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Båtsfjord menighet 

 

Postadresse: 

Båtsfjord menighet, pb 343, 9991 Båtsfjord  

Sentralbord: 78 98 33 33 

Sogneprest: Anne Kirsti Kjenne 

prest@batsfjordmenighet.no 

Kirkeverge/daglig leder: Solfrid Hammer 

kirkeverge@batsfjordmenighet.no 

Menighetspedagog: Ingvill Robertsen 

ingvill.robertsen@batsfjordmenighet.no 

Kirketjener/kirkegårdsbetjent/renholder: 
Håkon Hågensen  

Organist: For tiden ubesatt  
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Britt Pedersen  

Jane Andreassen (vara) 

Torbjørn Hansen (vara) 

Anita S. A. Bremnes (vara) 

Birgit Jessen (vara) 

Redaksjon: Staben 

Ansvarlig utgiver: Båtsfjord menighetsråd 

Gaver til menigheten: Konto: 4910.13.87827 

Vipps: Båtsfjord menighet 53 29 54,  

merk innbetaling med hvilket formål. 

Layout/trykk: Staben 

 

 
 

 

Vi takker for gaver til menighetsbladet 

 
Mona Wrengsted kr.500,- 

 

Alle som gir gaver over kr. 500,- i løpet av året kan få fradrag på selvangivelsen. Navn og 

person nr. må oppgis til kirkevergen før utgangen av året slik at beløpet kan innberettes til 

skattemyndighetene. 
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Kirkevergens hjørne 

 

Begravelse eller kremasjon 

⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞⸞   

For å sørge for en verdig gravferd, kan man velge mellom begravelse og kremasjon. En begravelse innebærer 

at kisten i sin helhet senkes ned i jorden og graves over. 

Ved kremasjon, også kalt bisettelse, så blir kisten fraktet til et krematorium. Noen velger kremasjon, fordi 

det ikke er reservert en grav ved siden av avdød ektefelle og man ønsker plass i denne. Andre synes tanken 

på å bli spred over land eller havet er en fin handling, og da er kremasjon det eneste alternativet til 

gravlegging. 

Uavhengig av om man velger begravelse eller kremasjon, legges avdøde i en kiste. 

I Norge har man ikke lov til å oppbevare askerester etter mennesker i private hjem.  

Hva som skal skje etter et dødsfall er et personlig valg. Noen velger å skrive inn i testamentet at de ønsker å 

kremeres, mens andre lar det være opp til de pårørende. Det kan være mange årsaker til at man velger 

begravelse kontra kremering, men som oftest er det tradisjoner knyttet til familien som har innvirkning på 

dette valget. 

I Båtsfjord har det vært tradisjon med begravelse, som oftest har kremering blitt valgt på grunn av en 

spesiell situasjon rundt dødsfallet. Nå når Båtsfjord nye kirkegård skal utvides vil det i tillegg til kistegraver 

bli avsatt område for en Minnelund som er beregnet for urner. Det vil fortsatt være mulig å sette ned urner i 

eksisterende kistegraver, mange ønsker dette der det ikke er gjort avtale om feste. Ett eget felt avsettes til 

bruk ved særskilt tilrettelegging for andre tros- og livssynsamfunn. Det har tidligere kommet ønske om ett 

egnet sted for å tenne lys og minnes familie som ligger gravlagt andre steder. Dette vil man se mere på i 

forbindelse med utvidelsen. 

I deler av landet har valg av kremasjon økt de senere år. Spesielt i bynære strøk er det mer vanlig. I mange 

tilfeller kan det være eneste alternativ til å få plass på en ønsket kirkegård.  

Tradisjoner betyr mye, men også kostnader forbundet med begravelse og kremasjon har stor betydning for 

mange. I begge tilfeller har NAV stønadsordninger som er med på å dekke hele eller deler av kostnaden. 

Ved kremasjon vil det også bety støtte for transport til Krematoriet i Tromsø. 

Gravferdsstøtten fra NAV blir behovsprøvd, og kan, pr. 1 januar 2021, dekke opptil kr.25.377,- av faktiske 

og nødvendige utgifter. I tillegg kan det søkes om stønad til båretransport. I de tilfeller hvor båren med den 

avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km blir nødvendige utgifter til transport 

dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Dette gjelder da all 

transport fra henting av avdøde til utlevering av urne. Egenandel er kr. 2.538,- I noen tilfeller gjøres det 

unntak fra 20 km-grensen. Nærmere informasjon om dette finnes på NAV.no eller ved å kontakte Nav 

lokalt. 

