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

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

Menighetspedagog:
Cathrin Sverre
menighetsped@vagan.kommune.no
970 88 220
Prostiprest:
Kjersti Bildøe Ryan (fra 1. oktober 2022)

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

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: Lise de la Salle har formiddagskonsert i 
  Henningsvær kirke 2017.Foto: LINK.

Ansatte
Kirkekontoret i Svolvær

Kirkekontoret i Kabelvåg

Den store hvite flokk å se

Den store, hvite flokk å se
som tusen berge full av sne 
Med skog omkring 
Av palmesving, 
For tronen hvem er de? 
Det er den helteskare som 
Fra verdens store trengsel kom 
Og har seg todd 
I Lammets blod
Til himlens helligdom. 
Der holder de nå kirkegang 
Med uopphørlig jubelklang 
I høye kor, 
Hvor Gud han bor 
Blant alle englers sang. 

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

Prostesekretær:
Marina Kongevold Forsaa
75 42 03 62

”Den store hvite flokk å se” er en dansk salme 
skrevet av Hans Adolph Brorson. Den ble utgitt 
posthumt etter hans død i 1764. Det var en 
samling på 70 salmer som trolig alle er skrevet 
under Brorsons tid som biskop i Ribe fra 1741-
1764. Samlingen fikk navnet Svanesang og den 
ble utgitt i 1765. Den har en litt mer personlig 
stil enn salmene som Brorson utga i 1739 under 
navnet Troens rare Klenodium. Vi finner salmen 
i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 244 under 
Allehelgensdag. Melodien er en norsk folketone 
fra Heddal (1600) i Telemark. Den ble senere 
arrangert av Edvard Grieg (1907).
Salmen er oversatt til flere språk, blant annet 
engelsk og tysk.

Salmen er et viktig symbol for Bodø
27. mai 1940 ble Bodø bombet. I to omganger 
slapp tyskerne 1200 bomber over byen.
15 mennesker mistet livet. At tapstallene ikke var 
større, skyldtes at en stor del av befolkningen alt 
var evakuert.
NRK’s radiostasjon i Bodø var fortsatt i drift, 
og Leif Jensson, som var sjef for kringkastinga i 
Bodø, satte på salmen ”Den store hvite flokk å 
se” da han forlot sitt kontor. Den ble spilt på «re-
peat». Om og om igjen. Mens bombinga fortsat-
te og byen brant. Det siste folk hørte før de kom 
seg ut av byen var tonene til Brorsons salme.
Fra Lofotposten i Svolvær ble det dagen etter re-
ferert til denne salmen, som det siste man hørte 
over radioen fra Bodø da byen ble bombet.

Her gikk de under stor forakt, 
Men se dem nå i deres prakt 
For tronen stå 
Med krone på 
I himlens prestedrakt! 
Sant er det, i så mangen nød 
En tårestrøm på kinnet fløt, 
Men Gud har dem 
Straks de kom hjem, 
Avtørret på sitt skjød. 
Fra syd og nord, fra øst og vest 
De samles til hans løvsalsfest, 
Og Lammet selv 
ved Livets elv 
Er både vert og gjest. 

Til lykke, kjempesamling, ja, 
Nå tusenfold til lykke da, 
At du alt her 
Fikk Jesus kjær 
Og slapp så vel herfra! 
Du har foraktet verdens trøst, 
Så lev da evig vel, og høst 
Hva du har sådd 
Med sukk og gråt, 
Blant tusen englers lyst! 
Oppløft din røst, slå palmetakt 
Og syng av himmelsk kraft og makt: 
Pris være deg 
Evindelig, 
Vår Gud og Lammet – sagt!

Tekst: H. A. Brorson
Melodi: Norsk folketone fra Heddal
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Ny menighetspedagog i Vågan Dåpstreet i Lofotkatedralen
Etter mange gode år som ansatt i barnehage har jeg nå 
funnet min plass som ny menighetspedagog i Vågan. Jeg 
heter Cathrin, er 38 år og bor i Kabelvåg med min mann, 
to sønner på 11 og 13 år, ei datter på 7 år og to hunder. I 
2016 kom vi flyttende fra Bærum der jeg jobbet som pe-
dagogisk leder i barnehage etter at jeg var ferdigstudert 
barnehagelærer i 2009.

I oppveksten har jeg flyttet en del rundt om i Norges 
land, og bodd i alt fra Ålesund til Tjøme, men mest er jeg 
fra Hamar der min mor og far fortsatt bor. Nå har vi bodd 
her i Kabelvåg i 6 år og trives veldig godt, så her er vi 
enige om at vi blir.

