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Båtsfjord menighet 

 

Postadresse: 

 Båtsfjord menighet, pb 343, 9991 Båtsfjord 

Tlf  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  

 

 

 

 

 

Båtsfjord menighetsråd fra 1.11.2019 

Tommi Rantala 

Mette Arnes 

Solfrid Eriksen 

Magnus Eriksen 

Wanja Karstensen 

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 formål. 

Layout/trykk: Staben 

 

Vi takker for alle gaver til menighetsbladet 
 

Lilli - Wenche Wahl………………… 400 N.N…………………………………… 250 

Oddvar og Solveig Eliassen……. 250 Kjell Olsen…………………………. 200 

Vigdis Sørnes…………………………. 1 000 Anne og Guttorm Risvik………… 500 

Magne Henriksen…………………… 300 Birgit og Sigmund Jessen…………. 300 

Mildrid Larsen…………………………. 300 Liv Antonsen………………………… 250 

Agathon Hansen……………………… 200 Aslaug Eriksen………………………. 200 

Jan Richard Hartviksen…………. 200 Annfryd Jakobsen…………………. 200 

Ester og Fritz Henriksen…………. 200 Bjørg Wærnes…………………….. 300 

Lill-Irene Olufsen…………………. 300 Nanna Haugsnes…………………… 250 

Laila Austad og Oddvar 

Bergesen………………………………. 300 Harry Bruvoll……………………. 200 

Unni og Ivar Myreng………………. 300 Jorild Nylund  
Else-Margrethe Thorbjørnsen… 500 og Magnar Johansen……………….. 200 

N.N……………………………………….. 200   
Inger og Torbjørn Sund………….. 400   

Inger Gravem……………………. 300   
 

Gavene har kommet inn i perioden 01.04.20 – 18.12.20, totalt kr.8.000,- 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.  

mailto:prest@batsfjordmenighet.no
mailto:kirkeverge@batsfjordmenighet.no
mailto:ingvill.robertsen@batsfjordmenighet.no
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Kirkevergens hjørne 
  

Det som skulle blitt årets siste utgave av Menighetsbladet fra Båtsfjord menighet er erstattet av                              

ett «Julebrev « 

Tidsfrist for distribusjon av uadressert post og informasjonsskriv i forbindelse med høytider har endret seg, 

nytt fra i år er også ombæring kun annen hver dag. 

Fristen for ferdigstillelse av artikler til trykkeri og videre distribusjon gjorde det for ressurskrevende å bli 

ferdig tidsnok. Valget ble derfor ett lokalt produsert «JULEBREV» som legges ut digitalt på menighetens 

side via kommunens nettside og Facebook. I tillegg skrives det ut noen eksemplarer som fordeles til 

Menighetshuset, Helsesenteret, Bibliotek m.fl.  

Gaver som er gitt til Menighetsbladet har dekket deler av kostnadene, men ikke tilstrekkelig for 2 utgivelser 

i året. Utgivelsen av Menighetsbladet har vært ment å produseres til selvkost. Tidligere var det frivillige som 

utgjorde redaksjon, de valgte ut tema og satte sammen artikler. I de senere år har arbeidet falt på kirkevergen 

og staben. 

 Tiden er kommet for å vurdere andre måter å formidle menighetens arbeid på. Mest sannsynlig blir det 

digitale utgaver som kan linkes til Facebook og kommunens nettside, i tillegg til noen eksemplarer på papir. 

De som ønsker fremtidige «nyhetsbrev» tilsendt pr. epost kan kontakte oss på Menighetshuset.       

Eventuelle gaver til Menighetsblad vil bli brukt til fremtidige utgivelser eller nyhetsbrev. Er det noen som 

kunne tenke seg å bidra med stoff og bilder til dette arbeidet så er det bare å ta kontakt med oss.                      

