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Året 2022 startet med koronarestriksjoner, men i midten av februar fikk vi endelig den vanlige 

hverdagen tilbake igjen. Meteren og munnbindpåbudet ble opphevet, sammen med resten av 

smitteverntiltakene. Endelig kunne vi gjennomføre det som vi hadde planlagt. 

 

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.  

 

Medlemmer:      Varamedlemmer: 

Svein A. Fagerli – leder    Bjørg Eirin Sveinsen 

Rigmor Thomassen – nestleder   Veronica Johansen 

Alex Norbakken      John Kenneth Overgård 

Lill-Kristin Nilsen     Inger Andreassen 

Arne Olav Lundberg     Olav Martin Kyrre Sørensen 

Inga Kristina Jonsson Eira 

 

Eva Christensen - kommunens representant  Maj Kristin Svendsen  

 

Det var 6 møter i 2022, og rådet behandlet 49 saker. Av viktige saker kan nevnes:  

Tilstandsrapport orgelet i Lavangen kirke, frivillighetsfest, ny flaggstang ved Lavangen kirke, 

flytting av kirkekontor, evaluering av trosopplæringsplanen, drop in dåp, Kirkevalg 2023  

 

b) Utvalg opprettet av menighets/fellesrådet: 

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

perioden 2022 og 2023.  

 

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, vikarprest Trond Oscar Losvik, Lill Kristin Nilsen (menighetsrådets 

representant) og Camilla Skoglund.  

Mandat: Lage en diakoniplan for Lavangen menighet. 

Lite aktivitet i 2022. Utvalget stilte med mat til vårdugnaden på kirkegården 

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

Hermansen, Svein Fagerli og kirkeverge Tonje Østvik. Ingen møter i 2022. 

 

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

 

Trosopplæringsutvalg - Bjørg Eirin Sveinsen (menighetsrådets representant), vikarprest Trond 

Oscar Losvik, menighetsarbeider Nina Helen Overgård og Bjørnar Lundberg. Ingen møter i 2022. 

 

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

 

Gudstjenesteutvalg - Kristina Eira og prestevikar Trond Oscar Losvik.  

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

kommer høringer som vedrører gudstjenesten. Utvalget har ikke hatt aktivitet i 2022. 

 



2) Stab og kontor 
Trond Oscar Losvik ble høsten 2020 engasjert som prestevikar i Lavangen sokn. Fra høsten 2021 

startet han på Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) slik at han kan bli ordinert til prest. Fra 2021 

ble han engasjement i 100 % stilling i Lavangen sokn frem til sommeren 2023. I 2022 har det skjedd 

nasjonale endringer i studieløpet, som fører til at Trond Oscar først vil være ferdig sommeren 2024. 

Forhåpentligvis kan han fungere som vikarprest i Lavangen frem til han er ferdig utdannet og kan 

søke på soknepreststillingen.  

 

Tonje Østvik kirkeverge i 40 % stilling.   

Nina Helen Andersen Overgård trosopplærer i 20 % og kirketjener i 20 %. Totalt 40 % stilling. 

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

Klokkerarbeidet har blitt utført på frivillig basis.  

 

Menighetskontorene er på kommunehuset, prest og trosopplærer deler kontor. Dette kontoret er 

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

revidering av tjenesteytingsavtalen er det foreslått sammenslåing av kontorene, og et felles 

menighetskontor der hvor kirkevergekontoret er i dag. 

 

3) Statistikk  

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Gudstjenester 26 25 26 38 33 39 40 40 37 

Dåp 9 9 8 6 5 10 8 8 8 

Konfirmasjon 11 13 13 8 13 14 13 10 8 

Vielser 3 1 1 2 0 3 1 3 2  

Begravelser 16 25 12 8 16 14 11 14 11 

Medlemmer  821 830 

 

4) Lavangen kirke    
Kirka skriker fortsatt etter maling, men vi har ikke finansieringen på plass enda. Stipulert kostnad på 

maling er i overkant av kr 1 000 000,- Vi har fått tilsagn om støtte fra Stiftelsen UNI på kr 400 000,- 

under forutsetning av at det omsøkte prosjektet finansieres og ferdigstilles. I tillegg har det vært 

gjennomført spleis til maling, her kom det inn kr 34 548,- I tillegg fikk vi kr 1350,- fra Lavangen 

seniordans, kr 6000,- fra Lavangen LHL og kr 10 000,- fra Lavangen entreprenør. Totalt innsamlet 

kr 51 898,- Med støtten fra stiftelsen UNI har vi nesten halve finansieringen på plass. Vi håper å få 

malt kirka i 2023.  

