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2021 har også vært preget av korona viruset og restriksjoner som følge av dette.  

 

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 

Lill-Kristin Nilsen – 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 var 8 møter i 2021, og rådet behandlet 63 saker. Av viktige saker kan nevnes: 

Gudstjenestereformen/lokal grunnordning, betjening av stillingen som sokneprest i Lavangen frem 

til sommeren 2023, endret utnyttelse av bakre del av Lavangen kirke, varmestyring i kirka, 

Lavangen kirke 130 år i 2021, tilstandsrapport orgelet i kirka, høring ny kirkelig organisering og ny 

regnskapsavtale fra 2022 

 

 

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, vikarprest Trond Oscar Losvik, Lill Kristin Nilsen (menighetsrådets 

representant) og Camilla Skoglund.  

Mandat: Lage en diakoniplan for Lavangen menighet. 

Lite aktivitet i 2021. 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 2021. 

 

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 2021. 

 

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

 

Gudstjenesteutvalg - Kristina Eira og vikarprest 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.  

Menighetsrådet har hatt to ekstra møter i forbindelse med den nye gudstjenesteordning som ble 

vedtatt i 2021.  

 

  

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

startet han på den toårige, praktiske deltidsutdannelsen på Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) 

slik at han kan ordineres til prest. Da ble han engasjement i 100 % stilling i Lavangen sokn frem til 

sommeren 2023. Stillingen som sokneprest lyses ut i 2023. 

 

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.   

 

3) Statistikk  

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Gudstjenester 25 26 38 33 39 40 40 37 

Dåp 9 8 6 5 10 8 8 8 

Konfirmasjon 13 13 8 13 14 13 10 8 

Vielser 1 1 2 0 3 1 3 2  

Begravelser 25 12 8 16 14 11 14 11 

 

Medlemmer  830 

Færre gudstjenester henger sammen med nedstengingen av landet pga korona. Det var veldig mange 

begravelser i 2021. Så mange har det ikke vært de siste 20 årene, det nærmeste var i 2011 og 2012 

hvor det var 21 begravelser. I årene 2014-2020 var gjennomsnitt antall begravelser i året 12. 

 

 

4) Lavangen kirke    
Kirka fikk smake på stormern som herjet i januar. Møneplatene blåste av taket og et vindu ble knust. 

Det ble en forsikringssak, og skadene er reparert.  

 

        



 

 

 
 

Endret utnyttelse av bakre del av kirkerommet 

 
 

 

 

 
 

Ny varmestyring er endelig på plass 

Det har vært mye problemer ved varmestyringen i kirkerommet dette året, men på tampen av året 

etter at vi fikk tilgang til internett i kirka kunne endelig den nye varmestyringen kobles til. Den nye 

styringen er levert av Lavangen elektro. 

 

Endelig har ideen fra 1991 blitt en realitet.  

 

De tre bakerste benkene er byttet ut med 4 bord og 

24 stoler. Prosjektet er godkjent av Riksantikvaren 

og finansiert av offerfondet. 

 

Resultatet ble veldig fint, og de nye møblene passer 

godt inn i kirka. Det er norsk leverandør Kvande og 

Nordvik, fra Markus Svendsen Interiør 

 

Her blir det holdt menighetsrådsmøter, 

konfirmantundervisning og selvsagt kirkekaffe. 

 

Kirka skriker etter maling, spesielt tårnet.  

 

Menighetsrådet hadde ide om å male det verste 

området på kirketårndet på dugnad, men klarte 

ikke å gjennomføre ideen. Maling av kirka er 

noe som må prioriteres i nær fremtid. 

 

Ny kjøkkenkrok i dåpssakristiet 

 

Tidligere løsning med vask i sakristiet og vannkoker 

på gulvet er forbi. Vi har fått kjøkkenkrok i 

dåpssakristiet. Denne er i hovedsak finansiert av 

trosopplæringsmidler pluss noe omdisponering av 

driftsmidler. 

 



 

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, og utførelsen blir stadig bedre.  

 

 
 

 

 
Før årets vårdugnad tjuvstarta konfirmantene med egen dugnad og klargjorde kirkegården til 

dugnaden. Det var til god hjelp før dugnaden som ble gjennomført den 11 mai.  

 

    
 

Takk til frivillige som trofast støtter opp om dugnaden. 

 

I høst ble alle trestubbene etter tidligere års trefelling frest bort. Det ble både finere og vil bli lettere 

å klippe når det ikke står gamle trestubber i veien. Arbeidet ble utført av Innlandet skogstjenester i 

Bardu.  

