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Nytt orgel til Havøysund kirke!
Etter kun 3 år med innsamling har vi klart
å samle inn ca. en halv million til nytt
orgel i Havøysund kirke. Nytt orgel er nå
bestilt og skal etter planen være på plass
i februar 2015.
Organist Victoria Kalinichuk og Georg Mathisen har
vært de store pådriverne fra starten av og sørget for
å holde engasjementet oppe igjennom hele
innsamlingen. Og svært mange fikk de med seg i
prosessen med å reise midler til det ny orgelet. Det
er rørende å se den store givergleden blant folk i
Havøysund eller med tilslutning til kommunen.
Leser mer side: 4-5

Bli kjent med Måsøy kommune
sin nye rådmann! Side: 7

Endelig nytt bibliotek i flotte
lokaler. Les mer side: 9

Side:

Det lysner for
Ingøy kirke

Ingøy kirke ble i 2013 stengt på grunn av
sin dårlige tilstand. Kommunen hadde
ikke penger til å sette den i stand. Kirka
ble foreslått solgt, og fremtiden for den
vakre kirka så alt annet enn lys ut.
Det vakte sterke reaksjoner hos mange når
Ingøy kirke ble stengt. Det var en omdiskutert
avgjørelse som ikke alle var enig i. Og bedre ble det
ikke når kirkevergen foreslo å selge kirken til andre
som kunne ta bedre vare på den.
Da tok imidlertid Ingøy Grendelag grep om
situasjonen og utarbeidet sammen med kirkevergen
en liste på de viktigste punktene som måtte ordnes
for å få kirka åpnet igjen. Pr i dag har Grendelaget
gjort mye og det er ikke umulig at kirka åpnes igjen
allerede i 2015.
Les mer side: 11

En «riktig» krise
med mange
muligheter!

Den Norske Kirke
Måsøy Sokn
Torget 1
9690 HAVØYSUND
Kontortid:

Norsk økonomi møter tøffere tider
med halvering av oljeprisene.
Omstillingsbehovet er stort i en
bransje som har hatt
sammenhengende vekst siden 90tallet med unntak av en liten nedtur
under finanskrisa i 2007. Nedturen
kan bli lengre denne gangen, men
dette byr også på nye muligheter.

Tirsdag 08-15
Onsdag 08-15
Torsdag 12-15
Fredag 08-15
Det er primært kirkevergen som
bemanner kirkekontoret på
kommunehuset. Møter og arbeid i
kirken gjør det vanskelig å ha
faste kontortider.
Skulle kontoret være ubemannet i
kontortiden ring 45 48 10 55.
Dette er også kirkas vakttelefon og
kan ringes også utenom vanlig
arbeidstid
Stab i Havøysund
Laila Jåvold – Sogneprest
Telefon: 97 03 73 43
Arne Dahl Nygaard - Kirkeverge
Telefon: 45 48 10 55
Georg Mathisen – Kirketjener
Telefon: 90 75 06 88
Kirketjenere distriktene
Maria Nilsen - Slotten
Anne Grete Olsen – Rolvsøy
Borgny Fagerhaug – Måsøy
Hugo Benjaminsen – Ingøy
Menighetsrådsleder
Georg Mathisen
Telefon: 90 75 06 88
Redaksjonen i Måsøy
Menighetsblad:
Arne Dahl Nygaard – Ansv. red.

For oss i Måsøy dreier det private næringslivet seg om fisk. Vi har
fiskere, fiskemottak, en voksende turistnæring med basis i
turistfiske, båtslipp og noe kraftproduksjon. Med en kronekurs på de
nivåer som er nå har konkurransekraften økt betydelig for de fleste
av våre næringer.
I tillegg har oljenæringen i flere år støvsugd arbeidsmarkedet for
mange av våre dyktigste folk. Å få kvalifiserte ingeniører til å jobbe i
kommuner har vært meget vanskelig. Gunstig lønn og spennende
arbeidsoppgaver har gjort at Statoil og andre aktører i den bransjen
har utkonkurrert andre næringer i jakten på kvalifisert arbeidskraft.
Det bør nå bli mulig å vinne tilbake arbeidstakere og lettere å
konkurrere for hele fastlands-Norge som årtier har hatt en
kostnadsvekst høyere enn i sammenlignbare land.
Oljealderen i Norge har fortsatt mange gode år igjen, men denne
krisa gir oss mulighet til å revitalisere det vi skal leve av etterpå.
Måsøy kommune er med sine rike fiskerier og storslagne natur en
kommune som vil levere verdier til fellesskapet også den dagen det
er slutt på olje og gass. Og for å ta vare på disse verdiene trenger
man folk både nå og i framtida som vil sloss for å bevare kystNorge. Sikre en fornuftig forvaltning av ressursene som gir
arbeidsplasser både ute på havet og på land.

Epost: masoy.sokn@gmail.com

Arne Dahl Nygaard
Kirkeverge - Måsøy

Webside: masoy.kommune.no
Kirketjeneste fra venstremenyen.

Distribusjon også i Kokelv

Facebook:
www.facebook.co/groups/masoy
Bankkonto menighetsbladet:
4955 20 13424
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Denne utgaven blir menighetsbladet også distribuert i Kokelv. Vi
har derfor gleden av å ha med både gudstjenesteplan og hilsen
fra sognepresten i Kvalsund.
Kanskje dette kan være starten på et nærmere samarbeide mellom
menighetene i Måsøy, Kokelv og Kvalsund. Vi har mye til felles, i
gudstjenestelivet, trosopplæring og konfirmantarbeidet. Her finnes det
mange muligheter. Vi vil også gjerne utfordre lesere i Kokelv til å
komme med stoff til neste nummer av menighetsbladet som vi
forventer å ha ute i mai 2015.

Englene sang:
fred på jorden!

mistet noen som man ikke
kunne miste. Vi hører om
skoleskyting i USA, om uro i
Syria og Ukraina. Og hjemme
i vårt eget lille land hører vi
stadig om fortvilte flyktninger
og asylsøkere.
Det er en enkel sak å finne
mye som er galt, og tenke at
situasjonen er håpløs. Men
det hjelper lite å tenke slik.
Sola snur. Vi feirer jul når det
er på det aller mørkeste, men:
dagene blir lenger nå. Om en
drøy måned ser vi sola igjen.
Vi tenner lys. Lysene synes
ekstra godt når det er mørkt
rundt dem.

