
Å, kom og føll mæ te ysste oiddan, 
der båra banke i vestli vèr. 

Der vi bli små fræmfør hav og himmel, 
men stor av uindring førr ailt som skjer. 

Arvid Hanssen, “Te øya mi” 

Velkommen til åpning av internveien i Berg! 
Ersfjordstranda, lørdag 21. august kl. 12-20 

Program se side 8 - 11 
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Det har visst stått mye i denne spalten om 
internveien. Ikke desto mindre kjennes det 
UVIRKELIG at det nå veldig snart vil bli 
HVERDAGSLIG (?!) at en kan komme 
mellom Senjahopen og Skaland på et 
kvarter... Tenk, tenk! Det kan bli noen 
kaffebesøk og treff på butikken - og vi kan 
dra på kiosken, stranda, bingo, Knuten... 

Nyveien betyr også at alle i Berg får kort 
vei til en gudstjeneste nesten hver søndag. 
Straumen / Finnsæter ligger nå fortsatt 
lenger unna, men der er mange allerede 
flinke til å komme kjørandes når det er 
noe! Ikke er det så langt over til Gryllefjord 
og Torsken heller. Vi prøver da å tenke litt 
nytt om gudstjenestelista og "kabalen" der. 
Menighetsrådet håper også på å kunne få 
til skyssordninger til kirketid. Og at folk får 
seg til å fare! 

I Kaperdalen jobbes det også stort på 
veien i sommer. Vi håper det merkes godt 
til vinteren! 

Ellers er sommerhalvåret en flott tid her 
oppe, med mye festivaler og gode møte- 
plasser. Det er slektstrefftid, heimkomst, og 
dugnadsånd i bygdene for å få årets arran- 
gement godt av stabelen. Vi er imponert 
over den innsatsen som gjøres, og takk- 
nemlige for det slikt betyr av trivsel og 
tilhørighet. 

Så ER det altså tunnelåpningsfest i Berg. Vi 
håper å få møtes med mange (også Torsken- 
væringer!), både på selve åpningsmarke- 
ringa og folkefesten i Ersfjord, og i dagene 
og månedene framover på det forskjellige 
som skjer. Vi får be Vårherre om velsignelse 
og godlåt, både for vær og andre praktiske 
ting, og om fellesskap og glede - 

vel møtt! 

            Ingunn Rinde 

Adresser og 

telefoner i Berg 

og Torsken prestegjeld 

Sokneprest Ingunn Rinde 
9385 Skaland 

Tlf. bolig: 77 85 81 31 
Tlf. kontor: 77 85 81 02 
Mobil tlf.:           986 49 748 
ingunn.rinde@berg.kommune.no 

Vikarprest Torsken 
Anders Hammer 
9381 Torsken 

Tlf. 77 85 63 32 
Mobil tlf.: 980 47 734 

BERG MENIGHET: 
Prestekontor Skaland 77 85 81 02 
Kontortid: man, ons, fred 8:00 – 15:00 
jan.erik.fjeld@berg.kommune.no 

Boligtelefoner: 
Kirkeverge Jan Erik Fjeld 77 85 82 24 
Kirketjenere: 
Berg: Hermod Heitmann 77 85 83 35 
Mefjordvær: Martin Reiertsen 77 85 85 04 
Finnsæter: Kitty Heitmann 77 85 88 25 

Leder i Berg menighetsråd: 
Marit Reiertsen 77 85 85 04 
mreiertsen@yahoo.no 

TORSKEN MENIGHET: 
Prestekontor Gryllefjord 77 87 30 60 
Kontortid: man – tor 8:30 – 15:30 
fred.flakstad@torsken.kommune.no 

Boligtelefoner: 
Kirkeverge Fred Flakstad 
77 85 61 54 / 901 31 930 
Kirketjenere: 
Torsken Kirke og Gryllefjord kapell: 
Gustav Nordskag 77 85 63 63 
Grunnfarnes kapell: 
Åse Johansen 77 85 58 22 
Borgny Benjaminsen 77 85 58 03 
Hansine Johansen 77 85 57 23 
Medby kapell: 
Gerda Nygård 77 85 58 68 
Sifjord kapell: 
Hilmar Sommerset 77 85 63 22 
Flakstad kapell: 
Solveig Flakstad 77 85 51 41 

Leder i Torsken menighetsråd: 
Reidun Flakstad 77 85 61 54 

Nå er vi der! 