Også i år fikk kirka smake på stormen. Denne gangen var det flaggstanga som knakk. Ved hjelp av 

gaver klarte vi å anskaffe ny flaggstang som kom på plass til 17.mai. Montering ble utført av leder 

Svein Fagerli. Vi har også fått nytt flagg, gitt i gave av Maren Mette og John Steinar Olaisen.    

     
     



 

De løse steinene på kirketrappa er limt på igjen. Arbeidet var større enn først antatt, og det endte med 

at alle steinene ble løsnet og limt på igjen med nytt og bedre lim. Nå er trappa endelig trygg igjen. I 

tillegg ble rekkverket malt hvitt. Arbeidet er utført av leder Svein Fagerli med litt malingshjelp fra 

Nina Overgård.  

        
 

 

Restaurering av gamle vindu 

     
I desember arrangerte Sør Troms museum kurs i restaurering av gamle vindu, og brukte vindu fra 

kirka som kursmateriell. Takk til de som deltok på kurset og ekstra takk til de som vil fortsette med 

flere vindu til våren. Resultatet ble veldig bra, og vi er takknemlig for gode hjelpere.   

 

Ny varmestyring i 2021 

Den nye varmestyringen har ikke fungert optimalt, noe som trolig skyldes dårlige signaler på 

internett. Nytt og kraftigere modem med eksterne antenner er bestilt og vil forhåpentligvis løse 

problemene. 

 

5) Lavangen kirkegård 
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.  

 

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

planering, tilføring av matjord og tilsåing på nye graver i forbindelse med begravelser.  

 



      
 

Nytt gjerde 

Det gamle falleferdige flettverksgjerdet er endelig byttet ut. I den forbindelse ble også krattet som 

hadde vokst inn i gjerdet fjernet.  

 

     
 

Deler av området bak kirka er senket, slik at vannet skal ledes bort og ikke samles rundt gravene.  

 

  
 

Resten av det vedlikeholdsfrie gjerdet bak kirka er ikke satt opp. Dette kommer til våren 2023.  

 

 

Vårdugnad 24 mai  

 

Takk til frivillige som 

trofast støtter opp om 

dugnaden. Her illustrert 

med bilde av 

ettermiddagsgjengen.  

 

Vi klarte nesten å rekke 

over hele kirkegården. 

 



 
 

     

I mørketiden er det fint når det tennes lys på gravene. Samtidig er det et problem når fuglene spiser 

lysene og sprer dem i nærområdet. 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 2022 føres lønn og regnskap av regnskapsfirmaet Aider. Selve 

regnskapsprogrammet er fortsatt xledger. 

 

Regnskapet for 2022 er ikke endelig avsluttet, men det ligger ann til et lite mindreforbruk. Dette 

skyldes lave strømpriser og pensjonskostnader som også har finansiert annen drift. Tilskuddet fra 

kommunen var kr 914 901,- en økning på ca kr 50 000,- i forhold til 2021.     

 

Det er kommet inn kr 13 373,- (kr 7791,- i 2021 og kr 11 084,- i 2020) i offer til egen menighet og  

kr 14 954,- (kr 10 599,- i 2021 og kr 16 406,- i 2020) til andre.  

 

 

 

7) De enkelte virksomhetene 

 

a) Gudstjenester 
Gudstjenestene ble gjennom året stort sett avholdt som planlagt. I starten av året ble de gjennomført 

med smittevernbegrensninger pålagt av sentrale myndigheter. Det medførte et maksimalt antall 

deltakere som uansett lå en del høyere enn en «normal» søndag i Lavangen menighet. Vi regner 

likevel med at pandemien har påvirket oppmøte på gudstjenestene også i 2022, ved at en del har 

holdt seg hjemme av hensyn til smitteverntiltakene og egen helse.  

