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SYNG, SYNG, SYNG OG VÆR GLAD ……
Ja, slik begynner en sang mange er kjent med.
Og den fortsetter: «syng med den stemmen du har!»
Mange har erfart, og erfarer, at det å synge, og å kunne synge sammen, er godt. Det gir glede
og styrke til den enkelte og det er samtidig noe vi kan få gjøre sammen, i fellesskap.
Båtsfjord menighet har i mange år hatt ansvar for ukentlig sangandakt på Båtsfjord
helsesenter på dagtid. Målgruppen har vært både beboere, pårørende og andre. Det har vært
positivt for beboere at pårørende og andre har kunnet delta på samlingene, da det har bidratt
til økt kontakt og fellesskap og bidratt til litt mer liv og aktivitet i hverdagen.
Sang og musikk har og den funksjonen at det kan stimulere hjernen på en annen måte enn
ordene vi bruker i en samtale – sang og musikk kan sies å være vårt «andre språk». Våren
2019 startet vi derfor opp med egne sangstunder på Fjellheimen. Det utrolige er at hjernen
husker sanger, melodier og tekster, selv når vi tror ordene er borte. Målgruppen for disse
sangstundene har vært beboere og pårørende. Tilbudet har blitt tatt meget godt imot.
Repertoaret har i hovedsak vært kjente sanger og salmer med utgangspunkt i sangboka «Syng
med!».
I begynnelsen av mars 2020 hadde vi etter ønske og initiativ fra beboere på Solbakken den
første sangstunden der. Også her har målgruppa vært beboere og pårørende. Det er beboerne
som i stor grad har bestemt og bestemmer sangvalget, og repertoaret spenner svært vidt: fra
kjente barnesanger til slagere, samt andre kjente sanger og salmer. Sangstunden avsluttes med
kaffe og noe å spise som beboerne har gjort i stand.

«Uten mat og drikke»…….
Det gjør godt med noe å spise og
drikke etter en time med sang og
musikk.

Frem til 1. mars i år har sangstundene både på Fjellheimen og Solbakken, vært en gang pr
måned, men etter det – ja, da synger vi hver uke, hver onsdag. Det gjør vi fordi vi har fått fast
organist og fordi vi har fått økonomisk støtte både fra Båtsfjord kommune og fra NordHålogaland bispedømmeråd, en støtte vi håper vil fortsette. Vi som får lov til å være med på
dette, organisten og presten, har erfart at sangstundene har bidratt til økt fellesskap og
samhold, livsglede og livskvalitet for de vi får lov til å synge og spille sammen med.
(Eget foto)
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I denne utgaven av Menighetsbladet er vi så heldig å kunne presentere ikke mindre enn 2
nyansatte.
Organist Sigbjørn Solvang ble ansatt i mars og kirketjener /gravplassarbeider Eirik A. Vevik
Eriksen i april i år.
Organist
Jeg heter Sigbjørn Solvang. Jeg er 63 år, gift og har 3 voksne barn og ett barnebarn.
Jeg er fra Vefsn Kommune på Helgeland, men har bodd de siste 20 år i Målselv i Troms.
Jeg er utdannet kantor/organist fra musikkonservatoriet i Trondheim og har jobbet som organist/kantor
gjennom hele min yrkesaktive periode. Fra 2019 jobbet jeg som organist i Berlevåg. Fra 1.mars tiltrådte jeg
stillingen som organist i Båtsfjord.
Jeg har funnet meg godt til rette hos dere. Jeg er en del av den kirkelige stab som består av kirkeverge/daglig
leder, menighetspedagog, sokneprest og kirketjener.
Jeg håper på et godt samarbeid med alle i Båtsfjord menighet samt frivillige organisasjoner i kommunen.
Organisten skal ideelt være en ressurs ikke bare for sin menighet, men også gjennom sitt samarbeid med
enkeltpersoner og foreninger i kommunen.
Jeg ser frem til et godt samarbeid og å bli enda bedre kjent med fremtidige samarbeidspartnere i Båtsfjord.

