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Prost:
Kristine Sandmæl
prost@lofotkatedralen.no
Tlf: 994 36 315 (hverdager 8-17)

Sogneprest: 
Peter Wilhelmsson
peter.wilhelmsson@vagan.kommune.no
915 84 610

Kantor:
Terje Brun
organist@lofotkatedralen.no
952 53 883

Kantor:
Helge Vikjord
orgelvik@hotmail.com
913 77 352

Kirkeverge:
Siri Esperø
siri.espero@vagan.kommune.no
75 42 03 64

Rådgiver/kirketjener
Sture Nilsen
sture.nilsen@vagan.kommune.no

Menighetspedagog

Trosopplærer:
Lill Rebekka Jentoftsen
lill.jentoftsen@vagan.kommu
75 42 03 97

Diakonimedarbeider::
Trine Aas Nordvik
trine.nordvik@vagan.kommune.no
976 51 250

Kirketjener:
Gøril Solberg
goril.solberg@vagan.kommune.no
970 69 325

Sogneprest: 
Aina Marie Svendsen
sokneprest@lofotkatedralen.no
909 80 372 (hverdager 8-16)

Kapellan:
Gunnar Már Kristjánsson
kapellan@lofotkatedralen.no

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 (tirsdag og onsdag 10-14)
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: Gimsøy kirke 17. mai 2022.
   Foto: Børje Kajander

Ansatte
Kirkekontoret i Svolvær Kirkekontoret i Kabelvåg

Drop-in i Lofotkatedralen 14. mai

Nok en vellykket Drop-in dag i Lofotkatedralen lørdag 
14.mai!
Takk for en flott, meningsfull og gledesfylt dag med fire 
seremonier.

Neste drop-in-dag blir lørdag 17. september i Svolvær 
kirke.

Brudepar ved forbønn for borgerlig inngått ekteskap: Julie 
Hauge og Geir Martinsen sammen med kapellan Gunnar Már 
Kristiánsson. Foto: Aina Marie Svendsen.

Jonas Aasegg Johannesen og Tonje Jensen sammen med dåps-
barnet Filip Jensen Johannesen. Foto: Aina Marie Svendsen.

Til høyre: Frivillige fra menighetsråd og de ansatte ønsker 
velkommen: Hilde Ovesen fra Gimsøy og Strauman menighet, 
kantor Terje Brun og Leif Rune Stensvik fra Henningsvær me-
nighet. Foto: Aina Marie Svendsen.
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Konfirmasjon i Lofotkatedralen 22.mai 2022

Konfirmasjon i Lofotkatedralen søndag 22. mai 2022. Bak fra venstre: Sokneprest Aina Marie Svendsen, Stine Andreassen, Kris-
toffer Paulsen, Bastian Hanssen, Ole Kristian Tingvoll, Simon Bjørn Olsen Kårstad, Linus Maurdal, Tobias Kjelbergvik Amundsen, 
Benjamin Lie Johansen, Erling Krogstad, Markus Magnussen. Midterste rekke: Ingrid Mathisen Andorsen, Tilde Victhoria Berglund 
Eriksen, Heidi Aparece Grødal, Live Angelicha Berglund Eriksen, Sigve Andreas Eidstø-Edvardsen, Peter Natanael Saarheim, Snorre  
Nikolai Moltu Stokland, Henning Haumann Iversen, kapellan Gunnar Már Kristiánsson. Foran: Helene Lausund Nilsen, Hanna Hel-
mersen, Alva Hestnes Berg, Runar Arn James Paulsen, Kajsa-Iselin Adolfsen, Madeleine Skarheim. Foto: Marita Pettersen.

Gave til konfirmantene

Det er lang tradisjon på å gi konfirmantene en hilsen 
fra menigheten på konfirmasjonsdagen. I år fikk alle 
konfirmantene en engel laget av brukere av Kirken i Vå-
gan sitt Fredagstreff, et tilbud for dem med rusrelaterte 
og/ eller psykiske utfordringer. Hver enkelt engel er 
unik, akkurat som både hver enkelt konfirmant og hver 
enkelt bruker av Fredagstreffet.