 

Konfirmasjon ble gjennomført uten særskilte smitteverntiltak, og med én konfirmasjonsgudstjeneste 

for alle konfirmantene den andre helga i juni slik det tradisjonelt har vært i Lavangen. 

Samtalegudstjeneste ble gjennomført søndag 29. mai.  

 

Menighetsrådet ønsket at det skulle avholdes to gudstjenester på julaften: En mer familievennlig 

julegudstjeneste tidligere på ettermiddagen, og en mer tradisjonell julegudstjeneste kl 16. Dette ble 

det ikke mulighet til fordi presten i Lavangen ble sendt til Salangsdalen kapell i Bardu menighet for 

å holde julegudstjeneste der. Det har i noen år vært slik at presten i Lavangen tar denne 

gudstjenesten i Bardu ettersom Bardu har flere gudstjenestesteder på julaften mens Lavangen bare 

har ett.  
 

Det gamle treet som stod i 

«rundkjøringa» bak kirka er fjernet 

før det blir tatt av vinterstormen.  

 



Antall gudstjenester totalt ligger på omtrent samme nivå som de foregående to årene. Det er noe 

færre gudstjenester enn de 38 biskopens gudstjenesteforordning for Lavangen tilsier, selv om 

smittevernbegrensningene har vært langt mildere og kun var gjeldende i årets første måneder. Dette 

skyldes dels endringer i prestestillinga, og dels at en del gudstjenester andre steder enn i kirka ikke 

har kommet i gang igjen etter pandemien. Halvparten av prestestillinga nå er satt av til tjeneste andre 

steder i prostiet, og prestenes arbeidstidsordning er en annen enn den var da forordningen ble gitt i 

2013. Når det gjelder gudstjenestesteder har menigheten ikke lenger faste gudstjenester på Røkenes 

bedehus. Det har heller ikke vært gjennomført gudstjenester på sykehjemmet, i Spansdalen eller på 

Fossbakken siden før pandemien. Når det gjelder antall gudstjenester totalt, er 38 gudstjenester per 

år relativt mye for et sokn med under 1000 innbyggere. Det er også mer enn man kan få til med en 

halv prestestilling.  

 

b) Trosopplæring 
Trosopplæringsplanen for Lavangen menighet ble godkjent i 2018. I 2022 ble den for første gang 

evaluert av menighetsrådet og i den sammenheng ble alder på noen av tiltakene justert og det ble 

informert om nytt tiltak for 2 åringene og for 6 åringene.  

 

Alder Opplegg 

 

0 Dåpsgudstjeneste og dåpssamtale 

2-3 Toårstreff, krøllekveld 

4 4 års bok 

6 6 års bok – nytt tiltak 

6-8 Påskevandring 

8-11 Barneleir 2-5 klasse 

8-9 Tårnagent 

10 Utdeling av barnebibel 

10-12 Pinsefest 

10-13 Barneleir 5-8 klasse 

11-12 LysVåken 

14-18 Ungdomskvelder på skolelaget 

15 Konfirmantundervisning 

16-18 Minileder kurs 

 

 

Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste ble gjennomført med 9 dåpsbarn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I april inviterte vi 2 åringene til Krøllekveld i kirken.  

 

Vi leste om lille Lam som kom bort fra flokken sin, men som 

siden ble funnet. Etter historien måtte vi lete etter «vårt lam» i 

kirken. Vi fant lammet og feiret med boller og saft. Det blei 

utdelt bok og lam til hvert av barna. 

 



I september hadde vi utdeling av kirkebøker til 4- og 6 åringene. Det ble både overraskelse og 

kirkekaffe etter gudstjenesten.  

 
 

I april hadde vi påskevandring. Her var elever fra 1-3 klasse invitert. Vi hadde 4 forskjellige poster 

der barna fikk følge Jesus på hans vei fra palmesøndag til påskemorgen.  