Jeg var så heldig å få jobbe i to år som spesialpedagog 
på Vågan Innvandrer- og Opplæringssenter i Svolvær da 
vi flyttet nordover, før jeg fant Kabelvåg barnehage hvor 
jeg har jobbet frem til nå. 

Men nå venter nye, spennende utfordringer! Jeg kom-
mer til å ha en fot med i mye forskjellig i kirken og vil ha 
et ganske bredt spekter av arbeidsoppgaver. Jeg gleder 
meg veldig til å bli kjent med mine nye kollegaer og alle 
menneskene jeg vil møte i mitt nye yrke.

Hovedvekten av min stilling vil være konfirmantu-
ndervisning, og det ser jeg veldig frem til å ta fatt på! 
Konfirmasjonsalderen er en spennende tid, og ikke minst 
utfordrende. Mitt håp og min jobb er å skape et rom som 
er trygt og fint å være i, hvor vi kan kose oss i fellesskap 
og ha det artig, samtidig som vi utforsker den kristne 
tro og hva den betyr for oss selv og den verden vi er en 
del av. Å stå som konfirmant er en stor milepæl i livet og 
jeg gleder meg til å kunne dele denne tiden med årets 
konfirmanter! Det er mye artig som står på agendaen for 
konfirmantene. Vi skal bli godt kjent med hverandre og 
gjøre mye artig før den store dagen kommer våren 2023. 
Jeg gleder meg!

    Cathrin Sverre

Den nye menighetspedagogen Cathrin Sverre.

Duer på dåpstrærne i Vågan, Gimsøy/
Strauman og Henningsvær sokn
I forbindelse med dåp, henger vi opp 
en due på et dåpstre i kirken. Duene 
henger et års tid før vi inviterer de 
døpte til dueslipp i en gudstjeneste. 
Duene er laget av brukerne ved Kir-
ken i Vågans diakonale tilbud «Fre-
dagstreffet». På duene skrives dåps-
kandidatens fornavn og dåpsdato.
Det står et dåpstre i smijern som er 
laget av smeden på Sund framme ved 
døpefonten i Vågan kirke. 
Gimsøy kirke har en dåpskvist som 
henger fra taket over lekekroken bak 
i kirken. Henningsvær kirke og Strau-
man kirke har ikke dåpstre på plass 
per juni 2022.
I sommer har det vært mange besø-
kende i Lofotkatedralen i forbindelse 
med Åpen kirke. Mange av utlen-
dingene spør om dåpstreet, og det 
er blitt behørig fotografert. Spesielt 
mange dansker har vært interessert 
og sagt at de skal ta ideen med seg 
hjem til Danmark.
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Å skape gode tradisjoner og skikker er viktig. Vi har alle 
våre ritualer som vi bruker for å markere de viktige øye-
blikkene og verdiene i livet, og av og til må vi også skape 
oss nye ritualer og tradisjoner. I løpet av de siste ti-årene 
har Allehelgensdag blitt en slik viktig dag og tradisjon i 
Norge.

Dagen har røtter langt tilbake i tid Vi må helt tilbake 
til 300-tallet, til tiden med de første store kristendoms-
forfølgelsene. Da begynte menighetene å feire «Alle 
martyrers dag». På 800-tallet gikk denne feiringen under 
navnet «Alle helgeners dag», og fra 1000-tallet «Alle 
sjelers dag». 

Allehelgensdag i Lofotkatedralen 2018. Et lys er tent for alle 
som døde siste året.

En krans er en ubrutt ring uten begynnelse og slutt. 
Kransen består av ulike blomster, strå og grønt. Det er 
symbol for mangfold og samhørighet, liv og evighet. Vi 
hører sammen i dette livet. Det er mennesker som har 
gått foran oss, og det er mennesker som kommer etter 
oss. Vi er alle en del av dette fellesskapet med Gud som 
skaper og livgiver. 

På Allehelgensdag sitter vi i kirken med hver våre 
tanker og minner. Sorg og savn, vemod og takknemlighet. 
Noen har sorgen helt nær, og for andre har det gått litt 
tid siden gravferden. Og så er det alle som har mistet 
kjære for lengre tid siden, og som igjen kjenner på savn. 

Den første store markeringen av dagen skjedde i 
Roma 13. mai i året 610. Temaet for denne kirkelige 
høytiden var alle dem som hadde gått foran og vist vei 
igjennom døden. Et annet tema var lyset fra «den andre 
siden» inn i vår verden - Guds lys og håp til trøst og hjelp 
i livet her og nå.