Tekst og  foto: Kristine Sandmæl.

Foto: Marita Pettersen.
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25. juli - Jakobsmesse eller Jakob Våthatt
Jakobsmesse, Jakobsok eller Jakob Våthatt, den 25. juli, 
er en kristen merkedag til ære for den hellige apostelen 
Jakob den eldre. Dagen er merket av på primstaven 
med et kors, et sverd eller en dryppende hatt.

Jakob den eldre var en av Jesu tolv disipler eller 
apostler, var sønn av Sebedeus og Salome, og bror til 
apostelen Johannes. Jakob ble henrettet rundt år 44 av 
Herodes Agrippa I, men senere sagn skal ha det til at 
kista med liket hans drev i land i Santiago de Compos-
tela. Der ble historien om ham et symbol i kampen mot 
maurerne, og han ble senere Spanias nasjonalhelgen. 
’’Santiago’’ betyr ”sankt Jakob” på spansk, og katedra-
len i Santiago de Compostela, som er viet til Jakob, var 
et viktig pilegrimsmål i middelalderen, dit også pilegri-
mer fra Norge og Norden reiste.

Jakobsmesse i Norge
Sverdet på primstaven henspiller på henrettelsen av 
Jakob. Den dryppende hatten skal på sin side være en 
feiltolkning av pilegrimshatten med musling, som var 
Jakobs kjennemerke. Det er dette tegnet som har gitt 
opphav til betegnelsen ”Jakob Våthatt” (der muslingen 
er blitt til en regndråpe), som i sin tur har gitt opphav til 
oppfatninger om at været denne dagen ga et forvarsel 
om været senere. Over hele landet het det seg at hvis 
det kom regn denne dagen, fikk man en våt høst.

Storbryllup i Vågan på Jakob Våthatt 1335

25. juli 1335 ble det holdt et stort bryllup her i Kabelvåg 
(middelalderens Vågan) mellom Ingebjørg Ivarsdotter 
og Torleif Sigurdsson. De hadde ikke dagens kalender 
å forholde seg til, så det står ikke skrevet 25. juli 1335 
men: «Til alle menn som ser eller høyrer dette brevet, 
sender Gudmund prest på Trondernes, Arne prest på 
Steig, Ogmund prest i Vågan, Arne prest på Borge, 
Trond på Lund og Peter på Steine Guds og si helsing 
og gjer dykk kjent med at vi var i Vågan på jakopsvo-
kedagen i det 16. styringsåret til vår høgvørde herre 
Magnus, med Guds miskunn konge over Noreg, svear, 
og gotar, i bryllaupet til Torleiv Sigurdsson og Ingebjørg 
Ivarsdotter og høyrde at godset Ingebjørg skulle ha i 
heimafølgje (medgift), vart lyst i garden til Torleiv og 
verdsett til 10 mark gull og attåt 10 spannsleige jord 
etter gammal håløysk verdi og ei halv last skrei.» Dette 

ble skrevet på pergament (kalveskinn), og originalen 
fins i god behold ved Universitetet i København med de 
seks seglene til underskriverne intakt.
Dette var nok ikke noe vanlig bryllup. En er ganske 
sikker på at brura, Ingebjørg, var datter til Ivar, lagmann 
for Hålogaland, bosatt i Steigen. Torleif var fra Vågan, 
og en antar at han bodde ganske sentralt i Kabelvåg, 
på dagens Tollefsnes som sannsynligvis er oppkalt etter 
Torleif. Eldste kjente skrivemåte er Torleifsnæset (1723).
At dette ikke var et vanlig bryllup ser vi av underskriver-
ne. Fire prester og to nordnorske storbønder var nok 
ikke vanlig kost i bryllup her nord på den tiden. Når vi så 
ser på den medgiften Ingebjørg hadde med inn i bryllu-
pet, skjønner vi at dette var velstående folk.

