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I 2020 ble Norge rammet av korona viruset. I midten av mars ble landet stengt ned, og alt av 

aktiviteter ble avlyst. Det ble gradvis åpnet igjen i midten av mai, men med restriksjoner. Det 

planlagte årsmøtet for 2019 ble avlyst, og årets årsmelding inneholder også hovedtrekkene fra 2019. 

 

1) Menighets/fellesrådets sammensetning og virkeområdet 

 

a) Rådets sammensetning   
Lavangen Menighets/fellesråd for perioden 2019-2023 består av soknepresten som fast medlem,  

6 valgte medlemmer, 5 varamedlemmer og en representant valgt av kommunen. Kirkevergen er 

saksbehandler og sekretær. Det er et menighetsråd i Lavangen og det fungerer også som fellesråd.  

Etter kirkevalget høsten 2019 er sammensetningen slik: 

 

Medlemmer:      Varamedlemmer: 

Lill-Kristin Nilsen – leder    Bjørg Eirin Sveinsen 

Svein A. Fagerli – nestleder    Veronica Johansen 

Alex Norbakken      John Kenneth Overgård 

Rigmor Thomassen     Inger Andreassen 

Arne Olav Lundberg     Olav Martin Kyrre Sørensen 

Inga Kristina Jonsson Eira 

 
Eva Christensen - kommunens representant  Maj Kristin Svendsen  

 

 
Det nye menighetsrådet blir presentert for menigheten på gudstjenesten 

 

Det var 5 møter i 2020, og rådet behandlet 48 saker. Av viktige saker kan nevnes: Ansettelse 

menighetsarbeider, misjonsavtale, budsjett og regnskap, smittevernplan, gudstjenestereform av 2019, 

prestesituasjonen i Lavangen, menighetsblad, kirkekaffe, kjøkkenkrok i kirka. 

 

Det var 6 møter i 2019, og rådet behandlet 59 saker. Av viktige saker kan nevnes: Vipps, 

Bispevisitas, Kirkevalg, Regnskap og budsjett, kontrakt Røkeneshavn Maskin, nytt gjerde bak 

kirken, ledige stillinger som Menighetsarbeider og kirketjener, tilbakeblikk på 

menighetsrådsperioden 2015-2019, Det nye rådet avholdt 2 møter i 2019 og behandlet 14 saker. Av 



viktige saker kan nevnes: Konstituering, valg av utvalg og budsjett.     

  

b) Utvalg opprettet av menighets/fellesrådet: 

Arbeidsutvalget er valgt for hele perioden, og medlemmene i de øvrige utvalgene er valgt for 2 år, 

perioden 2020 og 2021.  

 

Arbeidsutvalg: forberede saker og legge frem forslag til vedtak for rådet. Kan også gis fullmakt til å 

fatte vedtak på vegne av rådet. Arbeidsutvalget bestod av: 

Leder, nestleder, sokneprest og kirkevergen som sekretær.  

 

Diakoniutvalg: Nina Overgård, spr Stig Kaarstad, Lill Kristin Nilsen (menighetsrådets representant) 

og Camilla Skoglund.  

Mandat: Lage en diakoniplan for Lavangen menighet. 

Lite aktivitet i 2020, dette skyldes både korona og endringer i prestesituasjonen. 

 
Diakoniutvalget 2019: Lill Karin Fløtten, Mathilde Norbakken, Arnhild Teigland og  Nina Helen 

Overgård. Diakoniens kirkesøndag ble arrangert i oktober.  

I november var det sangstund på Lavangsheimen hvor det ble markert at det er kjøpt inn nye 

sangbøker til Lavangsheimen; «Syng med!»  Her gjorde Arnhild en stor innsats som forsanger. Den 

gode tradisjonen å dele ut andaktsbøker til 70- åringene i menigheten ble ført videre også dette året. 

 

Kirkegårdsutvalg - Alex Norbakken (menighetsrådets representant), Eva Christensen, Ard-Erik 

Hermansen, Svein Fagerli og kirkeverge Tonje Østvik. Ingen møter i 2020. 

 

Mandat: Fortsette arbeidet med å lage en plan for Lavangen kirkegård i fremtiden. 