Jul er ei veldig kontrastfylt
tid: Det kirkelige budskapet
er et budskap om glede.
Gud kommer til jorden og
blir menneske. Englene
synger om fred og glede.
Mange gleder seg til jul. Det
er familiehygge. Det er gaver
og god mat. Lysene tennes.
Og samtidig: der englene
sang om fred, i Betlehem, er
fortsatt ikke freden kommet på
plass. Også i 2014 har det
vært krig og uro i Jesu
fødeland. Selv om vi også
synger om fredsbudskapet,
lever vi stadig i en verden
preget av ufred.
Mange familier sliter. Mange
mennesker, også i NordHålogaland, gruer seg til jul.
Kanskje fordi man ikke har det
så hyggelig hjemme, eller
kanskje fordi man ikke har
noe sted man føler seg
hjemme i det hele tatt. Noen
gruer seg til jul fordi da
kjennes det ekstra tydelig at
en plass er tom, man har

Jul er ei tid til å se det gode,
midt oppe i det som kan være
vondt og vanskelig. Det er ei
tid til å se lyset, selv om det er
mørkt rundt oss.
Englenes sang om fred skal
lyde både som et budskap, en
proklamasjon, og som en
utfordring for alle mennesker.
Gud vil fred. Han bringer fred.
Og vi utfordres til å skape fred
sammen med ham. Denne
utfordringen gjelder i alle
sammenhenger: i familier, på
arbeidsplasser, i lokalsamfunn
og storsamfunn. Så lenge
denne verden består, kommer
dette budskapet til å klinge,
og like lenge kommer
utfordringen til å være der.
Det gjelder også i landet som
hvert år deler ut Nobels
fredspris.
Det er sikkert mange årsaker
til at det er så mye ufred, og
at det er så mange som ikke
har det bra. En slik årsak er
pessimismen: man tror ikke
det går bra, og da blir det ikke
bra. Det er en sterk

menneskelig egenskap å
legge vekt på det som ikke er
bra, og å være skeptisk.
Mange mennesker er så
opptatt av, og fastlåst i, onde
og trasige ting som har skjedd
i fortida, at man ikke er i stand
til å se framover, og slett ikke
til å glede seg til framtida.
Engelens budskap er et
optimistisk budskap. Hele det
kristne budskap er båret oppe
av optimisme og fremtidstro.
Vi skal ikke glemme og
fortrenge det som har skjedd.
Men: vi kan se framover. Helt
inn i evigheten. Vi bør hjelpe
hverandre til å glede oss til
det som kommer.
Pessimisten får ofte rett, for
hvis man ikke tror at ting går
bra, mangler man motivasjon
til at det skal bli bra, og da
kan lett resultat bli slik. Men:
hvis vi er optimister, tror vi at
det går bra, og står på for at
det skal bli bra. Derfor vil jeg
slå et slag for optimismen!
Julebudskapet er fylt av glede
og optimisme. Vi skal få ta
imot det lille barnet, frelseren
som blir født. Vi skal la
høytida få fylle oss med glede
og optimisme. Vi skal få leve
våre liv fylt av tro og håp – og
av kjærlighet!
Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
Velsignet jul til alle!

Biskop Olav Øygard

Nå blir
det orgel
for alle
penga!
I forbindelse med 50 års jubileet for
Havøysund kirke i 2011, startet man
innsamling til nytt orgel. Man viste ikke helt
hvilket orgel man ville ha, men at man
trengte et nytt var man helt enig om. Organist
Victoria Kalinichuk og Georg Mathisen
startet innsamlingen og har vært de store
pådriverne hele veien. Og mange fikk de med
seg.
Tekst: Arne Dahl Nygaard

I starten vurderte man ulike typer orgler. Det
viste seg at å få et nytt pipeorgel med riktige
dimensjoner for Havøysund kirke ville beløpe
seg til flere millioner. Man måtte da se på hva
som fantes av alternative løsninger. Mange
leverandører ble vurdert, men til slutt fant man et
orgel som er brukt i bl.a. Talvik kirke.
Orgelet er fra Hollan og heter:
Johannus Eclesia D 47
Mange stemmer
Orgelet har hele 65 stemmer, 4 stilarter
(klassisk, symfonisk, barokk og historisk). Det er
også orkesterstemmer til orgelet: chimes, obo,
clarinet, pan, fløyte og tuba. Orgelet kan ta opp
og byr på mange tekniske finesser som ikke
finnes på tradisjonelle pipeorgel.
Hollandsk leverandør
Johannus orglene bygges i Holland.
Leverandøren er av de eldste blant produsenter
av digitale orgler og startet opp allerede på 70tallet. Vi håper derfor denne leverandøren er en
vi kan regne med også i framtida. At orglet er
digitalt gjør det lettere å vedlikeholde. Krever

ikke klimaanlegg og luftfukting, som store
tradisjonelle pipeorgler krever. Organisten vår
har prøvd orglet i Talvik (som er av tilsvarende
som vi har bestilt) og var svært fornøyd med
opplevelsen av det. Et digitalt orgel er i
prinsippet basert sampling (opptak av orgel) og
deretter digitalisert innen ulike stemmer og
registere. Med orgelet følger et høytaleranlegg
på ca 3000 watt. De mindre basselementene og
diskanthøytalerne er kledd med pipefasader slik
at det glir naturlig inn i kirkas eksteriør. I tillegg
får vi en kraftig 18 tommers subwoofer som vil gi
solid bassinntrykk i kirkerommet. Lydbildet vil
intoneres (tilpasse lydbilde) av fagfolk fra
leverandøren.
Innsamlingen
Det er svært mange som vi skylder stor takk og
man blir rørt langt inn i hjerterota av all den
givergleden som finnes i Havøysund og Måsøy
kommune for øvrig. Vi lister her opp alle kjente
givere. Det som ikke kommer fram her er det
som er gitt av enkeltpersoner under kollekt,
konsertinnsamlinger, basarer osv. Stor takk til
disse også. Man kan trygt si at hele kommunen
var med på dette. Lista i kronolgisk rekkefølge:
Giver
Lions Club Havøysund
Mette Olsen
Ernst Seppola
Havøysund Patentslipp
Anne Amundsen
Per Asle Seppola
Ingalill Olsen
Robert Brochmann

Beløp
20 000
500
1 000
25 000
300
1 000
1 000
25 000

Konsert Hammerfest
Mannsangsforening
Måsøy Historielag
Måsøy Kommune
Robin Jensen (konsert på
Coop)
Nita Hagen
Karin Johnsen
Silfaks Fiskebåtrederi
Havøysund Svømmeklubb
Opptreden Coop
kulturskoleelever
Svein Mathisen
Bernhard Mauritz Mørland
Thorbjørn Jensen
Ruth Marie Olsen
Synnøve Hansen
Atle Fredriksen
Førjulskonsert lokale
artister 2013
Tor-Bjarne Stabell
Trond Egil AS
Svein Seljenes
Coop Havøysund
Konsert kulturskoleelever
sommer 2014
Kåre Amundsen
Jørgen Dagfinn Solbakken
Dag Kristiansen
Rolf Hilberg Jensen
Roy Arne Møller
Tobøfisk
Offer kollekt i Havøysund
kirke
Basarerer
Repvåg Kraftlag

6 852
5 000
10 000
3 469
5 000
2 000
5 000
20 000
2 918
200
500
200
1 200
500
500
12 169
500
5 000
35 000
27 500
2 004
1 000
10 000
3 333
2 000
1 000
30 000
Ca 60 000

Tusen takk til Martha, alle giverne på lista, alle
de som gav til kollekt, de som støttet basarene
våre!
Til sammen har vi på 3 år greid å samle inn den
nødvendige halve millionen til nytt orgel!
Måsøy menighet ser fram til å få orgelet opp og
invitere til innvielsesfest!