29. juli - Olsok eller Olafsvaka
Olsok (fra norrønt ólafsvaka – våkenatten for Olav) er 
minnedagen for Olav den helliges dødsdag 29. juli på 
Stiklestad i Trøndelag. 

Olav II (Haraldsson) var Norges konge fra 1015-1028, 
og hans dødsår regnes til 1030. Kongen ble erklært for 
helgen og Norges evige konge (Rex Perpetuus Norve-
giae) i året 1031. Relikviene ble plassert i Klemenskirken 
i Trondheim, og pilegrimsferder til hans grav begynte 
umiddelbart.

I 1153 ble Nidaros erkebispedømme/kirkeprovins 
etablert av paven, og erkebiskop Øystein begynte straks 
å bygge den majestetiske katedralen i Trondheim, 
Nidarosdomen. Olavs jordiske levninger ble etter hvert 
flyttet dit, og St. Olavs skrin var et viktig nordisk val-
fartssted fram til reformasjonen i 1537.

Feiringen av Olsok fortsatte som folkelig festdag, 
men den forsvant som kirkelig minnedag. Den nyere 
feiring av Olsok tok til ved slutten av 1800-tallet, og det 
store gjennomslaget kom med 900-årsjubileet for slaget 
på Stiklestad i 1930.

Ved siden av Jesu mor, Maria, er Olav den mest 
avbildede helgenen i nordisk kunst fra middelalderen. 
Dette gjelder både skulpturer og malerier. Man finner 
dette helt fra 1100-tallet og frem til reformasjonen.

Olavsarven er en sammensatt arv, og som alle his-
toriske vendepunkt inneholder den også problematiske 
elementer. Den har gitt innhold til en rekke dikt, teater-
stykker, drama, romaner og musikkverk. Mest kjent er 
oratoriet Heimferd av Ludvig Irgens-Jensen fra 1930 og 
det historiske skuespillet Spelet om Heilag Olav (Stikle-
stadspelet, 1954) med tekst av Olav Gullvåg og musikk 
av Paul Okkenhaug.

Fragmenter fra Olsokmesse til minne om Olav den 
hellige finnes allerede fra slutten av 1100-tallet. Dette 
er enestående eksempler på dikterisk og musikalsk 

skaperkraft i en ellers lite dokumentert periode av 
vår historie. Den mest kjente er sekvensen Lux illuxit 
laetabunda – Lyset strålte av glede, - som vi også finner 
gjendiktet i Norsk salmebok 2013 på nr 248; Ljoset over 
landet dagna.

Den norske kirkes salmebok har fem salmer under 
overskriften Olsok. Dette gjelder salmenumrene 248-
252. Lyset, sangen og vitnesbyrdet om Kvitekrist er 
sentrale motiver i utvalget i Salmeboken. Salmene løfter 
fram ulike perspektiver fra troens erfaringsverden, for å 
gi mot og styrke til kristen bekjennelse i dag.

Kristi vitne Gud vil æra
og ei gledekjelde vera
for Guds kyrkjelyd på jord.
Lyft då songen din med styrke,
du vår mor, du Kristi kyrkje,
opp mot høge himmelkor!
(Salmeboken nr 248 vers 3)

I liturgien for Olsokdagen bruker kirken følgende 
Dagens bønn (tidl. Kollektbønn):

Nådige Gud,
du sendte dine budbringere for å bygge kirken i Norge.
Takk for at du kan bruke ufullkomne mennesker til å 
forkynne ditt ord.