«YTTERSIA» UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE. STOFF TIL BLADET 
SENDES REDAKTØREN: SOKNEPREST INGUNN RINDE, 

9385 SKALAND. LAYOUT OG SATS: REINER SCHAUFLER. 
 KASSERER: JAN ERIK FJELD. POSTGIRONR.: 0530 35 64960. 

TRYKK: GRAFISK NORD, FINNSNES. OPPLAG: 1100 
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Hilmar Sommerset 

andakt 

"Velg idag hvem dere vil tjene. Jeg og 
min ætt, vi vil tjene Herren." Josvas bok 
25, 15. 

Moses fikk det store oppdrag av Gud å 
føre israelittene ut av fangenskap og 
trellekår i Egypt. Under vandringen i 
ørkenen møtte de både medgang og 
motgang. De opplevde gledesstunder, 
men også prøvelsens tunge dager. Men 
hele tiden var Gud Herren den trofaste, 
som bevarte og førte sitt utvalgte folk 
frem til løftets land. 

Moses fikk ikke komme inn i landet. Med 
troskap hadde han utført den tjeneste 
Gud hadde utrustet og kallet ham til. Nå 
var han blitt en gammel mann. Yngre 
krefter fikk overta. Den unge Josva ble 
kåret til hans ettermann. Han skulle 
fullføre oppdraget: å føre folket inn i 
løftets land. 

En stor dag i Israelsfolkets historie når de 
står ved grensen til landet de så lenge 
hadde sett frem til å nå. En avgjørende 
dag, en beslutningens dag, en valgets 
dag. 

Inne i landet ville de møte folk som 
dyrket fremmede guder, avguder som 
intet er og intet formår. Det store spørs- 

Vi vil tjene Herren! 

målet var: Skulle folket la seg friste og 
svikte pakten med den ene levende og 
sanne Gud? Hvordan skulle det gå folket i 
fremtiden? 

Da er det Josva stiger frem for folket sitt 
og stiller dem på valg. Myndig og avgjort 
kommer ordene fra den unge leder: 
"Velg idag hvem dere vil tjene. Jeg og 
min ætt, vi vil tjene Herren." 

Vi lever i en verden hvor alt stadig skifter. 
Stadig stilles vi overfor noe nytt som vi 
må ta standpunkt til. Vi må velge holdning 
og kurs. Det gjelder den enkelte av oss 
og det gjelder oss alle som folk og 
samfunn. Vil vi tjene Gud eller falske 
guder? - "Velg i dag hvem dere vil tjene!" 

Som israelittene dengang, er vi mennes- 
ker et folk på vandring. Himmelen er 
løftets land. Å sette seg et høyt mål for 
livsvandringen, er menneskes adelskap, 
skapt i Guds bilde som det er. Vi må aldri 
svikte dette adelskap. Å tjene Herren 
under vår korte tid her nede, er livets 
glede. 

"Hvor er jeg sæl 
som kan med liv og med sjel 
tjene så nådig en Herre!" 

(Norsk Salmebok nr 695) 

Jakobsskjellet er et gammelt symbol for folk på vandring. 
Pilgrimene brukte det til å øse vann med. 
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Tørrfiskfestivalen 2004 

15.-20. juni var det ekstra liv i Gryllefjord. 
Tørrfeskivalen gikk av stabelen enda en 
gang. Vi har fått noen inntrykk fra fung. 
kapellan Anders Hammer, som var aktivt 
med i komiteen. 

Portugisere på besøk 
Via far sin, som bor i Portugal, hadde Anders 
sørget for å få portugisiske gjester til bygds: 
Noen kokker, kunstnere og musikere. Som laget 
mat på Ausa, hadde utstilling på biblioteket, og 
sang og spilte rundt omkring. Portugiserne fikk 
privat innkvartering, organisert av kirketjener 
Gustav. Mens middagene ble inntatt på Ausa. De 
ble tatt godt imot, og gjorde godt inntrykk. De 
var en tur til sørbygdene en av dagene, de første 
som kom var på Husøy og i Mefjordvær før det 
braket løs, og ellers var de med på arrangemen- 
tene rundt i bygda. Og siste kvelden var de i 
studioet hos han Kristian Kaurin, og spilte inn fem 
låter! 