Etterpå feiret vi med kanelsnurrer og saft, og barna fikk utdelt hver sin aktivitetsbok. 

      
 

I mai var det utdeling av barnebibel til 10 åringene. Det ble lest tekster fra bibelen der barna fikk 

stille spørsmål og komme med svar.  

 
 

Tårnagent er annet hvert år, og i 2021 var både 3 og 4 klassingene invitert. Både høst- og vår leirene 

ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte.  

 

Konfirmantundervisning 

Konfirmantkullet som startet opp høsten 2021 ble mer påvirket av pandemien enn det neste kullet, 

som startet opp høsten 2022. Konfirmantleiren som var planlagt på høsten 2021 ble utsatt til januar 

på grunn av smitte på skolene, og ble derfor ikke gjennomført det året. Da januar kom var det også 

smitte på skolene og strengere smitteverntiltak, slik at leiren ble utsatt på nytt til april. Dette kullet 

fikk heller ikke vært på Midtnatta, som skulle vært i slutten av januar og som i mange år har vært et 

av høydepunktene i konfirmantåret. Det aller meste av øvrig undervisning ble gjennomført etter 

planen til tross for begrensningene. 



Oppstart med nytt kull høsten 2022 skjedde like etter skolestart, med foreldremøte og 

presentasjonsgudstjeneste i slutten av august og leir på Tømmerneset sammen med konfirmantene 

fra Salangen i september. Det har vært undervisning i klasserom på Lavangen skole, samt i 

kirkerommet enkelte ganger. Konfirmantene har også deltatt på et skolelagsmøte på 

frivillighetssentralen.  

I konfirmantundervisninga deltar både prest og trosopplærer, samt en håndfull frivillige 

ungdomsledere som er tidligere konfirmanter fra Lavangen, Salangen og Bardu. Foreldre stiller opp 

med mat og transport. Dessuten bidrar det lokale begravelsesbyrået Anitas Blomster i undervisning 

om døden og begravelser. 

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

egenandel for konfirmantene.  

 

 

c) 50-års konfirmanter  

    
 

 

19.juni var det gudstjeneste 

med markering av 50 års 

konfirmanter.  

 

18 konfirmanter ble presentert 

for menigheten under 

gudstjenesten og etterpå var det 

kirkekaffe.  

 



d) Andakter på Lavangsheimen 
På grunn av korona var det ingen andakter på Lavangsheimen i 2021. Etter korona har det vært noen 

andakter i regi av frivillige.    

 

e) Misjonsavtale 
Lavangen menighet har 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. I 2022 kom det inn kr 7096,50 til misjonsavtalen. 

 

f) Kirkemusikk 
3.mai  Salmekveld med kjølenkoret 

5.oktober  Salmekveld med fokus på Landstad, v/Arne Kristin Torbergsen 

27.november  Julekonsert med Kjølenkoret og Makalaus  

11.des  Lysmesse med konfirmantene, Kjølenkoret, skolemusikken og Salsing 

 

Musikkinnslag på gudstjenesten 

27. mars Damekoret Makalaus var med og sang 

12. juni  Konfirmasjon - Solosang Constance Talseth 

 

Frivillig arbeid i menigheten 

g) Barneklubben Gry/ Vårblomsten 
Det er barneklubb på Røkenes bedehus annen hver torsdag fra 17.00-19.00. 

I 2022 var det 19 medlemmer. På hver samling møter det gjennomsnittlig 7-10 barn fra 4-11 år. 

I 2022 var det 15 klubbsamlinger. 

Den første timen holder vi på med forskjellige formingsaktiviteter. Deretter samles vi til andakt, 

sang, utlodning og så spiser vi klubboller og kålrot. 

Lederne på klubben har vært: Jon Syver Norbye, Line Skjelnes og Solbritt Eklo. 

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

Barneklubben er registrert i Norsk Luthersk Misjonssamband og Norges Samemisjon. 

 

h) Barneleir  
I 2020 og 2021 ble både vår og høstleirene avlyst pga. Korona. 

Vi startet med friskt mot og planla to leirer i 2022. Begge leirene ble avlyst pga. få påmeldte. 