Velger man å la ett begravelsesbyrå ta seg av det praktiske rundt gravferden og valg av seremoni så er de i 

tillegg behjelpelig med søknader om offentlig stønad. 

 

Gravplassmyndigheten 
 

https://jolstad.no/kister/
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Soknepresten har ordet 

 

VANNET 

For noen uker siden erfarte vi i Båtsfjord betydningen av på ha godt og rent vann tilgjengelig. Vi har vel tatt 

det som en selvfølge at vi kan drikke vannet fra kranen, at vi har nok vann til både mat og drikke, samt til å 

holde kroppen ren i tillegg til alt annet vi bruker vann til. 

Selv om vi nok vet det at ikke alle har det slik rundt i verden, kan det være utfordrende å ta inn over seg hva 

det innebærer i virkeligheten. Men, da - når beskjeden om at vannet ikke kunne drikkes eller brukes til 

matlaging, reagerte vi. 

I Båtsfjord fikk vi tilgang til vann og til “vårt eget vann” relativt raskt, det kan vi være glade og takknemlige 

for. Vi oppfordres nå til å bidra slik at flere kan få tilgang til rent vann. Ved å støtte Kirkens Nødhjelps 

arbeid / Fasteaksjonen, kan vi alle bidra med det vi kan. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – og da 

kan store ting skje. 

Vi oppfordrer dere til å støtte, enten gjennom Båtsfjord menighets vippsnr, 532954, skriv fasteaksjonen i 

meldingsfeltet, eller se etter fasteaksjonen på menighetens facebookside.  
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Påske i Båtsfjord kirke 

Palmesøndag (28. mars) - dagen som har 

fått sitt navn etter at Jesus red inn i 

Jerusalem på et esel, er det gudstjeneste i 

Båtsfjord kirke kl. 11.00. 

Påskedag (4 april), - den store 

oppstandelsesdagen, hendelsen som er så 

sentral i vår tro og i vårt glassmaleri, er det 

også gudstjeneste i Båtsfjord kirke kl. 

11.00.  

Hvorvidt vi i tillegg kan samles utendørs 

ulike steder i løpet av påsken for å synge  

påske-sanger/salmer sammen og høre om 

påskens hendelser, vil bli annonsert på 

menighetens facebookside. Søk opp 

Båtsfjord Menighet. 
 

  
 

 

Gudstjenester 

Mandag  5 april 2.påskedag kl.11.00 Alderspensjonatet 

Søndag 18 april  kl.11.00 Båtsfjord kirke 

Søndag  25 april  kl.18.00 Båtsfjord kirke, Tårnagenter 

Lørdag   1 mai Arb. dag kl.11.00 Båtsfjord kirke 

Torsdag 13 mai Kr. H. fartsdag kl.11.00 Båtsfjord kirke, Jubileum 

Søndag  23 mai 1.pinsedag kl.11.00 Båtsfjord kirke, Konfirmasjon 

Mandag 24 mai 2.pinsedag kl.11.00 Alderspensjonatet 

Søndag  6 juni  kl.11.00 Båtsfjord kirke 

Søndag 13 juni  kl.11.00 Båtsfjord kirke 

 

Restriksjoner grunnet smittevern kan medføre endringer for både tidspunkt, datoer og tema. 

Gudstjenester annonseres med plakater og på facebooksiden Båtsfjord menighet  

 

Båtsfjord kirke 50 år                                                                                                                 

20. mai 1971 ble Båtsfjord kirke vigslet og tatt i bruk. Det var en stor begivenhet og en viktig 

hendelse. Gjennom alle disse årene har kirka vært et sted for glede, sorg, stillhet og bønn. Her 

har vært gudstjenester, bryllup, begravelser, konserter og korøvelser for å nevne noe. I tillegg 

har kirkekjelleren også gitt rom for aktiviteter som førskolegruppe, speidere, ungdomsklubb, 

gutte- og jentegrupper, konfirmanter og kirkeforening. Et slikt bygg fortjener en feiring  

Menighetsrådet la planer for markeringer gjennom hele året. Disse planene har naturlig nok 

blitt endret, men feiring vet vi at det blir.                                                                                

Etter hvert som vi ser hva som er mulig å gjennomføre, vil det komme mer informasjon 

Vi håper nå at vi kan starte jubileumsåret ca. 10 mai 2021. 13.mai er planen å ha en 

jubileumsgudstjeneste hvor blant andre biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, er med. 
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Menighetspedagogens side 

 

Konfirmantundervisning for Båtsfjordkonfirmanter 2021 

2021 konfirmantene måtte vente med oppstart av konfirmantåret sitt til 

høstkonfirmasjonene av 2020 konfirmantene var unnagjort. Presentasjonsgudstjeneste 

ble derfor gjennomført først 18.okt 2020. 