Fjellheim Bibelskole tilbyr elevene turer ut i 
distriktet i løpet av året de studerer ved skolen. 
Ideen er at et bibelstudium ikke bare skal baseres 
på teori, men også prøves ut i praksis. 

Ved ei slik anledning - tidlig i vår - fikk vi i Senja- 
hopen besøk av ei gruppe elever og en lærer fra 
bibelskolen. Sammen med dem vi fikk dele både 
bibelkunnskap og trosfellesskap. Vi opplever at 
alle som kommer på besøk til menigheta vår er 
levende interesserte i å høre om hvilke utford- 
ringer vi har i vårt samfunn og hvilke visjoner vi 
har for menighetsarbeidet som gjøres. De fleste 
elevene kommer fra andre deler av landet og 
heilt andre varianter av menighetsliv enn det vi 
kan skilte med her. 

Ved St. Hans-tider ba Fjellheim Bibelskole om å få 
besøke Mefjorden på nytt, men nå i ei ny og noe 
forsterka utgave. På denne tid av året er det 
ungdomssamling i bibelskolens lokaler i Tromsø for 
ungdom fra heile landet. Denne gang var det 15 
medlemmer fra Kretsungdomskoret i Stavanger 
og ekteparet Røyland som har vært utsendinger 
for Norsk Luthersk Misjonssamband i Kenya i den 
østlige delen av Afrika som tok turen utover. 

Gudstjeneste på fryserikaia 
Det siste arrangementet på feskivalen var på 
søndag ettermiddag. Dessverre var det ikke 
kommet med på fellesplakaten, og på ekstralap- 
pene som ble delt ut, var stedet uteglemt, men 
det VAR og det ble en flott opplevelse for de som 
fikk det med seg: 

En gudstjeneste på fryserikaia. I strålende vær, 
med de flotteste kulisser og alterbilde: De svære 
fjella, blank fjord, fiskeskøytene som lå der, 
stormåsen som skreik til salmesangen... 

Gudstjenesten åpnet med prosesjon: Det var 
FESK som ble båret inn, i kasse. Plassert i midten, 
på en dunge med is. Og Gryllefjord sangkor sang, 
og den portugisiske Fado-gruppa sang og spilte. 
Den gode, gamle klokkerbønnen ble lest, og 
dagens prekentekst (om Sakkeus, Luk 19, 1-10), 
på både norsk og portugisisk. 

"Vi skulle bare hatt kirkekaffe etterpå", sier 
Anders. Men det kan det jo bli, neste gang! 

Ingunn Rinde 

Ungdommene sang, spilte og fortalte om sine 
erfaringer som kristne. Røyland viste bilder fra 
Kenya og fortalte om arbeid og fritid slik de 
opplevde det som nordmenn; som skulle leve i en 
fremmed kultur. Spennende å høre hvordan 
nordmenn må endre både holdninger og handle- 
måter til mangt og mye når de skal stå til tjeneste 
for mennesker i en annen del av verden som 
lever under andre kår enn våre. 

Det er svært verdifullt at vår menighet har 
mulighet for å få slike innspill. De bringer med seg 
en duft fra en totalt annerledes verden enn den 
vi lever i her ute på yttersida av Senja. Likevel er 
det slik at vi lever på samme kloden,  - og 
egentlig ikke så langt fra hverandre når vi tenker 
på hvilke kommunikasjonsmuligheter vi rår over. 
Vi trenger å bruke alle de muligheter vi har for å 
bli kjent med andres livsvilkår og tanker om 
hvordan livet er og bør være. Antakelig vil vi 
oppdage at vi har mange av de samme ønskene 
og drømmene. 

Takk for besøket, Fjellheim, og velkommen 
tilbake! 

Marit Reiertsen 

Møte mellom kulturer - besøk i Senjahopen 
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Bergsbotn - 9385 SKALAND 
Tlf: 77 85 97 00    Fax: 77 85 97 10 

akvageir@x-stream.no 

9380 Gryllefjord 
Tlf. 77 85 61 51 
Fax 77 85 62 22 

Åpningstider: 09:00 - 18:00 
Lørdag: 09:00 - 15:00 

Bensin, Diesel, Oljeprodukter 
Medisinutsalg 

Innehaver: Reidun Flakstad 

En tirsdag i juni tok jeg turen til Gryllefjord, ikke 
minst for å få med meg en dag av Tørrfeskivalen. 
Åpningsdagen, var det, og jeg møtte hektisk 
aktivitet da jeg gikk ned på veien. ”Alt folket i 
arbeid”, så det ut til. Her var snekring og rigging 
og ordning med mat – og hilsing på gamle kjente. 
Der var det portugisiske paret som hadde vært 
med meg på gudstjeneste i Mefjordvær søndagen 
før; kunstneren José og kona – nå presenterte 
de meg for kokken og følget. Og Anne på Ausa 
fulgte spent med på det som skulle bli bacalao og 
andre sydlandske tørrfeskretter… 