 

Resten av det vedlikeholdsfrie gjerdet bak kirka er ikke satt opp, det kommer til våren 2022.  

 

Gravertjenesten utføres av Røkeneshamn Maskin As. Avtalen er 

reforhandlet, og inneholder nå også planering, tilføring av 

matjord og tilsåing på nye graver.  

 

 

Stormen som herjet i januar gjorde også skader på kirkegården. 

Et stort gammelt tre knakk. Heldigvis gjorde det ikke store 

skader på gravstøttene. 

 



 

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 2019 føres lønn og regnskap av kirkevergen i Målselv i regnskapsprogrammet 

xledger. 

 

Regnskapet for 2021 er avsluttet med et merforbruk på kr 12 300,-. Opprinnelig tilskudd fra 

kommunen på kr 786 700,- var for lavt, og etter søknad fra rådet ble det i tillegg gitt ekstratilskudd 

på kr 78 900,-. Dette var likevel et unntaksår, med blant annet koronapris på organisttjenesten. 

 

Det var langt flere begravelser enn budsjettert. Gjennomført 25 begravelser, herav 5 utenbygds, 

mens det var budsjettert med 10. Etter refusjon for utenbygdsbegravelsene ble kostnaden kr 58 000,- 

høyere enn budsjettert. (siste begravelse ikke fakturert enda.) 

 

Det ble utført mer vedlikehold på kirkegården enn budsjettert, kr 16 000,- dette skyldes at 

trestammene endelig ble frest bort. Økt inventar kr 20 000,- Høyere pensjon kr 8 000,- og det var 

service på ringeanlegget kr 6 000,- (Hvert tredje år.) 

 

Mindre vedlikehold på kirka, kr 42 000, planlagt reparasjon av løse steiner på trappen ble ikke utført. 

Det har ikke vært lønnsforhandlinger kirkeverge kr 20 000,- refusjoner kr 25 000,- tilskudd til 

frivillig kr 15 000,- lavere forsikringspremie kr 9 000,- lavere rentekostnader på lånet kr 5 000,- 

 

Øvrige poster er ca som budsjettert og totalt førte dette til et merforbruk på kr 12 300,- som dekkes 

over disposisjonsfond.   

 

 

7) De enkelte virksomhetene 

 

a) Gudstjenestene  
Gudstjenestene ble gjennom året stort sett avholdt som planlagt, og i henhold til biskopens 

forordning. De langt fleste av dem ble 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 med at mange som ellers ville kommet i kirka de 

dagene som vanligvis er godt besøkt, så som julaften og lysmesse, holdt seg hjemme av hensyn til 

smitteverntiltakene og egen helse.  

 

 

Tusen takk til Lavangen Høyre som dukket opp 

under dugnaden og overrakte en gave på kr 

15 000,- til vedlikehold av kirka.  

Pengene er satt på fond som skal gå til maling av 

kirka. 

 

 

 



Konfirmasjonsgudstjenesten og samtalegudstjenesten som normalt skulle vært i juni ble utsatt til 

august for at konfirmantene skulle få ha med seg flere enn en håndfull familiemedlemmer i kirka. 

Det ble gjennomført felles samtalegudstjeneste søndag 22.august, og konfirmasjonsgudstjenester 

lørdag 28. og søndag 29. august med halve konfirmantgruppa per dag.  
 

b) Trosopplæring 
 

Trosopplæringsplan for Lavangen menighet ble godkjent i 2018. Noe er tiltenkt gjennomført i 

samarbeid med Salangen menighet. 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.   

 

2021 ble nok et amputert år for trosopplæringen pga corona. Men vi fikk gjennomført noe:  

Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste gjennomført med 4 foreldrepar og 4 dåpsbarn. 

I oktober hadde vi utdeling av kirkebøker til 4-og 6 åringene. Det ble en liten overraskelse til hver og 

etter gudstjenesten var det kirkekaffe. 5 barn deltok. 

 

 
 

Vi hadde Tårnagenthelg 12 - 13 juni der 3 og 4 klasse var invitert til å være agenter og løse mysterier 

i kirken. Det ble tur oppi kirketårnet og vi ringte med klokken. Vi fikk besøk av en politimann som 

fortalte oss om hvordan det er å jobbe i politiet. Vi spiste pølser, sang sanger, hadde quis, rebusløp 

og etter endt dag fikk alle diplomer med hvert sitt agentnummer. Ungene koste seg veldig og ville 

gjerne komme tilbake for å løse flere mysterier. 8 barn deltok. 

 

Vi skulle hatt LysVåken, men den ble utsatt til 2022. 