Ca 70 000
100 000

En vakker julefortelling
Under den tradisjonsrike radiosendingen på
lillejulaften i Havøysund 2013 snakket man med
Martha Sofie. Helt spontant ble det foreslått om
hun ikke kunne male et bilde til inntakt for nytt
orgel. Og det ville hun så gjerne. Etterpå ble det
auksjon hvor mange hev seg på. Vinnerbudet
gikk inn med 35 000! Og ikke nok med det. Alle
de andre som hadde bydd ville gi beløp
tilsvarende budet sitt uansett! På den måten
kom det inn over 100 000 til orgelet den kvelden.
Enda et bevis på engasjement, giverglede og at
jula handler om å være der for andre.
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Foto: fra www.marthasofies.com

Repvåg Kraftlag ønsker Havøysund hjertelig til lykke
med det nye orgelet!
I Kraftlaget er vi stolte av å bidra med 100 000
kroner til det nye orgelet.
Vi vil samtidig ønske alle våre kunder i
Måsøy Kommune riktig God Jul!

Besøk våre websider: www.rksa.no

Julehilsen fra Ordføreren
Julen er like om hjørnet og det bakes og
vaskes rundt omkring i hjemmene. Barna er
forventningsfulle og forteller mer enn gjerne
hva de ønsker skal ligge i pakkene under
treet på den store dagen. Mange får oppfylt
sine ønsker, mens andre kanskje får seg en
positiv overraskelse som de slett ikke hadde
ventet. Julen er barnas, og jeg ønsker dem
lykke til. Det er de som skal sikre vår fremtid.
I Måsøy kommune har det også dette år vært en
del endringer i den kommunale administrasjon.
Vi har ønsket velkommen både ny rådmann og
økonomisjef, og før året hadde passert
november ble vår ordfører tilsatt som statsråd i
kommunal- og fornyingsdepartementet. Dette
resulterte da i ny politisk ledelse, og
varaordføreren måtte vekkes opp av sin
pensjonisttilværelse og overta den politiske
rorpinnen fram til neste års kommunevalg. Et
spennende verv som jeg ser frem til å ta fatt på.
Mange som jeg snakker med gir uttrykk av at vi
er en fattig kommune. Dette medfører ikke
riktighet.
Det meste av våre inntekter kommer i form av
overføringer fra staten, og her er folketallet en
avgjørende faktor. Etter mange års nedgang i
folketallet ser det nå ut til at dette er i ferd med å
stabilisere seg. Ja vi kan til og med vise til en
liten økning i innbyggertallet. Mye av dette
skyldes at vi har fått tilført arbeidskraft fra andre
land, og disse er å finne i fiskeindustrien, i
fiskebåten, i mekanisk industri, i
handelsnæringen, i helsevesenet og i kommunal
forvaltning – bare for å nevne noen.
Disse menneskene betyr veldig mye for oss, og
vi håper de blir værede her i uoverskuelig
fremtid.
Det som er litt bekymringsverdig er det lave
fødselstallet i kommunen, noe som resulterer i
lave elevtall i klassene på skolene våre i årene
som kommer, med de konsekvenser dette på
sikt kan gi. Dette innvirker også på de statlige
overføringer da utregningsmodellene viser at det
nettopp er barn i alderen 6 til 15 år som gir oss
en stor del av disse overføringene.

Uansett, det er hvordan vi som politikere
forvalter pengene som avgjør kommunens
handlefrihet.
Som ordfører skal jeg følge pengebruken nøye
og se til at midlene brukes fornuftig.
Media har den siste tiden satt fokus på mobbing
i skolen og den såkalte nettmobbingen. Vi leser
daglig om unge mennesker som har fått sine liv
delvis ødelagt på grunn av dette. Jeg har ikke
mottatt noen signaler på at dette er noe stort
problem i vår kommune, men ønsker å gi uttrykk
for at ett mobbetilfelle er ett for mye, og at vi alle
tar dette på alvor. Om vi alle er enige om at
mobbing ikke aksepteres i noen samfunnslag,
håper og tror jeg at vi sammen kan bidra til en
mobbefri kommune.
Måsøy kommune er en god kommune å bo i, og
spesielt eldre mennesker – både de som bor i
kommunale institusjoner/omsorgsboliger og i
private hjem – har gitt uttrykk for dette overfor
meg.
Som politikere skal vi gjøre alt vi kan for at
kommunen fortsatt skal være et godt sted å bo i,
enten du er ung eller gammel. Men dette er ikke
bare et politikeransvar. Om vi samler alle gode
krefter med glød og optimisme tror jeg på
folketallsøkning i årene som kommer.
Ta godt vare på hverandre både i julen og tiden
som kommer.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul
og et godt nytt år.
Hilsen Gudleif Kristiansen – ordfører

En stødig rådmann
for Måsøy Kommune
I augsut begynte Inga Sørensen som
rådmann i Måsøy kommmune. Med røtter i
Stamsund i Lofoten, kjenner hun godt til
fiskeri og kystkultur. Likevel har hun i sitt
voksenliv vært mye på innlandet sørpå.
Tekst og foto: Arne Dahl Nygaard

Inga opplevde en tøff oppvekst på Stamsund.
Hun føler det har vært med å gjøre henne robust
og at dette i mange henseender har vært en
fordel både privat og i yrkeslivet. Som 19
åringen forlot hun Stamsund for å ta
administrativ utdanning på Rena. Etter hvert ble
hun personalsjef på Rena Kartong hvor hun
opplevde både oppturer og nedturer. Etter dette
ble det noen år i forsvaret som
administrasjonsleder. I 2004 hoppet hun av fra
forsvaret og startet gårdsbruk. I 2009 ble hun
kirkeverge i Åsnes kommune. Denne jobben gav
mye innsikt i kommunal forvaltning, kultur og
miljø, samt dyptgående kjennskap til kirkas
virksomhet. Etter noen år i kirka ble det
seksjonslederjobb i Helse midt-Norge. En stilling
hun hadde helt til hun kom til Måsøy.
Hvilken motivasjon hadde du når du søkte
deg til Måsøy?
- Først og fremst var det en spennende
jobbutfordring.Viste nok litt om Havøysund
gjennom familie og den barske naturen og
kystkulturen tiltrakk også.
Hvilke verdier er viktig for deg?
- Med 2 døtre på 19 og 22 år er familien det
viktigste.
- Å være tilstedet der du er og jobbe for å gjøre
hverandre gode er noe av det viktiste man kan
gjøre for å skape et godt arbeidsmiljø.
- Mennesker har forskjellige verdier og tankesett,
det er derfor viktig at vi respekterer ulikhetene.
Hvordan vil du beskrive Måsøy kommune?
-Måsøy kommune har en aktiv befolkning med
høyt engasjement. Jeg kjenner meg sjøl igjen
som naturmenneske her. Her har jeg kommet til
likesinnede.