Så kom det trommelyd fra gata, og et festlig 
opptog kom til skue: En god flokk med fargerike 
karnevalsbarn, fra Gryllefjord og Torsken, med 
Camilla Glanfield i spissen, fulgt av andre voksne 
fra Gryllefjord sangkor. Og før og etter taler og 
hilsener fra paviljongen til åpning, ble Kristian 
Kaurins nyskrevne Samba-sang sunget og danset 
av unger og korister. Etterfulgt av premie til alle 
sammen! Mens vi andre fikk smaksprøver på 
skoleelevenes fiskeretter, som seinere på kvelden 
skulle selges nede i festivalteltet. 

Så gikk turen til Ungdomshuset. Alle stoler fylt 
opp, i mørklagt sal. Før teppet gikk opp, musikken 

Imponerende danseforestilling! 

Telefon 77 85 99 00 
Telefax 77 85 99 05 
9386 Senjahopen 

- et selskap i Nergård 
Arvid Nergård as 
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kom på, og danserne kom fram på scenen. Og da 
ble vi fanget! 

Torsken Teaterlag har virkelig gjort et skikkelig 
stykke arbeid! De 14 ungdommene imponerte 
med sine tydelige bevegelser og sterke uttrykk, 
alt var godt innøvd og samkjørt, det var skikkelig 
profft! Var vi på en dansescene i London? Nei, 
jeg satt på Ungdomshuset i Gryllefjord, og 
aktørene var ungdom jeg kjente, og det var bare 
så bra! 

Bare synd at det var bare en forestilling. Dere 
kunne godt ha reist andre steder også med den! 

”Murder On The Dancefloor” het forestillingen. 
Noe makabert tema, ja, med diverse mord, 
dødsdans og hevn. Men gløden og gleden var 
sterkere enn skrekken, det fylte meg med 
stolthet og takknemlighet, ikke minst for det 
aktørene selv har fått, og gitt – 

en ekstra STOR TAKK og honnør til instruktørene; 
Camilla Glanfield og Sten Hansson, og til alle 
danserne, og hjelperne (for eksempel  kulissene 
var også laget stilig)! 

Ingunn Rinde 
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Sangkveld i Mefjordvær Kjerke 

Lørdag kveld, under Mefjorddagene, 
arrangerte Kjerkekoret sangkveld i Kjerka. 
Tema for kvelden var livshåp og evighetshåp. 

Programmet varierte mellom solosang, 
diktlesing og allsang. De fleste av medlem- 
mene i Kjerkekoret var i ilden på en eller 
annen måte, men det er vel ingen som 
kjenner seg oversett dersom det nevnes 
at Trond Hellemo hadde skrevet de fleste 
tekstene som blei framført og ellers 
komponert programmet for kvelden. 
Ingvild Eliassen, Harder Enoksen og Birgit 
Noreng sang solo mens Ivar Jarle Eliassen 
som er kantor på Finnsnes, trakterte 
orgelet med myndig hand. 

Eliassen har skrevet melodier til fleire av 
tekstene som Trond har skrevet. Samarbei- 
det mellom poeten fra yttersida og tone- 
setteren fra innersida har Kjerkekoret hatt 
glede av ved fleire anledninger og vi håper 
at det vil fortsette. Gjennom denne sang- 
kvelden blei et atskillig videre publikum enn 
Kjerkekoret invitert til å oppleve tekst- og 
tonegleden som sprudler i og fra de to 
herrene. 

Publikum tok imot invitasjonen. 105 per- 
soner i Mefjordkjerka vil si det samme som 
praktisk talt fullt hus. Ekstra hyggelig var 
det at så mange fra nabobygdene og 
sommergjestene i Mefjorden møtte fram. 
Det er svært inspirerende for både arran- 
gører og andre som har kjerka som et fast 
møtepunkt! 