Vi ber deg:
Lær oss å forvalte evangeliet med troskap,
og hjelp oss å møte mennesker av en annen tro med 
kjærlighet og respekt,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

    Kilde: Den norske kirke
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Konfirmasjon Henningsvær 2022Kveldsmat i Henningsvær 4. mai

Det ble servert grove vafler, frukt og kaffe/te.
Kveldsmattilbudet er et sosialt tilbud til unge voksne, voksne og 
godt voksne. Menighetsrådets ønske er å dele et kveldsmåltid 
sammen en kveld i måneden, der den gode samtalen og sosial 
samvær er i fokus på tvers av alder og kjønn. Man kan også finne 
noen å spille spill med.

Foto: Hanna C. Hauge Einarsen og Henningsvær 
Menighetsråd.

Fra venstre: kantor Terje Brun, Malin Lono, Da-
niel Thomas Larsen og prost Kristine Sandmæl.

Konfirmant Daniel Thomas 
Larsen fra Henningsvær.

Etter seremonien. Fra venstre: Malin Lono fra Bodø, konfirmert 
i Henningsvær, prost Kristine Sandmæl, Daniel Thomas Larsen. 
Foto: Kirken i Vågan.Foto: Ann-Karin 

Kristiansen.
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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
Det er få sanger som er blitt «covret» så ofte som den 
Bob Dylan skrev til westernfilmen «Pat Garrett & Billy 
the Kid».

En sheriffassistent er blitt skutt, og sangen tolker 
hans følelser der han vet at han er i ferd med å dø.

Sangen heter «Knocking on Heaven’s Door». Den er 
fra 1973, flere år før Dylan begynte sin «kristne perio-
de».

Den døende cowboyen roper på mamma, det blir 
mørkt rundt ham, og han føler det som om han banker 
på himmelens dør.

Dette siste er et kjent, bibelsk motiv.
I Bergprekenen sier Jesus «Bank på, så skal det lukkes 

opp for dere» (Matt 7,7).
Men motivet har også en annen innfallsvinkel.
Det er når Jesus sier: «Se, jeg står for døren og ban-

ker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå 
inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med 
meg» (Åp 3, 20).

Jesus åpner døra til himmelen når vi banker på den – 
la oss åpne hjertedøra når han banker på den.

Mama, take this badge off of me
I can’t use it anymore
It’s gettin’ dark, too dark to see
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door

     (Bob Dylan)
 
Kilde: Kristelig Pressekontor

Å banke på døra

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

Foto: Aina Marie Svendsen.
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26. mai - Kristi Himmelfartsdag
Gimsøy kl 11 - Konfirmasjon

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

5. juni - Pinsedag
Vågan kl 18 - Jazzgudstjeneste
Svolvær kl 11 - Høytidsgudstjeneste

6. juni - 2. pinsedag
Digermulen kl 11 - Konfirmasjon

12. juni - 1. søndag i treenighetstiden
Gimsøy kl 17 - Frivillighetens dag
Vågan kl 11 - Korsmesse

19. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Henningsvær kl 12 - Friluftsgudstjeneste Solvarden
Svolvær kl 11

26. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Vågan kl 11 - 50-årskonfirmanter -. Markedssøndag
Sildpollnes kl 17 - Konfirmasjon

3. juli - 4. søndag i treenighetstiden
Svolvær kl 17 - Konfirmasjon
Stangerholmen kl 12

10. juli - 5. søndag i treenighetstiden
Gimsøy kl 11 - Bygdetun
Vågan kl 17

Gudstjenester i Vågan
17.juli - Aposteldagen
Svolvær kl 17
Haversand kl 12

24. juli - 7. søndag i treenighetstiden
Vågan kl 11
Hattvika kl 18

31. jui - 8. søndag i treenighetstiden
Glomtind kl 19 - Friluftsgudstjeneste
Svolvær kl 11

7. august - 9. søndag i treenighetstiden
Festvåg v/Brenna kl 14
Vågan kl 11

14. august - 10. søndag i treenighetstiden
Henningsvær kl 11
Svolvær kl 17

21. august - 11. søndag i treenighetstiden
Vågan kl 17
Digermulen kl 12 - Friluftsgudstjeneste i gammen

Det enkle kan også være storslått

Det kan komme endringer. Følg med på Lofot-
postens lørdagsavis og Lofotkatedralen.no samt 
Kirken i Vågan på Facebook.

