

Feiringen av dagen startet allerede rundt år 350 og 
ca. år 700 ble den en fast festdag på 25. mars.  Dagen 
feires hos oss på den søndag som kommer nærmest 25. 
mars. Altså et svangerskap før julaften.

I 2022 feires Maria budskapsdag søndag 27. mars.
 
 (Kilde: Den Norske Kirke)

Maria Budskapsdag

Biskop i Hamar, Solveig Fiske deltok i 2017 på kvinne-festdag 
i Wittenberg i forbindelse med 500 års jubileet for starten på 
reformasjonen. Under en stor økumenisk gudstjeneste ble en 
installasjon avdekket. - Installasjonen var dekket til med flere 
lag rød tyll. Lag for lag tok de bort tyllet, sløret og leste om 
Maria. Til slutt ble det avduket et Mariabilde av den rumenske 
kunstneren Mariana Lepadus (bildet over), ledsaget av ordene: 
Stå opp! Stå sammen. Her står vi!
Maria trådte fram av bilderammen som seg selv. Nye og frigjø-
rende bilder ble gitt oss i lys av evangeliet og inspirerer meg 
til å stå rank sammen med Maria og synge ut rettferdighet og 
fred og det underet som barnet er og gir for liv og salighet, sier 
Solveig Fiske.
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Fastelavn og faste
Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med 
påskeaften – minus søndagene, som ikke er fastedager. I 
tillegg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, med til faste-
tiden.

Fastelavn vil alltid falle på en søndag 49 dager (7 uker) 
før 1. påskedag, det vil si i tidsrommet 1. februar til 7. 
mars. Eller i skuddår fra 2. februar til 7. mars.

Fastelavn er avslutningshelgen for karnevalet i flere land.

Selv om fasten bygger på Bibelen, er det ikke så utbredt å 
faste i dag. En moderne utgave av fasten kan likevel duk-
ke opp i enkelte miljøer der man i fasten for eksempel 
tar pause fra TV eller internett. For faste dreier seg ikke 
bare om å la være å spise, men om å rette oppmerksom-
heten mot Gud. Fastetiden er en tid for øvelse, - skjerpe 
sansene, lydhørheten, få øye på ditt eget liv, menneskene 
rundt deg, og Gud.
Fastens farge er fiolett, akkurat som i advent.

Fastelavnssøndag
Fastelavn kommer av det nedertyske ordet for «kvelden 
før fasten», og brukes om de tre dagene før fastetiden. 
Fastelavn er avslutningshelgen for karnevalet i flere land. 
Blant tradisjoner som fortsatt lever her i landet finnes 
fastelavnsris og baking av fastelavnsboller 

Blåmandag
Denne dagen har ulike tradisjoner. Det kan være en dag 
man tar fri, en dag etter en fest, mens en tradisjon for-
teller at man dekket til alterbildene i kirken med et blått 
klede eller en lukket igjen alterskapene. Det ble stående 
slik frem til første påskedag.

Fetetirsdag
Denne dagen skulle man tradisjonelt fete seg opp og 
være god og mett før fasten starter. Noen steder har spe-
sielle matretter de spiser denne dagen. I England kalles 
dagen for eksempel pannekaketirsdag.

Askeonsdag
Denne dagen begynner fasten. Askeonsdag er onsdagen 
etter fastelavnssøndag. Navnet askeonsdag stammer fra 
uttrykket «i sekk og aske». Uttrykket kjenner vi fra flere 
steder i Bibelen, hvor sørgende folk har kledt seg i sekk 
og aske som tegn på deres sorg.  I landets kirker blir det 
ofte holdt en egen spesiell gudstjeneste denne kvelden, 
og i noen kirker har det vært vanlig å tegne et askekors i 
pannen på de som kommer til kirke.

Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, 
hvor han tre ganger blir fristet av djevelen
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Menighetsbladet - hvem leser det?

Hvem leser menighetsbladet:
- 80% av de som mottar ett av Norges 286 menighetsblad, 
  leser bladet.
- 54% av leserne har ”lite eller intet eierskap til den
   kristne tro”.
- 41% av leserne mener de ikke er kristne.
- 18% går regelmessig i kirken.
- 14% av leserne er ikke medlem i Den norske kirke.
- 7% av leserne er medlem i andre trossamfunn.