Etter takksigelser og blomsteroverrekking, 
kunne forsamlinga spasere så og si rett ut 
på kaffebordet. Sangkvelden blei avslutta 
med kirkekaffe og et rikholdig utvalg av 
kirkekaker fra øverste til nederste trinn på 
kirketrappa -  i strålende sommervær. Et 
skikkelig sommersamvær. 

Etter responsen fra publikum å dømme, 
falt kveldens program i smak og det kom 
fleire oppfordringer om å gjøre noe 
lignende under Mefjorddagene også til 
neste år. Og etter så mye positiv respons 
synes ikke det som noen umulighet! 

Marit Reiertsen 

Jubileumsfest i Kabelvåg 

Fra Nord-Hålogaland (bispedømmet vårt, 
som omfatter Troms og Finnmark fylker) 
var vi mange samla ”i samme båt”, siden 
bispedømmekontoret hadde leid en av 
hurtigbåtene. Der kunne vi gå ombord i 
Tromsø, Finnsnes og Harstad, og kom fram 
til Svolvær torsdag kveld. Derfra bar det til 
innkvartering – som for de fleste av oss fra 
Senja prosti var på Nyvågar, et fint rorbu- 
anlegg rett ved akvariet i Kabelvåg. 

Fredag var det ”medarbeidersamling” for 
kirkelig ansatte – en stor flokk samla til 
forelesninger, mat og seminar på Svolvær 
skole og kirke. Om kvelden var det ”bispe- 
dømmemøte” for menighetsrådsrepresen- 
tanter for hhv. Nord- og Sør. 

Selve jubileumshelga åpnet fredag kveld, 
med en ”Jubelmesse”, skrevet av vår egen 
forfatter Trond Hellemo, med musikk og 
arrangement av Bjørn Andor Drage. En 
flott, spesiell opplevelse, i fullsatt Lofotka- 
tedral (den ca 100 år gamle trekirka 
rommer 1200 mennesker)! 

”Kirke for framtida” var mottoet for jubileet. 
Det kom fram bl.a. ved at både barn og 
ungdom  var aktive deltakere og bidrags- 
ytere til store deler av programmet. Lørdag 
formiddag var det familiefest i kirka (stapp- 
fullt igjen!), og på jubileumsfesten var det 
mye ungdommelig trøkk, bl.a. med Maria 
Solheim som gjest. Ungdommene hadde 
dessuten eget ”kirke-ting” parallelt, og sov 
kanskje ikke så mye i de lyse sommer- 
nettene... 

Alfhild Kristoffersen og Erna Sivertsen fra 
Mefjordvær var også med. Vi ringte Alfhild 
for å høre litt om hennes inntrykk: 

I pinsa i år var det storfeiring av kirka i 
nord. 200-års-jubileet for Hålogaland 
som eget bispedømme hadde sin hoved- 
markering den helga. Da var kirkelig 
ansatte, menighetsrådsfolk og andre folk 
fra hele Nord Norge samla i ”tri heile 
dagar til endes”, i Svolvær og Kabelvåg. 
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”Åja, det var virkelig en hel 
opplevels!” sier Alfhild spon- 
tant. ”Både naturen, og ikke 
minst opplegget – det var 
både oppbyggandes og opp- 
levandes! Det var vi enige om, 
både Erna og æ. Det var jo fint 
den messa på fredag, den som 
han Trond hadde laga, det var 
spesielt å få være med på.” 
Alfhild tar en liten pause. 

”Det var fint på seminaret også, 
vi var på et: Det var om kirke i 
forandring. Om ka man kan gjøre for å få 
opp besøket, og få prestan ut til folk. Det 
var interessant. Vi snakka jo litt om det på 
menighetsrådsmøtet. Korvidt man kan føre 
noe videre her, må vi jo se. Det var en fra 
Hasvik og en fra Borge i Lofoten som holdt 
innlegg. Og så bodde vi jo fint! Det er også 

200-årsjubiléet fortsetter i Dyrøy! 

Markeringen av at det er 200 år siden Nord- 
Norge ble skilt ut som eget bispedømme, 
fortsetter med en prostisamling i Dyrøy 
søndag 26. september. Det hele vil starte 
med en festgudstjeneste i Dyrøy kirke kl. 
11.00. Her vil kor fra distriktet medvirke, 
bl.a. fra Tranøy, i tillegg til musikk- og 
korkrefter fra Lenvik og fra eget preste- 
gjeld. Prester og kirkelig tilsatte fra hele 
prostiet kommer også. 