Som for de fleste, har året 2020 også bydd på utfordringer i vår virksomhet. Det har vært mye nytenkning og 

kreative løsninger for å gjennomføre de tilbud vi ønsker å gi. En del planer har blitt forkastet og vi har 

måttet begynne helt forfra igjen. Selv om det til tider har vært krevende så syns jeg at alle i staben skal være 

stolte av det vi har fått gjennomført innenfor de begrensningene som vi har blitt pålagt. Det har blitt 

gjennomført ekstra gudstjenester for å kunne tilby dåp, i stedet for 1 konfirmasjonsgudstjeneste ble det 

gjennomført totalt 4. Dette medførte at de fleste fikk samlet sin nærmeste familie i kirken til disse 

begivenhetene. Tilbud til barn og unge, samarbeid med barnehager og skoler har nok ikke vært like enkelt, 

men mye har blitt gjennomført.                                                                                                                                               

Det mest krevende både for oss og de pårørende har nok vært tilrettelegging for gravferd. Til de med stor 

familie og omgangskrets har vi dessverre ikke kunnet tilby deltagelse for alle som har ønsket. 

Vi får håpe at det nye året etter hvert bringer med seg endringer i positiv retning.  
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Soknepresten har ordet 

Fra prestevikar til sokneprest 

Sokneprest, ja det er det som nå er stillingstittelen min! Tida som prestevikar er over. I april i år ble jeg 

tilsatt som sokneprest i Båtsfjord av Nord-Hålogaland bispedømmeråd.  

Det er i skrivende stund ca 3 år siden jeg igjen begynte som prestevikar, et vikariat som har blitt forlenget 

utover juni 2018. De siste årene har jeg kombinert jobb og teologistudier og slik fått lov til å bruke tid på å 

finne ut om dette er noe jeg ønsker å ha som jobb i årene fremover. Jeg er takknemlig for at 

bispedømmerådet ga meg muligheten og for alle hyggelige tilbakemeldinger og støtte jeg har fått i denne 

tida, særlig fra dere båtsfjordinger.  

Lite ante jeg hva livet ville bringe da jeg ankom Båtsfjord en augustkveld i 1981. Planen jeg da hadde, var 

for det neste skoleåret, jeg skulle være “ettåring” i Båtsfjord menighet med fokus på arbeid for og med barn 

og unge.  

Å leve kan sies å være i bevegelse, vi puster og vi beveger oss, om enn på ulike måter. Utdanning, arbeid, 

familie og venner har vært viktig i mitt liv, slik det har vært for så mange andre. Båtsfjord har vært - og er et 

godt sted å bo. Her liker vi å få til ting i fellesskap. Vi har mange ganger vist at vi vil noe, vi vil ta i et tak 

sjøl, også når vi har møtt på større utfordringer som lokalsamfunn. Det er en god verdi og holdning å ha med 

seg. Her er det fint å få lov til å være prest - og det har vært fint å være organist, lærer og kateket også. 

 

 

 

                 

   

13. september var en merkedag for meg, men også for Båtsfjord-samfunnet. For første gang i historien ble 

en prest vigslet, eller ordinert som mange kaller det, i Båtsfjord kirke. Biskop i Nord-Hålogaland 

bispedømme, Olav Øygard, sto for vigslingen.  
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Som et synlig tegn på at jeg nå er prest, er stolaen (båndet) han la over skuldrene mine. Fra den dagen har 

jeg hatt alle presterettigheter, noe som nå innebærer at jeg har fått vigselsrett. 

 

Takk til alle som bidro til at dette ble en flott dag – til staben i Båtsfjord menighet, øvrige medvirkende på 

gudstjenesten, menighetsrådet, Båtsfjord musikkforening og alle dere som var til stede og slik var med å 

gjøre dagen til det høydepunktet det ble. 

 

 

 

Alle foto av Inge Wahl 
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Kjære alle sammen. 
  