Kirketjener og gravplassarbeider

Eirik er 24 år, født og oppvokst i Båtsfjord. Etter videregående skole innen bygg og anleggsteknikk, tok han
fagbrev i tømrerfaget. Tidligere har han arbeidet i ett lokalt firma, men søkte den utlyste stillingen da han
ville prøve noe annet. Hans erfaring vil komme godt med når soknets bygg og anlegg skal vedlikeholdes og
stelles. Han har allerede malt og pusset opp talestol og døpefont i Båtsfjord kirke. Arbeidsoppgavene er
ganske varierte, fra kirketjener ved seremonier i kirke og kapell, renhold og vedlikehold i våre bygg til stell
og gressklipping ved gravplassene.
(Eget foto)
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FELLESSKAPETS UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Hva skjer? Det handler om å være sammen med andre, eller alene. Noen ganger er vi inne,
andre ganger er vi ute. Alternativene er der, de finnes. Noen ganger kan det være fint å få
være alene, mens andre ganger vil vi helst være i lag med andre. Fellesskap med andre er ikke
alltid like enkelt eller selvfølgelig
Vind – det er noe vi har erfaring med, vi som bor i Båtsfjord, det kan gå relativt kjapt fra helt
stille til kuling og mere til, men også motsatt. Og – vinden lar seg ikke stoppe, den gjør som
den helst vil – blåser dit den vil. Og vi, vi kan se resultatet av vindens herjinger.
Om de hadde utfordringer med vinden, de som en gang bodde i Babel, vites ikke. Men de som
bodde der og langt utover deres grenser, de forsto hverandre og de jobbet sammen, de hadde
et fellesskap.
En gang hadde menneskene på jorda samme ord og språk, ifølge Bibelen. De ville bygge seg
en by og et tårn som nådde opp til himmelen, både for å skaffe seg et navn og for at de ikke
skulle blir spredt ut over jorda. De var sammen, de jobbet og sto på, i fellesskap hadde de tro
på at dette skulle de klare. Gud ser på det som skjer, ser på det menneskene i fellesskap tar seg
fore, ønsker de å bli lik Gud, er det virkelig mulig?
Mennesket er grunnleggende et sosialt vesen, setter pris på å få være i lag med andre.
Fortellingen om Babel og menneskene der, er på mange måter en fortelling om det å høre
sammen med andre. Menneskene forstår hverandre, det gir dem kreativitet og inspirasjon til å
gjøre noe sammen. Så skjer det at Gud bidrar til at språket blir forvirret og de kan ikke lenger
forstå hverandre på samme måte som tidligere. Nå det skjer noe med språket, endres også noe
i fellesskapet. Fellesskapet de hadde, splittes opp.
Pinsefortellingen, om lyd, ildtunger og vind og om mennesker som der og da kan snakke ulike
språk, er også en fortelling som påvirker fellesskapet. De som er i Jerusalem kan høre ord de
kjenner igjen, ord de kan forstå. Disiplene kunne der og da fortelle på en måte de kanskje ikke
helt hadde sett for seg var mulig, men det skjer. De som hører det som blir sagt, hører
fortellingen om Jesus, om han som bryr seg om andre, alle disse, både fastboende og
tilreisende, de opplever seg sett, regnet med og verdsatt. Ånden som disiplene ventet på,
gjorde noe med dem, de var med på å etablere og bygge nye fellesskap mennesker. Dette var
fellesskap på tvers av felles interesser.
Fellesskapet som ble forvirret og brutt i Babel blir reetablert på pinsedagen. Selv om vi
fortsatt har ulike språk, er vi en del av et verdensvidt fellesskap. Jesus har ikke lovet oss at det
alltid skal være vindstille eller at livet er uten utfordringer, men han har lovet og alltid være
sammen med oss, ikke slippe oss ut av syne. Det er et fellesskap det er godt å være i.
“Vinden ser vi ikke, men vi merker den, snart som stille susing, snart som storm igjen.
Ånden ser vi ikke, men i Åndens vind blir vår redsel borte, gleden strømmer inn.” (NS 517)
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Gudstjenester sommeren 2022
Fredag
3. juni
Søndag
5. juni
Mandag
6.juni
Søndag
12. juni
Søndag
26. juni
Søndag
10. juli
Søndag
14. august