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. 
Gøril og Knut-Arne giftet seg i desember i fjor og tilstede 
var prest og to vitner i tillegg til brudeparet. De svarte 
følgende da vi stilte dem noen spørsmål om dette:
- Hvordan fikk dere vite at det var mulig å gifte seg på 
   nedtonet vis i kirken?
- Vi ba om en samtale med prest i god tid for å forhøre 
  oss om muligheten til å gifte oss enkelt, men å bli viet 
  av en prest. Vi tenkte først at dette betydde at vielsen 
  måtte finne sted på prestekontoret. Vi ble veldig glad 
  da vi etterhvert skjønte at kirken var tilgjengelig selv 
  om vi kun hadde med vitner. Vi tror mange som vier 
  seg borgerlig gjerne ville valgt kirken hvis det var mer 
  kjent hvor fleksibel kirken er.
- Hvordan vil dere beskrive vielsen deres?
- Vi synes vielsen var fin og høytidelig stund. Vi fikk selv 
  plukke ut noen av tekstene som ble lest og det ble der-
  for personlig og meningsfylt for oss. Siden vi hadde en 
  vigselssamtale med presten i forkant hvor vi snakket litt 
  om oss selv og vårt samliv ble også prestens «tale» til 
  oss mer personlig.
- Hvorfor ønsket dere å gifte dere i kirken?
- Vi ønsket å gifte oss kirken fordi vi ønsket en kirkelig og 
  kristen  ramme rundt vielsen. Kirkerommet er vakkert 
  og forbindes jo med store hendelser i livet. Kirken inn
  byr også til refleksjon og ettertanke og man føler litt på 
  det alvoret det er å love å leve sammen i «gode og onde 
  dager».

- Vil dere anbefale andre å gjøre det samme som dere?
- Vi vil absolutt anbefale andre å gjøre som oss. Det er 
  ikke alle som kan eller vil holde en stor bryllupsfest, 
  men det er ikke til hinder for å gifte seg i kirken. Kirken 
  er til for oss og strekker seg langt for å imøtekomme alle 
  i alle faser i livet.

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.

Gøril og Knut Arne sammen med sokneprest Aina Marie 
Svendsen. Foto: Tor-Arne Arntzen.

Intervju ved sokneprest Aina Marie Svendsen
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  Døpte

Vågan sokn
20. feb:    Alva jensen Andorsen, Vågan kirke
20. feb:    Ingrid Jakobsen Rystad, Vågan kirke
5. mars:    Aleksander Nikolai Fosse, Svolvær kirke
20. mars: Emilian Nilssen Kristiansen, Svolvær kirke
27. mars: Emma Eriksen, Vågan kirke
17. apr:    Luna Andrea Pilapil-Steiro, Vågan kirke
17. apr:    Melvin Bang Hansen, Vågan kirke
14. mai:   Filip Jensen Johannesen, Vågan kirke
14. mai:   Aida Jesionowski Berg, Vågan kirke
14. mai:   Mia Jesionowski Berg, Vågan kirke
14. mai:   Thora-Randi Vebostad Unstad, Vågan kirke

Gimsøy og Strauman sokn:
15. mai:   Selmer Hegrem Winther, Gimsøy kirke

  Vigde

Vågan sokn
Velsignelse av borgerlig vigde:
14. mai:   Julie Hauge og Geir Martinsen, Vågan kirke   

