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Stjerna fra øst – en fortelling så vakker.

Det er en fri gjenfortelling av juleevangeliet og 
flukten med det nyfødte kongsemnet. Bibelhistorien 
er flyttet til det nordiske landskapet med taigaens 
tidløse snø og granskog. Det er Geir Lystrup som 
har latt seg inspirere av gamle Maria-legender og 
eventyr. Dette har jeg lyst å fortelle om.

"Jomfru Maria gjennom mørke taiga`n går; nakne 
foten frys, men i handa bærer hun lys. Jomfru Maria 
gjennom tusen år. Ho spør: Hvorfor meg og dette 
store lys? Hvorfor meg, så lita og ung? Hvorfor meg 
av alle kvinner rundt? Jeg var aldri nær en mann. 
Hvite tre står tause rundt i ring. Hvite tre: Hva tenker 
de? Og når Josef hjem fra skogen kommer, hva vil 
han si? Hvorfor meg, ei fattig taigatøs her jeg frys 
i gammel snø, helt alene under himmelen. Hvorfor 
meg og dette frø? Himmelfrø som vokser i min 
mage, til en Unge jeg skal få? Gud i Himlen ville ha 
det slik. Gud i Himlen vet vel råd.
Jomfru Maria stamper i snø så tung, hun så lita og 
ung. Kjære Josef, Maria kulser så våt og kald, gi du 
henne ly med din vemods arm, hold henne varm. 
Skogen farlig og mørk, men ei stjerne stor lyser 
opp den leia vi går, lyser høy og ny der vi kan finne 
ly. Jomfru Maria, snart er du fri, snart er smerte og 
vandring forbi, og vår himmelsønn – mor Marias 
vinterbarn – spår om vår i mørketid.
I stallen kan du hvile nå under halm og høy, glem 
den harde ri. Inn mot brystet ditt med så myk en 
trut, dier Barnet sendt av Gud. Trygg er du i natt 
med Josef om din rygg, han mumler milde ord til 
Jomfru Maria mor. Nå kan du hvile ut etter den 
harde ri. Underbare natt på taigaen og på jord, for 
Jomfru Maria er blitt mor. Underbare kjærlighet ny, 
Gud har gitt seg sjøl i gave – et barn er født ved 
morgengry. Underbare natt på taigaen, kom og se 
så god han er. Runde kinn med smilehull, og på fine 
foten fem små tær.

«Deilig er jorden» synger vi ofte i juletiden. Vi 
synger om fred på jord og fredsfyrste og om 
den deilige jorden. Alt dette mens krigen raser 
i Ukraina – og andre steder. Det virker kanskje 
hyklersk og virkelighetsfjernt å synge dette når 
vi vet hvordan verden er, men jeg vil hevde at 
det er nettopp det det ikke er. Det er akkurat da 
vi skal synge disse sangene og glede oss over 
fredsfyrsten som ble født.

Teksten til «Deilig er jorden» ble skrevet av den 
danske salmedikteren Bernhard Ingemann, og 
han skrev de idylliske beskrivelsene av jorden 
i forferdelse og rystelse etter en krig mellom 
Danmark og Schleswig-Holstein i årene rundt 1850. 
Sangen er på mange måter en slags protestsalme 
som forsøker å mane fram det deilige som krigen 
hadde ødelagt. Når vi i salmen roper ut ordene 
fra englene på Betlehemsmarkene «Fred over 
jorden», er det et protest-rop mot krig. Jorden kan 
være deilig, men vi ødelegger den med krig.

Så la oss frimodig feire fredsfyrsten i år. Barnet 
som ble født og fikk navn som veldig Gud og 
Fredsfyrste. Han som ble sagt at skulle skape fred 
uten ende og smi sverd og spyd om til ploger og 
vingårdskniver. Er det noen gang vi skal minne 
oss selv på hva som er Guds vilje for oss er det i 
år. Er det noen gang vi trenger å minne oss selv 
på at Jesus kom med fred, som en fredsfyrste og 
«en glede for hele folket» er det i år.

Fredsfyrsten
Sov nå Maria Mor, snøen laver hvit. Skjuler våre 
spor, aldri når de hit. Barnet dier varm, fyller deg 
med lyst. Å, velsigna barm. Josef stirrer langt – inn 
i glo og ild, Josef ser så mangt bak den stille kveld.
Tre små konger bar dyre gaver som de ville gi til 
Barnet. Den ene kongen ga en bolle ris: Så folket 
på jorda aldri mer skulle svelte. Den andre kongen 
ga geværet sitt, så det aldri mere skulle bli krig i 
verden. Den tredje kongen ga fløyta si, for da kan 
kjærligheta danse over jorda. Tre små konger reiste 
glade hjem, for hver sin gave fikk de med seg hjem 
fra Barnet. Hver sin gave, et mysterium, det som 
Himmelkongen hviska dem i øret.
Du kan danse nå, Maria, til himmelen ler – dans 
Jomfru Maria, Gud Fader sitter og ser. Nordlyset 
stiger fra din skimrende kropp, skimrende hjerte 
mot nordlyset opp. For en glede! Dans til nordlyset 
slår ut av hele sjelen sitt fargeglade hår. Dans 
Jomfru Maria med Ungen mot kinn, all verdens tåre 
i himmelen inn.
Josef synger: På frossen fot må vi to vandre, der 
hunger og tørst er frukter på min stav. Men lyset 
holder vi for hverandre. Når du som stjerna stig av 
mørket med svalende hand for mine hete kinn, når 
du som regn for tvil og tørke gir kjærleken navn og 
døper den for min. Nådens tid langt bortom bønn og 
salme, den dagen vi ble ett i sjel og sinn.
Edderkoppnettet ble dem til hjelp da hjem de gikk. 
Tråden er tynn, ja men lang som ei natt. Edderkopp, 
vevkjerring du, se hva du skapte i visdom og tru: Av  
Jomfru Maria sin ring får du til lønn en forunderlig 
ting. Korset på ryggen i all evig tid, får du for iver og 
vevkjerrings flid. Takk for at Ungen ei lykkelig stund 
smakte på himlen med latter i munn.
Fra himlen kom en engel ved krigens skyttergrav, 
så underlig sto lyset at kampen stilna av. Det er født 
oss en frelser, det barn vi venta på. Barnet taler ei 
tunge verden kan forstå. Barnet bannlyser krigen, 
lyser fred over jord. Språket hans er kjærlighet – 
Guds kjærlighet uten ord."