Har du noen viktige målsettinger for
kommunen?
-Det er viktig å få på plass systemer som tar
vare på folk. Sykefraværet er høyt og
belastningen på de som stepper inn blir stor.
Ellers så er det mange dyktige folk som har
konstruktive ideer og forslag. Og lytte, ta disse
på alvor er viktig.
Hvordan har budsjettarbeidet for 2015 vært?
-Det er jobbet godt med budsjettet. Prosessen
har vært grundig. Man har kuttet der hvor man
har mulighet.
-På sikt er det viktig å styre pengene inn der
hvor man har mest behov. Her ligger noen
utfordringer.
Har du et spesielt juleønske?
-Det må være å få komme ned til jentene mine
og feire en rolig og fin jul sammen med de.
Kanskje blir det kirkebesøk i Grue, eller
kirkenene «mine» i Åsnes.
Er det en spesiell julesalme du har et forhold
til?
-Det er absolutt nord-Norsk julesalme skrevet av
Trygve Hoff.
-Og riktig God Jul til alle i Måsøy!
Fra kirkas hold har vi opplevd en klar forbedring i
kommunikasjonen med kommunen etter at
Sørensen startet. Om vi ikke får alt som vi vil,
blir vi mottatt seriøst og vi får svar på våre
henvendelser. Det lover bra for framtida både til
kirka og kommunen.
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Årets Julekonsert i
Havøysund Kirke

Onsdag 10. desember var det nydelig
julekonsert i Havøysund kirke. Konserten var
tradisjonen tro en musikalsk dugnad med lokale
artister, Havøysund Musikkforening og
kulturskoleelever. Organisten vår Victoria
Kalinichuk sto for mye av arrangeringen.

Mia og Victoria spiller sammen under
julekonserten i Havøysund kirke!

Julegudstjeneste på
Rolvsøy

Vegard Loke Rønning, sogneprest i Kvalsund
holdt årets julegudstjeneste på Rolvsøya 7.
desember. Han måtte driste seg ut på en uvant
sjøreise. Vi fikk prøvd både lokalbåten og
redningsskøyta.

Skoleelevene på Rolvsøy kunne hele
juleevangeliet på rams! Stor takk til, Anne
Grethe, skolen, det Latviske koret, rektor Jorunn,
organisten vår Victoria, alle barna og ikke minst
alle som kom.
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Det nye biblioteket er åpnet!

Mandag 15. desember åpnet biblioteket i
nyoppusede lokaler som tidligere ble brukt
av banken. I lyse trivelige omgivelser kan
man nå besøke biblitoteket. Biblioteksjef
Lillian Jacobsen viser stolt rundt.
Tekst og foto: Arne Dahl Nygaard

En bli og fornøyd Torill
Haagensen har kontroll
på utvalget i nye
omgivelser!

Jacobsen har jobbet som
biblioteksjef siden 1997 og
har tatt utdanning i
dokumentasjonsvitenskap
ved universitet i Tromsø.
I lang tid har biblioteket i
Havøysund vært stengt. De
gamle lokalene var ikke
brukbare for å tilfredsstille
de kravene som er til et
moderne bibliotek, for både
brukerne og de som jobber der. Det er ut stort
løft for kommunen å endelig ha biblioteket på
plass i skikkelige lokaler.

Biblioteket har langt
mer å by på enn bare
bøker. Her finnnes nå
musikk, lydbøker for
både små og store,
DVD, dataspill,
tidskrifter, aviser, språkkurs og også
fremmedspråklig literatur.
Åpningstidene er normalt:

Biblioteket er nå tilrettelagt for allsidig bruk. Det
finnes leserom, studierom, møterom, pc til bruk
for publikum. Informasjonsdata tilrettelagt for nye
innbyggere, også fremmedspråklige.

Mandag

12 – 19

Tirsdag

12 – 15

Ondag

12 – 15

Vi finner også et koselig hjørne med aviser,
tidsskrifter og flott usikt over havna. Der kan
man også kose seg med kaffe eller.

Torsdag

12 – 19

Fredag

12 – 15

Barna har også sitt eget område.

Velkommen til et flott bibliotek!

Måsøy Menighetsråd
Måsøy menighetsråd velges samtidig som det er
kommunevalg neste år. I menighetsrådet er det
slik at det velges leder og nestleder for vært år.
Frem til nytt råd velges høsten 2015 sitter
følgende i rådet:
Leder

Georg Mathisen

Nestleder

Atle Fredriksen

Representant

Anne Therese Seppola

Representant

Even Moe Berg

Representant

Torgun Olsen

Representant

Mona Kautovuori

Stabell´s Manufaktur

Representant

Ilone Kristiansen

Vi ønsker alle våre kunder riktig
God Jul og takker for året som var.
Enda ikke for sent å gjøre deg
lekker til jul hos oss.

Representant

Lena Hedlund-Pedersen

1. Vara

Inger Marie Olsen Strande

2. Vara

Randi J. Guldbrandsen

3. Vara

Hilde Helene O. Mathisen

4. Vara

Bernt Jacobsen

5. Vara

Trond Egil Nilsen

Telefon 78 42 23 15
Havøysund

Kommunens representant Elisabeth Jensen
Vi exporterer fisk og fiskprodukter. Vi holder til i

Vara

Anniken Johansen

Sogneprest

Laila Jåvold

Havøysund men har kunder over hele verden.

www.haagensentrading.com

Mathisen Fiskebåtrederi A/S
Havøysund
God Jul og Godt Nyttår til alle våre
forbindelser i Måsøy.

Senorita

Salong

Frisør
Solarium

Hudpleie

Nominasjon 2015
Georg Mathisen, Atle Fredriksen og Inger Marie
Strande Olsen utgjør noninasjonskomite for
valget 2015. De som ønsker å gjøre en innsats
for kirka eller kjenner noen andre som kan gjøre
en innsats, bes fremme forslag til
nominasjonskomiteen.