      
 

Dette året har vi gått fra 13 til 11 ungdommer i 06-kullet som følger 

konfirmantundervisninga i Båtsfjord menighet.  

 

       Selv om konfirmantundervisninga   

                       starta litt seint opp dette     

                        skoleåret, har det vært     

                                        gjennomført undervisning ca     

                       annen hver onsdag.  

      Bildet er tatt i høst da Bibelen var   

                      temaet for undervisninga. 

      Dette konfirmantåret har markert   

                     oppstart for bruk av «Konfirmant    

                  -bibelen» i Båtsfjord menighet.     

Koronarestriksjonene har gjort at vi i år ikke har hatt mulighet til å samarbeide med 

andre konfirmanter på tvers av kommunegrenser, noe som har ført til at det har blitt 

gjennomført to «Lørdagssamling for konfirmanter» i stedet for weekend sammen med 

Berlevåg konfirmantene. 

Foto fra 

presentasjons-
gudstjenesten 

18.10.2020 
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Lørdag 30.1 og 12.3 var vi sammen på  

menighetshuset fra 11.30/12.00-18.00.  

 

Første lørdag hadde vi Jesus som tema.  

Da så vi filmen «Son of God»  

samt laga filmpresentasjoner om  

påska og pinsa.  

 

Den andre lørdagen undersøkte  

vi moderne musikk hvor det enten ble  

referert til fortellinger fra Bibelen eller  

som hadde kristent budskap.  

I tillegg ble det tid til både  

sjokoladekake, quiz og bingo. 

 

Begge lørdagene hadde vi gjort avtale med 

Båtsfjord Brygge hvor          

konfirmantene fikk servert  

selvvalgt middag. 

  

Båtsfjord menighet er svært  

takknemlig for servicen vi får hos Monica og 

de ansatte på Båtsfjord Brygge.  

Grunnet Covid-19 og restriksjoner på antall personer som kan være samlet i kirka, fikk 

også årets konfirmantfamilier mulighet til å velge mellom vår- eller høstkonfirmasjon. 

Dette førte til at halvparten feirer sin konfirmasjonsdag 23.mai, og resten 5.september. 

                                                                                     Alle foto: Ingvill Robertsen 
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Lys våken 13. + 14. mars 2021 

I år hadde vi 8 deltakere fra 5.klasse som deltok på Lys Våken-helg sammen med  

Ingvill, Anne Kirsti og Kirsi. Høydepunktet med Lys Våken har i alle år vært  

overnattinga i kirka, men pga smittevaskregler før gudstjeneste visste vi at dette ikke 

ville la seg gjøre i år. Vi vurderte lenge overnatting på menighetshuset, men endte til 

slutt opp med at barna sov hjemme i stedet.  

Ellers var helgas program ganske likt tidligere års program:  

Lørdag møtte barna opp på menighetshuset kl 16.  

Der fikk de utdelt Lys Våken T-skjorter og refleks.  

Deretter lærte de seg Lys Våken-dansen,  

og snakket om hva det vil si å være Lys Våken  

for det som skjer rundt oss.  

Etterpå var det gudstjenesteverksted og fordeling av  

oppgaver til søndagens gudstjeneste.  

VGBB-bevegelser (Vandring Gjennom Bibelen for Barn) som  

barna hadde jobbet med på skolen i januar ble repetert.  

Det var også innlæring av Joh. 3,16 gjennom sang og dans,  

og det ble skrevet bønner + jobbet med søndagens prekentekst om Nikodemus. 

 

Kl 19.00 spiste vi pizza fra Båtsfjord  

Brygge før vi så komedien  

om Bruce Almighty. Bruce får i filmen  

mulighet til å overta Guds jobb i ei uke,  

noe som viser seg å være  

lettere sagt enn gjort. 

Før barna dro hjem for å sove kl 22.30,  

rakk vi også noen morsomme leker. 