Jesu fødsel innebærer at Gud blir menneske. Han 
blir en av oss. Julebudskapet er dermed også et 
uttrykk for at Gud ikke forlater oss mennesker, 
men er til stede hos oss, enten vi har det veldig 
bra, eller om livet er veldig vanskelig.

I år feirer vi jul i protest og vi synger protestsanger 
og leser juleevangeliet med fredsbudskapet, som 
en eneste stor protest- og fredsbevegelse. 

Når vi feirer jul i år, er vi med på å proklamere den 
freden som Jesus gir. Vi stiller oss bak fredsfyrsten 
og synger med bønn i både sorg og glede:

Fred over jorden. 
Menneske fryd deg.
Oss er en evig frelser født!

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Maria og 
jula
Av Randi Mjøen Carlsen

Av biskop Olav Øygard
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Nordlyskatedralen 10-år 10. feb. 2023
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Alta menighet planlegger en storstilt 
markering av Nordlys-katedralens 
første 10 år som monumentalbygg 
og kulturarena i Alta. Vi ønsker å 
jubilere ei lita uke, fra tirsdag 7. til 
søndag 12. februar, med hovedtema 
«inkludering».

Hovedmålet er å gi et bredt arrangements-
tilbud der alle i Alta kan føle at det er NOEN 
arrangement de kan delta på:

• Seminarer ved den prisvinnende 
foredragsholder og ildsjel Marco Elsafadi, 
rettet mot ungdomskullene, fagpersoner og 
foreldre 

• Formiddagstreff for eldre

• Salmekveld

• Konsert som en del av Sami Music Week

• Barnas katedral

• Festkonsert med lokale kulturkrefter 

• Samtale med arkitekt, byggekonsulenter og 
entreprenører

• Jubileumskonsert med Violet Road lørdag kveld

• Festgudstjeneste søndag med påfølgende 
kirkekaffe

I tillegg til dette, vil gågata opp mot kirkas 
hovedinngang bli utsmykket med iskunst, som 
vil glede både lokalbefolkningen og turistene 
helt til våren!

I forkant av jubileet vil det bli gitt ut en 
jubileumsavis som bilag til Altaposten. I dette 
bilaget vil programmet og de medvirkende bli 
utførlig presentert. 

Vi har vært så heldige å motta solid støtte 
fra Sparebanken Nord-Norge gjennom 
Samfunnsløftet og Alta Kraftlag til denne 
jubileumsmarkeringen. Støtten vil bl.a. gå 
til å fremme inkluderingstanken gjennom 
arrangementsuka, ved at det vil deles ut et 
vesentlig antall gratisbilletter til konsertene 
fredag og lørdag.

Med vennlig hilsen
Alta menighet, jubileumskomiteen

Grethe Marit Olsen

Jan Henning Pettersen

Lise Lotte Lund Martnes

Gunnar Tangvik

Jubileumsuka i Nordlyskatedralen 7.–12. februar 2023.

primo januar – medio februar: Arbeid med iskunst utenfor Nordlyskatedralen

7. februar  kl. 11.00:  Formiddagstreff for eldre 

  Kl. 19.00:  Seminar v/Marco Elsafadi (billettsalg) 

8. februar Kl. 09.00:  Seminar v/Marco Elsafadi (kun for inviterte skoleelever)

  Kl. 11.00:  Seminar v/Marco Elsafadi (kun for inviterte skoleelever)

  Kl. 19.00:  Salmekveld m/allsang, ved organistene. KANU deltar. 

9. februar Kl. 19.00:  SAMI MUSIC WEEK, konsert (billettsalg)

10. februar Kl. 09.00:  Barnas katedral (for inviterte klasser/barnehager)

  Kl. 18.00-18.45: Konsert m/barnekoret og to skolekorps (billettsalg)

  Kl. 19.30-21.00: Festkonsert m/lokale kor og korps (billettsalg)

11. februar Kl. 11.00:  Seminar om byggingen av Nordlyskatedralen

  Kl. 18.00:  Jubileumskonsert med VIOLET ROAD (billettsalg)

12. februar Kl. 11.00:  Festgudstjeneste m/ stor kirkekaffe

Med forbehold om endringer.
Billetter fås kjøpt hos checkin.no
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Innføring av festeavgift for gravene i Alta

Å feste en grav vil si at en «leier» et gravareal på en gravplass. Det vil si at en inngår en 
avtale om å leie en eller flere graver for et avtalt tidspunkt. Mest vanlig leietid er 10 år, og 
i denne tiden er det den som fester som bestemmer over de avtalte gravene, med både de 
retter og plikter som dette medfører.  

I 2021 ble det vedtatt å innføre festeavgift på 
gravplassene i Alta. Med dette er Alta en av de 
aller siste kommunene i landet som innfører en 
slik avgift. Ett av formålene er å få en mer effektiv 
bruk av gravplassarealet, ved at festeavgiften 
forhåpentligvis motiverer til at gamle graver kan 
slettes og gjenbrukes. I tillegg får vi etablert et 
oppdatert register over hvem som eier de ulike 
gravene på kirkegården. Det er nyttig for oss 
når vi har behov for kontakt med graveier i ulike 
sammenhenger (f.eks. hvis gravminnet står skeivt 
eller velter, eller at det er behov for å få montert nye 
sikringsbolter). 

I forbindelse med innføringen av festeavgift 
oppdateres også «forskrift om vedtekter for 
gravplassene i Alta». Vedtektene ligger på www.
kirken.no/alta og vil også være tilgjengelige 
på kommunens nettsider. Den mest vesentlige 
endringen er at fredningstiden for kistegraver i Alta 
settes til 40 år (mot tidligere 20 år). Det betyr at det 
tar lengre tid før gravene kan gjenbrukes. For urner 
er fortsatt fredningstiden 20 år.

Kistegraver: Etter 40 år vil det koste 300 kr/år å 
beholde en kistegrav. Det normale er at graven kan 
festes fram til den er 60 år. Dersom en ønsker å 
beholde graven utover 60 år, må det søkes om det. 
Prisen vil øke til 560 kr/år fra år 61.

Urnegraver: Her er friperioden bare 20 år før det 
påløper festeavgift. Festeavgiften er på 200 kr/år 
fra år 21 til år 60. Fra år 61 øker festeavgiften til 250 
kr/år.

