
 

 

Kvænangs- 

budstikka 
Utgitt av Kvænangen kommune             Nr. 4-  Desember 2010 

UKM 2011          Side 5  

Viktige datoer  kulturskolen 
Side 3  

Småplukk fra  
Kommunestyret                Side 4 

Informasjon fra BIL-  
skigruppa                          Side 3 

Hilsen fra ordfører           Side 2 TV-AKSJONEN 2010– Giverglede i Kvænangen  
 
 
Årets TV-aksjon ble en suksess i Kvænangen 
kommune. Landsoversikten viser at vi i 
Kvænangen samlet inn kr. 76,00 pr. innbygger  
til TV– aksjonen. Det kvalifiserer til 3. plass av alle 
kommuner i Nord– Norge.  
 
Årets innsamling gikk til Flyktninghjelpen. 
Flyktninghjelpen sier at pengene fra TV-aksjonen gjør 
det mulig for Flyktninghjelpen å respondere enda bedre og enda kjappere når en 
flyktningkrise oppstår. Flyktninghjelpen jobber i rundt 20 land. Blant disse er  
Pakistan, Somalia, Afghanistan, den demokratiske republikken Kongo, Sudan og 
Colombia valgt som TV-aksjonsland, og det er disse landene som ansees som mest 
kritiske når det gjelder flyktningsituasjonen.  
 
Skolene i Kvænangen hadde flere flotte arrangement til inntekt for TV-aksjonen. 
Kjækan skole fikk et fantastisk fint resultat på sin bygdekveld, og samlet inn  
kr. 12 840,- til aksjonen. Mellomtrinnet på Kvænangen barne– og ungdomsskole 
arrangerte kafe for foreldre på en ettermiddag, og det resulterte i kr. 4500,- til inntekt 
for TV-aksjonen. Småskoletrinnet samlet inn kr. 4630 ,- på sine arrangementer i 
skoletida.   
 
Vi vil her gi honnør til to bedrifter i kommunen som deltok i næringslivsaksjonen, 
Jøkelfjord Laks ga kr. 20 000,- og Sørstraumen handel ga kr. 1000,-,  i gave til TV– 
aksjonen. Kvænangen kommune ga kr. 5000,- på vegne av alle innbyggerne i 
kommunen.  
  
Kvænangen kommune ønsker å takke alle giverne som bidro til at vi på nytt ble best 
i Nord-Troms og var blant topp tre av alle kommunene i Nord-Norge! 
Takken går særlig til de som sto bak arrangementene til inntekt for aksjonen, og vi 
vil spesielt trekke frem Kjækan skole som fikk et fantastisk fint resultat på sin 
bygdekveld. Vi takker også bøssebærerne som satte av søndagen til aksjonen og vil 
her trekke frem de fra tiende klasse, som var med for første gang i år. Vi håper 
tiendeklassingene vil bidra også i årene som kommer. 
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HILSEN FRA ORDFØREREN 

I den kommunale førjulstida, er det 
budsjettarbeidet som dominerer hverdagen. 
Årets budsjetthøst har blitt vanskeligere enn vi 
har vært vant til i denne valgperioden. 
Omlegginger av kommunenes inntektssystem, 
nødvendige investeringer og en sakte, men 
sikker nedgang i folketallet gjør at 
Kvænangen kommune ikke kan øke utgiftene 
så mye som vi har vært vant til de siste årene. 
I skrivende stund, er det uvisst hvordan dette 
slår ut, men det fremstår som helt klart at vi 
står foran forandringer som blir lite populære 
og som ingen egentlig har lyst å gjøre. 
 
I år har det vært gjennomført en god prosess, 
der både ansatte, ungdomsrådet, eldrerådet 
og politiske underutvalg har fått komme med 
innspill til rådmannens forslag. Dette er 
innspill som formannskapet og 
kommunestyret tar med seg før det blir gjort et 
endelig vedtak i kommunestyret 15. 
desember. Vi som representerer innbyggerne 
gjennom kommunestyret har derfor et godt 
grunnlag for å treffe beslutninger, selv om det 
ikke betyr at alle er enige i alt som blir 
bestemt. 
 