 

Søndag kl 8.30 spiste vi deilig frokost med varme rundstykker sammen, før vi øvde til 

gudstjenesten som starta kl 11.00. I gudstjenesten deltok Lys Våken-gjengen aktivt med 

bevegelsene og stikkordene som oppsummerer tekstinnholdet i Bibelen, de sang om 

Bibelens bøker, medvirket i preken, leste bønner, og de viste frem 2 danser.  

Pga smittevernregler ble det dessverre ikke gjennomføres kirkekaffe i etterkant av årets 

Lys Våken-gudstjeneste.                                                 Alle foto v/menighetspedagogen 
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BESØK AV ELEVER FRA BÅTSFJORD PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Første dagen sola skinte inn  

vinduet på menighetshuset i 2021  

var fredag 5.februar.  

Da hadde vi også besøk av  

finsk-klassen på videregående  

som var i kirka for å  

filme/lage reportasje fra Båtsfjord.  

Pga koronaen fikk dessverre ikke  

deres samarbeidspartnere fra  

Finland lov til å komme på besøk  

til Norge, så da laget den  

kreative finsk-klassen  

film av Båtsfjord og sendte til Finland.                               Alle foto v/menighetspedagogen 

 

Tors 11.mars var VG1 klassen på besøk i kirka i kristendomsundervisninga deres.  

Da fortalte menighetspedagogen og sognepresten dem om symbolbruk i kristendommen, 

og vi så etter symboler i glassmaleriet.                               
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                                              Båtsfjord SPEIDER gruppe  

 
 
 

I år har det vært ca. 20 speidere, som har vært 
innom speidermøter. De fleste er 1.-5. klassinger. 
Gjennomsnittlig er vi 8 speidere + 1-2 voksne som 
samles på mandager på menighetshuset eller ute.  
 
Vi har lært bl.a. å tenne bål, om forsøpling av 
havet, stjernebilder, dyrespor og å lage sneslott. 
På hvert speidermøte er det også plass til lek og 
speiderbønn-sangen som vi starter med. 
 
 
 
 
 

 

 En viktig del har også vært å lære speiderloven:  
1. En speider er åpen for Gud.  
2. En speider er en god venn.  
3. En speider kjenner og tar vare på naturen.  
4. En speider er til å stole på.  
5. En speider er nøysom.  
6. En speider arbeider for fred.  
7. En speider tar ansvar og viser vei.                                                                                                    

                                                                                    

 

   Speiderleder Kirsi Rantala                                                                                                                    Foto: Kirsi Rantala 
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Korona i påsketiden                                                   

Mange av oss har nesten vent oss av med å gå på 

gudstjeneste. Det har vært nedstenging og nesten 

nedstenging i et over et år nå. Vi er lei. Av 

tiltakene, av pandemien, og mange er så lei at det 

går på helsa løs, både fysisk og psykisk helse.   

Korona er en dødelig sykdom. Mange har dødd av 

sykdommen rundt om i verden. I Norge har flere 

hundre mennesker mistet livet. Mange kjenner på 

sorg og savn, og mange er redde for å få smitten, 

og sykdommen som følger med.                          

Men vi klamrer oss til håpet: «Alt blir bra». 

Regnbuen symboliserer håpet. Hva er det som blir 

bra? Hvordan blir det når alt er blitt bra? Vi får 

inderlig håpe at ikke alt blir slik det var før 

koronaen kom i fjor. Det var mange ensomme og 

ulykkelig mennesker også før 2020. Det var mye fattigdom både i Norge og andre steder i verden. 

Klimakrisa var høyst reell også i 2020, og selv om vi reiser mindre nå, er ikke den krisa avlyst.                                                                                                                  

Og likevel: vi stemmer i: «Alt skal bli bra». Ikke bare litt bra, men helt bra.                                                                 

For: håpet skal ikke noen ta fra oss, heller ikke pandemien. Troen, håpet og kjærligheten (1. Kor. 13, 13) er 

bærende i vår kristne tro. Slik har det alltid vært, slik skal det alltid være.                                                    

For det skal ikke bare bli ganske bra, det skal bli fullkomment. For: Jesu oppstandelse er fullkommen. Han 

sto opp til en herlighet som vi ikke klarer å fatte rekkevidden av. 