Gravlagte 

Vågan sokn 
4. feb:       Kato Erling Andorsen, Vågan kirke
9. feb:       Signy Marie Hansen, Vågan kirke
10. feb:     Unni Johansen, Vågan kirke
31. mars:  Aina Ellen Pettersen, Vågan kirke
12. mai:    Einar Kristian Wiik, Vågan kirke

Gimsøy og Strauman sokn
26. apr:    Kristian Birger Sivertsen, Strauman kirke

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  rundt 1. sept 2022. Hvis du har ideer om 
hva som bør være med i bladet, ta kontakt med re-
daksjonen, frist for neste nummer er 20. august 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

  

Slekters gang

Lofotkatedralen
Åpen kirke
3. juni - 31. august
Åpningstidene er slik:
3. juni - 19. juni
Mandag - fredag 16.00-20.00

Lørdag 10.00 - 20.00

Søndag 12.00-20.00

20. juni - 17. august
Hverdager 09.00-20.00

Søndag 12.00-20.00

18. august - 31. august
Mandag - fredag 16.00-20.00

Lørdag 10.00 - 20.00

Søndag 12.00-20.00

Det tas 40,- kr i inngangspenger (barn under 12 år 
og lokalbefolkning gratis). Mulig med betaling med 
VIPPS, kort eller kontant.
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Kom&Spis – familiemiddag på menighetshuset

I vår har Vågan menighet startet opp med Kom&Spis 
familiemiddag på menighetshuset i Kabelvåg. Ideen om å 
invitere til et hverdagslangbord har eksistert lenge, men 
så først dagens lys da koronarestriksjonene forsvant.

Kom&Spis er for alle typer familier, om man er en, to, ti el-
ler fire spiller ingen rolle. Så langt i år har vi hatt 3 samlin-
ger. Det som står i fokus er fellesskap og vi håper det er et 
godt fellesskap å komme inn i. Noen har vært under året, 
andre over 80. Noen har kommet med barn, andre ikke. 
Det er høyt under taket, hverdagslig og rom for småprat, 
barnelyder og middagslukt. Så langt har vi servert tomat-
suppe, pølsegryte og fiskekaker. Etter middagen er det 

Fra Kom&Spis. Foto: Aina Marie Svendsen.

kaffe/te, kjeks og samlingsstund og lek for barn. 
En stor takk til frivillige voksne og ungdommer som har 
gjort dette mulig å få til.

Siste Kom&Spis før sommeren er onsdag 15.juni. Da blir 
det pølsegrilling utenfor lofotkatedralen før vi avslutter 
med hverdagsgudstjeneste inne i kirken. Kom gjerne, vi 
satser på finvær! Påmelding senest dagen før pga. matbe-
regning.
For mer informasjon meld deg inn i Facebookgruppa: 
«Kom&Spis! Familiemiddag på menighetshuset i Ka-
belvåg», eller send soknepresten Aina Marie en mail 
(sokneprest@lofotkatedralen.no)



18 19

Da kirkeklokka i Gimsøy kirke sprakk og klangen for-
svant, ble det satt i gang en storstilt kronerulling blant 
””Gimsøyværinger” både på og utafor Gimsøya, samt 
utflyttere, enkeltpersoner, lag og foreninger i Gimsøyas 
omegn..

Klokken er støpt ved Olsen Nauen Klokkestøperi i Tøns-
berg.  Den er 100 kg tung, diameteren er 560 mm. med 
Fis. tone. Den ble første gang brukt 17.mai 2002 i Gimsøy 
kirke. Da kirketjeneren var sykemeldt var det Odd Arve 
Stokvik som var den første som dro i snora.
Klokken har symbol (ankerkors med to fisker),og inskrip-

sjon på begge sider.
På forsiden står det:
MIN RØST JEG HEVER PÅ KLOKKERS VIS
TIL HERRENS, ALLE HERRENS PRIS
FOR TIL KIRKEN FOLK Å BYDE
OG TIL SIST SOM GRAVSANG LYDE

På motsatt side:

EN GAVE TIL KIRKEN FRA FOLKET
17.MAI 2002

Kirkeklokka i Gimsøy kirke Friluftsgudstjeneste på Arne Johnnys plass

Gimsøy og Strauman menighet arrangerte 
den årlige friluftsgudstjeneste på Arne Johnn-
ys plass langfredag 15. april.