 

i) Lavangen kristelige skolelag 
Skolelaget har hatt enkelte samlinger, på Frivilligsentralen eller hjemme hos en av oss. To elever, fra 

ungdomstrinnet her og fra videregående på Sjøvegan, har møtt fast. Selv om vi er få, er det viktig å 

møtes. Da leser vi Bibelen sammen og samtaler om hva vi eier i troen på Jesus og hvordan vi kan 

leve etter Guds vilje i hverdagen. Vi avslutter med å synge Lagssangen og be Fader vår.  I 

vårsemesteret hadde vi besøk fra Lagskontoret i Tromsø; det håper vi skal bli mulig også i år.  Jon 

Syver Norbye er voksenleder.  

 

j) Bibelgruppa 
Vi har fortsatt en bibelgruppe, som har møttes i hjemmene ca annenhver torsdag. Vi har gjennomgått 

Hebreerbrevet og ellers brukt søndagens tekster. Vi avslutter samlingene med å dele bønneemner og 

be sammen.  

 

 

 



8) Menighetsblad – OverEie 

 

 
 

 

Lavangen menighet på facebook 

 

 
Informasjon om det som skjer i kirka. Nå 189 følgere. (I 2019 var det 47, året etter 105, 147)  

 

9) Skole/kirke- og skole/barnehage-samarbeid 
Samarbeidet mellom skolen og kirken var godt i 2022. Det var skolegudstjeneste i kirka før jul, noe 

som ikke hadde latt seg gjennomføre i 2020 og 2021. Det var også besøk fra Lauvmakken barnehage 

i Lavangen kirke før jul. Prestens påskebesøk i barnehagen ble ikke gjennomført pga 

smittevernhensyn, men både presten og barnehagen er innstilt på å ta dette opp igjen til neste år.    

Deler av konfirmasjonsundervisningen skjedde på skolen, hvor vi fikk bruke klasserommet til niende 

klasse etter siste time. 

 
 

10) Hvor går vi videre? 
Det jobbes for å få malt kirka i 2023. Finansieringen er ikke på plass, men det er gitt tilskudd fra  

UNI stiftelsen og samlet inn penger via spleis. Det mangler ca 500 000,-.   

 

Lavangen kommune er innenfor det samiske forvaltningsområdet. Vi er bevisst på å jobbe med det 

samiske og har begynt å løfte det samiske i kirka i positiv retning. En ting som vi vil fortsette med, 

er å la det samiske språket lyde i hver eneste gudstjeneste vi har.   

 

Lavangen menighet hadde eget menighetsblad fra 2010 – 

våren 2020. Før det var det felles blad med Salangen 

 

Fra høsten 2020 ble det igjen slått sammen med Salangen 

og utgitt felles menighetsblad som fikk navnet OverEie.  

 

Bladet har 4 utgivelser i året.  

Redaksjonskomiteen består av: Alex Norbakken, Lill 

Kristin Nilsen, Rigmor Thomassen, begge prestene, 

kirkevergen, Andreas Bay, Inger Kristin Hognestad og Tor 

Magnus Østvik. 

 



Bord og stolene bak i kirkerommet er tatt i bruk og blir flittig brukt til kirkekaffe og 

menighetsrådsmøter. Vi ser ikke behovet for avskjerming mot kirkerommet, slik vi tidligere tenkte. 

Det er sjelden at plassen brukes uten av resten av kirka er i bruk. 

 

«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. 

 

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

2022. Gud har betrodd oss en tjeneste her i sin menighet og blant alle som bor i Lavangen. Slutten på 

2022 ble krevende for folket her i bygda vår. Vi har mange spørsmål, og må nok vente lenge før vi 

får svar. I tunge tider er det godt å vende seg både til Gud og til hverandre. Vi vet at det er mange 

som bærer tunge byrder, og vil minne om Jesus sine ord fra Matt. 11,28: 

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» 
 

 

Tennevoll 2.3.2023 

 

 

________________________ ________________________ 

Svein Fagerli    Tonje Østvik 

Leder     kirkeverge 