 

Trosopplæringsutvalg - Bjørg Eirin Sveinsen (menighetsrådets representant), spr Stig Kaarstad, 

Menighetsarbeider Nina Helen Overgård og Bjørnar Lundberg. Ingen møter i 2020. 

 

Mandat: Ansvar for årlig evaluering og fremlegging av trosopplæringsplanen til menighetsrådet. 

 

Gudstjenesteutvalg - Kristina Eira og spr Stig Kaarstad.  

Mandat: Hvordan vil vi ha det i kirka og på gudstjenestene våre? Gi innspill til rådet når det kommer 

høringer som vedrører gudstjenesten. 

 

  

2) Stab og kontor 
Stig Kaarstad var sokneprest i 50% stilling inntil han sluttet og det ble avholdt avskjedsgudstjeneste 

søndag 21 juni 2020. Sokneprest Stig Kaarstad ble ansatt 22 oktober 2017, og var prest nesten 3 år i 

Lavangen. Før den tid var soknepreststillingen 100 %.  

I sommer var prestestillingen betjent av prost Sigurd Skollevoll og enkelt vikarer. Etter 2 utlysninger 

var det ingen kvalifiserte søkere. Fra høsten 2020 ble prestevikar Trond Oscar Losvik satt inn som 

fast vikar.  

 

1.januar 2019 ble Tonje Østvik tilsatt som kirkeverge i 40 % stilling.   

 

Jon Christian Anker var 20 % trosopplærer inntil han sluttet 30.juni 2019. Jon Christian var ansatt i 

2,5 år. Stillingen stod vakant inntil Nina Helen Overgård ble ansatt 17.3.2020. Det ble en spesiell 

start rett etter at landet stengte ned pga korona, og ny prestevikar. 

   



Nina Helen Overgård ble også ansatt som kirketjener i 20 % stilling fra 12 mai 2020. Totalt 40 % 

stilling i menigheten, Etter flere år med kirketjener på timesbasis, har vi nå en 20 % 

kirketjenerstilling. Tidligere har Håkon Nygård foretatt arbeidet som kirketjener på søn- og 

helligdager og Alex Norbakken ved begravelser. Håkon sa opp sitt engasjement i 2019, men kunne 

stå i stillingen til vi hadde ny kirketjener på plass. Håkon startet som kirketjener i 2014, og har 

jobbet i 6 år. 

 

ALT Kultur og Trading As v/ Arne Kristian Torbergsen er engasjert som organist. 

Klokkerarbeidet har blitt utført på frivillig basis.  

 

I 2018 mistet menigheten tilgang til kommunens datasystem, og nå brukes kirkepartner. Dette betyr 

økte utgifter for menigheten.    

Menighetskontorene er på kommunehuset, og soknepresten deler kontor med trosopplærer. Dette 

kontoret er veldig lytt og det er ikke mulig å ha konfidensielle samtaler på kontoret.   

 

3) Statistikk  
Det har i 2020 vært 26 (38, 33, 39) gudstjenester, herav 9 (24, 14, 20) med nattverd og 1(1, 2, 3) med 

skriftemål. 8 (6,10,10) barn ble døpt og 13 (8, 13, 14) ungdommer ble konfirmert. Det ble forrettet 1 

(2, 0, 3) vielser, ingen (0,1, 0) kirkelig velsignelse av borgerlig inngått ekteskap, og 12 (8, 16, 14) 

begravelser.  (Tallene i parentes er fra 2019, 2018 og 2017).   

 

4) Lavangen kirke    
2019: Skogen tre har skiftet ut råtten svill ved inngangspartiet til kirka. Panelet rundt ser fint ut, men 

det er behov for utvendig maling av kirka. 

Septiktanken frøs, noe som førte til uforutsette vedlikeholdsutgifter. 

Det er noen løse taksteiner, og taket bør ettersees til våren.  

For å få en oversikt over tilstanden til kirka, er det vedtatt å få utført en tilstandsanalyse for 

Lavangen kirke. Tilstandsanalysen skal finansieres av fondsmidler. 

 

Arbeidet med endret utnyttelse av bakre del av kirkerommet er gjenopptatt, og det er sendt ny 

søknad til biskopen. Søknaden har vi ikke fått svar på, tilbakemelding etterlyst pr mail 12.1.21. 