Lys er sentralt i Allehelgensfeiringen i vår tid. Mange 
tenner lys på kirkegården, og rundt i hele landet brenner 
det tusenvis av lys denne helgen. I Voksen kirke er det 
et lysalter i midtgangen med et tent lys for hver i menig-
heten som er døde siden sist Allehelgensdag. 

Kransen er et annet symbol denne spesielle helgen. 

Vågan kirkegård Alle-
helgensdag 2016. Foto: 
Anette Nordlinder.

Det kan være sårt, men også godt at 
dem vi savner igjen blir løftet inn felles-
skapet og blir minnet på denne 

spesielle dagen i året.
Vi sitter i kirken med våre egne tan-

ker, men vi er sammen! Vi sitter som en 
«krans» rundt alle lysene. 

Kanskje det kan trøste litt å være 
sammen i sorgen, og kanskje det er 
grunnen til at Allehelgensdag er blitt en 
så viktig dag i kirkeåret. 

Tekst:
Anne Pettersen, Voksen Menighet.

I år legges markeringen av Allehelgens-
dag til Lofotkatedralen søndag 6. november. 
Det blir fellesgudstjeneste for hele kommu-
nen!

Vel Møtt!

Helgemesser i norsk folketro
Primstavmerket for allehelgensdag har vært ett eller flere kors, 
men også et skip. Skipet skulle symbolisere den kristne kirken, 
men i folkelig tradisjon ble det også oppfattet som et tegn på 
at skipsfarten skulle opphøre for året. I hele Sør-Norge ventet 
man helgemesseflommen til allehelgensdag, en mildværspe-
riode med regn og sludd. Kom den ikke da, mente man i Solør 
at den kunne ventes julekvelden, og i Telemark mente man 
at den ville komme til våren. I Østfold mente man at hvis det 
regnet på allehelgensdag, ville det vare i sju uker. I Hordaland 
mente man at hvis snøen la seg før helgemesse, ville det bli 
sen vår. I Trøndelag mente man at solskinn på helgemesse 
varslet om et godt år. På Voss ble dagen kalt for aldersmesse 
og var regnet som den første vinterdagen og den første jakt-
dagen. I Hordaland hadde den som fant husdyr i fjellet etter 
allehelgensdag, rett til finnerlønn. I Nord-Norge het det at man 
var sanndrømt natten til helgemesse.

  Allehelgensdag - høstens høytidsdag
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Åpen dør?
Vi er mange som gjør det. Gjør det når vi er i utlandet. 
Vi går inn den åpne døra til den lille kirka i landsbyen vi 
besøker. Eller vi går inn den brede døra til en storslått ka-
tedral i en av verdens storbyer. Årsakene til at vi gjør det 
er ulike; - noen søker det vakre gjennom arkitekturen og 
kunsten. Noen søker stillheten. Noen tenner et lys, noen 
mumler en bønn. Noen søker det hellige rommet. Noen 
vet ikke hva de søker. Men det kjennes ofte godt. 

Kan vi sammen klare å gjøre kirkene våre i Vågan og i 
Lofoten åpne for de som besøker oss, og for alle oss som 
bor her? 

1.oktober begynner jeg i en nyopprettet prostiprest-
stilling med base i Vågan og med kontor på kirkekontoret 
i Svolvær. Stillingen blir todelt. I den ene halvdelen skal 
jeg gjøre kirkelige tjenester som gudstjenester, vielser og 
begravelser. Hele Lofoten blir mitt arbeidsområde, men 
jeg vil gjøre hoveddelen av mitt arbeid i soknene Svolvær 
og Strandlandet siden det bare er en prest som har sitt 
hovedansvarsområde der nå. 

I den andre halvdelen av stillingen skal jeg ta ansvar 
for i samarbeid med andre  å tenke nytt i forhold til å 
åpne kirkene våre for besøkende og oss som bor her, og 
også sammen med andre søke hva slike besøk kan inne-
holde. Og videre vil det kanskje bli gamle kirkeveier som 
kan vandres og gis fornyet innhold, og naturen kan skape 
fine rom for refleksjon og møte med det hellige. 

Kirka på hjemstedet vårt betyr ofte mer for oss enn vi 
trur. Selv om mange ikke er faste kirkegjengere, så blir den 
viktig for oss gjennom at vi bærer våre barn til dåp, vi ser 
dem opp kirkegulvet som konfirmanter neste gang, og når 
noen år har gått, så stråler de opp kirkegulvet for å få si 
sitt endelige JA. Slik så mange har gjort. Og – kirkerommet 
favner oss også den dagen vi skal ta avskjed med noen vi 
er glade i. Kirka favner hele livet for mange av oss. 