Vi legger straks bak oss et år som vil bli stående som historisk, der vi har fått oppleve hvor raskt hele 

hverdagen kan bli snudd fullstendig på hodet. Samtlige av oss har blitt utfordret på å endre en rekke rutiner, 

og har også fått kjenne på bekymringer i forhold til våre nærmeste familie, venner og medborgere. Men, 

korona-pandemien har også vist hvor mye fantastisk som bor i hver enkelt av oss, og det som i alle fall vil 

komme ut av denne perioden med en global pandemi, er en økt forståelse for vår plass i en større 

sammenheng. For meg har det vært både rørende og imponerende å se ikke bare den omfattende innsatsen 

som vi i fellesskap har gjort med å holde situasjonen sånn noenlunde under kontroll, men også den enorme 

omtanken hver enkelt har vist for de rundt seg. 

 

Det har også vært utfordrende tider for kirka. I en tid der det har vært behov 

for mange å samles i kirka i forbindelse med dåp, bryllup, begravelser og 

annet, har man dessverre vært nødt til å begrense adgangen. Spesielt har nok 

dette vært tungt i forbindelse med begravelser, noe som jeg selv har fått 

erfare. Ny teknologi med å overføre seremoniene på nett har fungert bra, men 

kan aldri erstatte det å være fysisk til stede. 

 

2020 har også vært et historisk år i positiv forstand for oss i Båtsfjord, siden 

vi for første gang fikk ordinert vår egen prest hjemme i vår egen kirke. Jeg er 

svært takknemlig for at jeg fikk lov til å være med på denne flotte og 

ærverdige seremonien, og ønsker nok en gang å gratulere vår fantastisk flinke          

prest Anne Kirsti med sin nye rolle. 

  

Med dette ønsker jeg dere alle ei riktig god jul, og et feiende flott 2021! 

   

Ronald Wærnes                                                                                                                                                                     

Ordfører             
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Jul i Korona-tider  
  
De fleste av oss liker å kunne glede seg til jul, for vi tenker gjerne at i jula, da skal alle være glade. 
Vi gjør gjerne det vi kan for at både vi selv, og de rundt oss skal være glade.  
  
Men vi vet det jo godt: hvert eneste år er det mange som ikke har det bra i jula. Det kan være på 
grunn av sykdom, sorg, ensomhet, eller mange andre ting.  
Det som er spesielt med jula 2020 er at alle i hele verden  
er preget av en stor vanskelighet og fortvilelse: Korona-
pandemien.  
  
Det er nesten slik at vi tvinges til å spørre oss selv og 
hverandre: kan det bli bra når vi har en slik trasig sykdom 
«hengende» over oss?  Eller: hva har julens budskap å gi  
oss, når vi alle er mer eller mindre opptatt av og bekymret 
over pandemien.   
Kan vi oppleve juleglede, selv om ikke alt er bra?  
  
Julens budskap er det samme i år som alle år: Jesus, Guds egen sønn blir født. Gud blir 
menneske, han ikler seg menneskeligkjøtt og blod. Dette er jo også budskapet om at Gud er en 
del av vår verden, han vil være en del av våre liv. Julens fortelling er fortellingen om Guds 
kjærlighet og omsorg for menneskene som han har skapt, en kjærlighet og omsorg som aldri tar 
slutt.   
Etter at korona-smitten inntok landet vårt, har vi mange ganger sett den lille setningen: «Alt blir 
bra». Det uttrykker en optimisme som alle mennesker trenger i vanskelige tider. Vi trenger noe å 
satse på, kanskje å klamre oss til når det er vanskelig.   
  
Jeg håper de har rett, som sier at «alt blir bra». Samtidig vi jeg gjerne formidle at uansett hvordan 
det er hos oss, kan vi ha håp.  
Hos profeten Jeremia 29, 11-13 leser vi: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.Når dere kaller på meg og 
kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere.  Dere skal søke meg, og dere skal finne meg.»   
  
Dette er skrevet til Isarelsfolket mens de var i eksil i Babel. Mange prøvde å være optimister, og sa 
at vi får sikkert dra tilbake til Jerusalem snart. Men profeten formidlet ord fra Gud om at de skulle 
slå seg til ro der i Babylon, og ikke regne med å få reise hjem med det første.  
  