 

2020: De løse taksteinene på kirketaket er lagt på plass igjen av Lavangen entreprenør.  

  

 
 

Det er kjøpt kunstig juletre med led lys. 

 

Det er kjøpt nytt skap i våpenhuset i kirka, 

finansiert av trosopplæringsmidler. Skapet 

skal brukes til oppbevaring av bøker og annet 

trosopplæringsutstyr. 

 

Skapet er bygget av Skogen tre, og resultatet 

ble veldig fint, det ser ut som om det alltid har 

vært der. 

 



5) Lavangen kirkegård 
Deler av det tidligere innkjøpte vedlikeholdsfrie gjerdet ble satt opp i august 2019. Det manglet noen 

deler for å fortsette videre med gjerdet. De manglende delene er nå levert, og resten av gjerdet vil bli 

satt opp til våren 2021. 

 

 
 

 

Vi har tjenesteytingsavtale med drifts- og vedlikeholdsavdelingen i kommunen, der kommunen har 

ansvaret for vedlikehold av kirkegården, utstikking av gravsteder m.m.. Gressklipping har 

kommunen satt videre til Astafjord Vekst, og utførelsen er ikke helt bra. Arbeidet kom sent i gang, 

og gresset blir ofte for høyt før det klippes. Astafjord vekst har lovet å klippe bedre til neste år. 

 

Gravertjenesten utføres av Røkeneshamn Maskin As. Avtalen er reforhandlet, og inneholder nå også 

planering, tilføring av matjord og tilsåing. Jf vedtektene for Lavangen kirkegård § 4 - GRAV OG 

GRAVMINNE - Menighetsrådet sørger for at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. 

 

Det ble utført vår dugnad på kirkegården en dag på forsommeren både i 2019 og i 2020. Takk til 

frivillige som trofast støtter opp om dugnadene. 

 

 
Formiddagsgjengen under dugnaden i 2019.  

 

Det kom inn pengegave på kr 9100,- i forbindelse med Jarle Johnsens bare. Gaven er brukt til å 

kjøpe inn 2 nye benker til kirkegården. 

 

I mørketiden er det fint når det tennes lys på gravene. Lavangen gravlund er vakker når vinternatten 

lyses opp av gravlysene. Samtidig er det et problem at skjærer og kråker spiser lysene og sprer dem i 

nærområdet. Det ligger rester av gravlys rundt om i hager, på jorder og helt ned i fjæra.  

Menighetsråd oppfordrer til ikke å bruke gravlys i plast av miljøhensyn.  Hvis det likevel brukes 

gravlys i plast, oppfordres det til å sette lyset i en lykt slik at fugler/vind ikke får tak i lysene. 

 



6) Regnskap   
Fra regnskapsåret 2019 føres lønn og regnskap av kirkevergen i Målselv i regnskapsprogrammet 

xledger. 

 

Regnskapet for 2020 viste et mindreforbruk på kr 11 430,- Driften er i samsvar med budsjettet, og 

mindreforbruket skyldes lavere strømkostnader enn budsjettert pga lavere strømpriser og lavere 

forbruk. 

Fellesrådet har i 2020 mottatt kommunalt tilskudd på kr 845 700,-. Og det er ikke betalt husleie for 

kontor, kr 18 000,- I tillegg kommer tjenesteytingsavtalen med kr 130 000,- 

Det ble mottatt 115 000,- i trosopplæringsmidler fra bispedømmekontoret. Noe nedgang fra i fjor, 

pga tidligere ubenyttede midler. 

Det kom inn kr 11 084,- i offer til egen virksomhet og 16 408,- til andre. Nedgangen skyldes færre 

gudstjenester pga korona. 

 

Regnskapet for 2019 viste et mindreforbruk på kr 19 030 kr. Driften er i samsvar med budsjettet for 

2019. 

Fellesrådet har i 2019 mottatt kommunalt tilskudd på kr. 746 000,- pluss ekstratilskudd på kr 

169 000,- for å dekke nye faste kostander. I tillegg kommer tjenesteytingsavtalen som fortsatt står 

med samme sum som da den ble opprettet i 1997, med kr 130 000. 

Det ble mottatt kr 124 000,- i trosopplæringsmidler fra bispedømmekontoret. 