Telefon 78 42 33 17 Havøysund
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Ingøy kirke
Det har vært mange dårlig nyheter rundt
Ingøy kirke. Kirka har blitt stengt, «lagt ut
for salg», manglet penger til renovering osv.
Men endelig er det gode nyheter rundt Ingøy
kirke. Grendelaget der ute har gjort en
fabelaktig innsats og er i ferd med å sette
kirka i stand.
Tekst: Arne Dahl Nygaard – Foto: Alan Klo

Mange var uenig om avgjørelsen kirkevergen
tok om å stenge Ingøy kirke. Flere har sett på
det som overdramatisering og helt unødvendig.
Likevel er nok de fleste enig i at kirka på Ingøya
trenger å settes i stand.
Og personlig synes jeg det er flott at
kirkebygget på Ingøya engasjerer langt utenfor
Måsøy kommune sine grenser.
Derfor er det svært gledelig at vi har kommet til en enighet om en realistisk plan for å sette kirka i stand.
En plan hvor man gjør det mest kritiske først og tar det som er mindre akutt etter hvert. Faktisk er det
mulig at Ingøy kirke åpnes igjen i 2015. De som ønsker å støtte opp om renoveringen kan kontakte
Ingøy Grendelag.

Ungdom i oppdrag! – Bibel til alle
I oktober hadde vi
besøk av 5
dyktige og
kjempetrivelige
folk fra Ungdom i
oppdrag som
delte ut bibler til
alle som ønsket
det i Havøysund.
Vi kommer selv til
å distribuere
bibler til
distriktene.
Aksjonen var i Måsøy
Elisabeth (Leikanger), Christoffer (Lier), Marie (Oslo), Theo (Nederland) og Hussein (Afganistan).
en del av grunnlovsmarkeringen hvor
bibelens verdier trekkes fram i en historisk sammenheng. I vår kommune ble første valg arrangert i
Måsøy kirke, 18. mai 1814. Der skulle det velges valgmenn til Eidsvoll, men de var jo litt sent ute. Her
som i resten av landet sto demokratiets vugge i kirka. Langt inn på 1800 tallet ble stortingsvalg arrangert
av kirka og ledet av biskoper, proster og amtmenn.
Vårt inntrykk er at ungdommene ble godt mottatt og satt pris på av mange i Havøysund.

Kirkebudsjett 2015
Det er ikke til å stikke under en stol at det har
vært turbulente år i Måsøy kommune. Siden
2010 har det vært 5 rådmenn. Dette har skapt
kaos og uklare linjer i kommunen. I 2013 og
2014 har kommunen forsøkt å kutte 20 % - 30
% i overføringene til kirka. Dette er overhodet
ikke gjennomførbart på en lovpålagt tjeneste.
Tekst: Arne Dahl Nygaard

Kirkeloven paragraf 15 sier følgende om
kommunens forpliktelser overfor kirkelig
fellesråd:
«Kommunen utreder følgende utgifter etter
budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og
organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder
av kirkelig fellesråd,
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd,
herunder utgifter til administrasjon og
kontorhold,
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til
konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte
utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i
soknene kan holdes de gudstjenester biskopen
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan
ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd
har tilstrekkelig administrativ hjelp.
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan
kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.
Kongen kan gi forskrift om kommunenes
forpliktelser etter denne paragraf.
Kommunen kan ta opp lån for finansiering av
sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b).
De nærmere vilkår for kommunens låneopptak
fremgår av kommunelovens § 50.Representant for
kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i
kommunale organ når disse behandler saker som
direkte berører fellesrådets virksomhet.»

Slik kirka i Måsøy
drives i dag sliter
man tungt med å
ivareta punkt a) i
denne paragrafen
som omhandler
utgifter til drift og
vedlikehold av
kirker.
Innvesteringer
gjøres primært med
innsamlede midler
og på dugnad. Dette
er veldig bra, men
ikke tilstrekkelig.
På tross av dette
hevder enkelte som
at kirka har for mye
penger og at de
ansatte har rolige
dager. Det hevdes
at vi med 2,55 faste
stillinger er
overbemannet og at
sammenlignbare kommuner. I kirkesammenheng sammenligner vi ofte med Loppa
og Hasvik. Særlig Hasvik er relevant siden de
også har 5 kirker ganske spredt, saster på fiskeri
og turisme.
Rammeoverføringer i 2012 var følgende
Måsøy:
Loppa:
Hasvik:

1 520 000
1 760 000
3 040 000

Nå skal det også sies at Hasvik i flere år har hatt
et eget investeringsbudsjett for å ta vare på
byggene. Hasvik er en kommune som har satset
stort på turisme og ser det som svært viktig å
ivareta kirkene som signalbygg i kommunen.
For 2015 her i Måsøy er budsjettet på
1 450 000. Nå har man dog også fått forskudd
på 220 000 i 2014.
De store kuttene her i Måsøy har ført til
uoversiktlig økonomi, hvor underskudd bygger
på seg over flere år og som til slutt må dekkes
inn.
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Fakta om menigheten i Måsøy

•
•
•
•
•
•
•
•

85 % av befolkningen er medlem i Den
norske kirke.
Tett samarbeid med den katolske kirka
2 200 besøkene til
«søndagsgudstjenester»
1 700 til andre (bryllup, begravelser,
etc)
1 200 til andre arrangement (konserter
og annet kulturliv)
250 til katolske gudstjenester
300 ulike møter og samlinger
400 utleie av menighetssalen
Havøysund

Total ca 6 000 besøkende til aktiviteter i kirka i
2013.

Planer for 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historie-Dag
Happening rundt nytt orgel!
Turistkirke på Rolvsøy
Veikirke Slotten juli
-enkel servering
-åpen kirke
-utstilling
-salg av husflid
Konserter
Gjenåpning Ingøy kirke
Sammen med andre lage et signal
arrangement for kommunen?

Ny museumsbestyrer

Per Christian Burhol (28 år) overtok tidligere i
år stillingen som museumsbestyrer på
Måsøy museum etter Bernt Jacobsen. Han
var ferdig utdannet arkeolog i 2012 og dette
er hans første faste jobb etter endt
utdanning.
Tekst: Arne Dahl Nygaard, Foto: Privat

Han er oppvokst på Namsos og forskjellige
steder både på østlandet og vestlandet. Per
Christian har 2 søsken og foreldrene bor nå på
Elverum.
Han har kone som bor i Canada og bruker
Skype flittig til å holde kontakten. Målsettingen
er å få sin kjære Jenny over hit.
Som museumsbestyrer er han overveldet over
mengden av både gammel og nyere historie i
Måsøy kommune.
Så langt trives Burhol godt med å bo midt ute i
naturen. Han er fasinert av distriktene i Måsøy
og den sterke bolysten og engasjementet blant
folk som bor ute på øyene.
Det oppleves som spesielt med de store
avstandene. Det skaper noen ganger logistikk
utfordringer. Likevel liker Per Christian seg godt i
Måsøy kommune.
Julen feirer han på Elverum sammen med
foreldre og øvrig familie.
Måsøy Menighetsblad kom ikke ut i 2013 pga.
sykdom. Vi håper imidlertid vi skal være fulltallig
i løpet av 1. halvår 2015. En langsiktig
målsetting er fortsatt å lage 4. blad i året.
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En dame som får
det til å spire å gro!