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

 

Konfirmantundervisning  

Konfirmantundervisninga for kullet som startet opp høsten 2020 fortsatte ut over vinteren og våren, 

med sikte på å gjennomføre konfirmasjon i juni. Avgjørelsen om å utsette konfirmasjonen og 

samtalegudstjenesten til august ble tatt med en gang det var klart at det ikke under noen 

omstendighet ville la seg gjennomføre i juni.  

Oppstart med nytt kull kom i gang bare et par uker etter konfirmasjonsgudstjenesten. Det har vært 

undervisning i klasserom på Lavangen skole, samt i kirkerommet. Konfirmantene har også deltatt på 

et skolelagsmøte på frivillighetssentralen i desember. Det skulle vært konfirmantleir for Salangen og 

Lavangen samlet i oktober, men den ble utsatt til januar på grunn av smitte på skolene, og ble derfor 

ikke gjennomført i 2021. 

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

egenandel for konfirmantene.  



 

 

 

c) 50-års konfirmanter 
Det var ikke markering av 50 års konfirmanter i 2021.   

 

 

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

 

 

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 2021 kom det inn kr 5122,- til misjonsavtalen 

 

Frivillig arbeid i menigheten 

 
f) Barneklubben Gry/ Vårblomsten 
Det er barneklubb på Røkenes bedehus annen hver torsdag kl. 17.00-19.00. I 2021 var det 15 

medlemmer. På hver samling møter gjennomsnittlig 4 -7 barn fra ca. 4-11 år. 

I 2021 var det 15 klubbsamlinger. På grunn av koronapandemien ble oppstarten først i februar. 

Deretter ble alle klubbsamlingene gjennomført, foruten 1 samling som måtte avlyses pga. et lokalt 

utbrudd. 

Den første timen er det forskjellige formingsaktiviteter. Deretter samling rundt bordet til sang, 

andakt, tradisjonell bevertning med» klubb»-boller og kålrot, utlodning m.m. 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 Norges Samemisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. 

 

  



g) Leirarbeid 
Begge Lavangen leirene ble avlyst pga korona. Slik var det også i 2020, og forrige leir var i 2019. 

 

h) Lavangen kristelige skolelag  
Skolelaget har lagsmøte ca en gang i måneden, på Frivillighetssentralen. En gruppe på to elever har 

møtt fast. På siste samlingen før jul var konfirmantene spesielt invitert, og da var vi mange! Foreldre 

bidro med pizza til serveringen. Vi har ofte hatt besøk fra Lagskontoret i Tromsø, og trosopplærer 

har også vært med oss flere ganger. Det har vært fint. På samlingene leser og hører vi fra Bibelen, 

samtaler om teksten eller temaet, ber og synger i lag. Servering og konkurranse eller lek hører også 

med. Vi avslutter alltid med å synge lagssangen og be Fader vår. Voksenleder er Jon Syver Norbye. 

 

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) Menighetsblad – OverEie 

 

 
 
 

 

Lavangen menighet på facebook 

Her legges det ut informasjon om det som skjer i kirka. 

Facebooksiden får sakte men sikkert stadig flere følgere, nå 147 følgere. (I 2020 økte det fra 47 til 

105.)  

 

9) Skole/kirke  
Samarbeidet mellom skolen og kirken var godt i 2021. Det var skolegudstjeneste før jul i 2019, men 

det lot seg ikke gjennomføre i 2020 og 2021. Istedenfor var prest tilstede i Lauvhallen og møtte 

elevene på siste skoledag før jul. Det var også besøk fra barnehagene i Lavangen kirke før jul.   

Deler av konfirmasjonsundervisningen skjedde på skolen, hvor vi fikk bruke både klasserom og 

kantina.   

 

 

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. 

 



 

10) Hvor går vi videre? 
Vi har glade for å endelig ha fått på plass bord og stoler bak i kirkerommet. Dette har vi ventet på i 

mange år. I tillegg til bord og stoler ønsker vi også avskjerming mot kirkerommet, slik at det blir 

mulig å bare varme opp dette området og ikke hele kirka. 

 

Det jobbes for å få malt kirka i 2022. Finansieringen er ikke på plass, men det skal søkes om midler 

fra UNI stiftelsen. Det økonomiske tilskuddet fra kommunen er fortsatt lavt. Heldigvis fikk vi 

økning i 2022 slik at driften går rundt. Det er ikke midler å avsette til vedlikehold.  

 

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.   

 

2022 er frivillighetens år, og dette vil vi markere med frivillighetsfest.  

 

«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 

2021. 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). 
 

 

 