Derfor håper jeg vi sammen kan klare å åpne kirkene 
mer og ta dem i bruk mer aktivt. 

Jeg håper derfor på mange gode innspill på hvordan 
dette kan gjøres på ulike måter. 

Og jeg som gleder meg til å ta fatt på oppgaven har 
bodd i Lofoten fra 1995, hovedsakelig i Vågan. Her har 
jeg jobbet mest  i kirka og noe i skoleverket, og begynte 
som prestevikar i 2010. Jeg har jobbet både i domprosti-
et i Bodø med omegn, i Vesterålen, men mest i Lofoten, 
og var en periode eneprest i soknene Gimsøy/Strauman, 
Henningsvær og Vågan. 

Jeg ble først «ordentlig» prest gjennom ordinasjon 
i 2020 etter endt praktisk- kirkelig utdanning i Tromsø. 
Da var jeg  godkjent gjennom ei nemnd som godkjenner 
kandidater som har en annen faglig bakgrunn en et ordi-
nært teologistudium. 

Jeg er forventningsfull til oppgavene som venter. Å 
få møte mennesker i alle livets faser gir stor mening. 
Meningsfullt blir det også hvis vi i lag klarer å åpne opp 
dørene til kirka vår der vi bor. Det hellige rommet kan gi 
ly, ro, undring – være en god rasteplass for sjela vår? Og 
gi mening og kanskje retning i livene våre?

Kjersti Bildøe Ryan
Prostiprest i Lofoten fra 1. oktober 2022.

Foto: Linda 
Trast Lille-
vik.
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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
Barneklubb enten på Kabelvåg 
menighetshus eller Svolvær 
menighetshus. Dette er en aktivi-
tetsklubb for 3- til 6-åringer med 
foreldre. Vi synger, danser, hører 
fortellinger og har forskjellige for-
mingsaktiviteter. 
Trosopplærer Lill Rebekka Jentoft-
sen leder samlingene

Følg med på Facebook

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

Fredagstreff
Hver tredje fredag arrangeres fre-
dagstreff 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 
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 aktivite-
ter/lek for barna.
For å beregne mat trenger vi på-
melding senest dagen før. Bli med 
i facebookgruppa for mer info: 
«Kom&Spis! Familiemiddag på 
menighetshuset i Kabelvåg», eller 
send mail til menighetsped@vagan.
kommune.no
Høstens datoer: 
Torsdag 1.september, 16:30-18.00
Torsdag 22.september, 16.30-18.00
Torsdag 20. oktober, 16:30-18.00
Torsdag 10.november 16.30-18.00
Søndag 27.november ca.15.30 (etter 
gudstjenesten)
– grøtfest 1. søndag i advent

Ungdomsklubb
Det blir ungdomsklubb på Hans 
Egedes hus annenhver onsdag. 
Oppstart onsdag 7. september.
Det blir i stor grad samme opplegg 
som i fjor.
Trine Aas Nordvik er leder for ung-
domsklubben

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.

Første kveldsmåltid høsten 2022 blir 
onsdag 7. september
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28. august - 12. søndag i treenighet
Gimsøy kl 14 - Gammel kirkedag

4. sept - 13. søndag i treenighet
Skrova kl 11.30 - Konfirmantpresentasjon
Svolvær kl 17 - Helt førsteklasses

8. sept - Torsdag
Digermulen kl 18 - Kirkeuke 6. - 8. sept
 Kirkeuke (4-), 5- og (6-) åringer m.m.

11. sept - 14. søndag i treenighet
Vågan kl 11 - Konfirmantpresentasjon
Sildpollnes kl 17 - Gudstjeneste for små og store

17. sept - lørdag
Svolvær kl 11-17 - Drop-in-dag

18. sept - 15. søndag i treenighetstiden
Henningsvær kl 11 - Gudstjeneste for små og store
Svolvær kl 11 - Konfirmantpresentasjon
Strandlandet kl 17 - Konfirmantpresentasjon

25. sept - Mikkelsmesse
Gimsøy kl 11 - Konfirmantpresentasjon - Høsttakkefest
Svolvær kl 11

2. oktober - 17. søndag i treenighetstiden
Vågan kl 17 - Gudstjeneste for små og store
Strauman kl 11 - Konfirmantpresentasjon
Digermulen kl 11 - Konfirmantpresentasjon

Gudstjenester i Vågan

9. oktober - 18. søndag i treenighetstiden
Henningsvær kl 17 - Konfirmantpresentasjon
Skrova kl 11.30 - Gudstjeneste for små og store