Kommunen har et meget høyt tjenestenivå 
sammenlignet med andre kommuner av 
tilsvarende størrelse, og vi bruker ca.170 
årsverk på å betjene våre 1300 innbyggere 
med stort og smått. 
Samtidig er vi nødt til å investere for å ha god 
nok kvalitet i de tjenestene vi skal levere. 
Både innenfor TTPU og vann- og 
avløpssektoren, foretar vi helt nødvendige 
investeringer som medfører låneopptak.  
 

Disse lånene skal nedbetales i årene som 
kommer, og årlig betaling av renter og avdrag 
vil medføre at vi må bruke mindre penger til  
lønn og daglig drift. Vi er også i en situasjon 
der vi bruker maksimalt av de inntektene 
kommunen kan budsjettere med,  
nkludert kraftinntekter. 
 
Det er likevel mange positive ting som er  
i ferd med å skje i kommunen. Etter lang tids 
kamp, er indre deler av Kvænangen i ferd 
med å få fullgod fibertilknytning gjennom 
avtalen med Alta Kraftlag. Verddeprosjektet  
er inne i tiltaksfasen og vi har fått gode 
signaler på videre støtte i arbeidet med 
næringsutvikling. Det er i denne neste  
fasen vi vil kunne sette i verk noen av de 
tiltakene og forslagene som fremkom på de 
folkemøtene vi har gjennomført i  
inneværende år. 
Det er full drift på arbeidet med tomta til  
TTPU-bygg og tilrettelegging av nye 
boligtomter i Burfjord, og det er lagt en 
meget stram tidsplan for prosjektet. Dette vil 
føre til at beboerne kan flytte inn i egnede 
lokaler raskere enn tidligere forutsatt. 
 
Med denne blandingen av nøkterne 
fremtidsutsikter og gledelige meldinger, 
ønskes alle lesere av Budstikka en riktig god 
jul, og så treffes vi på all slags 
juleavslutninger i tiden fremover! 
 
John Helland 
ordfører 
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Kvænangen menighet inviterer alle barn til hverdagsgrupper  

i kirkestua på Sekkemo på mandager.   
Samling for barn mellom 4– 8 år holdes 6. des og  7. jan kl. 18.00   

Samling for barn fra 9 år og oppover holdes  13. des. og  24.jan kl. 18.00  
http://www.nssf.no/ 



 

 

 
 
 

Kvænangs- 
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Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 
Manus og bilder sendes til 
postmottak@kvanangen.kommune.no 
 
Søk for mer informasjon på  
www.kvanangen.kommune.no 
 
Ansvarlig redaktør:  Liv-Wigdis Smith  
 
Redaktør:  Anne Berit Bæhr 
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng 
 Dagfinn Pedersen 
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse den 1. mars, 1. juni, 1. sept. og  
1. desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 
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VIKTIGE DATOER I DESEMBER FRA KULTURSKOLEN 
 

Vi har startet med fremføringer og opptredener 
allerede i november, - korpset har vært og spilt 
julemusikk ved Julemarknaden i Burfjord når 
julegrana ble tent. Det har også vært ”Syng julen inn” 
i Burfjord kirke med Barnekor, Voksenkor, Korps og 
Konfirmanter den første søndagen i advent. 
 
Nå i DESEMBER bør dere huske at:  

 
Semesterkonsert/forestilling i Kulturskolen  blir torsdag  

16.desember kl. 18.00 på Flerbrukshuset i Burfjord . Her vil alle 
grupper og elever opptre/vise seg frem med det de har arbeidet 
med gjennom høstsemesteret. 

 
”Syng julen inn” i Sekkemo kirke  blir fredag 17. desember kl. 