Hva leserne ønsker å finne i menighetsbladet:
- 84%: Navneliste på konfirmanter
- 82%: Lokalhistorisk stoff
- 81%: Døpte/døde/vigde
- 80%: Intervju med folk fra nærmiljøet
- 73%: Bilder av personer de kjenner igjen
- 59%: Info om det som foregår i kirken
- 49%: Folk som forteller om troen sin
- 40%: Kirkepolitiske tema
- 33%: Gudstjenestelista
- 25%: Andakten

Hva utgiverne prioriterer å ha med i menighetsbladet:
  (Lesertall i parentes)
- 99,4%: Gudstjenestelista (33%)
- 97,6%: Døpte/døde/vigde (81%)
- 78,3%: Andakten (25%)
- 72,9%: Annet trosrelatert stoff (49%)
- 72,3%: Kolofon (om bladet) (46%)
- 59%:   Lederartikkel
- 43%:   Barneside
- 41%:   Min salme

Er menighetsbladet reklame?
Mange ønsker ikke å motta menighetsbladet i postkassa 
og viser til at de har reservert seg mot uadressert rekla-
me.

- Menighetsblad fra Den norske kirke regnes som infor
  masjon. Derfor kan menighetsbladene fulldistribueres, 
  forteller informasjonssjef i Posten Norge, Pål Jakobsen.
  Fulldistribusjon betyr at forsendelsen kan legges i alle 
  postkasser, selv om eieren har reservert seg mot reklame.

I rapporten ”Menighetsbladet - en overlevning eller en mulighet”, slår Magnhild Landrø fast at menighetsbladet er 
kirkens mest slagkraftige medium. Menighetsbladundersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup med et riksdekken-
de, representativt utvalg på 2.800 personer i 2015.
- 80% av de som leser menighetsbladet befinner seg ikke i kirken. Bare 18% av leserne kaller seg kirkegjengere. 
Hver sjette leser er ikke en gang medlem i Den norske kirke. Menighetsbladet sendes da heller ikke ut bare til me-
nighetens medlemmer.
Tallene fra leserundersøkelsen viser at stoff om Gud og kirken ikke er alene på toppen av ønskelista. Majoriteten 
av lesere vil gjerne finne personalia, lokale intervju og bilder av kjente personer i menighetsbladet. Dette bygger 
ifølge Magnhild Landrø opp under konklusjonen at menighetsbladet ikke er medlemsblad.
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Konfirmanter 2022
Vågan kirke - 22. mai

Alva Hestnes Berg
Bastian Hanssen
Benjamin Lie Johansen
Erling Krogstad
Hanna Helmersen
Heidi Aparece Grødal
Helene Lausund Nilsen
Henning Haumann Iversen
Ingrid Mathisen Andorsen
Kajsa-Iselin Adolfsen
Kristoffer Paulsen
Linus Maurdal 
Live Angelicha Berglund Eriksen
Madeleine Skarheim
Markus Magnussen

Henningsvær kirke - 8. mai
Daniel Thomas Larsen

Strauman kirke - 29. mai

Linnea Hasselberg

Ole Kristian Tingvoll
Peter Nataniel Saarheim
Runar Arn James Paulsen
Sigve Andreas Eidstø-Edvardsen
Simon Bjørn Olsen Kårstad
Snorre Nikolai Moltu Stokland
Stine Andreassen
Tilde Victhoria Berglund Eriksen
Tobias Kjel Bergvik Amundsen

Gimsøy kirke - 26. mai

Sondre Solvang
Jonas Leander Berlin Ovesen
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Det er mange årsaker til at folk velger drop-in, uansett 
grunn, er alle hjertelig velkommen denne lørdagen.

Drop-in dåp og vigsel er gratis for alle. Seremoniene 
vil være lukkede, men det er mulig å ta med seg et lite 
følge. Det er prest og organist med på alle seremoniene, 
og vi håper de vil oppleves gode og jordnære. Småbarns-
familier melder tilbake at dåpsseremoniene var barne-
vennlige og fine.