Reserverte graver: Det er mulig å reservere en 
ledig kistegrav ved siden av en grav som tas i 
bruk. Det er mange som ønsker å sikre seg at de 
får plass ved siden av sin avdøde partner eller 
forelder. En slik reservert grav vil koste 300 kr/år fra 
reservasjonstidspunktet.  

Arbeidet med å skaffe oversikt over graveierne er 
i full gang. I løpet av 2023 vil de som vi har funnet 
ut kan være mulige etterkommere/interessenter 
for gravene bli tilskrevet med tilbud om å bli 
registrert som graveier/fester. De som påtar seg et 
slikt eierskap vil i løpet av året motta faktura med 
festeavgift.  Graver som vi ikke finner eiere til, vil 
etter hvert bli brukt på nytt. Dette vil kunne utsette 
behovet for å etablere en ny gravplass i sentral-
Alta med noen år, selv om det, spesielt på Alta 
kirkegård (Bossekop), er få ledige nye graver.

Arctic Gospel Choir 
TEKST OG FOTO: KRISTIN ØSTBY

Menigheten har hatt flere barnekor opp igjennom tidene, og i høst startet Arctic Gospel 
Choir opp. Frida Hegge Hardang er dirigent og leder og hun har med seg en god del 
frivillige medarbeidere, i tillegg til kantor Knut som spiller piano/flygel.  Koret er for 
barn og unge fra 1.–7.trinn, og nå det over 60 medlemmer! Arctic Gospel Choir hadde 
sin første opptreden på gudstjenesten 1. søndag i advent, og det er bare å glede seg til 
julekonserten!

Rettelse

I forrige nummer av menighetsbladet, var 
det kommet en feil på side 10, i intervjuet 
med den nye soknepresten i Talvik, Ivar 
Smedsrød. Det var det skrevet at det hadde 
vært sommerkonsert i Komagfjord. Det var i 
Storekorsnes sommerkonserten var. 

Vi beklager. 

AV GUNNAR TANGVIK
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Kort om meg selv – oppvekst, studier og familie

ANN KRISTIN HANSEN
Kapellan

Du har nettopp fått tilbud om ny jobb som 
kapellan i Alta og Talvik menigheter. Hvorfor 
søkte du denne jobben? 

Våren 2022 valgte jeg å følge hjertet om å reise 
rundt som vikarprest i nord, og sendte søknad til 
Nord-Hålogaland bispedømme. En av prestene 
i Alta skulle ut i pappa-permisjon, så dermed 
trengte de en vikarprest. I juni 2022 startet jeg 
som vikarprest her.  Etter en tid begynte både 
ansatte og folk i menigheten spørre meg om 
å søke fast stilling som prest. Kapellanstilling 
for Alta og Talvik ble utlyst i september, og 
jeg søkte og ble innkalt til intervju i Tromsø, 
og 1. november ble jeg tilbudt stillingen som 
kapellan. 

Hva har du gjort tidligere? 

Jeg har vært så heldig å få holde på med 
så mye som jeg opplever meningsfullt og 
spennende både i arbeidslivet og i fritiden. Det 
er en rød tråd i alt: å være tett på mennesker 
i alle livets forskjellige faser. Den faglige 
bakgrunnen  er musikk, psykologi og teologi. 
Spiller også i en trio, hvor vårt mål kort og godt 
er å ha det moro sammen og samtidig glede 
andre.

Kort om bakgrunn, alder, utdanning, 
arbeidserfaring, etc…

Jeg er født og oppvokst i Fredrikstad og er 54 år. 
Utdannelsen har jeg fra musikk-konservatoriet, 
universitetet og  Menighetsfakultetet. Har 
også stor interesse for litteratur, kunst, film, 

teater og musikk. I fjor startet jeg å trene, og 
holder på med løping, og et delmål er å greie å 
gjennomføre halv-maraton.

Hvilke tanker og forventninger har du til denne 
jobben? Hva tenker du om å flytte til Alta?

Det er godt å være prest her! Jeg er glad for å 
kunne fortsette å være en del av kirkens arbeid 
i Alta og Talvik. Alle gode og meningsfulle 
møter med mennesker hvor jeg ferdes som 
prest, menighetene, alle frivillige medarbeidere 
og staben jeg har blitt en del av, gjør inntrykk..I 
tillegg så kjenner jeg også på denne gleden av 
å være omgitt av en så storslått natur. Jeg ser 
fram til å flytte til Alta!

KNUT STAVSETH 
Avtroppende kantor

Etter 5 år som kantor i Alta har eg no kome fram 
til at tida er inne for å flytta. Før eg kom hit, 
jobba eg deltid som t-bane-førar i Oslo medan 
eg var student, men då eg slutta med det, kjente 
eg meg ikkje heilt ferdig. Difor har eg hatt det i 
tankane heile tida, at eg skulle flytta tilbake til 
Oslo for å køyra meir t-bane når tida var inne.

Eg har trivest svært godt i Alta, og eg kjem 
absolutt til å tenkja tilbake på denne tida som 
noko fint. Eg har fått arbeida med trivelege og 
flinke kollegaer, og eg har fått fleire gode vener. 
To av tinga eg verkeleg kjem til å sakna, er å 
syngja i Alta Motettkor, samt å jobba med Arctic 
Gospel Choir, det nye barnekoret som starta opp 
i haust. Begge har vore ei sann glede. Dei siste 
vekene og månadene er det mange som har sagt 
til meg at det er synd at eg skal slutta som kantor 
og flytta, og for meg er det veldig godt å få vita 
at eg er satt pris på. Difor er det sjølvsagt også 
vemodig.

For mange verkar det nok veldig rart at eg som er 
musikar skal velja å jobba som t-bane-førar, men 
no flytter eg til Oslo for å gjera noko eg har veldig 
lyst til i ein periode på nokre år. Så kjem eg til å 
søkja meg til ei ny kantorstilling i framtida når tida 
er inne, men det blir nok ikkje i Finnmark, kanskje 
heller på Vestlandet eller i Trøndelag.

om navnNytt om navnNytt

Redaksjon: Gunn H. Strand, Randi Mjøen   
Carlsen og Kristín Østby

Postboks   1172, 9504 Alta
Bankgiro   4901.23.15057
Vipps   111071
Kasserer:  Kirkekontoret
Hjemmeside:  kirken.no/alta
e-post:  kirken@alta.kirken.no
Trykk:  Fagtrykk Idé as
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Etter mange år 
med søking og 
ønske om å reise 
ut i den varmere 
del av verden for 
Sjømannskirken, var 
det endelig vår tur. 
Tre intervjurunder i 
løpet av 3 måneder i 
begynnelsen av 2022 
gjorde ikke lysten til 
å reise ut mindre, vi 
ble bare enda mer 
målbevisste.