18.00. Her vil Barnekor, Voksenkor, Korps og Konfirmanter delta 
for å sette alle i den rette julestemningen. 

 
Vi håper at så mange som mulig fra lokalbefolkningen kommer på disse 
arrangementene, - førjulstia blir liksom ikke den samme uten disse 
tilstelningene.  
 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN 
Kulturskolen i Kvænangen (Rita tlf.: 40405628) 

 
Hei alle skivenner. 
 
Skigruppa er allerede i full gang med sesongen 2010 – 2011. Også denne sesongen har vi flere 
juniorer og seniorer som skal representere klubben og vår kommune gjennom vinteren. Vi ønsker 
dem lykke til med sesongen. 
 
 

 
For de yngste løperne er også treningen i full gang. De trener i gymsalen en gang i uka, og ute en gang i uka. Når 
snøen kommer blir det nok mer fokus på skigåing i løypa. 
Den nye løypetraseen er nå fikset helt opp, og vi håper mange ønsker å bruke den gjennom vinteren. Lysene vil 
være tent mellom klokken 17.00 og 21.30 framover, og i julehøytiden vil de være tent mellom kl. 14. 00 og 21.30. 
 
Denne sesongen vil vi være arrangør av to skirenn. Det første er sonemesterskapet i februar og så det tradisjonelle 
Burfjordrennet i april. Her håper vi på mange ivrige løpere og tilskuere. Vi vil også prøve å få satt opp buss til et par 
sonerenn i løpet av sesongen. Dette for at de yngste løperne våre skal få prøve seg på skirenn i nabokommunene. 
 
Så vil vi tilslutt takke alle våre sponsorer og alle som har hjulpet og støttet oss med diverse oppgaver i tiden som har 
gått. 
 
God jul og tusen takk til dere alle. 
 
 
Varm vinterhilsen fra skigruppa 
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Småplukk fra kommunestyrets møte den 22.09.10. 
 
Framtidig vindkraftutbygging.  Det ble vedtatt at Kvænangen kommune inngår intensjonsavtale 
med Fred Olsen Renewables om en mulig vindkraftpark i fjellene sør for Kvænangsbotn.  

Det ble vedtatt delegering av legalpanteretten til Avfallsservice A S slik at det blir enklere for 
dem å kreve inn gebyrer. 

Vaktmestertjenesten for eldre og uføre  ble øket med kr 80 000 for å dekke behovet. 

Coop Burfjord fikk kjøpt tilleggsarealer  for å kunne utvide butikken. 

Det ble valgt vararepresentanter  til kommunens forhandlingsutvalg. 

Valg av pensjonsleverandør,  det ble vedtatt at kommunen i 2010 ikke går ut med anbud for 
dette. 

Lønnspolitisk plan  for 2010 -2012 ble vedtatt. 

Kristin Livesey og Astrid Kvangarsnes fikk fritak fra sine politiske verv  ifb med at de har flyttet 
fra kommunen. 

Reguleringsplan for Nordstraumen fritidsområde  ble vedtatt. Planen innebærer 18 hytter og 
naustområde til disse.  

Finansieringen av bredbåndsutbyggingen i Indre Kvæn angen  måtte justeres ifb med at 
utbyggingen ble fordyret grunnet anbudsrunde. 

Britt G Hanssen ble innvilget fritak fra verv som meddommer i Hålogaland Lagmanns rett  og 
nytt medlem ble Aud Tove Tømmernbukt. 

 

Trollfest i Badderen !  
 
Det var en gang et troll som bodde i Badderen. Trollet ble 
kalt for Baddertrollet, og bodde i furuskogen ved siden av 
barnehagen. Trollet var så nyskjerrig på barna i 
barnehagen, så en dag i oktober inviterte hun barnehagen 
på trollfest i skogen. Men, tenkte hun, det skal nok ikke 
være så lett å finne veien til henne. Hun skulle nok lage 
vanskelige trolloppgaver til dem. Hun strevde i mange 
dager og netter, og i siste liten fikk hun ferdig de fine 
skiltene, som hun hang på trærne i skogen. De flinke 
barna i barnehagen kunne både telle fingre og tær, og de 
sang så det ljomet i skogen. Trollet ble så rørt og glad, der 
hun rullet i gjemmestedet sitt. Trollet syntes at barna sang 
så rent og pent om både trollmor, Senjatrollet, Bumbo-
stállu og Olle-Bolle .    
Trollet trodde at ingen kunne finne henne, men det var 
kommet nysne om natta, så barna kunne se sporene 
hennes.  
 