Frivillige og ansatte i kirken er med og skaper en 
ramme rundt dagen. Det blir kaffe på «venterommet» i 
kirkens våpenhus, samt kake og noe musserende alkohol-
fritt etter hver seremoni. Vi gleder oss! 

Praktisk info
På grunn av korona, ber vi om at de som er interessert i å 
gjennomføre dåp eller vielse tar kontakt med kirkekonto-
rene på forhånd. Hver familie blir da tildelt et klokkeslett 
for sin seremoni. Alle møter i kirken 30 minutter før sitt 
klokkeslett for å ordne med papirer m.m.

Har dere planer om å gifte dere, ønsker du/dere å døpe barnet deres, eller kanskje å bli døpt selv? 
Lørdag 14.mai åpnes Lofotkatedralen for såkalte drop-in vielser og dåpsseremonier. Kanskje noe for deg eller dere?

Dåp
Det finnes ingen aldersgrense for dåp! Den norske kirke 
er en barnedøpende kirken, men vi døper også ungdom, 
voksne og godt voksne. En prest vil ha en kort dåpssam-
tale før dåpsseremonien finner sted i kirkerommet. Man 
kan gjerne ha med faddere selv, eller noen fra stab eller 
menighetsrådene kan stille som faddere.

Vigsel
Par som ønsker vigsel bes ta kontakt med kirkekontoret 
i Svolvær (tlf. 75 42 03 60) eller Vågan (tlf. 76 06 71 09) i 
forkant. Dette på grunn av papirarbeid som må være i or-
den før man kan gifte seg. For å vies i Norge må man ha 
en prøvingsattest fra Skatteetaten (man sender en digital 
søknad på skatteetatens hjemmeside). På selve dagen 
har en prest en kort vigselssamtale før vigselen finner 
sted i kirkerommet. Man kan ha med to vitner selv, eller 
noen fra stab eller menighetsrådene stiller som vitner. 
Vi åpner også for drop-in velsignelse av allerede inngåtte 
borgerlige vigsler.

Har du spørsmål og/eller lurer på om dette er noe for deg/dere? Kontakt oss i Kirken i Vågan på 
post@lofotkatedralen.no eller ring Svolvær kirkekontor (tlf. 75 42 03 60, man-fre kl10-14).

Drop-in-dag 14. mai
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Der mange jubler for helg når det kommer til fredag 
ettermiddag, finnes det de som synes dette kan være ek-
stra tungt og utfordrende. Især for mennesker som sliter 
med rusrelaterte- og psykiske utfordringer, kan helgene 
kjennes tunge å komme igjennom. 

På bakgrunn av dette startet Kirken i Vågan høsten 
2021 opp «Fredagstreffet». Hver tredje fredag invite-
rer vi spesielt denne målgruppen, men også alle andre 
som ønsker, til middag i fellesskap, for tiden i lokalene 
til «Veikrysset» dagsenter i Svolvær. Vi spiser god mat 
sammen, drikker kaffe, spiller biljard, holder bingo og har 
de gode samtalene. Videre åpner vi kirken. Der holder vi 
andakt, åpner opp for lystenning, bønn eller bare ei stille 
stund. Så ønsker vi hverandre god helg. Og kanskje kan 
dette være med på å gjøre helga litt kortere og litt lettere 
for noen.

Tilbakemeldingene er at dette er et godt og viktig 
tilbud. En uformell setting samtidig som rammene er 
trygge og forutsigbare. Alle er velkomne, og vi tar imot 
hele deg med det du måtte komme med. 

Om du ønsker en prat rundt fredagstreffet eller 
spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt mellom kl. 10-14 alle 
hverdager på telefon 75420360.

Husk at sammen, så er vi mindre alene.

Trine Aas Nordvik, 
Diakoniarbeider i Vågan kirkelig fellesråd

Fredagstreff og åpen kirke
- Et lavterskeltilbud i regi av Kirken i Vågan

Våren 2022 arrangeres det fre-
dagstreff følgende datoer:

28.01  03.06
18.02  22.04 
11.03  13.05
01.04

Alle treffene starter kl. 17.00 og 
avsluttes ca. kl.20.00.