Denne gjengen dro ut fra Alta i august 
2022, med mange ønsker, tanker og 
håp. Bella 10 år, Ronja 13 år, Cecilie 42 
år og Ken 43 år. Ken har erfaring som 
kokk, leder og bedriftseier. Han har også 
erfaring fra Alta kirkelige fellesråd som 
prostesekretær og kontorfullmektig. 
Cecilie har erfaring som sosionom 
og har vært innom blant annet NAV, 
boliger for utviklingshemmede, 
barnehage og vekterbransjen før hun 
jobbet i Alta kirkelige fellesråd som 
menighetspedagog og diakoniarbeider.

Vår utreise startet – heldigvis – med 
en inspirasjonssamling for sjømanns-
kirkeansatte. Der fikk vi mange gode 
møter som skodde oss enda bedre på de 
nye oppgavene våre, og for første gang 
fikk våre barn møte andre barn som var i 
samme situasjon, og som hadde vært ute 
mange ganger før. Det var gode møter, og 
vennskap ble bygd. Vi fikk også æren av 
å være med på lanseringen av den nye 
sjømannskirkelogoen. En flott logo som 
tar det gamle med seg inn i fremtiden.

Så satte vi kursen mot Gran Canaria. Det 
vi var mest spente på, var om barna ville 
trives. Heldigvis er det norsk skole, så 
alt er ikke nytt. Det er trygt og godt når 
så masse er forandret. Nye rutiner skulle 
innarbeides, her må barna følges til og 
fra skolen. Hvordan ville det bli? Og aller 

viktigst; ville de finne seg til rette? Så 
langt har det gått over all forventning. 
Kanskje takket være flinke lærere som 
forstår viktigheten av å være sosial 
samtidig som ungene skal lære. 

Nå sitter vi her i begynnelsen av oktober 
og kan se tilbake på de første stille ukene 
i august og tenke at det er et halvt år til 
neste gang det blir så stille. Vi har fått 
være med på sesongåpningen av alle 
aktivitetene vi har her på Gran Canaria. 
Det er veldig nyttig å få være med fra 
starten. 

Ken er ansatt i rollen som vertskap. 
Det innebærer at han har kontroll på 
kjøkkenet, hva som lages og serveres der, 
og på frivillige og leseværelset. Han har 
blant annet vært ansvarlig for å arrangere 
familiemiddager, åpen kirke med 
middagsbønn, foreldrekaffe, tweens-, og 
ungdomsklubb og lørdagsgrøt. 

Som medreisende ektefelle har Cecilie 
fått en 50% stilling som diakonal 
medarbeider. Hun har fått tildelt oppgaver 
i besøkstjenesten, basargruppa og er 
ansvarlig for sosiale medier og er tilstede 
på leseværelset to dager i uken. 

Barna har funnet sin rytme i hverdagen 
på Gran Canaria. Bella har fått mange 
venner som hun henger med sent og 
tidlig, fysisk og på internett. Hun har 
startet på svømmekurs og dans, noe hun 
også gjorde hjemme. Ronja har også fått 
seg mange venner, men som tenåringer 
flest, er hun sosial på andre måter enn 
tidligere. Begge ser ut til å trives på 
skolen og har fått gode lærere. Ronjas 
lærer er mangobonde «på si», så vi har 
besøkt dem og kjøpt med oss kasser med 
mango hjem.

Nå ser vi frem mot julebasaren i 
november og gleder oss til basargruppa 
er i full drift. Vi har fått æren av 
å være teststrikkere på den nye 

sjømannskirkegenseren som vil komme 
for salg etter hvert. Vi gleder oss til 
å sette i gang med strikkingen og 
kanskje vil resultatene vises allerede på 
julebasaren? 

Det som gir oss den største gleden er 
at vi får lov til å være et nettverk for 
alle nordmenn som oppholder seg 
her. Mange kommer innom for å være 
sosiale, noen trenger hjelp og ser på oss i 
Sjømannskirken som det naturlige stedet 
å starte sin søken, andre savner norsk 
brød og kommer innom for å kjøpe det. 
Det aller beste for vår del, er at vi får lov 
til å gjøre det vi liker aller best å gjøre, 
i et klima som er mye mer stabilt enn i 
nord. 

Følg oss gjerne i sosiale medier, der får 
dere se mye mer av det vi gjør!

En sjømannskirkehilsen fra 

Jeffrey Huseby med sjømannskirkegenseren

Deilig å ha venner 
med basseng når 
nåla peker mot 30 
grader

Vår arbeidsplass Møterommet vårt 
er terrassen 

utenfor kontoret!

Bella kaster skyer 
på himmelen

Kokken i gang 
med fredagens 
brødbakst

10 11



«Klubb, kor og kakao i Talvik»

TEKST OG FOTO: KRISTIN ØSTBY I Leirbotn fikk kateket Oddhild være med, og 
hun hadde en samling om kirka og symbolene 
vi har i kirka. Alle fikk både se og utforske 
nattverdringen og døpefonten og alle ble litt 
bedre kjent med kirka enn før vi kom. Etter 
klubben var det familiemiddag for alle i bygda, 
og for de om lag 30 frammøtte var det populært 
med fiskesuppe og rykende ferske eplemuffins. 

Det var også en liten danseoppvisning av to av 
jentene. 

Det siste året har det blitt arrangert 
klubb i Talvik og Leirbotn kirker. Det er 
menighetspedagogene Eirin og Oda Helene 
som har dratt i gang tiltakene, og ut fra 
oppslutningen i begge bygdene har det vært 
positive tiltak!

I Talvik var det spill av ulike slag, og også litt 
tegning før øving til adventskonserten første 
søndag i advent. Det er nok en del spente barn 
som er med og opptrer. Serveringa denne 
dagen var pølse og vafler.  Det er alltid like godt 
med ferske vafler med syltetøy på. Noen tok 
også sjansen på å prøve «pølse i vaffel». 