Da barna nærmet seg gjemmestedet hennes, kunne ikke trollet vente lenger, og hun hoppet frem så halen hennes 
nesten ble fast i storsteinen. Mens hun ventet på barnehagebarna, hadde hun stakkar glemt å passe på trollungene 
sine, og de var blitt borte. De modige barnehagebarna lette og lette, og fant både gråtrollet, bruntrollet, svarttrollet og 
tvillingtrollene. Trollet fortalte mange hemmeligheter om troll til barnehagebarna, men det måtte ikke barna si til noen 
andre. Trollet ville bli med inn i barnehagen, og der fikk hun servert trollsuppe. Alle trollkoste seg den dagen, og det 
gjør både små og store i Badderen barnehage, den dag i dag. Snipp snapp snute så er eventyret ute !  
 
Badderen barnehage vil med dette takke Torill Paulsen for den spennende dagen i skogen !   
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I KVÆNANGEN 2011 
 

Ja folkens, - da er det bare å gjøre seg klar til Lokalmønstringa UKM i Kvænangen! 
 

Lokalmønstringa blir på LØRDAG 26. februar  
Følg med på oppslag! 

 
Påmeldingsfristen er satt til søndag 20. februar kl. 24.00. 

 
Påmelding skjer på nettet på denne internettsiden: www.ukm.no eller dere kan ringe kommunekontakt Rita 
Boberg Pedersen på mobiltelefon 40405628. 
 
Du kan melde deg på med omtrent hva som helst som du/dere har lyst til å vise frem, det er bare deres 
egen fantasi som setter grensene, - for eksempel:  

Kunst (tegning, maling, skulptur, grafikk, collage osv.) 
Teater, små sketsjer, stand-up osv. 
Sang (alene eller i gruppe med eller uten musikk/komp til) 
Spilling på alle slags instrumenter (piano, orgel, fløyte, messingblås, gitar osv.) 
Film av alle slag 
Dans av alle slag 
Dikt/noveller 
Mat av alle slag 

 
Du/dere kan melde dere på enten på scene, utstilling eller annet. Det er også mulig å være med på å 
arrangere, og da kan du velge om du vil være med som konferansier, scenearbeider, lys/lyd, 
altmuligmenneske osv. 
 
Aldersgrensa for å være med er fra femte klasse og opp til 20 år. 
Så ikke nøl, men sett i gang med å tenke, - det er ikke lenge til! 

Kommunekontakt Rita Boberg Pedersen (40405628) 

Utviklingsprogram for bygge- og anleggsbransjen  
Skjervøy kommune inviterer entreprenører og håndverkere i regionen til et utviklingsprogram som går ut på å 
kvalifisere lokale leverandører for levering av varer og tjenester til petroleumsnæringen. For å oppfylle 
leverandørkravene er det nødvendig med gode rutiner og dokumenterte systemer spesielt innen HMS og 
kvalitetssikring. Oljeselskapene stiller krav til sine leverandører og underleverandører at de er registrert i 
petroleumsnæringens felles kvalifikasjonsordning, Achilles, les mer om det http://www.achilles.com/no/Achilles-
Norge/. Tilsvarende krav blir også mer og mer vanlig i andre bransjer. 
 
Programmet skal bidra til å tilfredsstille markedskrav, øke intern kompetanse og dermed få økt konkurranseevne, 
redusere skader, øke kvaliteten og lønnsomheten slik at man på sikt også er konkurransedyktige leverandører for 
større utbygginger i landsdelen. 
 