Oddvar er en av de man møter på treffene og 
han slår gjerne an noen melodier på gitaren.

Bingo på juleavslutninga.
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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. Trosopplærer 
Lill Rebekka Jentoftsen leder 
sangen og med seg har hun organist 
Terje eller Helge på piano.
Se vår Facebookside: Babysang 
i Svolvær/Kabelvåg

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 Jentoft-
sen leder samlingene

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

Aktiviteter
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Har du mistet noen som stod deg nær? 
Kanskje vil du være med i en sorggruppe?
De fleste mennesker opplever sorg når en de står nær 
dør. Noen ganger rammer døden uventet. Andre ganger 
kommer sorgen med et forventet tap etter alvorlig syk-
dom. Sorg er ingen sykdom, men for mange er det viktig 
å ta seg nok tid til å komme seg gjennom følelser, tanker 
og reaksjoner som oppstår.
Kirken i Vågan starter nå opp en sorggruppe i samarbeid 
med kreftsykepleier i Vågan kommune. Tilbudet er gratis 
og livssynsnøytralt. Sorggruppa er åpen, dvs. det er mu-
lig å bli med i løpet av semesteret. Tanken er at man blir 
med over noe tid, om man blir med. Gruppen blir ledet 
av sokneprest Aina Marie Svendsen og kreftsykepleier i 
kommunen Anita Bø Brendeford. 
Sorg er noe alle vil oppleve før eller siden. Selv om sorg 
er ulikt fra menneske til menneske, så kan man gjen-

Tilbud om sorggruppe

Om sorg
Sorg uttrykkes ulikt fra menneske til menneske. Den som 
tør og vil «være i sorgen», vil kunne oppleve:
• tretthet
• konsentrasjonsvansker
• søvnproblemet
• ensomhetsfølelse
• å miste interessen for det som før var spennende, 
   hyggelig og morsomt
• å bli mer sårbar, nærtakende og irritable enn ellers, 
   både overfor det andre sier og gjør—og det de ikke 
   sier eller gjør
 
 Sorgens mange spørsmål
• Har jeg for mange eller for få følelser?
• Hvor lenge «skal» jeg sørge?
• Hva er «normal sorg»? 

nom å dele også oppleve gjenkjennelse, samt at det 
å sette ord på følelser styrker motet til å leve videre. I 
en sorggruppe treffer man andre mennesker i lignende 
situasjon. Deltakerne er vanlige mennesker som har 
opplevd tap av noen som stod dem nær. Gruppa er ikke 
terapeutisk, men bygger på selvhjelpsprinsippet og 
likemannsstøtte. Gruppesamtalene vil ta utgangspunkt i 
deltakernes behov og erfaringer. Gruppa møtes ca hver 
3. torsdag på menighetshuset i Kabelvåg og det er plass 
til mellom 5-8.
Ønsker du å være med eller har du spørsmål, ikke nøl 
med å ta kontakt.
 
Aina Marie Svendsen
Sokneprest
Telefon: 909 80 372 (tirs-fre 9-15)
sokneprest@lofotkatedralen.no
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6. februar - samefolkets dag - 5. sønd. i åpenbaringst.
Vågan kl 17 - Lavvo i fengselsparken

13. februar - såmannssøndag
Svolvær kl 17 

20. februar - Kristi forklarelsesdag
Vågan kl 11
Gimsøy kl 17

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

2. mars - Askeonsdag
Svolvær kl 19 - Askeonsdagsmesse

5. mars - Lørdag
Svolvær kl 11 - Dåpsgudstjeneste - felles
                           (Frist for innmelding 2 uker før)

6. mars - 1. søndag i fastetiden
Strauman kl 17 
Digermulen kl 11

13. mars - 2. søndag i fastetiden
Vågan kl 17 - Tårnagenter
Skrova kl 12

20. mars - 3. søndag i fastetiden
Henningsvær kl 11 - Lys våken
Sildpollnes kl 17
Svolvær kl 11