Konklusjonen var klar: 
Vaffel er godt og pølse er godt, men 
«pølse i vaffel» falt ikke helt i smak.

«Barne- og ungdoms-
klubb i Leirbotn»
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21.–31. oktober var vi, diakon Magnhild og kateket 
Oddhild, på tur med Kirkens Nødhjelp (KN) i Tanzania. 
Ilag med 13 tilsette og frivillige frå kyrkjelydar i Noreg 
fekk vi reise rundt for å sjå på KN sine prosjekt der.   
     
Målet for turen var å la oss sjå med eigne auge 
prosjekta vi samlar inn pengar til på julaftan og 
gjennom fasteaksjonen, slik at vi igjen kan reise heim 
og fortelje at kronene vi samlar inn bidrar til å forandre 
liv og samfunn i andre delar av verda.   

Den aller første morgonen var vi på gudsteneste i den 
lutherske kyrkja i Arusha. Den starta kl 06.30(!) og 
varte 3 timar. Det var song og dans, og sjølv om språket 
var Zwahili så kunne vi greie å følge med, sidan nokre 
salmar og ledd var tilsvarande det vi har på norsk 
i våre gudstenester heime.  Etter  gudstenesta var 
det auksjon i kyrkja, av matvarer som folk hadde tatt 

med seg. Dei som ikkje hadde pengar til ofring, hadde 
med seg noko til auksjonen. Pengane som kom inn på 
auksjonen gjekk då til offerformålet! Noko å prøve på 
her? 

I løpet av tida vi var i Tanzania, møtte vi mange 
menneske som har fått livet forandra fordi vi i vesle 
Noreg har samla inn pengar, og fordi KN har eit apparat 
som fungerer, slik at pengane faktisk kjem fram. Vi 
besøkte ein vannpost som var bygd med midla etter 
TV-aksjonen i 2014. Her møtte vi nokre av dei som 
har fått liva sine forandra av det reine vatnet. Det 
utgjer forskjellen mellom liv og død. På det afrikanske 
kontinentet synk grunnvatnet, og her måtte dei grave 
95 meter ned i jorda for å få opp vatnet. Pumpa blir 
driven av solceller. Vannposten har ein vannkomité 
som er ansvarleg for fordeling, økonomi og vedlikehald. 
Pumpa er open eit par gongar om dagen, og dei som 
hentar vatn må betale ein liten sum for vatnet.  

Når ein får reint vatn kan borna få gå på skole i staden 
for å gå timesvis etter vatn, dei får reine klede, betre 
helse, og dei vaksne får større moglegheit til å skaffe 
inntekter til familien. På skolane i nærområdet var borna 

svært fornøgde med å byte ut henting av vatn, med 
skolegang, og dei hadde håp og ønske for framtida. 
Det var mange lærarspirer der. På dei to skolane fekk 
vi også møte Zedrac og Diodata, borna som er profilar 
på fasteaksjonsfilmane i 2023. Alt heng saman, vatnet 
skaper nytt liv i landsbyen, og gjev håp for framtida! 

Kirkens Nødhjelp samarbeider med andre kyrkjer, 
trussamfunn og religiøse leiarar, dette er heilt essensielt 
for at prosjekta lukkast, slik at heile samfunnet skal bli 
med. Desse samarbeida skjer på alle nivå i samfunnet, 
frå heilt lokalt, til regionalt og nasjonalt. KN støtter 
opplæring og sertifisering av deltakarar og partnarar, 
og legger til rette for deltaking i opplæringa ved for 
eksempel å dekke transportutgifter. 

På fleire av prosjekta så fekk vi sjå kvinner i førarsetet 
for utviklinga. Det at kvinner får moglegheiter gjennom 
prosjekta gjer samfunnet betre, familiane får betre 
økonomi og det bidreg til likestilling både i heimen og i 
samfunnet elles. 

I fjorårets fasteaksjon var noko av det som blei 
profilert, eit dryppvatningssystem som KN har 
utvikla, som bønder kan kjøpe for berre 4 dollar. 
Dette fekk vi også sjå i aksjon fleire stader. Ei dame 
som vi møtte, tok oss med heim til seg og viste oss 
grønsakhagen sin. Rundt huset var det jorder på alle 
kantar. Men berre eitt var grønt, og det var der dei 
hadde investert i dryppvatningssystemet. For ho og 

Vatn 
forandrar alt! 
 - Mobiliseringstur til Tanzania med Kirkens Nødhjelp. 

mannen var den klare effekten at vatningssystemet 
utvida dyrkesesongen, dei kunne dyrke på nytt fleire 
gongar i året. Og på grunn av dette hadde dei no fått 
mogelegheita til å sende to av borna på universitetet. 
Dei ønska å rette ein stor takk til alle som samlar inn 
pengar til Kirkens Nødhjelp! 

Opplevinga av å bety noko for menneske så langt 
unna oss, var sterk. Pengane vi samlar inn gir håp og 
nytt liv for menneskjer. Vi håper både juleofferet i år 
og neste års fasteaksjon, gir enda fleire menneske 
tilgang til reint vatn! 

Tekst: Diakon Magnhild Nerheim Monsen og  
kateket Oddhild Klevberg. 

Foto: privat  
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Are Karlsen, teknisk leder

 

GOdkjent mekanisk verksted ...kjøretøy opptil 7,5 tonn

 

Vi er heldig som har Are med på laget. Med Ares kompetanse og 

diagnoseutstyr for ALLE bilmerker (også el/hybrid) er vi klare.   

Vi utfører EU-kontroll og serviceoppdrag, AC-service, flushing av 

automat gearkasse,hjulstillingskontroll og alle andre reperasjoner.      
r.

STOPPES IKKE AV BORTEARBEID

SØRGER FOR AT BOLIGENE

ALLE ETATER UTE PÅ

HEDRET ETTER

HOLDER MÅL

STORØVELSE

30 ÅR I FELT

MASKINKJØRER PÅ DE STORE PROSJEKTENE

DISSE VANT KRONSTADPOSTENS ISFISKEKONKURRANSE

Side 14-16

Side 
36-37

Side 
10-11

Side 
24-26

Side 
20-22

ARBEIDSJERNET ØYVIND DIGRE SANDVIK ER EN DYKTIG MANN I ARBEIDSSTOKKEN TIL ARVID THOMASSEN GRAVESERVICE AS. 