Etter gudstjenesten blir det anledning til å 
kjøpe middag og kaffe i Dyrøyhallen. Der vil 
vi få møte både «Blanke Messingen» og 
leikarring fra Finnsnes. Kl. 14.00 inviteres 
det så til festsamling i Kultursalen ved 
Elvetun skole. Her bidrar bl.a. Brøstadbotn 
Barnegospel, klovner og forhåpentligvis 
ungdomskoret «Privilegium» fra Finnsnes. 
To korte foredrag vil det også bli: En om 
trosopplæring i gamle dager - det har med 
skole og konfirmasjon å gjøre - og en om 
trosopplæring i en ny tid - det har mye å 
gjøre med trosopplæringsreformen som 
Stortinget nylig vedtok. 

Alle i hele prostiet ønskes velkommen til 
jubiléumsfeiring! 

viktig. Og få være sammen, 
med biskopen og alle, å få 
kjenne på samhørigheita!” 
- Traff du noen kjente? ”Å ja, 
det var flere vi har sett før, i 
andre sammenhenger. Og så 
var det de fra Finnsnes og 
Sørreisa, og så var jo Even og 
Magdalena Borch der!” 
– Kan du si noe som gjorde 
spesielt inntrykk? ”Å, det måtte 
kanskje være jubileumsfesten 
på lørdag, hvor kirkeråds- 
lederen (Tor Bjarne Bore) holdt 

tale. Det var interessant.” 

Vi takker for praten (og for reise- 
følget!), og oppfordrer folk nå til å 
komme seg til Dyrøy siste søndag i 
september, da arrangeres nemlig vårt 
prosti sin markering av jubileet. 

Kl. 11.00 – 
Festgudstjeneste i Dyrøy kirke 

Medvirkende: Prostiets prester, 
klovnene Solveig og Charles Taylor, 
menighetslemmer og kirkelig tilsatte. 
Kor: Sør-Senja Mannskor, No-Trø- 
Damekor, Finnsnes Kantori, Sørreisa 
kirkekor, Dyrøy korforening og 
Dyrøyoktetten. 

Kl. 13.00 – 
Matpause i Dyrøyhallen 

Middag, kaffe og kaker kan kjøpes. 

Kl. 14.00 – 
Festmøte i Kultursalen 

Fra programmet: Blanke Messingen, 
Åse Kristiansen, Brøstadbotn Barne- 
gospel, Privilegium, Klovnene, Odd 
Fredriksen, Kjell Nergård, allsang og 
foredrag. 

Skisse til program 
søndag 26. september 2004 

Ingunn Rinde 
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“Bergtatt”: www.lokalavisa.no 

Berg kommune 

9385 Skaland 
sentralbord 77 85 81 02 
faks 77 85 82 40 
post@berg.kommune.no 
07.45-15.00 (15.30) 

ordfører: 
Trond Abelsen 
rådmann: 
Ivar Mortensen 

Lege  og helse 

Legekontor Skaland 
08.00-15.30 77 85 98 50 
Legekontor Mefjordvær 
08.00-15.30 77 85 85 25 
Legevakt etter kl.15.30 
lørdag/søndag 77 85 63 00 

Helsesøster, Skaland 
08.00-15.30 tirs, tors, 
annenhver fre. 77 85 98 55 
Helsesøster, Senjahopen 
08.00-15.30 tirs-ons 
77 85 97 44 
Fysioterapeut, Skaland 
77 85 98 56 
Fysioterap. Mefjordvær 
77 85 87 34 

Sosialavdelingen 

07.45-15.00 (15.30) 
Leder: Anne Lise Hoffmann 
tlf. 77 85 81 02 
faks 77 85 82 40 
Sosialtjenesten 
tlf. 77 85 81 02 
Barnevernstjenesten 
tlf. 77 85 81 02 

Pleie-, rehabilite- 
rings- og omsorgs- 
tjenesten (PRO) 

07.30-15.00 hele året 
Leder: Astrid Rabbmo 
Bergsheimen 
alders- og sykehjem/ 
hjemmesykepleien 
tlf. 77 85 98 40 
Strandheimen 
eldresenter/ 
hjemmesykepleien 
tlf. 77 85 87 87 
Psykiatrisk sykepleier 
tlf. 77 85 98 40 

Berg kommune 

Velkommen til åpning 

21. augu

a

s

Internveien gir nye muligheter i Berg 
Dagen for åpninga av Internveien i Berg nærmer seg. 