13.oktober - Torsdag
Svolvær kl 17 - Fest i Guds hus

16. oktober - 19. søndag i treenighetstiden
Svolvær kl 11

22. oktober - lørdag
Vågan kl 11 - Dåpsgudstjeneste 
 Frist for påmelding 14 dager før

23. oktober - 20. søndag i treenighetstiden
Henningsvær kl 17 - Høstfest
Sildpollnes kl 17 - Konfirmantpresentasjon
Svolvær kl 11

30. oktober - 21. søndag i treenighetstiden
Strauman kl 11 - Barnas supersøndag
Strandlandet kl 17 - Tårnagenter
Svolvær kl 17

6. november - Allehelgensdag
Vågan kl 11 - Vi minnes de gravlagte

13. november - 23. søndag i treenighetstiden
Gimsøy kl 14 - Barnas supersøndag
Digermulen kl 17 - Lysmesse

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

20. november - Kristi kongedag/domssøndag
Henningsvær kl 11
13/20 Hans Egedes hus kl 17 - Musikkgudstjeneste - 
    bedehusmusikk
Skrova kl 11.30

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

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
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  Døpte

Vågan sokn
12.06. Oliver Dahl, Vågan kirke
26.06. Jens Johan Bratland-Ringstad, Vågan kirke
10.07. Julian Matheo Sadowski, Vågan kirke
24.07. Remilian Halden, Vågan kirke
24.07. Joakim Alstad-Lundøy, Vågan kirke
24.07. Astrid Elise Andreassen, Vågan kirke
07.08. Iver Hansvoll-Hasselberg, Vågan kirke

Gimsøy og Strauman sokn:
Ingen døpte

Henningsvær sokn:
14.08. Sigve Bendiksen-Nergård, Henningsvær kirke
14.08. Edias Bendiksen-Nergård, Henningsvær kirke

Gravlagte 

Vågan sokn 
10.06. Ronny Finholt, Vågan kirke
15.06.  Harriet Oddny Stensvold, Vågan kirke
14.07.   Sonja Ragnhild Rasmussen, Vågan kirke
23.08.  Aksel Dagfinn Jensen, Vågan kirke

Gimsøy og Strauman sokn
29.04. Åge Kristian Dreyer, Strauman kirke
17.08. Trond Håkon Pettersen, Gimsøy kirke

Henningsvær sokn:
16.08. Synnøve Albertsen, Henningsvær 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  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

  

Slekters gang

Kirkegårdsarbeidere
Kirkegårdsarbeider:
Rolf Rønning
994 36 611

Kirkegårdsarbeider:
Per Olsen
994 36 611

Vigde
Henningsvær sokn:
18.06. Synne Aurora Blikom og Anders Pettersen
16.07. Tommy Hovind Kristiansen og Silje Stenersen, 
 Solvarden/Rundhaugen
14.08. Kamilla Nygård og Espen Bendiksen,

Gimsøy og Strauman sokn
07.07. Liza Bley og Max Haupt, Gimsøy kirke

Vigde 
Vågan sokn:
11.06. Rune Hoff Bystrøm og Erlend Hoff Bystrøm, Vågan 
29.07. Alice Øksheim og Lasse Nystad, Vågan kirke
06.08. Stine Andersen og Robin Bergvik, Vågan kirke
13.08. Jeanette Smith Stenkjær og Gøran Mareliussen, 
            Vågan kirke

Avisa ”Nordlændingen” 8. oktober 1897.
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Førstehjelp ved sorg

Konkrete tips som kan gjøre det litt lettere å være til 
stede for mennesker i sorg

Hva er Førstehjelp ved sorg?
Det er tungt å være alene i sorgen. Derfor har kirken 
samlet tanker og konkrete tips som gjør det litt lettere for 
oss å være der for medmennesker i sorg. Sorg er smerte-
fullt, samtidig kan sorgen bli mer utholdelig når den de-
les. Kirken har lang erfaring i å møte og støtte sørgende. 
Tipsene her er tenkt som en hjelp i den første tiden, når 
noen har mistet en de er glad i.

All sorg er unik. Det finnes ingen instruksjoner som alltid 
er rett, det er ingen absolutte sannheter. Kanskje er det 
også en av årsakene til at så mange føler seg usikre når 
de skal møte andre i sorg. Med disse tipsene håper Den 
norske kirke å kunne bidra til at flere kjenner seg litt tryg-
gere og bedre forberedt, slik at ingen rundt oss må være 
ensomme i sin sorg.