Gud ville hjelpe sitt folk bort fra en blåøyd optimisme, til et håp om ei framtid der alt er godt, og til 
en tro på Guds omsorg og kjærlighet som også skulle møte folket der de satt i sitt eksil.  
  
Kanskje vi skal feire jul 2020 med en forsiktig optimisme, og med et sterkt og trassig håp: Herren 
Gud har fredstanker og ikke ulykkestanker for oss. Han vil gi oss fremtid og håp! Jesu fødsel 
innebærer en grunn til glede som er så sterk og dyp at den sprenger alle grenser og alle 
oppfatninger. Den gir oss et håp for både dagen i dag, morgendagen og helt inn i evigheten.  
  
Evangelisten Matteus siterer profeten Jesaja i Matt. 1, 23: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde 
en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.»  
  
Jeg ønsker alle en velsignet julehøytid!  

Biskop Olav Øygard  
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2020 konfirmasjon i Båtsfjord menighet 
 

Tradisjonen tro var det også i 2020 satt opp konfirmasjon i Båtsfjord i pinsa. 
Konfirmasjonshelga skulle ha startet med samtalegudstjeneste fredag 29.5, og det skulle 
arrangeres en felles konfirmasjonsgudstjeneste for alle 15 konfirmantene søndag 31.5. 

Grunnet korona ble det dessverre ikke slik. Konfirmantfamiliene viste likevel stor 
forståelse for utsettelse pga smittevern-restriksjoner, og de var i mai med på å bestemme 

ny dato for konfirmasjon til 6. og 27. september. For sikkerhets skyld ble det også 
bestemt at det skulle kjøres 2 gudstjenester pr søndag, med 4 konfirmanter på hver 
seremoni, sånn at flest mulig av konfirmantenes gjester kunne delta i kirka. Om 

smittesituasjonen endret seg og åpnet for flere deltakere i kirka, skulle det kjøres bare 1 
gudstjeneste pr søndag. Slik ble det dessverre ikke, så i september 2020 ble det kjørt 4 
intime og koselige konfirmasjonsgudstjenester i Båtsfjord kirke.  

 
Ser ikke høst-konfirmantene våre fornøyde ut? 

 

Søndag 6.9. 2020 

Kl 10.30:  Tatu L. J. Rantala, Julie Rasmussen, Kajsa H. Grønberg og Olavur Reginsson 

Kl 14.00: Marina Miller, Isak R. A. Olsen og Stina E. Larsen 
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Søndag 27.9.2020 

Kl 10.30:          Kl 14.00 

Hugo L. Hurthi, Mina A. K. Utne,  
Caroline G. Bjerk, Rudi A.H. Eriksen      Adrian M. Anvik, Karoline S. Eriksen,

             Sarah Slapø og Jimmy E. Dalsbø 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesbildet av Båtsfjordkonfirmanter  

 

 

 

Båtsfjordkonfirmanter 2020                              Fotograf Gøran Nilsen 
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VANDRING GJENNOM BIBELEN FOR BARN (VGBB) 
 

 
 

 

Fra 2015 startet Båtsfjord 

menighet opp med Vandring 

gjennom bibelen (VGB) for 5.kl. 

Dette er opplæring på skolens 

premisser; opplæring OM tro, ikke 

TIL tro, og er utarbeidet av 

Bibelselskapet for å oppfylle 

målene i læreplanen.  

VGB legger til rette for at elevene 

skal kunne gjøre rede for sentrale 

fortellinger og personer fra bibelen, 

og oppfyller dermed målene i 

skolens læreplan. Etter at skolens 

nye læreplan «Fagfornyelsen» 

tredde i kraft høsten 2020, er 

opplegget flyttet fra 5. til 4.trinn. 

 

Menighetspedagog og prest har i oktober/ 

november vært på besøk i 4.kl og  

fortalt de sentrale fortellingene om flere av 

de spennende personene det står skrevet om  

i både Det Gamle og Det Nye Testamentet. 