Halvår: kr 720,-. Helår: kr 1440,-

BESTILL PÅ kronstadposten.no

Gi Kronstadposten
i gave

TELEFON 78 43 43 43
POST@ALTASKIFER.COM  •  WWW.ALTASKIFER.COM

Avd. Stjernøy, 9509 Alta
T: +47 78 48 28 00
W: www.sibelco.com

Blomsterleverandør:

Altaveien 421, 9517 Alta
Telefon 78 43 18 55

Advokat Jørn Eikanger
Apotekgården, Markveien 14, 9510 Alta
Tlf. 908 55 244 • eikanger@advokatialta.no

Stål- og ventilasjonsentreprenør
Jens Jensen AS, tlf. 78 45 69 50 / 975 07 713. Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta

Løkkeveien 4A, 9510 Alta • Postboks 1010, 9503 Alta
Tlf 78 45 70 70 • Fax 78 45 70 60 • www.norconsult.no

Myggveien 6, 9514 Alta. Telefon 78 43 75 90

www.elektronoras.no

NORDENS LEDENDE 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
DESIGN OG TEKNIKK

Avdeling Alta, Kongleveien 45
T 78 44 92 22, www.ramboll.no

Vi bygde 
NORDLYS-
KATEDRALEN
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ALTA SOKN

Døpte 
26. juni 2022
Håkon Amundsen
Raya Karoline Eriksen-
Mortensen
Runa Adeline Eriksen 
Mortensen
3. juli 2022
Oline Eriksen Hermansen
Martine Pedersen
Emil Bakkeby 
10. juli 2022
Vebjørn Flåtten
17. juli 2022
Idar Møvik-Brendgen
21. juli 2022
Ayla Evelin Michelsen
31. juli 2022
Leo Eskelinen Guttorm
7. august 2022
Leo Johannes Gundersen 
Nikkinen
14. august 2022
Alfred Nilsen
Halvard Arnesen
Emmeli Mella
Othelie Margrethe 
Johansen
Levi Haukland Hykkerud
Liam Haukland Hykkerud
21. august 2022
Sofe Pedersen Somby
Emil Thomassen Borch
Espen Alexander Saijets 
Ek
11. september 2022
Oda Jakobsen Kaald
Henrik Johansen Bueng
Klara Elvine Løkke Jensen
Håkon Jakobsen Holten
Amelie Storvann
Milian Johansen
Fredrik Engnes 
Ramsussen
Rikke Johansen Romsdal
Ebba Opgård
18. september 2022
Luna Helmine Vonhheim
Edvin Engen
Marie Håpnes
Alma Åmo Berg
25. september 2022
Olivia Larsen Beldo
Elise Nilsen Pettersen
Májjá Adelén Gaup-Buljo
Louie Hagerupsen Elde
Martin Kristoffersen
Arjan Pettersen

2. oktober 2022
Embla Hirsti Sara
Thor Paulsen
Henry Hansen Kummeneje
Leona Mathea Masvik
Mathias Opgård 
Haldorsen
7. oktober 2022
Mikkel Alexander 
Maurstad
8. oktober 2022
Elida Josefine Lund 
Hekland
9. oktober 2022
Iben Løkke-Stabell
Emanuel Bakkehaug
Eline Håpnes
Othilie Thomassen
Gabriel Johansen
Emine Olsen
16. oktober 2022
Olivia Romsdal Nilsen
Marie Thomassen
Adrian Oleander Stabrun 
Johansen
23. oktober 2022
Fredrik Hansen
Simon Mihkkal Hætta 
Gamst
Pia Marie Simonsen
6. november 2022
Isak Haugan
Ailo Leander Krokmo 
Hætta
Ariel Grunni Buskli
Albert Jonas Simonsen
20. november 2022
Håkon Einvold Cappelen
Herman Einvold Cappelen
Oliver Næss Jacobsen
Emil-Andreas Olafson 
Simonsen
Thomas Olavi Stabrun 
Lantto (stadfestelse)
Emma Ottesen Bjerring
27. november 2022
Johanna Vivikke Kvammen 
Helsvig
Jenny Emaus Li 

VIEDE
24. juni 2022 
Gøril Simonsen og Ove 
Johnsen 
25. juni 2022
Rebecca Møller og 
Kristian Arnesen
Dina Mari Kaino og 
Steffen Høynes

2. juli 2022
Silje Alice De Maar 
Wessel og Lars-Kristian 
Haukland
Emilie Terese Nilsen og 
Sigve Selnes Pedersen
Andrea Torsteinsen og 
Jørn Ivar Pettersen
8. juli 2022
Kjersti Suhr og Geir 
Øivind Pettersen
9. juli 2022
Lillian Ballo og Lars Erik 
Lundgren Kristensen
Renathe Wiik og Jim-Hugo 
Arild
15. juli 2022
Magnhild Nerheim 
Andersen og Ole Johan 
Monsen
16. juli 2022
Isabel Blanco-Jensen og 
Christoffer Blanco-Jensen
Linn-Helen Aakre og 
Martin Synvis
22. juli 2022
Ida Benedicte Dahle Skum 
og Johan Nils Erik Skum
30. juli 2022
Alona Dimpas Cello og Jan 
Ivar Aslaksen Skum
Nina Flage Nilsen og 
Stian-André Jensen
6. august 2022
Veronica Berg Johansen 
og Peter Aleksander Aas 
Rebecka Johanna 
Pettersen og Steinar 
Nilsen
13. august 2022
Hanne Mette Pettersen og 
Stig-Harry Steffensen
20. august 2022
Line Jacobsen Nora og Jim 
Fredrik Bull
27. august 2022
Ann Kristin Suhr og 
Henning Amundsen 
Rusfeldt
Tone-Lise Roxrud og Bjørn 
Tore Fossmo
Julie Mannsverk Holm 
og Kenneth Hågensen 
Thomassen
3. september 2022
Lene-Marie Olsen og 
Knut-Even Heitmann
Ingvild Malene Larsen og 
Martin Mortensen
Linn Åse Bentsen og 
John-Gunnar Nielsen 
Kristiansen