Vi har innført vipps, og det er mulig å gi offergave via vipps. Av offerpengene var det kr 10 384 som 

kom inn via vipps. 

Totalt kom det inn kr 29 505,- (11 796,- i 2018 og 17 836,- i 2017) i offer til eget menighetsarbeid 

og kr 20 009,- (kr 13 757,- i 2018 og kr 18 911,- i 2017) til andre organisasjoner.  

 

 

 
7) De enkelte virksomhetene 

 

a) Gudstjenestene 
Gudstjenestene ble avholdt som vanlig frem til 1 mars som var siste gudstjeneste i Lavangen før 

landet stengte ned. Det var få gudstjenester i Januar. Den 5 januar var det avskjed med prost Gunn 

Elvebakk i Målselv kirke. Etter 12. mars var det en lang periode hvor det kun ble avholdt 

begravelser. I denne tiden var det et samarbeid i prostiet på påskegudstjenester, hvor Lavangen 

hadde en digital gudstjeneste. Senere ble det digitale gudstjenester i samarbeid med Salangen. 17. 

mai var det en drive-in-gudstjeneste på Lavangen skole, som også ble strømmet digitalt. Da  

landet åpnet opp igjen, ble det rom for å holde vanlige gudstjenester, med antalls- og 

avstandsbegrensninger. Første ordinære gudstjeneste var 1 pinsedag 31.mai. Den 21. juni var det 

avskjedsgudstjeneste med sokneprest Stig Kaarstad.  Gullkonfirmantene 2020, som egentlig skulle 

være på denne dagen, utsatte sin samling til 2021.   

Samtalegudstjeneste for konfirmantene ble holdt den 29. august, med konfirmasjon den påfølgende 

søndagen.   

 



 
Bilde fra drive in gudstjeneste på skolen 17.mai 2020 

 

I 2019 ble det holdt gudstjeneste ca annenhver eller tredje søndag. Som i tidligere år ble det holdt en 

samisk/norsk gudstjeneste på Spansdalen grendehus, og seks på Lavangsheimen.  Det var 5 flere 

gudstjenester enn i 2018, hvor 2 av disse var på Lavangsheimen. Lavangens forordning er fortsatt 

ikke ajour. Under bispevisitasen i mars ble det avholdt en felles gudstjeneste med Salangen.  

Dåpsgudstjenestene er fortsatt de gudstjenestene med klart flest fremmøtte. Tallet på de som går i 

kirken på julaften går ned, mens påskens gudstjenester hadde økt fremmøte. I 2019 var det to 

messefall; på Kristi himmelfartsdag var det ingen fremmøtte, og det andre messefallet i november 

var pga. sykdom. Tallet på nattverdsgjester er mer enn fordoblet etter at det er avholdt flere 

gudstjenester med nattverd.   

 

b) Trosopplæring 
2018 var det første året med godkjent trosopplæringsplan for Lavangen menighet. Deler av planen 

gjennomføres i samarbeid med Salangen menighet, noe som gir oss noen utfordringer og noen 

fordeler. Tiltakene er ikke så sårbare som de ville vært hvis vi gjennomførte dem alene, da noen av 

årskullene er små. Men samtidig er det vanskelig å få barn i Lavangen til tiltak i Salangen.   

 

Som tidligere år har det vært gjennomført utdeling av 4 års bok samt utdeling av bibler til 5. 

klassinger.  Prosentandelen av dem som har vært med på disse tiltakene var god. I tillegg ble 

barneleirene gjennomført. 

 

Tårnagenthelgen gjennomføres annethvert år, neste gang i 2020. I samarbeid med Salangen 

menighet har vi arrangert Lys våken helg. Det var ingen barn fra Lavangen med på tiltaket, mens det 

var godt fremmøte fra Salangens side.  

 

Trosopplærer, Jon Christian Anker, har deltatt aktivt i leirarbeidet og barneklubben frem til han 

sluttet i stillingen i juni 2019.  I andre halvdel av 2019 var vi uten trosopplærer, noe som også har 

påvirket tilbudet til barna i Lavangen.   