For mer informasjon ta kontakt prosjektleder Silja Karlsen, Omstillings- og utviklingsprosjektet, Skjervøy kommune,  
tlf. 77 77 55 00, mob. 906 33 595 
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 PÅMINNELSE FRA BRANNVESENET 

 

Desember er den måneden hvor det er flest utrykninger til boligbranner, og i mellom jul og nyttår så er det nesten 
tre ganger så mange utrykninger sammenlignet med en gjennomsnittsuke for hele året. 

 

Levende lys 

I Europa er nordmenn den største forbrukeren av levende lys pr. innbygger. I noen tilfeller kan lysene 
skape farlige brannsituasjoner. 

Bruk av vanlige stearinlys og telys er en hyppig årsak til brann. Det har vist seg at telys kan flamme 
opp tilsynelatende uten grunn. Hendelsesforløpet beskrives ofte som eksplosjonsartet og med høy 
flamme over hele lysets overflate. Forlat aldri et rom hvor det er et brennende lys!  

Selvslukkende stearinlys  
Det finnes på markedet lys i spesialvoks som har en innebygget sikkerhetsanordning som gjør at det slokker av 
seg selv.  

 

Røykvarsleren redder liv! 

Det er påbudt med minst én røykvarsler pr./bolig. 
Du bør ha minst én røykvarsler i hver etasje, og én på hvert soverom. 
Sjekk røykvarsleren en gang pr. måned. Bytt batteri én gang i året. 

 

Med slokkeutstyr kan du slokke en liten brann!  

En brann utvikler seg raskt - med slokkeutstyr kan du 
slokke brannen i startfasen. Det er påbudt med 
husbrannslange eller håndslokkeapparat. Slokkeutstyret 
skal være lett tilgjengelig - les bruksanvisningen. En 
husbrannslange skal kunne nå til alle rom i boligen. 

Sjekk at slokkeutstyret er i orden. 

 

Nyttårsfeiring! 

Det blir liksom ikke nyttårsfeiring uten fyrverkeri, som kan være både fint og spennende. Husk!  
Vær forsiktig slik at vi unngår branner og personsk ader. 

Kvænangen brannvesen vil med dette ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.   
                                                                                                                               

Brannsjef Nils-Arnold Nilsen  

Rask varsling! 

Rask varsling gir rask hjelp. Ring 110 

Når du melder brann: Si hvem du er og 
oppgi riktig adresse.  

Ikke legg på telefonrøret før brannvesenet 
sier at det er greit. 

AKSJON BOLIGBRANN 2010  
 

Julen er høytid – også for boligbranner. For å sette fokus på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres Aksjon boligbrann 
i desember. Aksjon boligbrann innledes med røykvarslerens dag- 1. Desember. På denne dagen fokuseres det på at 
alle husstander skal ha fungerende røykvarslere og at batteriene skiftes. 40 husstander i Kvænangen vil få besøk av 
kontrollører fra brann-/feiervesenet. Dette er ikke et tilsyn, men en ganske enkel kontroll, der vi veileder og 
informerer. For beboerne er dette frivillig om de slipper oss inn når vi ringer på døren. 

Hvert besøk tar ca. 30 minutter og vil foregå på ettermiddag og kveld ( mellom kl 18.00 – 21.00) med kontroll av 
følgende forhold:  

• Varsling 
• Slokkeutstyr 
• Elektriske apparater og anlegg 
• Ildsteder og skorstein 
• Rømningsforhold 
 
I tillegg blir det informasjon om viktige forholdsregler for økt brannsikkerhet i hjemmet. 
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Sparebanken Nord Norge har sagt at innen utgangen av 2011 skal 
ikke våre kontorer levere ut kontanter over kasse lengre. Noen 
steder har vi allerede tatt bort kassa mens vi andre steder holder 
på. På Storslett tar vi bort kassa inne i banken fom. 1. januar 2011. 
I Kvænangen har vi utsatt dette til et stykke utpå nyåret. Nøyaktig 

når tid vi tar den bort har vi ikke bestemt ennå, men vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når vi har 
satt en dato for dette.  
 