Paulus skriver i brevet til Romerne: 6,5; 8-11: Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, 

skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal 

leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger 

makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det 

lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i 

Kristus Jesus.                                                                                                                                                     

Vi skal være med å kjempe for en verden der det er godt å være. Vi skal være med å kjempe mot synden 

som ødelegger alt, både i egne liv og i verden. Vi skal leve i håp og tro. Og først og fremst skal vi ta imot. 

Nåden i Jesus Kristus. Frelsen gaver. 

La aldri håpet dø                                                                                                                                                     

Bevar det i ditt indre.                                                                                                                                                       

Et lite, nakent frø.                                                                                                                                               

La aldri håpet dø.                                                                                                                                                             

Hold håpet fast.                                                                                                                                                             

Hold tak.                                                                                                                                                                        

Din sjel må ha et anker                                                                                                                                                    

Til landet lenger bak.                                                                                                                                          

Hold håpet fast.                                                                                                                                                    

Hold tak.                                                                                                                                                                        

Hold dette håpet fast.                                                                                                                                                        

Hold fast at du er elsket                                                                                                                                                     

Om jord og himmel brast.                                                                                                                                        

Hold dette håpet fast. (Hans Olav Mørk 2020) 

Olav Øygard                                                                                                                                                            

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme                                                                             
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Gravplassene i sognet 
 

Båtsfjord nye kirkegård 

I februar ble det gjennomført befaring på området som er avsatt til utvidelse av gravplassen. 

Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS er ansvarlig for prosjektarbeidet. Fremover jobbes det nå med 

forslag til inndeling av område for å utnytte det best mulig til nye kistegraver og urnefelt. Samtidig skal det 

avsettes nok plass til å kunne drifte gravplassen på en praktisk og forsvarlig måte.  

Som vanlig på denne tiden av året er avfallscontainerne fjernet for vinteren, besøkende bes om å ta avfall 

med seg hjem. 

 

Hamningberg kirkegård 

I følge vedlikeholdsplan skal gjerde rundt gravplassen restaureres i år. Konservator ved Troms og Finnmark 

fylkeskommunen er kontaktet for å få avklart retningslinjer i forbindelse med plan for restaurering. 

Gravplassen i Hamningberg ligger innenfor ett område som i kommunens reguleringsplan er definert som 

Spesialområde – bevaring. 

 

Gravplassmyndigheten 

 

Slekters gang 
                                               

                                        Jordfestelser 

              22.01 Ruth Evelyn Albertsen  
              04.02 Eddy Leo Olsen                                                                                                
              10.02 Hermod Kristiansen  
            09.03 Sonja Antonette Antonsen  

10.03 Vigdis Øvergård  
18.03 Sigmund Karl Jenvald Simonsen 

 
 

 

Forvaltningsloven refererer til at deltagelse i kirkelige handlinger som har skjedd ved offentlige seremonier 

ikke er taushetsbelagt, samtidig har alle rett til å reservere seg mot offentliggjøring.   

 

 

Vi minner om Båtsfjord menighets blomsterfond som ble opprettet med formål å forskjønne 

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

⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙ 
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Båtsfjord menighet har samarbeidsavtale med HimalPartner, og støtter deres misjons- og 
bistandsarbeid i Nepal. 

 

MENTAL HELSE 

 

Hvert 40. sekund tar noen i verden livet sitt. 86 prosent av 

disse skjer i utviklingsland. 

Blant kvinner i alderen 15-49 år er selvmord den 

vanligste dødsårsaken. Behandlingstilbudene for 

psykisk syke er nærmest ikke-eksisterende. Det er en 

stor skam knyttet til psykisk sykdom og 

funksjonsnedsettelser i Nepal, da dette ofte forbindes 

med dårlig karma fra tidligere liv. I visse tilfeller blir 

mennesker lenket fast i kjetting eller låst inne i trange 

bur. 

Ikke minst handler det å bidra til at alle får en god barndom, 

hvilket er et bra utgangspunkt for god mental helse. Prosjektene vi har i Nepal har som mål å gi 

enkeltmennesker verdighet og muligheten til å bidra til å bygge samfunnet opp. 

Vi tror at alle har et iboende ønske om å bidra for sitt lokalsamfunn. Noen får ikke utnyttet 

ressursene de har til fulle. Psykiske problemer kan sette folk tilbake, og i mange t ilfeller 

umyndiggjøre dem. Ved hjelp av mental helse-prosjekter vil vi hjelpe og styrke de som lider.  

 

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

Mat 11, 28-30 

 

 

 

 

Båtsfjord menighet ønsker alle lesere en god påske 

 