Ta ansvar for kontakten 
Vi må ikke legge ansvaret for å holde kontakten på den 
sørgende. Unngå å si «ring meg om det er noe, jeg er 
her for deg». Da er sjansen stor for at den sørgende ikke 
orker å være den som skal ta kontakt. Si heller «jeg ringer 
deg på tirsdag, ta telefonen om du orker». Om den sør-
gende ikke svarer, kan du ringe igjen. Og igjen og igjen.

Ta initiativ 
Foreslå en helt hverdagslig aktivitet. Du kan invitere på 
kaffe, til å se en film, eller til å bli med på en liten tur ut. 
Mange sørgende lengter etter en pause i sorgen og litt 
alminnelig hverdagsliv. Husk at den du inviterer med kan-
skje takker nei, og det er helt greit. Det viktigste er at du 
spør – og at du tør spørre på nytt.

Bryt stillheten 
Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med den som 
sørger. For hva skal du si? Tenk om det blir helt stille når 
du ringer, eller kanskje den sørgende begynner å gråte? 
Det viktige er ikke hva du sier, men at du våger å bryte 
stillheten. Av og til er en tekstmelding en bedre løsning 
enn en samtale, det er ofte lettere å ta imot og svare på 
en melding.

Vis nærvær 
Mange av oss er være redde for å trenge oss på, og det 
kan fort ende med at vi ikke gjør noe i det hele tatt. 
Kanskje tenker vi at den sørgende helst vil være i fred, 
eller at vi skal vente med kontakt til «det verste har gått 
over». Vi må vise tydelig at vi er der, slik at den sørgende 
ikke føler seg utenfor eller oversett.

Gi rom 
Det kan være mange som sørger over det samme men-
nesket samtidig. Menneskene som har mistet en nær, har 
hver og en en unik relasjon til den som er borte. Sorgen 
er ulik fra person til person. Vi må unngå å ta over med 
våre egne minner og følelser. Vi må huske at det er den 
sørgendes følelser, uansett hva slags følelser det er, som 
er de som gjelder. Våre tanker og fortellinger er selvfølge-
lig også viktige – men ikke viktigst.

Vær tålmodig 
Vis forståelse for at enhver sørgende har sin egen sorg-
prosess. Ikke «trøst bort» sorgen, og ikke vis frustrasjon 
over at den sørgende ikke kommer seg videre. For sorgen 
har ingen «best før-dato», og det finnes verken normal 
eller unormal lang tid for sorg. Noen har behov for å for-
telle samme historie om og om igjen, og for noen kan det 
være en viktig del av det å forstå og bearbeide sorgen.

Ikke glem sorgen 
Du kan skrive opp i kalenderen når det har gått tre, seks 
eller tolv måneder siden personen døde. Så kan du ta 
kontakt igjen da. Når omverdenen går videre er det lett å 
tro at sorgen blir mindre, men mange føler det motsatt. 
Sorgen blir kanskje verre. Spesielt når ingen andre synes 
å huske eller bry seg lenger. Sorg er smertefullt, men 
gjennom å dele sorgen, kan den gjøres lettere å bære.

Husk årsdagen 
Spesielle minnedager og jubileer er ofte krevende, selv 
etter mange år. Som medmenneske kan du gjøre en for-
skjell for den sørgende ved å vise at du deler sorgen og 
husker fortsatt den som er død. Disse minnedagene kan 
være dødsdagen, fødselsdagen eller et annet spesielt 
tidspunkt som markeres. Og selve oppmerksomheten 
denne dagen kan være storslått eller liten, det viktige er 
at den sørgende ikke trenger å være alene i sin sorg.

Fortsett å minnes 
Ikke vær redd for å prate om personen som er død. Se 
på bilder og del minnene med hverandre. Det kan være 
ekstra viktig å tenke på når den sørgende er et barn, for 
da er ofte vi voksne enda mer forsiktige og redde for å 
komme for nær vanskelige følelser.

Hjelp i hverdagen 
Det er mange praktiske ting du kan gjøre for den sør-
gende, ting som kan bety mer enn ord. Iblant kan omtan-

ke være å sitte barnevakt, lage middag, klippe plenen, 
gjøre innkjøp eller vaske i huset. Du kan rett og slett gjøre 
omtanke om til konkrete handlinger.

Besøk et minnested 
Er det et spesielt sted som kan knyttes til den døde? Du 
kan gå dit med den sørgende og minnes sammen. Tenne 
et lys ved graven, spille musikken den avdøde likte aller 
best, bade fra brygga som betydde så mye for den døde, 
eller gå på restaurant og bestille favorittretten til den 
som er borte. Det finnes mange måter å minnes en per-
son på.