Samtalegudstjeneste med
konfirmanter
Konfirmasjonsgudstjeneste

kl.18.00

Båtsfjord kirke

kl.11.00

Båtsfjord kirke

Sanggudstjeneste

kl.11.00

Gudstjeneste m/dåp

kl.11.00

Båtsfjord
Helsesenter
Båtsfjord kirke

Gudstjeneste

kl.11.00

Gudstjeneste

kl. 12.00

Gudstjeneste

kl.11.00

Båtsfjord
kirke
Hamningberg
kapell
Båtsfjord kirke

Gudstjenesten i Hamningberg 10. juli gjennomføres i samarbeid med Vardø og
Vadsø sokn. Det vil bli arrangert kirkekaffe etterpå. Nærmere informasjon vil bli
annonsert i form av plakater og på Facebook siden til Båtsfjord menighet.
I løpet av sommeren vil det bli egne arrangement i Båtsfjord kirke med
musikalske innslag, nærmere informasjon blir annonsert.
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FASTEAKSJON 2022
Resultatet fra de siste 5 års innsamlings-aksjoner
har vist at det er «personlig oppmøte» og dør-tildør-aksjoner som «lønner» seg når det gjelder
innsamlings-form i Båtsfjord.
De to siste årene har det, pga korona-restriksjoner,
kun vært avhold digital innsamling i kommunen
vår.
Digitalt ble det samlet inn
4.299 kr (2021) og 6.500 kr (2020).
Da det ble gjennomført dør til dør aksjoner var
innsamlet beløp mye høyere: 24.071 kr (2019),
18.692 kr (2018) og 22.145 kr (2017).

I samtaler med foreldre og konfirmanter ble det
ytret at folk i dag har lite kontanter hjemme, og
det var dårlige «vibber» i forhold til dør til dør
aksjon den faste tirsdagen før påske.
Det ble derfor tenkt kreativt og bestemt utprøving
av «punkt-innsamling» ved butikkene en lørdag
(26.3) og en fredag (1.4), da folk i Båtsfjord ofte
er ute og handler på disse dagene.
3 av konfirmantene gjennomførte kakelotteri i uke
13.

I tillegg ble det arrangert cafe på
menighetshuset samme helga som
konfirmantene hadde Kirkens
Nødhjelp på besøk.
Denne søndagen (27.3) betalte folk
50 kr for kirkekaffen, og hver
konfirmant hadde rekruttert 2
personer til cafeen.
I tillegg hadde menighetsrådet
vedtatt at offer i hele fastetiden
skulle gå til årets fasteaksjon.
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Artikkel m/foto av menighetspedagogen

(Egne foto)

KONFIRMANTER
våren 2022
Elias Olsen Olavson

Ada - Sophie Johansen

Tord Nordal Tiberg

Kaya Rubine Nielsen

Tim André Kristiansen

Vårin Jacobsen Haugsnes

Tobias Henriksen Nilsen

Vanessa Andrea Nilsen

Rudi Kristian Garstad
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LYS VÅKEN 2022
Lørdag 19. og søndag 20. mars
ble årets Lys Våken arrangert i
Båtsfjord menighet.
10 flinke barn fra 5.klasse
deltok, og de var spesielt glade
for muligheten til å overnatte i
kirkerommet.
På Lys Våken reunion 22.april
uttrykte deltakerne at de var
svært fornøyde med opplegget,
og gjerne ville deltatt nok en
gang, hvis de hadde hatt
mulighet.
Dessverre er ikke neste
overnattingsmulighet før de
eventuelt velger å være
konfirmanter i Båtsfjord kirke det
året de går i 9.klasse

(Egne foto)

Bildet ovenfor er fra Tårnagentenes deltakelse i gudstjenesten 20.mars
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TÅRNAGENT 2022
Etter 2 år med korona-restriksjoner som satte stopper for
gjennomføringen av Tårnagent-tiltaket i trosopplæringa,
var vi 21. +22. mai ENDELIG klare for igjen å arrangere tårnagent-helg
for 3.klassinger.
Opprinnelig var det 16 påmeldte barn, men sykdom satte en stopper for deltakelse for flere av
dem, og totalt var det 14 barn som var innom arrangementet.