Gudstjenester i Vågan

27. mars - Maria Budskapsdag
Vågan kl 17
Strandlandet kl 11 - Lys våken

3. april - 4. søndag i fastetiden
Strauman kl 11
Svolvær kl 17 - Fasteaksjonsgudstjeneste - konfirmanter

8. april - Fredag
Marithaugen kl 11 - Nattverdsgudstjeneste
Strandlandet kl 17 - Karnevalsgudstjeneste

10. april - Palmesøndag
Henningsvær kl 12 - Friluftsgudstjeneste - Barnas dag
Skrova kl 12

14. april - Skjærtorsdag
Gimsøy kl 17
Austpollen kl 12 - Friluftsgudstjeneste
Svolvær kl 19

15. april - Langfredag
Arne Johnnys plass kl 12 - Friluftsgudstjeneste
Vågan kl 18 - Pasjonsaften

17. april - Påskedag
Vågan kl 11 - Høytidsgudstjeneste
Svolvær kl 11 - Høytidsgudstjeneste
Strandlandet kl 17 - Høytidsgudstjeneste

18. april - 2. Påskedag
Digermulen kl 11 - Høytidsgudstjeneste
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Det kan komme endringer. Følg med på Lofotkate-
dralen.no og Lofotpostens lørdagsavis.

21. april - Torsdag
SOMS kl 11 - Nattverdsgudstjeneste

27. april - Onsdag
Vågan kl 19 - Messe for verdighet
           Samarbeid LMO + Lofoten prosti

4. mai - onsdag
Svolvær kl 18 - Samtalegudstjeneste - felles for Svolvær,
                            Strandlandetr og Digermulen

8. mai - 4. søndag i påsketiden
Henningsvær kl 11 - Konfirmasjon
Vågan kl 17 - Samtalegudstjeneste
Svolvær kl 11 - Konfirmasjon

14. mai - Lørdag
Vågan kl 11 - 17 - Drop in dag

15. mai - 5. søndag i påsketiden
Gimsøy kl 17 - Samtalegudstjeneste
Skrova kl 12
Svolvær kl 11 - Konfirmasjon

17. mai - Grunnlovsdag
Vågan kl 09.30
Henningsvær kl 10.30
Gimsøy kl 12
Strandlandet kl 11.15

22. mai - 6. søndag i påsketiden
Vågan kl 11 - Konfirmasjon
Svolvær kl 17

25. mai - onsdag
Vågan kl 18 - Kirkeklubben

26. mai - Kristi Himmelfartsdag
Gimsøy kl 11 - Konfirmasjon

29. mai - Treenighetssøndag
Strauman kl 11 - Konfirmasjon
Strandlandet kl 11 - Konfirmasjon

Kan kirkelige vielser være i all enkelhet? Svaret er ja. 
Mange forbinder bryllup i kirken med en viss grad av 
pomp, prakt og større selskap og det er flott! Men mu-
ligheten for at vielser i kirken også kan være mindre, ned-
tonede og flotte på denne måten er underkommunisert. 
Flere vi har vært i kontakt med, blir positivt overrasket 
når de får vite om denne muligheten. 
Faktisk trengs det i bunn og grunn kun en prest og to 
vitner og en kirke. En organist og en kirketjener kan også 
være med. Det er helt gratis å gifte seg i kirken der dere 
bor (folkeregistrert adresse), så lenge en av dere er med-

lem i kirken. Det stilles ingen krav til hvilke meninger, 
verdier eller tro dere har. En kirke gir en stemningsfull 
ramme for dagen, med mengder av historier og symbo-
likk i veggene. Dere har mange muligheter for å kunne 
lage en personlig seremoni dersom dere ønsker dette, 
blant annet ved å velge tekster og musikk som berører 
dere. 
Vi mennesker er forskjellig, også når det gjelder hvordan 
vi ønsker at en vielse skal være. Ønsker dere kirkelig viel-
se? Ta kontakt med Vågan kirkekontor! Vi er gjerne med 
å gi dagen deres en flott ramme.  