Teksten er utarbeidet av Svenska kyrkan og oversatt av 
Kirkerådet, Den norske kirke. Illustrasjonene er laget av 
Stina Löfgren.

Illustrasjon: Stina Löfgren.

Trosopplæring høsten 2022
I løpet av høsten inviteres 4-, 5- og 6-åringer til alderstil-
passede trosopplæringssamlinger og til en familievennlig 
gudstjeneste. Invitasjon sendes til dem som er døpt og 
dermed medlem i kirken.
Har du/dere barn som ikke er døpt og medlem i kirken, 
er disse selvfølgelig også hjertelig velkommen til disse 
samlingene. For å motta informasjon direkte om samlin-
gene, kan man gå inn på kirken.no og logge seg inn på 
«Min side» og velge at man ønsker å motta informasjon 
om trosopplæringstilbud for sine barn. Har du spørsmål, 
send mail til post@lofotkatedralen.no eller ring Vågan 
kirkekontor.

Med vennlig hilsen
Aina Marie Svendsen
Sokneprest i Gimsøy/Strauman, Henningsvær og Vågan 
sokn.
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Menighetssalen i Hans Egedes hus (Menighetshuset) er 
en skikkelig brukssal. Lyddempende plater og bilder på 
veggene har gjort akustikken mye bedre. Det er installert 
lydanlegg og videokanon med projector, så lokalet egner 
seg glimrende til foredrag og møter.
I dag brukes rommet til: 
- Kirkeklubb
- Babysang, formiddagen
- Barneklubb

- Ungdomsklubb, annenhver onsdag fra 7. september 
- Konfirmantundervisning, tirsdager
- Kom&Spis, torsdager, egen semesterplan for høst 2022
- Menighetsrådsmøter, kl.18-20 
- Eksterne leietakere: som bl.a. koret Våghals 
- Egner seg godt til dåpsselskap, bryllup osv.

Ta kontakt med kirkekontoret i Kabelvåg hvis dere ønsker 
å leie menighetssalen.

Menighetssalen i Hans Egedes hus Henningsvær gamle og nye kirke

Henningsvær gamle kirke, 
eller Henningsvær kapell, ble 
bygd i 1852. Gammelkirken 
var gitt til stedet av væreier 
Jens Henrik Klæboe Dreyer, 
som til gjengjeld fikk sin egen 
stol i kirken. 

Den gamle kirken ble revet, 
og det ble bygd ny kirke på 
nøyaktig samme tomt i 1974.

Denne bildemontasjen er 
fra en serie kalt Tilbakeblikk, 
et samarbeidsprosjekt mellom 
Norsk institutt for skog og 
landskap (nå en del av Norsk 
institutt for bioøkonomi) og 
Norsk Folkemuseum. Bildene 
viser steder i Norge som har 
blitt gjenfotografert og som 
dokumenterer endringer i 
landskapet over tid. Oskar 
Puschmann har fotografert 
Henningsvær kirke fra nøyak-
tig samme sted i 2015 som An-
ders Beer Wilse gjorde i 1935.

(Norsk Folkemuseum)

Foto: Aina Marie Svendsen.
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Kirkeskip er skipsmodeller som henger i kirker. Slike er 
vanlige i Norge, om enn ikke like utbredt som i Danmark. 
Det er spesielt mange av dem i kyststrøk, men også 
lenger inn i landet kan man oppleve å støte på dem. Det 
korrekte navnet på disse skipene er votivskip. Navnet 
kommer av at de i de fleste tilfeller er gitt som votiv-
gaver, eller i hvert fall som gaver, til kirken. De omtales 
også som kirkeskip, men dette kan være forvirrende 
ettersom kirkeskip også er navnet på rommet i kirka der 
menigheten sitter.

Skip har vært brukt som symbol for menigheten og 
for hele kirken siden tidlig kristen tid. Den er et bilde på 
kirken som fører de troende over livets hav. Votivskipene 
er ofte også knyttet til at langs kysten ønsket en spesi-
ell velsignelse av skip og sjømenn, og til skipet som et 
velstandstegn. Skikken er trolig innført fra Danmark eller 
kontinentet, gjennom sjømenn som så votivskip i kirker 
der. Mens andre gaver til kirker, som kirkesølv, alter-
tavler og prekestoler gjerne er svært kostbare, kunne 
skipene ofte være bygd av sjømenn uten store kostna-
der, men med mange arbeidstimer lagt inn i det fromme 
prosjektet.