Fra den 21. august kan vi starte en ny tidsregning i Berg, 
også på kulturfronten. 

Trond Abelsen 
ordfører i Berg 

Befolkningen i Berg, og andre, kan 
glede seg over en velfylt meny med 
aktiviteter utover høsten. Jeg håper 
alle og enhver kan finne aktiviteter 
som vil være interessante å delta på, 
enten som utøver eller publikum. 

Utenom selve åpningshelga, som 
sikkert vil bli en minnerik opplevelse 
med kulturprogram, åpningsseremo- 
nien, egenaktivitet, veifest og 
gudstjeneste, vil det utover høsten 
komme arrangement i tur og orden: 
Idrettsbegivenheter, kirkehelger, 
bibliotekaktiviteter, filmfestival, 
eldretreff, ungdomsarrangement osv. 
osv., noe for enhver smak. 

Viktigst av alt er at kommunens 
innbyggere gjennom de arrangement 
og aktiviteter som finner sted kan 
lære hverandre bedre å kjenne. Våre 
bygdesamfunn, som i altfor lang tid 
har vært avskåret fra hverandre, vil 
nå kunne bli tumleplass for dobbelt 
så mange som før innenfor kommune- 
grensene. 

Samtidig vil veien medføre at flere 
utenbygdsboende vil ”stikke innom” 
våre områder og forhåpentligvis finne 
det attraktivt å komme hit flere 
ganger, enten på besøk eller 
permanent. 

Et rikholdig kulturprogram som her 
presenteres i kulturkalenderen vil 
sikkert være med å bidra til dette. 

Velkommen til Berg, og velkommen 
til en innholdsrik høst i 2004. 

Hjertelig hilsen 
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www.berg.kommune.no 

Skoler 

Senjahopen skole 
Rektor: Jorid Meyer 
tlf. 77 85 98 90 
faks 77 85 98 91 
Skolefritidsordning 
tlf. 979 61 847 
Skaland skole 
Rektor: Kjell Jensen 
77 85 97 20 faks 77 85 97 29 

Barnehager 

Senjahopen barnehage 
Styrer: Berit Sivertsen 
77 85 85 46 / 77 85 89 39 
faks 77 85 82 82 
Skaland barnehage 
Styrer: Bård Lysberg 
77 85 82 36 / 77 85 82 37 
faks 77 85 88 59 

Bibliotek 

Berg Folkebibliotek, 
Skaland 
Annie Heitmann, biblioteksjef 
bergfolk@online.no 
77 85 82 70 
faks 77 85 81 78 
tirsdag 11-15 og 16-19 
torsdag 11-15 og 16-19 

Senjahopen filial 
Elbjørg Einarsen, filialstyrer 
biblsenj@online.no 
77 85 98 97 
faks 77 85 98 91 
tirsdag 11-13 og 16-19 
OBS: Nye åpningstider fra 
september, kunngjøres 
senere. 

Posten 

Senjahopen: 
Post i butikk 
7785 8781  faks 7785 8766 
frist for levering av post: 
man/ons/fre 15:00 
tir/tor 18:00  søn 19:30 

Skaland: 
Post i kommunehuset 
7785 8102  faks 7785 8240 
frist for levering av post: 
man-fre 14:30 

+++ infotorg +++ 

a

s

v internveien i Berg ! 

t 2004 

Program for åpningen av internveien i Berg 
Lørdag 21. august 

Ved stranda i Ersfjord fra ca. kl.  12 - 20 

10-12: Begrenset mulighet for kjøring fra Senjahopen til Ersfjord. 
Gratis busser fra hhv Mefjordvær og Straumsbotn, ruter kunngjøres. 

12.30: Tunnelmarsj Senjahopen-Ersfjord 
Ta med en stein og legg den i «steinrøysa» 
ved tunnelutgangen i Ersfjord! 

14.00: Kulturmarkering fra scenen, Ersfjordstranda 
15.30: Offisiell åpning av veien 
16.15: Tunnelkaka sprettes! 

Myldring på scenen og stranda 
Programplakat settes opp. Ca 12-20. 
Div salg, stands, sceneinnslag, aktiviteter. 