For å lettere kunne huske historiene, lærte  

elevene stikkord og bevegelser som hjelper 

dem til dette. 

 

Elevene fikk også utdelt et arbeidshefte 

med varierte oppgaver som skulle løyses etter 

at historier og bevegelser var innlært. 

(Se bilde øverst på siden) 

 

På bildet til høyre ser vi ivrige 4.klassinger  

som leiter etter hjelp i Ingvills store bibel  

for å finne navn på bibelens ulike bøker. 

Årets 5.klasse skal ikke gå glipp av Vandring gjennom bibelen, og samme opplegg vil 

derfor også gjennomføres for 5.kl dette skoleåret (i januar 2021). 
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KIRKEBOKUTDELING I NOVEMBER  

I november inntraff smittetopp 2 landet vårt, og lettinga av korona-restriksjonene fra 
sommer/tidlig høst ble skjerpet inn.  
På nytt anbefaltes det fra regjeringen å holde seg hjemme og ha færre møtepunkter og 

nærkontakter enn tidligere. Likevel ble det poengtert at lokale tilpasninger var mulig i 

områder hvor smitten var liten. 

Ut fra smittesituasjonen i kommunen vår i november gav smittevernslegen menigheten 
tillatelse til å gjennomføre 6 og 4 års samlinger i Båtsfjord.  

Vi fulgte smittevernrådene gitt nasjonalt (max. 50 stk. i kirka, avstand og håndvask) og 
lokalt (opprettholde tiltak for barn og unge, men steng ned på kort varsel om smitten 
skulle øke i kommunen). Med noen små justeringer av det «normale» programmet, klarte 

vi å gjennomføre ei fin bokutdeling for begge gruppene. Selv om vi kutta kirkekaffen etter 
gudstjenesten, og prosesjon og nattverd i selve gudstjenesten, ble det to fine 

bokutdelings-gudstjenester som vi som jobber i kirka var stolte av å ha fått gjennomført. 

 

UTDELING AV 6 ÅRSBOK 15.11 

Først ut var 6 åringene, født i 2014.  
Vi hadde 3 barn som kom sammen med sine foresatte på torsdagssamlinga, og totalt 7 

førsteklassinger deltok i kirka og mottok 6 årsboka søn 15.nov.  

Alle de 9 døpte i sognet vårt har fått utdelt 6 årsboka.  

 

På bildet: Gabriel, Liam, Åseline, Mariah, Emilian, Elvira og Elise 

 

 

Foto: Kyrre Kilbotn 
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UTDELING AV 4 ÅRSBOK 29.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.søndag i advent var det den tradisjonelle 4 årsbokutdelinga i kirka vår.  
Der deltok 6 barn med foresatte på torsdagssamlinga,  

og 6 fireåringer mottok 4 årsboka si på gudstjenesten i kirka.  

Alle de 12 døpte som er bosatt i kommunen vår ønsket å få boka utdelt. 

 

 

                                                                                    Fot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bildet: Olaus, Mathea, Lucas, Isak-Alexander, Daniel, Emilian 

                                                                                       Foto: Ella og Ingvill 

 
Menighetspedagogen 
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Sangstunder  

Som mange av dere kjenner til, har presten sammen med organisten hatt ukentlige sangandakter på 

helsesenteret i mange år. Det er på alderspensjonatet dette skjer og beboere på sykestua og Fjellheimen 

deltar også. Rett som det var, fant også andre av bygdas befolkning veien dit. Disse sangstundene har vært et 

gode og viktige møtepunkt for mange.  

For en tid tilbake, startet vi også med sangstunder på Fjellheimen hvor målgruppa har vært beboere, 

pårørende og ansatte. 

I mars startet vi også med sangstund i PU-boligen, hvor målgruppa også har vært beboere, ansatte og 

pårørende. 