Underkommunisert mulighet – enklere vielser
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  Døpte

Vågan sokn
25.des: Olivia Maekawa Rodahl, Vågan kirke
9. jan:  Noah Nygård Karlsen, Vågan kirke
9. jan:  Håkon Listau Eriksen, Vågan kirke
30. jan: Amund August Arntzen, Vågan kirke

  Vigde

Vågan sokn (Vågan kirke)
20.jan:  Marte Ivara Hansen og Fred-Odin Håheim

Gravlagte 

Vågan sokn
1. des: Hans Ivar Arntsen, Vågan kirke
7. jan: Mary-Ann Eriksen, Vågan kirke
12. jan: Tor Roar Kristensen, Vågan kirke

Gimsøy/Strauman
16. des: Brit Ragnhild Nyberg, Gimsøy kirke
5. jan: Bjarne Ottar Fredriksen, Gimsøy kirke
27. jan: Åge Eliassen, Gimsøy kirke

Slekters gang
- kirkelige handlinger
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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, Hennings-
vær, 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 2022. Hvis du har ideer om 
hva som bør være med i bladet, ta kontakt med re-
daksjonen, frist for neste nummer er 15. januar 2022.
Bladet finansieres ved annonser og gaver. Opplag 
1800 eks.
Vi ber dere støtte opp om våre annonsører.
Trykkes hos Ålgård offset, Ålgård
Kontakt: hakon.brun@lofotkraft.net / 908 79 599

Fra Gimsøy kirke. Foto: Kirken i Vågan.
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Nytt inventar i Lofotkatedralen

Det er kjøpt inn nytt kororgel til Lofotkatedralen. Orge-
let ble kjøpt på auksjon i Sverige, og vi kan vel si at det 
ble et ganske godt kjøp. Det gamle kororgelet egnet seg 
dårlig og har ikke vært brukt på mange år.  Foto: Terje 
Brun.

Vågan menighetsråd har også gått til innkjøp av et bord 
som skal brukes ved urnebegravelser. Bordet er i reint 
glass, så det er vanskelig å få det gjengitt. Foto: Aina 
Marie Svendsen.
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Dåpstre
På årets første gudstjeneste i Lofotkatedralen tok vi i bruk det 
nye dåpstreet. Dåpstreet er laget av Tor-Vegard Mørkved, sme-
den i Sund, på oppdrag fra Vågan menighetsråd. Det er vakkert 
uformet i smijern med rundt 40 blader. Når noen døpes, barn, 
ungdom eller voksne, henger vi opp en hvit due med navn og 
dåpsdato. Også i Henningsvær kirke og Gimsøy kirke vil det 
komme opp dåpstrær, disse vil være i naturmateriale.

Å henge opp en due på et dåpstre er vakkert og menings-
fylt. Det synliggjør fellesskapsaspektet ved det å være kirke. Vi 
er grener på samme tre. Vi hører sammen og er kalt til å elske 
hverandre. Den som døpes blir del av et stort, verdensvidt fel-
lesskap av troende. I løpet av et år vil dåpstreet fylles med hvite 
duer og hjelpe oss å huske på og inkludere dem som er døpt 
med omsorg.

Dåpen og nattverden er to sakrament uten dørstokk. Ingen 
har noe fortrinn framfor andre der, der er vi alle like. Kjønn, 
sosial status, alder, legning, nasjonalitet, bakgrunn osv. spiller 
ingen rolle. I dåpen og nattverden gis vi et fysisk møte med 
Guds nåde. Vi får ta imot både Guds nåde og kallet til å elske 
hverandre

Duen brukes ofte i kirken som symbol for Den hellige Ånd, 
Guds tilstedeværelse her og nå, i dag. Duene vi henger på 
dåpstrærne blir laget av brukerne på kirkens diakonale tilbud 
«Fredagstreffet» som diakonimedarbeider Trine Aas Nordvik 
satte i gang i høst. Det er vi glade og takknemlige for.

Planen vår er at vi en gang i året inviterer til «dueslipp» på 
en gudstjeneste, der de som er døpt inviteres tilbake for å få 
med seg duen sin hjem. 