TRVLS holder
konsert i Havøysund
Måsøy i Vekst
arrangerer konsert
med TRVLS på
Havøysund Hotell,
tredje juledag.
TRVLS, eller Truls
Heggero som han
egentlig heter slapp
sin første solo
singel ''Out of
Yourself'' i 2013 og
fikk mye god kritikk
i pressen.
Han er også kjent
fra bandet Lukestar
som vant
Spellemannspris i
2008 for Beste
Rockealbum.
Dato for Konsert: 27 desember
Inngang: kr 350 (kun kontant)
Aldersgrense: 18 år

Tone-Hilde Faye har nå vært oppvekstsjef i
Måsøy kommune i over 1 år. Hun har en
allsidig bakgrunn og utdanning. Før hun kom
til Måsøy jobbet hun 4 år som NAV-leder.
Etter å ha jobba på behandlingssida i en
årrekke, synes hun det er svært motiverende
å jobbe med forebygging. Hennes erfaring fra
helse og sosial, har gitt den erfaring at de
første leveåra våre er svært utslagsgivende
for hvordan vi formes for resten av livet.

Forhåndssalg av billetter skjer kun den
22.desember fra klokken 12:00 - 18:00 på
Måsøy i Veksts Kontor, Strandgata 155.
Billetter vil også kunne kjøpes i døra på
Havøysund Hotell på konsertdato.
KUN KONTANT!
I denne utgaven av Måsøy Menighetsblad tar vi ikke med
«slekters gang». Det vil siste liste over vielser, dåp og
begravelser. Men i neste utgave i mai 2015 tar vi med det
som har skjedd hittil i 2015.

Tekst: Arne Dahl Nygaard, Foto: Privat

Det er en svært så sporty nybakt 60-åring vi har
med å gjøre. Tone-Hilde er absolutt et frilufts
menneske som trives i den barske naturen i
Finnmark.

I forbindelse med at sognepresten vår Laila
Jåvold har vært sykemeldt i førjulstida vil vi
takke Hammerfest prosti og alle de som har
hjulpet oss den tiden hun har vært borte.

Faye har også et sterkt engasjement i frivillig
arbeid og er flink til å motivere andre
mennesker. Kjærlighet og bekreftesle er noe av
det viktigste mennesker søker.

Det har vært en krevende tid med mange
begravelser og høy aktivitet. Likevel har vi hatt
mange flotte gudstjenester og andre
arrangmenter.

Nå til jul er «Nord-Norsk Julesalme» en av
favorittene, sammen med «Mitt hjerte alltid
vanker» som hun har et spesielt minne av fra
barndommen.

I tillegg er vi svært takknemlig for at Mona
Kautovuori steppet inn som vikar for Georg som
også er sykemeldt. Hun har gjort en faktastisk
jobb både med gudstjenester og trosopplæring!

Julehilsen 2014

For noen er julen en tid man gleder seg til, andre
gleder seg til julen er over. Noen ironiserer over
julen og synger: «midt opp i julen er det ingen
ting bare rundt om kring». Er det slik?
Hva er så jul? Skreller vi av alt strevet med
julereingjøring, nye klær og julebord, baking av
julekaker, julemiddager og juleakkevitt, ville det
uten Gud være ingen ting, bare rundt om kring.
Erik Tannberg sa i et intervju til avisen Vårt land,
siden universet ikke hadde vært fra evighet, men
startet med et stort bang, var det for han en
bekreftelse på at der måtte være en skaper. Han
fortsatte; ute en mørk kveld kan vi med det blotte
øyet se ca. 6000 stjerner. Stjerner er altså soler,
ikke planeter som vår jord, og de andre
palnetene i vårt solsystem. I vår galakse
Melkeveien skrev han er det ca 140 milliarder
soler/stjerner, og så regner man med at der er
ca 170 milliarder galakser.
Den Gud som satte i gang dette «bigge banget»
er av en dimensjon som jeg ikke kan forestille
meg. Han er for stor, for mektig, for
grensesprengende for min forstand.

Kjære godtfolk og mine soknebarn!
Å sitte i Kristiansand å skrive jule hilsen
hjem til dere er ikke slik det skulle være.
Årsaken er vonde armer, som jeg har slitt
med siden juni. Jeg går til spesialister av alle
slag, alle tar forskjellige prøver og jeg håper
de finner ut av det. Smertene går på
nattesøvnen løs, og uten søvn duger jeg
dårlig i lengda. Det er også en del praktiske
vanskeligheter, klarer ikke av det med
garasjeporten, snømåking, og støvsuging,
tungvint for aleineboere.
Nok om det. Det er jul og jeg savner
adventstiden hjemme. Turene rundt til alle
øyene, til Slotten, julekonsert i Havøysund kirke,
barnehage og skolegudstjenester, Sykestua og
Daltun, og alle jeg kjenner som jeg er glad i. Det
er underlig med alt jeg savner. Men jeg er ikke
aleine om å savne.
Jula er som et forstørrelsesglass. Det fine bli
enda finere, mens det såre blir enda sårere. De
vonde relasjonene de smerter mer. Ensomheten
blir større. Fattigdommen blir aldri så tydelig som
i julen.

Det er denne Gud som kom til jord julenatt. Om
datoen ikke stemmer er det uvesentlig. Det
viktige er at han faktisk kom, ... til vår jord. Han
er årsaken til vår tidsregning. Den er også litt
feil, 4-6 år, igjen uvesentlig. Gud kom ikke hit
uten grunn. Grunnen for å komme var meget
god.
Se rundt deg, om du gleder deg eller gruer deg
til jul, her i «verdens beste land å bo i» Alt er
ikke godt, ikke i meg, eller hos min familie og
venner, ikke i vårt lille samfunn her i Måsøy. Vi
sliter alle med vårt. Bekymringer, sorg,
ensomhet, frykt, urettferdighet, og fattigdom.
Verden utenfor det beste landet å bo i er ikke
entydig god. Alt i fra urettferdig fordeling av
verdens ressurser, til forurensing, misbruk av
ressurser, krig terror, menneskehandel,
sexindustri, og rusmissbruk. Listen er uendelig.
Smertene og ondskapen er opprør mot Gud, og
menneskets opprør mot Gud er enormt. Derfor
kom han. Som et lite barn kom han og fikk
navnet Jesus. Han vil at du skal vite: Gud
elseker deg høyere enn sin egen sønn. Jesus
kom for å dø for oss, han skal ned i dødriket for
å sloss for oss og sette oss fri fra all ondskap.
Slik at vi kan komme til Gud. Kom til Guds hus,
hør, lær og du skal få kjenne at Gud er god.
Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid
hilsen prestemor!