        
 

Utdeling av min kirkebok til 4 åringene på familiegudstjeneste 27.oktober 2019. På samme 

gudstjeneste ble Jon Christian Anker takket av som menighetsarbeider 

 

 

2020 ble et amputert år for trosopplæringen som alle andre aktiviteter i kirken. Men vi fikk 

gjennomført noe.  

Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste gjennomført med 4 foreldrepar og 4 dåpsbarn. 

I februar var det kirketeater med kirkerottene i samarbeid med Salangen menighet. 

4-årsbok ble utdelt i gudstjeneste den 15. november. Det var 9 barn som mottok boken. 

Menighetsbladet ved Andreas Bay gjorde intervju med barna og tok bilder. Fin reportasje i Over Eie. 

 

Påskevandring, tårnagent, barneleirene, pinsefest, utdeling av bibel til 11 åringene ble avlyst pga 

Corona. Lys-våken ble utsatt. Planlagt å utsette lys våken til våren dersom smittebildet endrer seg 

positivt. 

Konfirmantundervisning 

Konfirmantkullet var lite i 2019, mens prosenten av de som tok konfirmasjon var høy.  

Konfirmantene hadde konfirmantweekenden på Tømmerneset (2018) sammen med 

Salangenkonfirmantene som høydepunkt.  Konfirmanttiden ble avsluttet med samtalegudstjeneste 

30. mai og konfirmasjonssøndag 9. juni, med 8 konfirmanter. (En av konfirmantene hadde 

undervisning utenom Lavangen.)  Konfirmasjonen er fortsatt en sterk tradisjon i bygda.   



 

 Konfirmanter 2019     Konfirmanter 2020 

Høsten 2019 startet vi opp med 13 nye konfirmanter, med undervisning etter gudstjenester i kirka, 

og på skolen. Noe konfirmantundervisning foregår sammen med konfirmantene i Salangen i 

Salangen kirke. I august var konfirmantene på miniweekend på Tømmerneset leirsted sammen med 

Salangen konfirmantene.  I desember deltok konfirmantene, slik som tidligere, på lysmessen i 

kirken, som lysbærere og med skriftlesning.    

Det ble et veldig annerledes år for konfirmantene i 2020. Det ble et stopp i undervisningen fra 

midten av mars og frem til mai, hvor deler av konfirmantundervisningen skjedde digitalt på 

nettkonfirmant.no. Da det igjen ble mulig å møtes igjen, ble det en avslutningsgudstjeneste med 

konfirmanter og foreldre den 7. juni.  På informasjonsmøtet etter gudstjenesten ble det klart at 

konfirmanter og foreldre gjerne ville at konfirmantene skulle konfirmeres sammen i august, med 

færre til stede fra hver familie, fremfor å dele flokken i to.  For at det skulle bli mulig for slekt og 

familie å se konfirmantene i kirka, så ble det en samtalegudstjeneste lørdagen før konfirmasjonen.   

 

Høsten 2020 startet nytt konfirmantkull i koronatid. Heldigvis kom de seg på konfirmantweekend før 

landet stengte ned igjen. I tillegg ble det avholdt 2 konfirmasjonsundervisninger. En i kirken i 

forbindelse med Lysmesse, og en i høst i Astafjord Vekst sine lokaler. Her deltok også 5 ungdom fra 

bibelskolen i Tromsø.  

Utgiftene til konfirmantarbeidet dekkes av midler fra trosopplæringsbudsjettet, og det er ikke noen 

egenandel for konfirmantene.  

c) 50-års konfirmanter 
50 års – konfirmantene satte hverandre stevne 22. – 23. juni 2019. Det er 50-årskonfirmantene som 

selv står for planleggingen av markeringen, men vi er veldig glad for at tradisjonen med å markere 

dagen i kirken fortsetter.  Søndagens gudstjeneste, der de presenterte seg og mintes dem av 

konfirmantkullet som ikke lever lenger, var en godt besøkt gudstjeneste med dåp.  Det er fint å koble 

dåp til denne gudstjenesten.   

 

Det var ikke 50 års konfirmanter i 2020, de utsatte sin samling til 2021.  