10. september 2022
Astrid Merete Olsen og 
Fredrik Valstad
Nancy Marie Sara 
Heitmann og Stig-André 
Lundberg
17. september 2022
Sandra Lindbæk Mikalsen 
og Kjetil André Holten
Helene Slettvoll og 
Steinar Johan Mathisen
Therese Thomassen 
og Øyvind Aleksander 
Thomassen
24. september 2022
Lene Isaksen Vist og 
Kennet Nilsen Vist
Caroline Lampe Alsen og 
Michael Olsen
8. oktober 2022
Maj-Turi Lund Olsen og 
Even Hekland
Anniken Victoria 
Staalnacke og Svein Aage 
Neergaard
26. november 2022
Nina Giselsson 
Mannsverk og Morten 
Kjellmann

DØDE
13. juni 2022
Per Opgård, f. 1925
16. juni 2022
Else Helene Aas 
Andersen, f. 1945
17. juni 2022
Ranveig Daljord, f. 1942
25. juni 2022
Leif Egil Andreassen, 
f. 1934
1. juli 2022
Ingrid Heggeli, f. 1929
3. juli 2022
Knut Ingvald Wirkola, 
f. 1929
4. juli 2022
Liv Margareth 
Hagerupsen, f. 1938
Trygve Erling Jakobsen, 
f. 1946
6. juli 2022
Thomas Tårn, f. 1937
8. juli 2022
Aud Ottem Kristensen, 
f. 1935
9. juli 2022
Cato Paulsen, f. 1931
14. juli 2022
Gunnar Mathisen, f. 1936

19. juli 2022
Helene Margrethe Elstad, 
f. 1937
20. juli 2022
Gunnar Anton Stangvik, 
f. 1934
30. juli 2022
Lise-Lotte Lund, f. 1935
2. august 2022
Svanhild Wilhelmine 
Berntine Stavem, f. 1941
4. august 2022
Jahn Roald Kristiansen, 
f. 1967
12. august 2022
Leif Haugen, f. 1926
Edel Helene Bakke, 
f. 1932
27. august 2022
Olaug Sofie Guttormsen, 
f. 1929
Borghild Lovise Aslaksen, 
f. 1926
3. september 2022
Alf Roger Andersen, 
f. 1971
9. september 2022
Gunnar Emil Thomassen, 
f. 1938
11. september 2022
Borghild Jendine Walseth, 
f. 1939
16. september 2022
Elvira Østlyngen, f. 1929

23. september 2022
Jan Tore Niva, f. 1954
25. september 2022
Evy Johansen, f. 1965
26. september 2022
Leif Arne Hansen, f. 1947
4. oktober 2022
Kari Forsberg, f. 1950
10. oktober 2022
Arne Johansen, f. 1925
12. oktober 2022
Kai Ove Holten, f. 1971
13. oktober 2022
Geir Harald Volden, 
f. 1966
14. oktober 2022
Arnold Knut Jørgensen, 
f. 1946
25. oktober 2022
Karin Mørk, f. 1941
Helge Jakobsen, f. 1941
26. oktober 2022
Bård Ottar Gjertsen, 
f. 1952
27. oktober 2022
Gerd Solveig Solli 
Arnesen, f. 1953
Jan Johansen, f. 1937
30. oktober 2022
Hjalmar Herulf Hansen, 
f. 1933
Sigfred Røkeberg, f. 1932
1. november 2022
Tor-Harald Johansen, 
f. 1955

3. november 2022
Karl Hjalmar Hanssen, 
f. 1945
5. november 2022
Erling Hansen, f. 1931
7. november 2022
Oddleif Pedersen, f. 1936
Dorit Dahl, f. 1960

TALVIK SOKN

Døpte 
3. juli 2022
Hermann Kiil Kjellmann
9. juli 2022
Ellie Thomassen-Alsén
28. august 2022
Oskar Severin Angel 
Hansen 
23. oktober 2022
Aurora Charlotte Jakobsen
13. november 2022
Johanne Jørgensen

VIEDE
6. august 2022
Hege Wirkola Simensen 
og Knut Hjalmar Hansen
26. august 2022
Yazmin Guadarrama 
Lagunas og Rune Asbjørn 
Rolstad

DØDE
15. juni 2022
Kristian Marensius Strand, 
f. 1930
23. juni 2022
Asbjørn Steffensen, f.1941
6. juli 2022
Asbjørg Marie Engvik, 
f. 1927
17. juli 2022
Ragnhild Marie Murberg, 
f. 1937
23. juli 2022
Magnhild Sollie, f. 1924
31. juli 2022
Kjell Kristensen, f. 1956
14. august 2022
John Hedly Larsen, f.1955
8. september 2022
Gunvald Johan Digre, 
f. 1933
19. september 2022
Arvid Halle Digre, f. 1936
29. september 2022
Alla Rusakova, f. 1944
27. oktober 2022
Solmund Jostein 
Leirbakken, f.1932

ANSATTE

Ann Kristin Hanssen, kapellan    annkristin@alta.kirken.no      412 01 751
Bernt Bakkehaug, driftsleder      bernt@alta.kirken.no      975 09 737
Daniel Brändle, sokneprest i Alta   daniel@alta.kirken.no   994 79 727
Eirin Sørhus, menighetspedagog   eirin@alta.kirken.no    938 04 058
Gunnar Tangvik, gravplasskonsulent     gunnar@alta.kirken.no   951 84 310
Inger Elisabeth Haug, kirkeverge   inger@alta.kirken.no   957 81 458
Irina Girunyan, kantor     irina@alta.kirken.no   982 30 829
Ivar Smedsrød, sokneprest i Talvik   ivar@alta.kirken.no    406 35 244
Kristín Østby, klokker/menighetssekretær   kristin@alta.kirken.no   996 47 210
Magnhild Nerheim Andersen, diakon   magnhild@alta.kirken.no  478 79 914
Nusara Sutlawadee, renholder
Oda Helene Evjen, menighetspedagog   oda@alta.kirken.no   938 24 815
Oddhild Klevberg, kateket    oddhild@alta.kirken.no   478 11 059
Renate Christoffersen Sterner, kontorsekretær  renate@alta.kirken.no    465 06 772
Tone Nilsen, renholder
Torkild Enstad Hausken, kapellan   torkild@alta.kirken.no   902 96 156
Vebjørn Sagedal, kapellan    vebjorn@alta.kirken.no   958 28 354
Øyvind Oksavik, prost     oyvind@alta.kirken.no   934 12 337
Jorunn Granerud, diakoniarbeider   jorunn@alta.kirken.no   913 37 855
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ALTA SOKN 
Nordlyskatedralen 
Alta kirke