Kirkeskipet i Lofotkatedralen ble gitt i gave av Angel 
Johansen fra Skrova i 1911. Nils Cornelius Christie som 
var sogneprest i Vågan 1904-1915, skrev høsten 1911 
følgende i Nordlandsposten:

”Vakker gave til kirken.
En gammel mand, Angel Johansen fra Skroven, har 

for en tid siden foræret Vaagan kirke en vakker skibsmo-
del, som han selv har arbeidet. Det er en fuldrigget bark, 
omtrent to alen lang foruden baugspryd, med rig og seil 
som det skal være. Der ligger et langt arbeide nedlagt i 

Kirkeskipet i Vågan kirke
en slik model, og det er en vakker tanke hos den gamle 
mand, naar han har ønsket at kirken skulde ha den. Me-
nigheten vil nok glæ sig over det.

Det er en gammel idé, at sammenligne kirken med 
et skib, og vi ser da ogsaa, at mange av vort lands kirker, 
særlig de gamle, har en skibsmodel til pryd. Oftest 
svæver den under taket. I Vaagans store kirke vilde dette 
ikke passe. Modellen maatte da være av andre dimensi-
oner. Nu har vi sat den op i forgangen, over indgangen til 
kirken, saa alle, som gaar ind, maa se den.

En hjærtelig tak til giveren.
Nils C. Christie”

Skipet sto altså i våpenhuset, over inngangen til 
kirken i lang tid. Senere ble det hengt opp i midtgangen, 
hovedskipet, like foran orgelgalleriet. Etter restaurerin-
gen for noen år siden har det nå kommet på sin rette 
plass, i venstre sideskip.

Hvem var så Angel Johansen (også skrevet Johanne-
sen). Han var født i 1836 og drev litt gårdsbruk og fiske i 
Skrova. I 1910 kom han til gamlehjemmet i Storvågan, så 
det er mulig han gjorde skipsmodellen ferdig der.

I 1933 var den kjente fjellklatreren Arne Randers 
Heen på toppen av Vågakallen. Han forteller at på 
toppen fant de en varde: ”Inn i varden var det strukket 
noen papirlapper med navn fra noen av de få parti som 
tidligere hadde vært der. Vi undersøkte nærmere og i en 
liten sprekk i fjellet fant jeg et visittkort. Det stod trykt 
Martin Ekroll, Skraaven. Det var bare en tilfeldighet at 
jeg oppdaget det og det er mulig det hadde ligget usett 
der i nesten et halvt hundre år. Ved å se nærmere på 
kortet viste det seg at det var svake tegn etter et hånd-

Historiespalten

skrevet navn. Forbokstavene syntes å være A. J. Dette 
var underlig, hadde ikke Ekroll vært alene på toppen? 
Det var vanskelig å tyde skriften.”

A.J. stod for Angel Johansen (Johannesen). Han had-
de vært med Martin Hoff Ekroll på Vågakallen 9. august 
1885, og det var første gang Vågakallen ble besteget. De 
rodde fra Skrova til Kalle og klatret til topps på Våga-
kallen. Der plasserte de en stang de hadde med seg. Så 
ruslet de ned og rodde hjem til Skrova. De var også de 
to første på Hamarøyskaftet samme år. Så vi skjønner, 

det var ikke noen hvem som helst som laget kirkeskipet i 
Lofotkatedralen.

Angel døde 9. mars 1925 på gamlehjemmet i Stor-
vågan, og i klokkerboken er han innført som fattiglem. 
Til tross for det vil han leve videre i historien som den 
første, sammen med Martin Hoff Ekroll, som besteg 
Vågakallen og Hamarøyskaftet, og som den som laget 
skipet som henger i Lofotkatedralen. Han er gravlagt på 
Vågan kirkegård.

    Håkon Brun

Kirkeskipet i Vågan kirke. Foto: Kjell Ove Storvik.
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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
Gerd Nygård, Gimsøysand, Elin Jensen, Kabelvåg, Liss 
Langnes Olsen, Kabelvåg, Sonni Schølberg, Kabelvåg, 
Arvid Fritz Kristiansen, Gimsøysand, Aina J. Pedersen, 
Kabelvåg, Martha Nikolaisen, Henningsvær, Nina Jo 
Melbø, Kabelvåg, Kyrre Anfinsen, Hopen, Jarle H. 
Benjaminsen, Kabelvåg, Astrid Marie Svendsen, Lange-
sund, Sonja Esperø, Kabelvåg, Liv Sandberg, Kabelvåg, 
Gretha Steinstad, Kabelvåg, Britt Astrid Hansen, Ka-
belvåg, Bjørg Heggen, Kabelvåg

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