 

 

d) Andakter på Lavangsheimen 
Andaktene på Lavangsheimen er på torsdager kl. 12.00 i matsalen. I 2019 var det til sammen 18 

andakter mot 20 året før. Det var seks gudstjenester på Lavangsheimen, mot 4 året før, så tilbudet 

har vært ca. som i 2018. Som regel har én eller flere av betjeningen også hatt anledning til å være 



med på andaktene, og ofte er det besøk fra omsorgsboligene. Disse samlingene utgjør en viktig 

tjeneste blant de syke og eldre i menigheten. Andaktene har vært godt besøkt.   

Andakter ca. hver 14. dag på Lavangsheimen ble i 2020 gjennomført helt frem til nedstengingen av 

landet 12. mars.  Lavangsheimen ble så stengt helt frem til juni, hvor det var en siste andakt for 

soknepresten den 18 juni.  Stig var veldig glad for at det ble anledning til å si et ordentlig farvel til 

beboerne på Lavangsheimen.  Det ble bare 6 andakter i 2020. Det ble avholdt én gudstjeneste på 

Lavangsheimen i 2020, det var 19 januar.   

 

e) Misjonsavtale 
Lavangen menighet har inngått misjonsavtale med Stefanusalliansen og prosjekt Egypt: Mama 

Maggie og Stefanusbarna. I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer 

seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Vår partner Mama Maggie hjelper barna til et 

liv i verdighet. Avtalen gjelder for inneværende kirkevalgperiode, 2020-2023. Det tas opp offer til 

misjonsavtalen 5 ganger i året. 

 

Frivillig arbeid i menigheten 

 
f) Barneklubben Gry/ Vårblomsten  
Det er barneklubb på bedehuset på Røkenes, annen hver torsdag kl. 17.00 - 19.00.  

I 2019 hadde vi 37 medlemmer og i 2020 var det 22 medlemmer. På hver samling møter det 

gjennomsnittlig ca. 10 barn mellom 4 - 12 år. I 2019 hadde vi 16 klubbsamlinger. I 2020 var det 

mange uker hvor vi måtte avlyse pga Korona, men det ble likevel 12 klubbsamlinger. 

 

Den første timen driver vi på med forskjellige formingsaktiviteter/leker. Deretter samles vi rundt 

bordet til sang, andakt, tradisjonell bevertning med "klubb"- boller og kålrot, utlodning m.m. 

I mars arrangerte vi Bolivia fest, hvor vi samlet inn penger til et barnehjem i Cochabamba i Bolivia. 

Det var stor oppslutning på Bolivia festen. Det kom inn kr 9770 til dette viktige arbeidet. 

1 juni hadde vi tur med barn og foreldre til Fabeløya naturlekepark på Ibestad. Selv om været ikke 

var på sitt beste, hadde vi en flott tur. 

 

I mars 2020 skulle vi arrangere Boliviafest, men festen måtte avlyses pga koronaen. På siste 

klubbsamling før jul, hadde vi Bolivia utlodning, hvor pengene gikk til barnehjemmet som vi har 

støttet i mange år. Til sammen fikk vi inn kr 3 151,- til barnehjemmet. 

 

Lederne på klubben har vært: 

Line Skjelnes, Jon Syver Norbye, Mary Nilssen og Solbritt Eklo 

    

Den viktigste grunnen til at vi driver barneklubb, er at vi vil fortelle barna i Lavangen om Jesus. 

Barneklubben er registrert i Norges Samemisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) Leirarbeidet  
Vårens leir på bedehuset samlet 19 barn fra Lavangen, 

Salangen, Målselv, Tromsø og Skånland. De fikk oppleve 

leirlivet ute og inne under mottoet. «Jesus og Peter». 

Høstleiren samlet 15 barn fra Lavangen, Salangen og 

Skånland. Mottoet var. «Hvem er Gud?». På begge leirene 

deltok Acta-leder i Normisjon, region nord, Yngve 

Lorentsen. Det er fantastisk med alle som stiller opp som 

ledere, hjelpeledere, kjøkken hjelperne og nattevakter. Og 

vi tror barna som har vært med, bærer med seg gode 

minner for livet. 

 

I 2020 ble begge leirene avlyst pga korona. 

 

 

h) Lavangen kristelige skolelag 
Skolelaget har lagsmøte ca en gang i måneden, på Frivillighetssentralen. Etter mange år med godt og 

stabilt fremmøte har det blitt vanskeligere å samle de unge. Dels har de eldste, etter videregående, 

flyttet for videre utdannelse og det har vært krevende å rekruttere nye fra ungdomstrinnet. Skolelaget 

må presenteres for unge som ikke kjenner det fra før.  