Til jul ønsker Even seg fred på jord og snille
barn. Hans favoritt julesang er «Walking in the
air». Et siste ønske er også at flere bruker
hjemmesida til Måsøy i vekst:

www.viimasoy.no
Måsøy i vekst er et kommunalt foretak som
har fått tilskudd til å drive omstillingsarbeid i
kommunen til 2018. Even Johansen (30 år) er
daglig leder for Måsøy i vekst. Han ble født i
Hammerfest, men vokste opp mest i Sverige.
Har bodd mange steder, også på østlandet,
men hadde lenge en plan om å en gang
komme hjem til Havøysund. Han er pappa til
en og nummer 2 er på vei.

God Jul til alle gode ideer i Måsøy!

Tekst og foto: Arne Dahl Nygaard

Omstillingsarbeidet drives strukturert, hvor man
faser inn prosjekter i forstudie, forprosjekt og
hovedprosjekt. Til nå har Måsøy i vekst sitt
arbeid hjulpet, Artic Frisør, løftebokk til Statoil,
tilrettelegging for Pure Nordic, kjøp av fiskebåt til
Stian Pettersen og Vegard Jensen.
Tilrettelegging for kveitefestival 31.7 – 1.8 2015.
Selv om Måsøy i vekst har nok å gjøre, skulle
Even gjerne ønske at det kom enda flere for å
drøfte ideene sine.
Det jobbes nå aktiv med mange forstudier og
forprosjekt. I løpet av året vil flere av de gå inn i
en hovedprosjektfase, som er fasen hvor
prosjektet settes ut i livet. Mao. kan vi vente oss
mange spennende nyheter.
Even er en kreativ person med intititativ og
pågangsmot. Han leverer en flott ide til oss i
kirka på strak arm. En ide er å lage
gudstjenester i Slotten som en historisk
forestilling hvor liturgi og preken blir gjort som i
gamledager, med busslaster med turister som
deltakere, som også kler seg ut. Slettes ingen
dum ide, selv om det krever litt for å
gjennomføre.

Blomster
Kister
Gravminner
Stell av grav

Sorgbinderi
Salmetrykk
Pynting av kirke
Dekorasjoner

Johansen synes folk i Måsøy er fulle av
pågangsmot og engasjement, men kan noen
ganger være litt for ivrige med å dømme andre
ned.
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Oppsetting av gravstøtter

Åge Flathen/Havøysund Maskin AS har i en
årrekke besørget graving på kirkegårdene.
Når vi skal minnes våre kjære ønsker de
fleste å sette opp en gravstøtte. Oppsetting
av denne gjøres av Havøysund Maskin.
Denne kan normalt settes opp året etter
gravleggelsen slik at jordmassen får tid til å
synke. Man står fritt til å kjøpe gravstein fra den
leverandøren man selv måtte ønske.
Blomsterservice i Havøysund har også agentur
på slikt.
Imidlertid er det kun godkjent virksomhet som
kan sette opp gravminner på kirkegårdene i
Måsøy kommune. Pr. dato er det kun
Havøysund Maskin som innehar slik
godkjenning. Andre virksomheter står fritt til å
søke om godkjenning. Maskinteknisk utstyr,
lokalkunnskap og erfaring er kriterier som må
innfris for å få slik tillatelse.

Blomsterservice
Havøysund sine tjenester

Stine Giæver (28 år) har lang erfaring som
blomsterdekoratør og driver i dag
Blomsterserice i Havøysund. Når vi mister
våre kjære ønsker de fleste av oss å ta farvell
med blomster under begravelsen. Stine tar
ansvaret for dette under begravelser.
Foruten dette er det også Blomsterservice som
besørger kister til sykestua i Havøysund, når
personer går bort der.
For etterlatte som ønsker å få noen til å stelle
graven kan man også gjøre avtale med Stine om
dette. Passer fint for folk som har flyttet fra
kommunen, men som likevel ønsker at noen
ivaretar stellet på graven.
Blomsterservice har agentur på gravsstøtter. Det
er imidlertid Åge Flathen som skal sette disse
opp på forskriftsmessig måte.

Kontakt Åge Flaten på telefon 92 66 19 26 for å
bestille oppsetting av gravminne.
Åge Flathen disponerer også bårebilen i
Havøysund og kan kontaktes for transport av
bårer.

Mona Kaoutvuori får full opp-merksomhet fra 4åringene som deltar på klubb i Havøysund kirke.

Koret Samiske Røster sang til en fullsatt Slotten
kirke i høst. Et nydelig kor som skapte
bevegelse i folk, selv om kanskje de fleste
tilhørerne ikke kunne samisk. Samisk
salmesang, med sitt lyriske vakre språk skaper
stemning!

har lite å gjøre å gjøre i kirka og at vi får mye
mer enn sammelignbare kommuner.
I 2012 var rammeoverføringene i de kommune vi
i kirka sammenligner oss mest med sliK:
Måsøy Måsøy:
Loppa:
Hasvik:

1 520 000
1 760 000
3 040 000

På tross av at vi ikke får mest penger synes vi
likevel at vi får til en del i Måsøy. I 2012 var vi
faktisk den kommunen i Finnmark med flest
deltakere på arrangment og gudstjenester i kirka
sett i forhold til folketallet. I 2013 hvor vi hadde
mye sykdom var vi nede på 4. plass.

Bygdedyret
Hvem er bygdedyret i Måsøy? Presten vår
Laila mente humoristisk at det måtte være
henne når hun ble spurt om det på NRK sitt
program Migrapolis. I kirka jobber vi litt
annerledes enn i andre sektorer og er det
noe som er mat for bygdedyret er det nettopp
det som er litt annerledes. Så vi som jobber i
kirka møter bygdedyret ganske ofte.
Ekesempelvis jobber vi i kirka første og fremst
med arrangmenter. Til det trakk vi ca 6 000
besøkende i 2013. Egentlig ikke så verst. Det
året hadde vi imidlertid mye sykdom slik at det
ikke ble så bra som i 2012 hvor vi hadde nesten
8 000 besøkende på ulike arrangmenter av det
utgjorde vanlig gudstjenster ca 25 %. I vår lille
stab på 2,55 stillinger må vi alltid jobbe i team for
å få dette til.
Det betyr at vi må jobber sammen i gruppe om
det meste. Våre arrangmenter skjer normalt ikke
i kontortid og slettes ikke på rådhuset. Derfor
mener bygdedyret at de har nå rolige dager i
kirka og de er slettes ikke mye på kontoret.
De to siste årene har kommunen prøvd å kutte
20 – 30 % i de årlig overføringene til kirka. En
økonomisk galskap på en lovpålagt tjeneste.
Ingen andre sektorer har blitt behandlet
dårligere. Men bygdedyret heier på og sier de