Søndag 11. des. kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 18. des. kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Julaften, 24. des. 
kl. 13.00, 14.30 og 16.00: 
Familiegudstjeneste 
1. juledag, 25. des. kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste 
Søndag 1. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 8. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 15. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 22. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 29. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 5. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 12. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 19. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 26. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 5. mars kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 12. mars kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Søndag 19. mars kl. 11.00: 
Gudstjeneste. 
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.
Søndag 26. mars kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Tirsdag 28. mars kl. 17.00: 
Nødhjelpsgudstjeneste 

Alta kirke

Julaften, 24. des. kl. 12.00: 
Familiegudstjeneste 
Nyttårsaften, 31. des. kl. 
23.00: Gudstjeneste

Elvebakken kirke

Julaften, 24. desember 
kl. 14.30 og 16.00: 
Familiegudstjeneste 
1. juledag, 25. des. kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste 
Søndag 1. januar kl. 
11.00: Gudstjeneste med 
1920-liturgi. Skriftemål kl. 
10.30.
Søndag 29. januar kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste 
Søndag 12. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 26. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 12. mars kl. 11.00: 
Gudstjeneste 
Søndag 26. mars kl. 11.00: 

Gudstjeneste 
Tirsdag 28. mars kl. 17.00: 
Nødhjelpsgudstjeneste 

Kåfjord kirke

Julaften, 24. des. kl. 14.00: 
Familiegudstjeneste 
2. juledag, 26. des. kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste 
Søndag 5. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Rafsbotn kapell

Julaften, 24. des. kl. 16.00: 
Familiegudstjeneste 

ANDRE GUDSTJENESTER 
I ALTA SOKN

Eiby grendehus
2. juledag, 26. des. kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste 

GUDSTJENESTELISTE

Nordlyskatedralen Alta kirke

Elvebakken kirke

Kåfjord kirke

Alta kirke

Rafsbotn kapell
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GUDSTJENESTELISTE

Talvik kirke 

Komagfjord kirke 

Langfjord kirke 

Leirbotn kirke

Rognsund kirke

Storekorsnes kapell

TALVIK SOKN

Talvik kirke

Julaften, 24. des. kl. 16.00: 
Familiegudstjeneste
Søndag 15. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste  

Langfjord kirke

1. juledag, 25. des. kl. 13.00: 
Høytidsgudstjeneste 
Søndag 29. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Leirbotn kirke

Julaften, 24. des. kl. 14.00: 
Familiegudstjeneste 
Søndag 8. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Storekorsnes kapell

Søndag 18. desember kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Komagfjord kirke

2. juledag, 26. des. kl. 18.00: 
Høytidsgudstjeneste 

Rognsund kirke

Søndag 11. des. kl. 11.00: 
Gudstjeneste

Kirketjenere

Komagfjord kirke:    
Bernt-Erling Thomassen … 78 43 92 18

Kåfjord kirke og Talvik kirke: 
Viggo Kjellmann … 901 69 975

Leirbotn kirke: 
Grete Karlsen … 995 59 191

Nordlyskatedralen, Alta og 
Elvebakken kirker: 
Anja Driveklepp … 416 61 626, 
Egil Klevberg … 478 111 16 og 
Gerd Olsen …957 52 599

Rafsbotn kapell: 
Eila Pettersen … 901 34 664

Rognsund kirke: 
Merete H. Bergly … 971 75 260

Storekorsnes kapell: 
Marta Mikkelsen … 916 88 304

Leder av Alta menighetsråd: 
Bjarne Sætrum ... 915 75 524
Leder av Talvik menighetsråd: 
Randi Karlstrøm … 454 05 257
Leder av Alta kirkelige fellesråd: 
Jan Henning Pettersen: ... 959 32 966

Kirkekontoret
Markedsgata 30, 9510 Alta. Postboks 
1172, 9504 Alta. Telefon 78 44 42 70. 
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-
15.00. Tirsdag kl. 10.00-15.00.
E-post: kirken@alta.kirken.no ……… 
www.kirken.no/alta

Alta menighets konto: 
4901.23.65666  
vipps: 110554

Talvik menighets konto: 
4965.60.05083  
vipps: 107174

Nordlyskatedralens gavekonto: 
4901.56.52984  
vipps: 110555
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DESEMBER
6… Konsert med Arctic Gospel Choir 
 i Nordlyskatedralen.
9...Konsert med Alta Kammerkor i 

Leirbotn kirke.
10..Konsert med Hollow Hearts i      

Nordlyskatedralen.
11.. Konsert med Alta Motettkor i 

Nordlyskatedralen.
12..Finsk julegudstjeneste i Elvebakken 

kirke.
16..Kveldsbønn med Den lutherske 

kirke i Norge og Island i Elvebakken 
kirke.

17..Gudstjenesteverksted i 
Nordlyskatedralen.

18.. Konsert med Alta Messingkvintett i 
Nordlyskatedralen.

18.. Kveldsgudstjeneste med Den 
lutherske kirke og Island i 
Elvebakken kirke.

21.. Sangkveld i Nordlyskatedralen.
26.. Familiekonsert i samarbeid med 

BorealTravel og Altaposten i 
Nordlyskatedralen.

29.. Orgelkonsert/avskjedskonsert 
med Knut Nesse Stavseth i 
Nordlyskatedralen.

JANUAR
20.. Jazzkonsert med Kjetil Mulelid i 

Nordlyskatedralen.
25..Sangkveld i Nordlyskatedralen.

FEBRUAR
6.-12....Nordlyskatedralen 10 år! 

Se eget program side 4 og 5.
16.-19..FestivALTA i Nordlyskatedralen.

MARS
1… Sangkveld i Nordlyskatedralen.
2… «Agent for rettferdighet» for 

9-åringer i Nordlyskatedralen. Brev 
kommer i posten.

8… Konsert med Scene Nord i 
Nordlyskatedralen.

10..Gudstjenesteverksted i 
Nordlyskatedralen.

20.. «Skattejakt» for 4-åringer i 
Nordlyskatedralen. Brev kommer i 
posten.

23..KonsertPuls med Scene Nord i 
Nordlyskatedralen.

28.. Nødhjelpsgudstjeneseter i 
Nordlyskatedralen og Elvebakken 
kirke.

29..«Påskevandring» for 8-åringer i 
Nordlyskatedralen. Brev kommer i 
posten.

Med forbehold om endringer. Listen er ikke fullstendig.

ARRANGEMENTS-KALENDER