Da koronaen kom, ble det en pause for alle disse samlingene. I sommer var situasjonen slik at vi igjen kunne 

være sammen og vi kan synge sammen. Til forskjell fra tidligere, er nå samlingene kun tilgjengelig for 

beboere og ansatte. 

Vi er glade for at vi får til dette, slik kan vi bidra til å ta vare på en stor sangskatt og en viktig del av vår 

kulturarv. Det er ikke alltid at ordene våre strekker til når vi er sammen, men gjennom sangen og musikken 

kan vi finne sammen og slik kan vi nå inn til hverandre og bidra til glede og oppmuntring i hverdagen. 

Sognepresten 

 
 

Oversikt over gudstjenester for 1. halvår 2021 vil bli annonsert både på vår Facebook side og på Båtsfjord 

menighet via kommunens nettside så snart den er klar. 

 

Første gudstjeneste i 2021 vil bli i Båtsfjord kirke søndag 10. januar kl.11.00 
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Gravplassene i sognet 
 

Båtsfjord nye kirkegård 

I løpet av våren ble det startet opp med prosjekt for utvidelse av denne kirkegården. Som de fleste nok har 

sett så er det ikke mye plass igjen til rådighet. I tillegg er grunnforholdene krevende med mye stein og en del 

steder med berg rett under bakkenivå. Kirkegården ble tatt i bruk høsten 1969 og antall gravlagte har nå 

passert 900. Før man kommer så langt at det skjer fysisk aktivitet på området så er det mye forarbeid som 

skal gjøres. Jan Steffensen i Steffcon AS, Vadsø, er engasjert til å gjennomføre anskaffelsesprosessen på 

vegne av Båtsfjord menighetsråd og leder forarbeidet med prosjektet. Utvidelsen skal i hovedsak skje fra 

eksisterende øvre del og opp mot hovedveien. Midler til utvidelsen står Båtsfjord kommune for.    

 

Kirkegårdsdugnad ble gjennomført på begge kirkegårder. Det var ikke så mange som møtte opp, men de 

som var tilstede fikk gjort en god jobb med både klipping og opprenskning av busker og trær, i tillegg til en 

velfortjent pause med kaffe og kake.                                                                                 

                                                                                                                 

 

Båtsfjord gamle kirkegård 

I løpet av sommeren ble det foretatt noe vedlikehold av gjerde, men dessverre er det i så dårlig stand at det 

er ikke mye man får utbedret da hele gjerdet stort sett er falleferdig. Det er søkt om kommunale midler til 

utskifting av gjerdet for 2021. 

I november ble det oppdaget skadeverk på både gjerdet og en del gravminner. Forholdet ble anmeldt til 

Politiet. Gjerdet er forsøkt utbedret for å hindre gjennomgang. Gravminnene får vi dessverre ikke gjort noe 

med nå, det må vente til våren når bakken er helt tint.  
 

Hamningberg kirkegård 

Hamningberg bygdelag startet i fjor med restaurering av både bua på kirkegården og selve gjerdet. I år måtte 

de dessverre avslutte arbeidet da pålene i gjerdet er av så dårlig forfatning at de ikke kan benyttes som feste 

for utbedring. Også her er det er søkt om kommunale midler til utskifting av gjerdet for 2021. 

 

 

Makkaur kirkegård 

I løpet av sommeren ble resten av gjerdet rundt kirkegården ferdig utbedret og malt. Arbeidet ble startet i 

fjor, men til dels dårlig vær medførte at noe av arbeidet måtte utsettes. Her har kirketjener sammen med 

noen frivillige gjort en flott jobb for at gjerde skal fremstå så godt som nytt. Båtsfjord kommune og 

etterkommere av Hans Elias Jensen, også kjent som Makkaurkongen, har bidratt med midler. 

 

 

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

med seg hjem. 

 

Gravplassmyndigheten 
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Båtsfjord menighet har samarbeidsavtale med HimalPartner, tidl. Tibetmisjonen, en 
misjons- og bistandsorganisasjon som arbeider i Nepal. 