Etter fem år med et tjenlig samarbeid med team fra Fjellheim bibelskole, har dette ikke vært et aktuelt 

tilbud for elevene de siste årene. Men vi har hatt jevnlig besøk fra Lagskontoret i Tromsø. Fra høsten 

2019 er det en gruppe på ca tre, fire elever, som har møtt fast.  

 

Skolelaget har hatt samlinger også i 2020. Vi er ikke mange, men en stabil gruppe på tre elever som har 

møtt fast, fra ungdomstrinnet og videregående. Det lover godt med tanke på fortsettelsen. Det er viktig å 

holde på også når vi er få, ja, kanskje spesielt da. Jon Syver Norbye er voksenleder. Lagsmøtene avsluttes 

med lagssangen. Første verset og koret er slik: 

Vi her i dette skolelaget, vi har funnet en Frelser stor. 

Han har løst oss fra syndebedraget, nå vil vi følge i Mesterens spor. 

Kor: Vi alltid med Jesus vil vandre, vi vil leve til hans behag. 

I hans kraft skal vi vinne de andre, vår skoleungdom for Frelserens sak.  

 

 

i) Bibelgruppa 
Bibelgruppa, som drives på frivillig basis, har kommet sammen på bedehuset eller i hjemmene, ca 

hver annen eller tredje torsdag. Gjennomsnittlig frammøte har vært 4-7 personer. Vi har gjennomgått 

Efeserbrevet og profetene Jona og Joel, ut fra studiehefter fra Bibelselskapet. Eller vi har lest 

kommende søndagens tekster. Vi bruker å avslutte bibelgruppa med å dele bønneemner og be for og 

med hverandre.  

 

 

8) Menighetsbladet  
 

 

Lavangen har hatt eget menighetsblad siden 2010.  

 

Bladet kom ut med 4 nr i året. Fra 2017 ble kirkevergen redaktør for 

bladet og redaksjonskomiteen bestod av: Alex Norbakken, Lill Kristin 

Nilsen, Bjørnar A. Lundberg, Rigmor Thomassen samt soknepresten.  

 

Bladet trykkes av abcGrafisk i Målselv. 

 



 

I 2019 var det 101 personer som betalte kontingenten (104 i 2018, 110 i 2017, 125 i 2016). Vi 

merker en gradvis nedgang i antall personer som betaler for menighetsbladet og årsregnskapet for 

menighetsbladet viste underskudd de to siste årene. Menighetsbladet har en buffer fra tidligere års 

overskudd, men negativ utvikling er ikke bra. 

 

   
 

Den nye redaksjonskomiteen består av: Alex Norbakken, Lill Kristin Nilsen, Rigmor Thomassen, 

begge prestene, kirkevergen, Andreas Bay, Inger Kristin Hognestad og Tor Magnus Østvik.  

 

Lavangen menighet på facebook 

Facebooksiden har 105 følgere. 1.1.2020 var det 47 følgere. 

 

9) Skole/kirke 
Samarbeidet mellom skolen og kirken var godt i 2020. Det var skolegudstjeneste før jul i 2019, men 

det lot seg ikke gjennomføre i 2020. Istedenfor var prest tilstede i Lauvhallen og møtte elevene på 

siste skoledag før jul. Det var også besøk fra barnehagene i Lavangen kirke jula 2019.   

Når det ble snakk om drive-in-gudstjeneste på Lavangen skole, så la skolen godt til rette for den.  De 

ryddet og pyntet slik at det ble veldig fint på dagen. Deler av konfirmasjonsundervisningen skjedde 

på skolen i 2019/20, hvor vi fikk bruke både klasserom og kantina.   

 

 

10) Bispevisitas 2019 
13.-17.mars 2019 var biskop Olav Øygard på bispevisitas i Lavangen og Salangen. I Lavangen var 

det møte med ansatte, møte med menighetsrådet, møte med kommunen, møte med Lavangen skole, 

møte med ansatte på Lavangsheimen, andakt på Lavangsheimen, besøk på Astafjord Vekst, besøk i 

Spansdalen barnehage og kveldsgudstjeneste. Visitasen ble avsluttet med felles visitasgudstjeneste 

for begge menighetene i Lavangen kirke. 