Foto: Renate Fjellheim Ulriksen
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I Lofotkatedralen henger et interessant bilde av ukjent 
opphav. Det forestiller det kjente bibelske motivet: Bel-
sassars (Balthazars) gjestebud.

Belsassar var sønn av Babylonias siste konge Nabonid 
og var regent i en periode sammen med sin far. Han ble 
drept da Babylon i 539 f.Kr. ble erobret av kong Kyros 
den store av Persia. Det persiske rike overtok da den 
ledende stillingen blant rikene i orienten.

I Bibelen fortelles det i Daniels bok (5:25-28) at 
Belsassar holdt et stort gjestebud hvor han serverte vin 
fra noen av begerne som hans far Nebukadnesar II (her 

Belsassars gjestebud
er det feil i Daniels bok, Nebukadnesar var IKKE far til 
Belsassar) hadde røvet fra Tempelet i Jerusalem og at 
de drakk vin av dem og priste avguder. Dette var en så 
alvorlig helligbrøde at det plutselig kom til syne en hånd 
som skrev skriften på veggen: Mene, Mene, Tekel, Up-
harsin. Da ingen av kongens lærde klarte å tyde skriften, 
sendte han bud på Daniel, en israelitt i fangenskap som 
var bortført fra Jerusalem, og som hadde oppnådd en 
høy stilling under Nebukadnesar. Daniel tydet de arame-
iske ordene som har sammenheng med mynt- og måle-
enheter. Mene er avledet av et verb som betyr å telle, 
altså mynten mina. Tekel er en annen skrivemåte for 
myntenheten shekel, opprinnelig en vektenhet. Uphar-
sin kommer av en rot som betyr å dele, og som i dette 
tilfellet betyr en halv mina, men som også kan leses som 
perserne.

Dette er det som ble skrevet: ‘mene, mene, tekel 
ufarsin.‘ Og slik skal ordene tydes: ‘Mene‘ – ’tellet’ har 
Gud ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. 
‘Tekel‘ – ’veid’ er du på vekten og funnet for lett. ‘Peres‘ 
– ’delt’ er ditt rike og gitt til mederne og perserne.».

Samme natt ble Belsassar drept, Babylon falt og kong 
Kyros ble den nye herskeren.

På neste side ser vi bildet som henger i Vågan kirke. 
Vi vet ikke hvem som har malt det, heller ikke når det er 
malt. Men det er i hvert fall over to hundre år gammelt. 
Prost Erik Andreas Colban beskriver bildet slik i 1814: 
”En femte, smagløs tegnet, afmaler Baltasars Gjestebud 
og den skrivende haand”.

Maleriet ble sendt til Bergen i 1868 hvor det ble 
restaurert og fikk nåværende ramme sammen med 10 

Historiespalten

Rembrandts skildring av den bibelske beretningen om kong 
Belsassar som så en hånd skrive ordene ”mene, mene, tekel, 
upharsin” på en vegg. Malt mellom 1634 og 1639. (National 
Gallery, London).

andre malerier fra kirken. Arbeidet ble utført av Meyer 
Nicolaisen for 56 rdl og 14 sk.

Den tyske dikteren Heinrich Heine har skildret gjes-
tebudet i Babylon i diktet Belsazar (1815), en versjon av 

ordspråket «hovmod står for fall». I siste vers forteller 
han: «Belsazar ward aber in selbiger Nacht/Von seinen 
Knechten umgebracht.» (Belsassar ble i samme natt 
drept av sine knekter).

Maleriet fra Lofotkatedralen. Foto: Kjell Ove Storvik.
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