Bygdedyret er ganske kunnskapsløst og bygger
sine slutninger mer på synsing enn fakta. Flere
som jeg har intervjuet i Havøysund kommer
trekker fram som et negativt element at man blir
fort dømt i bygda vår.
Det er veldig mye engasjement i bygda og når vi
har samlet inn penger til orgelet i Havøysund,
føler man jo i høy grad at folk bryr seg. Og alle
entusiastene ute i distriktene i kommunen som
ofte mot alle odds likevel greier seg.
Tror vi alle møter bygdedyret noen ganger og
det kan være blytungt. For bygdedyret henger ut
folk, spotter, fremhever seg sjøl og prøver å få
andre mennesker til å fremstå som dumme,
inkompetene, late og udugelige.
Og så må vi samtidig erkjenne, at noen ganger
vi jo sjøl en del av dyret. Vi fremhever våre egne
perspekttiver og trekker andres verdier ned søla.
Så hva kan vi gjøre for å bekjempe bygdedyret?
Tone-Hilde sa at det hun stadig ender opp med,
som det viktigste å gi andre, er kjærlighet og
bekreftelse. Og det tror jeg er den beste
medisinen mot bygdedyr og som får det til å
stikke halen under beina og løpe sin vei.
I tillegg er åpenhet og saklig innformasjon viktig i
bekjempelsen av bygdedyr. Tror egentlig
bygdedyrene trives best i lukkede rom. Så god
ventilasjon er viktig.
Nå er det 2 år siden sist gang menighetsbladet
ble gitt ut. Og det er slettes ikke bra. Det er
tydelig at mangel på informasjon skaper myter
og usannheter om kirka. Og for så vidt også

Måsøy kommune. Det motiverer meg sterkt til at
Menighetsbladet har en viktig funksjon til å
skape mer åpenhet om hva som foregår. Å
forsette å være et relevant menighets og
bygdeblad.

Menighetsbasaren
Havøysund
menighetsutvalg
arrangerte den
tradisjonsrike
menighets-basaren. I
år kom det inn ca.
42 000 til barne og
ungdoms-arbeid i
Havøysund. Stor takk
til alle som bidro!

I 2012 hvor alle var friske menighetens stab,
lagde vi en intensjon om at vi skulle lage 4 blad i
året.

Gudstjensester 1. kvartal 2015

Jeg ber derfor til vår herre om at helsa mi må
holde neste år slik at den visjonen kan
virkeliggjøres. Samtidig vil jeg også oppfordre
andre til å bruke Menighetsbladet til å komme
med sine tanker.
Når bladet her blir distritbuert er det 2 dager til
jul. Da håper jeg folk kan senke skuldrene i
forhold til alt det stresset som dagens
materialisme skaper i jula.Husk at sann
kjærlighet og bekreftelse ikke kan kjøpes for
penger. Troen skal skrives i våre hjerter og ikke
hugges i stein. Og troen vår er kjærlighet.

Havøysund kirke

11. januar kl 11

Daltun Eldresenter

18. januar kl 11

Havøysund kirke

25. januar kl 11

Kokelv kirke

25. januar kl 11

Havøysund kirke

08. februar kl 11

Sykestua Havøysund

15. februar kl 11

Havøysund kirke

22. februar kl 11

Kokelv kirke

22. februar kl 17

Havøysund kirke

8. mars kl 11

Havøysund kirke

15. mars kl 11

Kokelv kirke

22. mars kl 11

Rolvsøy kirke

29. mars kl 15.30

Så luft ut bygdedyrene i deg selv og andre, ta
fram verdien av «til den andres beste» og kom
gjerne på en gudstjeneste i jula.
Velsignet god jul til hele Måsøy!
Arne Dahl Nygaard
Kirkeverge

I perioder i juni og juli 2015 blir det åpen veikirke
i Slotten med utstilling og servering. Det er
fortsatt mulighet for å henge seg på som utstiller.
Kontakt kirkvergen for mer informasjon.

Den vesle bygda ved havet.
Kokelv bygd ligger ikke akkurat innenfor Ring 3, ei
heller i nærheten av noen store knutepunkter. Ikke
med mindre man definerer «nærhet» som to timer
kjøring i bil. Man kjører aldri tilfeldigvis forbi
Kokelv, skal man til Kokelv så er det planlagt. Men det er ikke alltid det er mulig
å komme seg til den lille bygda ved havet. Været setter premissene, som det
alltid gjør her nord.
Tekst: Vegard Loke Rønning – Sogneprest Kvalsund, Foto: Privat

Allikevel er det vel verdt turen. Under den forutsetning at man ikke er redd for åpne
mennesker som har et bankende hjerte for bygda si, og man kan heller ikke være redd
for direkte tale og gjestfrie folk. Hvis man ikke er det, så er Kokelv stedet for deg. På
tross av nordlig kuling og tallrike vinterstormer så er Kokelv en sammensveiset bygd.
De lar seg ikke rokke av verken regional sentralisering eller lavtrykk fra nordishavet.
Jeg vet ikke om det er de klimatiske forholdene, den turbulente historien eller den rike
kulturen som gjør at Kokelv menighet er en levende og frimodig menighet. Kanskje er det en kombinasjon av alt, men viktigst
er Guds nåde. For det er sjeldent jeg som en fersk landsbyprest føler nåden sterkere enn når jeg feirer gudstjeneste i Kokelv
kirke. Nåden roper til meg gjennom vinduene i kirka som rammer inn havet mot nord, og fjellet mot sør. Nåden speiler seg av
i et kirkebygg som i seg selv er et evig soningstegn, for alle de grusomheter som ble begått her nord under krigen.
Kirka er aldri tom når det er gudstjeneste. Ofte er det mange som finner veien opp kirkebakken, sjeldent er det få, alltid er det
noen. Vår Herre har gitt menigheten frimodighet til å være tydelige, de forventer og forlanger en gudstjeneste og forkynnelse
som ligger Bibelen nær. Kokelv menighet er som bygda, de tåler noen stormer, de tåler mørket, så lenge evangeliets lys kan
skimtes i horisonten.
Det er en umulighet ikke å bli glad i Kokelv, selv om man bare kjører innom. Turene til Kokelv er aldri tilfeldige, de er nøye
planlagt, og fulle av inntrykk. Jeg håper flere velger å svinge av fra riksvei 889 inn til Kokelv, og kanskje finner de veien opp
kirkebakken til den vesle kirka, som skuer ut over bygda ved havet. Det er vel verdt turen.