 

I visitasforedraget skriver biskopen følgende: 

  
Overskriften på visitasen i Lavangen har vært: “Kirke og samfunn i endring”. Å være menneske er 

nettopp å erfare endringer, både kroppslig og i sinnet gjennom hele livet. På denne måten er også 

kirka involvert i de samme prosessene. For å møte dagens utfordringer og være relevant for nye 

generasjoner må også kirka tåle å endre seg. Samtidig står hovedbudskapet fast og er uforanderlig: 

Jesus som døde på korset for våre synder og sto opp igjen for å gi oss liv. Alt vi gjør i menigheten 

har dette som sin kilde og gjør evangeliet relevant for oss som lever i dag. Dette har vi fått se 

eksempler på i Lavangen, både i gudstjenestene og kirkas tilstedeværelse i bygdelivet. 

 

I 2020 ble det vedtatt å slå sammen 

menighetsbladet med Salangen igjen 

og det kom ut 2 felles nummer høsten 

2020. Bladet har dobbelt så mange 

sider og er tiltenkt 4 utgivelser i året.  

 

Det blir spennende å se hvordan 

mottakelsen av bladet blir, og om folk 

ønsker å motta og betale for bladet. 



 
Andakt på Lavangsheimen 

 

 

           
Møte med ansatte i både Lavangen og Salangen    Kveldsgudstjeneste 

 

  
 

Visitasgudstjeneste   Møte med menighetsrådet 
 

 



11) Hvor går vi videre? 
I 2019 ble det avholdt valg av nytt menighetsråd.  Det nye rådet har en god blanding av nye og 

gamle medlemmer.  Det er godt at det er en kontinuitet i ledelsen av menigheten.  Det nye rådet skal 

legge prioriteringer og en handlingsplan for årene som kommer. 

 

Det aller største savnet i menighetsarbeidet er fortsatt et sted hvor vi kan samle mindre grupper i 

nærhet til Lavangen kirke.  Det er søkt om endring av bruk av bakre del av kirkerommet og vi håper 

det snart kommer i orden.   

 

Det økonomiske tilskuddet fra kommunen er bekymringsfullt lavt. Dette gjør at vi har mindre 

økonomiske midler enn tidligere.  Menigheten fikk en ekstrabevilgning fra kommunen i andre halvår 

2019, som ikke var ekstraordinær men tilskuddet bør økes med tilsvarende. Dette ble ikke videreført 

i 2020, og den økonomiske situasjonen er fortsatt vanskelig.    

 

Lavangen kommune er innenfor det samiske forvaltningsområdet, og på dette området har Lavangen 

menighet fortsatt en vei å gå. Vi er bevisst på å jobbe med det samiske og har begynt å løfte det 

samiske i kirka i positiv retning. Vi har ikke ansatte som behersker samisk og er i stor grad avhengig 

av frivillige når vi skal hente inn samisk innhold i våre samlinger, det være seg gudstjenester, 

begravelser, vielser og i trosopplæringsarbeidet.  En ting som vi vil fortsette med, er å la det samiske 

språket lyde i hver eneste gudstjeneste vi har.   

 

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det 

kristelige liv i soknet; særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 

døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød 

avhjulpet.»  

 

Dette er fortsatt menighetsrådets hovedansvar og fokus for årene som kommer. 

 

12) Sluttord 
 

Menighetsrådet vil takke både lønnede og frivillige medarbeidere for trofast innsats og samarbeid i 

2019 og 2020. Gud har betrodd oss en tjeneste her i sin menighet og blant alle som bor i Lavangen.  

I tider hvor mange ting skifter, og hvor vi kjenner oss usikre på veien videre, så kan det være godt å 

holde fast på det vi vet er godt.  Samtidig så er det en trygghet i at vi kan vi få gå i vår Herres 

fotspor.  At vi kan vite at han har gått foran, og at han har lovt å være med når vi følger ham til 

stadig nye steder og folk. 

 

”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt 

ferdige for at vi skulle gå inn i dem. (Ef.2,10). 
 

 

 

 