 

 Som unge voksne flest har Shrijana håp og 

drømmer for livet sitt. Det er ikke enkelt i et land 

som Nepal. Særlig nå som landet er hardt rammet 

av Corona. Mange unge ser ingen andre 

muligheter enn å forlate Nepal. 

 

I Katmandu bor 23 år gamle Shrijana sammen 

med sin mor, far og storebror. Shrijana er vokst 

opp i en kristen middelklassefamilie og har aldri 

manglet noe i oppveksten. Hun hadde alltid tak 

over hodet og mat på bordet. Likevel var det 

vanskelig å få til studier grunnet økonomi. I 

intervjuet gir hun uttrykk for usikkerhet for sin 

egen fremtid. 

 

Pandemien og dens knusende virkelighet 
Coronaviruset rammet Nepal hardt. I slutten av mars måned stengte landet ned. Nedstegningen varte helt til 

juli måned. Dette gikk hardt utover arbeidsplassene i Nepal. 

– Ringvirkningene kan bli verre enn jordskjelvet 2015, sa Joel Hafvenstein, generalsekretær i United 

Mission to Nepal, i et intervju. Over 400 000 emigrantarbeidere vendte hjem til et land uten gode 

velferdsordninger og uten muligheten til å skaffe nytt arbeid. 

Shrijana er en av dem som er rammet økonomisk av pandemien. Hun ser ikke for seg en fremtid i Nepal 

akkurat nå. 

– Det er mange som har mistet jobbene sine, sier hun trist. – Selv var jeg arbeidsledig i 9 måneder. 

Rett før Corona fikk Shrijana jobb som sekretær på en skole. Der tjener hun 1500 kr i måneden. 

– Halve lønna mi gir jeg til moren min. Vi må være sammen om utgiftene. Faren min jobber veldig mye for 

at vi skal få endene til å møtes. På grunn av Corona er skolen Shrijana jobber på, stengt. Hun står derfor uten 

inntekt. 

HimalPartner har fokus på å gi håp til unge i Himalaya, nærmere bestemt Nepal og tibetanske Kina. 

Ungdom og unge voksne i Norge kan være med og støtte yrkesopplæring for unge i Kina og Butwal 

Technical Institute (BTI), som utdanner elektrikere, tømrere og teknikere i Nepal. Målet med prosjektene er 

at fattige skal få nye muligheter. Det er mange som dropper ut av skolen her. Mange kjenner seg hjelpeløse 

og sliter med sin mentale helse på grunn av situasjonen. Takk til alle som støtter oss igjennom denne 

situasjonen. 

 

Tekst/foto Line Konstali, HimalPartner 

 

 

 

https://www.himalpartner.no/kan-bli-verre-enn-jordskjelvet/
https://www.himalpartner.no/kan-bli-verre-enn-jordskjelvet/
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Slekters gang 
 

 

Dåp                                         

                                                            

28.06   Espen Alexander Andersen  
12.07   Kasper Paulsen  
26.07    Mathias Johansen Nylund  
30.09    Solveig Kristine Hansen Josefsen 
11.10    Wally Olivia Digernes  
11.10    Noah Alexander Larsen, Syltefjord kapell 
11.10    Felicia Olsen 
18.10    Tina Stulaite Olsen 

 

Vielser 

10.10    Stine Eriksen og Sergej Pedersen 

 

Jordfestelse 

14.07  Hulda Marie Eriksen 
23.07  Perny Wilsgård 
31.07  Margot S. Forbergskog 
11.08  Anne Lise Knutsen 
18.09  Sigmund Kollstrøm 
01.10  Jakob Jakobsen 
09.10  Wenche Martinsen 
20.10  Atle Olsen 
25.11  Håkon Arne Larsen 
10.12  Kollfinn Olsen 

 
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. 

 

 

 

 

 

Båtsfjord menighet ønsker alle lesere en fredfull jul.                                

Ta hensyn og vern om hverandre slik at vi alle kan få ett godt nytt år 