Mange er bekymret og spør oss om hvilke konsekvenser det vil ha for dem at vi tar bort kassa. Den største og 
viktigste konsekvensen for alle våre kunder er at de må ha et visakort hos oss. Kortet kan brukes til å betale for 
seg i alle butikker, det kan brukes til å ta ut penger fra minibank eller andre steder, det brukes til å logge seg på 
nettbanken, det brukes til å handle på nett osv.  Mister du lommeboka mister du nesten alltid kontantene som er 
i den. Mister du kortet får du det sperret og du mister nesten aldri noe fra kontoen din. Og hvis kortet skulle bli 
misbrukt er det beløpet du kan tape begrenset. Kort er en godt etablert, sikker og enkel måte å gjøre opp for 
seg på.  
 
Det som er spesielt i forhold til kontanter i Kvænangen er at vi har ikke minibank her. Det skaper en situasjon 
som vi ikke har andre steder hvor vi har  denne typen kontantautomater. For å fremover også kunne gi 
innbyggerne i Kvænangen et godt tilbud på dette området har vi nå en veldig positiv dialog med Kvænangen 
kommune. Diskusjonen mellom oss går ut på at når vi tar bort kassa i banken kan istedet kommunen påta seg å 
levere ut kontanter til de som har behov for det. Hvis vi kommer i mål med dette vil etter vår mening 
tilgjengeligheten til kontanter være tilfredsstillende ivaretatt for de aller fleste. Men, også denne måten å ta ut 
kontanter på betinger at du bruker visakortet ditt.  
 
Det er noen få av våre kunder som av forskjellige årsaker ikke kan bruke kort. Også for disse har vi løsninger 
som gjør at de fortsatt vil kunne få tilgang på kontanter ved behov.  
 
Noen spør også om det fortsatt vil være mulig å sette inn kontanter på kontoen sin i banken, og det vil det være 
selv om vi tar bort kassa. Næringslivet vil også få dekket sitt behov for vekslepenger. Å betale regninger vil 
fortsatt være mulig, det samme gjelder å overføre penger fra en konto til en annen.  
 
Vi har også en oppfordring til de som er usikker på hvordan det vil bli med dem og deres forhold til oss som 
bank: Ta kontakt med oss, så skal vi forklare deg hva du må gjøre. Vi stiller gjerne opp for de som velger å 
bruke oss som sin bank, og den beste måten å få ryddet vekk usikkerhet og tvil på er ved å spørre oss.  
 
For å forberede seg på det som kommer til å skje er vår oppfordring til alle våre kunder som ikke allerede har 
visakort at de bestiller et så snart som mulig. For å gjøre dette har vi behov for et passbilde av deg og at du 
personlig møter opp i banken for å inngå nødvendige avtaler. Når du får kortet hjelper vi deg gjerne igang med 
å bruke det.  
 
Vi vil også bruke anledningen til å takke alle våre kunder for et godt samarbeid i året vi snart har 
lagt bak oss. Vi i banken ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.  
 
Med vennlig hilsen 
for SpareBank 1 Nord-Norge  
Johnny Mikkelsen 

Hilsen fra Burfjord barnehage avdeling Gul!  
Da var det sannelig snart jul igjen, og høsten har flydd av gårde hos oss i barnehagen. Vi har hatt en flott høst med 

mange forskjellige aktiviteter, og med mange turer i nærområdet! I oktober hadde vi også en foreldrekafe i 

forbindelse med Forut barneaksjon hvor barna sang et par sanger for foreldrene. Det var et kjempeflott oppmøte, og 

vi fikk solgt en god del Forut - materiell ☺ 

Hvis noen har en sofa stående (gjerne en treseters) som de har lyst å gi bort vil vi gjerne ha, er det bare å ta kontakt 

med oss ☺ 

Vi ønsker alle en riktig god jul, og et godt nytt år!! 