Tekst og foto:
Sogneprest Aina Marie Svendsen
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Fasteaksjonen 2022
To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere 
fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele lan-
det og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Da 
korona rammet verden, var disse midlene helt kritiske. 

Norges nest største innsamlingsaksjon
Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt 
tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene 
i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens 
Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest 
største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. 
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve Faste-
aksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag 

før palmesøndag. For hver krone som er samlet inn kan 
vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har 
det så langt blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til faste-
aksjonen.

2020 og 2021 var unntaksår, men de siste årene før 
dette har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen årlig 
ligget på rundt 35 millioner kroner. Dette er svært viktige 
midler for å sikre livsviktig hjelp. Da koronapandemien 
rammet verden i 2020 kunne vi bruke av disse midlene til 
å sette i gang koronatiltak i over 20 land, med støtten fra 
dere i ryggen fikk vi også andre store aktører i Norge og 
ute i verden til å støtte arbeidet. Hver krone dere sam-
ler inn er helt avgjørende for at vi kan igangsette store 
nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer, og til å 

Håp i en dråpe vann
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Her er bøssebærerne på Gimsøy klar til aksjon i 2020.

skalere opp arbeidet til dem som trenger det aller mest. 
Sammen kan vi kan gjøre enda mer der nøden er størst.

Mer enn penger
Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. 
Hvert år setter vi også søkelyset på noen av de grunnleg-
gende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan be-

Fasteaksjon i Vågan

Tirsdag 5. april 2022
Ta godt i mot årets konfirmanter

Tidligere innsamlede midler i Vågan, Tidligere innsamlede midler i Vågan, 
Henningsvær, Gimsøy og StraumanHenningsvær, Gimsøy og Strauman

2020: 28.574 kr2020: 28.574 kr
2021: 15.544 kr (kun digitalt)2021: 15.544 kr (kun digitalt)

De innsamlede pengene fra Fasteaksjonen 2021 ga tilgang til rent vann for

94.000 MENNESKER

slutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. 
Vi vet at fattigdom og urettferdighet er menneskeskapt. 
Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en rett-
ferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.
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Altertavla i Vågan ble malt for 160  år siden av sogne-
presten og kunstmaleren Fredrik (Fritz) Nikolai Jensen, 
født i Bergen 1818, død 1870.

Altertavla har tre Getsemane-motiv innfelt i tre felt. 
I det midterste feltet ser vi Kristus, knelende i bønn, og 
engelen som kommer til han og rekker han kalken.

Og det er nettopp engelen vi skal se litt på her. Men 
først litt om kunstneren. Ennå mens han studerte teologi 
tok han undervisning i malerkunsten, og etter å ha tatt 
teologisk embedseksamen, reiste han til Düsseldorf, 
hvor det var portrettmaling som ble hans hovedin-
teresse. I Bergens billedgalleri fins to av hans kunstverk 

Modellen til engelen Gabriel
- ”Ingeborg ved havet” og ”Gretchen i fengslet”. Jensen 
var også meget teaterinteressert, og sammen med Ole 
Bull var han en av stifterne av Bergens Nationale Scene. 
Ei kort tid fungerte han også som teaterinstruktør.

I 1854 ble Fredrik Nicolai Jensen sogneprest i Bø i 
Vesterålen. På slutten av 1850-tallet ble han kontaktet 
av prost Christian Neumann i Vågan om han kunne tenke 
seg til å lage ei altertavle til Vågan kirke.

Jensen følte seg beæret av tilbudet og takket ja. På 
handelsstedet Vinje i Bø var det ei 17 år gammel jente 
som Jensen fattet interesse for. Hun måtte være en ut-
merket modell for engelen Gabriel. Det var Sara Susanne 
Bing Lind, født i Kjøpsvik i 1842, og datter til handels-
mann Jakob Lind og Anne Sofie Hersleb Dreyer. For å 
tjene til livets opphold hadde Sara tatt seg post som 
husjomfru på Vinje.

Samarbeidet mellom Jensen og Sara fungerte utmer-
ket, og Jensen malte også et portrett av Sara som var en 
del av betalinga.