Lørdag var det sporjakt i
kirka.
Konfirmantene ledet hver
sine agent-grupper rundt i
kirketårn, sakristi, kjeller og
galleri, og alle barna klarte
både å finne sporene, og
tolke symbolene, som var
gjemt på de ulike stedene.
Deltakerne fikk utdelt
Tårnagent-buff som premie
for vel gjennomført
oppdrag,

og denne, sammen med
agent-bevisene, ble brukt i
gudstjenesten søndag.
På kirkekaffen på
menighetshuset var det
mange fornøyde
gudstjenestedeltakere som
koste seg med nydelige
kaker bakt av foreldrene til
Tårnagentdeltakerne.
Der kom det også forslag
fra imponerte besteforeldre
som mente at tårnagentene
burde delta med sangene
de sang i gudstjenesten,
også på julekonserten i
desember.

(Egne foto)
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Gravplassene i sognet
Båtsfjord nye kirkegård

Slik som tidligere år vil det bli behov for etterfylling av grus og jord, spesielt på de gravene som er benyttet
det siste året. Dette blir utført utover våren så snart større deler av kirkegården er tint og frosten har sluppet
taket. Frem til da bør man ferdes med noe forsiktighet, spesielt ved rydding og stell inntil gravminnene.
Våren er også tid for plukking av plante-/ lys rester og annet avfall som har spredd seg i løpet av senhøsten
og vinteren. Vi ønsker selvfølgelig å rydde området etter hvert som avfall tiner fram, men vet av erfaring at
dette ikke alltid er mulig. De som ferdes på kirkegården og ønsker å hjelpe til med litt rydding kan komme
innom Menighetshuset for å få søppelsekker. Ber samtidig om at det ikke settes igjen søppelposer/sekker
ved portene på kirkegården, men heller setter det ved Menighetshuset eller levere direkte til Øfas.
Avfallscontainere ved øvre og nedre port settes ut så snart det er bart nok, tilkobling av vann vil skje når det
er helt frostfritt, legger ut nærmere info på vår Facebook side «Båtsfjord menighet»
Dugnad ved Båtsfjord nye kirkegård er planlagt til onsdag 22 juni, med værforbehold. Dette blir annonsert
både på Facebook og med plakater når tidspunkt er fastsatt. Som tidligere år har menighetsrådet tildelt
midler fra Blomsterfondet for innkjøp av nye potter og planter. Håper på godt oppmøte slik at vi får både
plantet i potter og ryddet litt.
Arbeid i forbindelse med utvidelse av kirkegården startet opp når området er av tint.
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Båtsfjord gamle kirkegård

Det foregår byggeaktivitet og en del trafikk i nærområde som medfører at det ikke er så gode
parkeringsmuligheter ved kirkegården for øyeblikket.
Avfallscontainer ved port settes ut så snart det er bart nok, tilkobling av vann vil skje når det er helt frostfritt,
det legger ut nærmere info på vår Facebook side «Båtsfjord menighet»
Dugnad ved Båtsfjord gamle kirkegård er planlagt til onsdag 15 juni, med værforbehold. Dette blir
annonsert både på Facebook og med plakater når tidspunkt er fastsatt. Som tidligere år har menighetsrådet
tildelt midler fra Blomsterfondet for innkjøp av nye potter og planter. Håper på godt oppmøte slik at vi får
både plantet i potter og ryddet litt.
Vi håper å få kommet i gang med utskifting av gjerde rundt kirkegården i løpet av sommeren. De 2 siste
årene med pandemi medførte utfordringer med å få gjennomført prosjektet.
Hamningberg kirkegård

Her er det planer om oppstart av restaurering av gjerdet i løpet av våren når veien er åpen for ferdsel.
Gravplassen i Hamningberg ligger innenfor ett område som i kommunens reguleringsplan er definert som
Spesialområde – bevaring. Det medfører at arbeidet er noe mer krevende. Her kan ikke alt bare rives, men
skadet/råttent materiale skal skiftes ut. Hamningberg bygdelag er gode bidragsytere og tar del i arbeidet.
(Egne foto)
Gravplassmyndigheten
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Vi minner om

Båtsfjord menighets blomsterfond som ble opprettet med formål å forskjønne

kirkegårdene våre. Fondet gir en mulighet for å uttrykke medfølelse i forbindelse med dødsfall og begravelser. I
stedet for blomster/kranser kan man kjøpe ett minnekort som fylles ut og gis til de pårørende. Kortene er trykt
opp i farger med 2 varianter, ett med motiv av Båtsfjord kirke og ett med motiv fra glassmaleriet i kirken.
Minstebeløp er kr. 50. Kortene kan kjøpes ved menighetskontoret og vi er behjelpelig med utfylling og levering av
kortene.

⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙

Slekters gang
Dåp

25.12. Sverre Holm-Vasshaug
06.03. Ellie Malin Edøy Jensen
03.04. Irvin André Olsen
08.05. Ariel Eriksen

Jordfestelse

12.01. Trude Buschmann
18.01. Astrid Kristine Eriksen
09.02. Jorunn Eriksen
24.03. Sverre Wilhelm Thorsen
12.04. Knut Harald Ingebrigtsen
12.04. Inger Enid Sund
20.05. Kyrre Arnljot Simonsen

Fra 1 januar – 31 mai har totalt 5 barn blitt døpt.
Forvaltningsloven fastslår at deltagelse i kirkelige handlinger ved åpne og offentlige seremonier ikke er
taushetsbelagt, samtidig har alle rett til å reservere seg mot offentliggjøring i andre sammenhenger.
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Båtsfjord menighet har samarbeidsavtale med HimalPartner, og støtter deres misjons- og
bistandsarbeid i Nepal.
En trygg oppvekst i Nepal
Skal vi få til gode oppvekstsvilkår for barn, må vi spille på lag med foreldrene Det er ikke enkelt å stille opp
for barna sine når man selv mangler skolegang. Hvis man i tillegg har en hverdag preget av hardt,
tidkrevende arbeid, er det også vanskelig å finne både tid og ro til å sette seg ned og hjelpe barna med lekser.
Hva er egentlig poenget? Barna skal uansett snart slutte på skolen og heller bidra i husholdet.
Foreldre i Nepal har de beste intensjoner når de følger barna sine opp. For de som bor på landsbygda kan det
for mange være viktigere å gjøre guttene klare for hardt kroppsarbeid og jentene klare for ekteskap.
Skolegang står ikke nødvendigvis høyt i kurs.
Det blir arrangert foreldremøter der foreldre får informasjon om hvor viktige de er for barnas oppvekst. I
starten var interessen laber, men etter hvert som tiden har gått, dukker flere og flere foreldre opp på disse
møtene.
Ved å gå i dialog med foreldrene, og møte dem der de er i livet, klarte etter hvert våre partnere å styrke
samarbeidet mellom hjem og skole. Det har satt varige, viktige spor.
I alle våre prosjekter satser vi stort på foreldreveiledning.
Foreldrene har den samme nøkkelrollen i barnas liv i fattige
land som i rike. Det er derfor viktig at vi ser styrken i
foreldrene og heller hjelper dem til å stille opp for barna på
best mulig måte
Artikkel m/foto fra HimalPartner sin nettside

"Sammen som kirke i hele verden" er en årlig aksjon for misjonssolidaritet for å styrke menighetenes
misjonsprosjekter. Aksjonen ønsker å gi verktøy til menighetenes innsats og engasjement for den globale
kirke. Båtsfjord menighet støtter aksjonen gjennom vårt engasjement med Himal Partner bl.a. med offer til
organisasjonen i perioden fram til St.Hans.
Himal Partner gjennomfører i disse dager en innsamling kalt «8849: Gå for Nepal» til støtte for mødrehelse
og hygienetiltak i regionen Rukum i Nepal. Benevnelsen på innsamling hentyder til Mount Everest med sine
8849 m. De færreste kan gå opp Mount Everest, men de fleste kan samle inn kroner pr. høydemeter. Gå
alene eller inviter flokken din på tur, det er de små skritt som gjelder, gå skritt for skritt du også. Bidrag kan
gis via Vipps til Himalpartner/15521.
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Båtsfjord menighet ønsker alle lesere en god pinse

PINSE
Peter er klippen hvorpå Herren satte sin Kirke.
Han fikk med løftet om styrke og Kraft til sitt virke.
Peter som svikta da det røyna som mest.
Peter som bare var som mennesker flest.
Utrolig hva nåde kan bevirke!
Liv Solfrid Antonsen
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