Vennlig hilsen store og små ved Burfjord barnehage, avdeling Gul ☺ 
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Bygdekveld i Badderen  
 
Kjækan skole, foreldre og elever, deltok også i år på den årlige 
TV-aksjonen. I den forbindelse ble det avholdt en kafe på 
samfunnshuset i Badderen, der elever hadde egne salgsboder 
med blant annet salg av fletteloff/flatbrød, makrameprodukter, 
bøker og  leker. Foreldre sto ansvarlig for kjøp og salg i selve 
kafeen. Sangkoret (elever) bidro med flotte sanger. 
Utrolig mange fra bygda stakk innom denne onsdagskvelden, 
tusen takk alle sammen ☺ 
 
Netto fortjeneste denne dagen ble på kr 12840 ,-  ny rekord. 
Pengene går uavkortet til Flyktninghjelpen, som i år prioriterer 
mennesker på flukt fra konfliktområder rundt om i verden. 
 
Elevene har også jobbet med temaet på skolen, fra de minste 
til de største. Dette er et arbeid som skolen prioriterer. Noen 
klasser lagde egne flyktningleire på skoleområdet, andre har 
prøvd å lære mer om emnet på andre måter. 
 
 
Kjækan skole 

nordlys– taivhaanvalkkeet-

guovssahas  

jul— joulut—juovllat  st j e r n e — t ä h t i— n á st i  

DIAKONI 
 

Hva er nå det? Oversatt betyr det: ”kirkens omsorg for hele mennesket”. Mennesket består som  
vi vet av kropp og sjel. Dette henger nøye sammen. Lider sjelen, har heller ikke kroppen det 
godt. Har kroppen det dårlig, lider sjelen også. I skriften står det at: ”kroppen er et tempel for 
ånden”. Som kirke er vi ansvarlig for å ta vare på hverandre, uansett sekter og partier. Her 
kommer nestekjærligheten inn, - men som oftest kommer vi til kort her. Derfor har kirken gjort 
noe med dette og stiftet et Diakoniutvalg, - som nå finnes i de fleste kommuner. Diakoniutvalget 
er et frivillig utvalg og medlemmene blir valgt av menighetsrådet.  
Dette er et forpliktende medlemskap hvor medlemmene deltar i de forskjellige oppgaver i menigheten. Her i 
Kvænangen er det noe dårlig rekruttering for tiden. Det er derfor ikke så enkelt å få utført de tiltak vi ønsker. Men vi 
kan nevne det vi har fått gjennomført: Månedlig salmesang på Gargo. Sammenkomster på hybelbygg for eldre og i 
Sekkemo kirkestue, - etter hvert også i Burfjord Kirke. Busstur en gang i året til omkringliggende steder (meget 
populært). Vi ønsker også å få gjennomført besøkstjeneste etter hvert. Da er vi avhengig av et fulltallig utvalg. 
Det er så mange som lider av ensomhet i dag. I vår menighet skulle man tro at siden vi er så få, eksisterer ikke dette 
fenomenet. Men slik er det nok ikke. I løpet av min tid som sykepleier, - og i særdeleshet hjemmesykepleien, har jeg 
møtt mye ensomhet og sorg hos mennesker som føler seg utenfor og glemt. De rikeste stunder i livet er de som 
man får i møte med andre mennesker. ”Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede. Det at du gleder en annen, 
det er den eneste glede”. 
 
Når så kirkevergen spør om du kan stille som medlem i Diakoniutvalget, må du svare  - JA!, og gjøre det med glede. 
Jeg har nå sittet fire år i utvalget og venter på nye krefter som kan overta. Vi vil følge opp de nye medlemmene og 
være behjelpelig med støtte i starten. 

 

Åse Haldis Johansen, avtroppende leder, som venter på avløsning 

s n ø — l u m i— m u oh t a   

Mørketid –

kaamos-skábma 
Sol-aurinko-beaivváš 