Maleriene kom til Kabelvåg til gjennomsyn i 1860, og 
kirkedireksjonen godkjente utkastene. Høsten 1861 var 
altertavla ferdig, og sogneprest Jensen fikk i desember 
1861 utbetalt 200 spd. 23. april 1862 vedtok direksjonen 
å utbetale et tillegg på 50 spd til Jensen, slik at han fikk 
tilsammen 250 spd for arbeidet.

Sara Susanne hadde i mellomtiden fått frierbrev fra 
handelsmann Johannes Krog fra Havnes ved Kjeldebotn, 
og 29. desember 1862 giftet de seg. De skal visstnok ha 
fått 13 barn, men jeg har bare klart å finne navn på 12 
av dem.

Eldste datteren, Agnes, fikk portrettet etter sin mor. 
Hun ble gift med lege Christian Sellæg, og de fikk tre 

Historiespalten

Engelen Gabriel. Utsnitt fra altertavlen i Lofotkatedralen. Foto: 
Kjell Ove Storvik.
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barn. Deres eldste datter het også Agnes Sellæg, og 
etter den siste informasjon vi har, var det hun som eide  
portrettet i 1967. Hun døde ugift i 1972.

Hennes bror Birger hadde flere barn, og mest kjent 
er kanskje skuespilleren Sissel Sellæg, som altså var Sara 
Susannes oldebarn.

Sissel Sellæg ble gift med skuespilleren Per Theo-
dor Haugen. Deres sønn Kim Haugen har vært ansatt 
ved Nationaltheatret siden 1985, og han ble gift med 
TV-profilen Nadia Hasnaoui. Vi har vært i kontakt med 
Kim Haugen for å prøve å spore opp portrettet av Sara 
Susanne, men han har ikke funnet spor etter det. Det er 
kanskje sannsynlig at det er bortstuet på et loft e.l. Vi er 
lovet kopi av portrettet hvis det dukker opp.

Altertavla i Lofotkatedralen fikk mye oppmerksomhet 
i forbindelse med Herbjørg Wassmos roman ”Hundre 
år”. Hun trodde Sara Susanne var hennes oldemor, men 

etter ei tid skjønte hun at det ikke var tilfelle. Da hadde 
hun levd seg så inn i dette, at hun klarte ikke å endre 
på det. Så hun laget et nytt begrep, formor, som fikk en 
videre betydning enn direkte forfedre.

Tittelen på boka, ”Hundre år” forteller at det var hun-
dre år mellom Sara Susanne (født i 1842) og Herbjørg 
Wassmo (født i 1942).

    Håkon Brun

Fredrik Nikolai Jensens portrett av Sara Susanne som er 
i familiens eie.

Sogneprest og kunstmaler Fredrik Nikolai Jensen.
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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

Telefon: 76 06 63 30
Postboks 74, 8309 Kabelvåg

E-post: mail@lormek.no

Industriveien 21
Telefon: 760 70400

Mail: post@kpsonner.no
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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

Grundstadveien 30
8360 Bøstad

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

orjan@magnussenogsonn.no 



Ålgård offset, Ålgård

Menighetsblad for Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman menigheter

Gaver til bladet
Nina Jofrid Melbø, Kabelvåg, Jarle Henrik Benjamin-
sen, Kabelvåg, Kjerulf Pedersen, Kleppstad, Sonni 
Skjølberg, Kabelvåg, Astrid Marie Svendsen, Lange-
sund, Inger-Wibeche Larsen, Dverberg, Einar Giæver, 
Kai Bergsrud

Annonsører
Kabo eiendom - Displaysystem -  Lofoten Sveisein-
dustri - TreTeam - Lorentzen Hydraulikk - E. Jensen 
Gullvareforretning - NorLines - Nobel Rør - Hopen 
Fisk - Promo Norge - Lofoten begravelsesbyrå - Vågan 
elektro - Centrum regnskap CR 1 - Arvid Iversen AS - K. 
Paulsen &sønner - Svolvær Blikkenslagerverksted - Thore 
Magnussen & sønn

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