17.00: Middag for inviterte gjester på Mefjordvær samfunnshus 
22.00: Tunnelfest på Breidablikk samfunnshus, Skaland 

(arr: IL Foss og UL Breidablikk) 

Søndag 22. august 

11.00: Festgudstjeneste i Berg kirke. 
Kjerkekoret og Ingunn Rinde. 
Kirkekaffe i kirkeparken. 
Spleiselag: Ta med kaker og kaffe! 
Det ordnes med skyss. 

Mer informasjon og kulturkalenderen 
for hele høsten finner du på de neste sider. 
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Berg kommune 
Velkommen til åpning 

21. augu

a

s

Ankomst / parkering: Bruk buss! 

Da det er begrenset plass for parkering i Ersfjord, ber vi 
alle som kan om å ta buss. Det settes opp kont- 
inuerlig, gratis bussrute fra Mefjordvær / Senja- 
hopen og Straumsbotn / Skaland (til åpningsstedet i 
Ersfjord og tunnelmarsjstart i Senjahopen), med retur 
om kvelden. Endelige bussruter kunngjøres på plakat. 
Alle som ikke ønsker å gå i tunnelmarsjen, må evt. 
komme seg gjennom tunnelen før den stenges kl. 12.00. 
Det vil være mulig å kjøre gjennom tunnelen for 
transport av utstyr etc. fra kl. 10-12.00. 
For handikappede er det mulighet for å få skyss med 
Bergsheimens handikapbuss, m. plass for rullestoler. 
Påmelding her skjer via Strandheimen / Arbeidsstua på 
Bergsheimen. 

For evt. parkering: Følg anvisning (og fyll bilene)! 

Tunnelvandring 

Vær med å GÅ gjennom tunnelen før bilene slippes til! 
Tunnelvandringen starter kl. 12.30 fra Senjahopen. 
Alle som deltar vil få en pins. 

Steinrøysseremoni 

Ved tunnelåpningen på Ersfjordsia skal vi bygge ei 
steinrøys, med stein fra hver våre steder! Ta med deg en 
stein, skriv navnet ditt på den (tusjer ved røysa), og legg 
den oppi! 
Vi har tenkt at steinrøysa skal fortsette å bygges, med 
nye innbyggere og gjester framover i tida... 

Senjadrakter ved snorklippinga 

Når selve snoren skal klippes, vil vi lage en «espalier» av 
Senjadrakter. Vi håper MANGE stiller i bunad og drakt 
den dagen, og alle som har Senjadrakt, bes stille seg i 
rekke på hver sin side av veien fram mot åpningsstedet 
(der hvor ny-veien begynner nede ved stranda). 

Øvrig antrekk og utrustning 

Ta på og med det som trengs for et utearrangement på 
stranda i en del timer... 

Myldring fra scenen og på stranda 

Etter at det offisielle kulturprogrammet er ferdig, og 
snoren er klippet, skal folke- og foreningslivet i Berg 
myldre videre. Det vil bli stands med salg og demonstra- 
sjoner, innslag fra scenen, og aktiviteter på stranda. 
Vi vil gjerne ha flere bidrag til dette - meld deg på! 
Lydanlegget på scenen kan benyttes, og vi vil gjerne ha 
både barn, ungdom og voksne i aksjon. Det kan være 
sang, tekst, revyinnslag, konkurranser... Noe kan oppstå 
spontant, folk kan "jamme seg sammen", men vi vil gjerne 
ha mest mulig avtalt på forhånd. 
Kontakt / koordinator: Ingunn Rinde, 77 85 81 02 / 98 64 
97 48. Det skal settes opp plakat med planlagte navn og 
klokkeslett for de forskjellige innslagene. 
Vi regner med aktivitet på stedet fra ca 12-20. 

Kafe - Restaurant - Bar 
Sjøbuer - Overnatting 

Tlf. 77 85 89 80 

Hjertelig takk til Senja Rutebil & 
sjåførene, som er så velvillige til 
å stille opp og hjelpe oss med 

trafikkavviklingen! 

Firma Alfr. Hermannsen 
Dagligvare 

9385 Skaland - tlf 77 85 84 00 
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+++ infotorg +++ 
a

s

v internveien i Berg ! 

t 2004 

Kulturkalender 
Aktiviteter og arrangement i Berg høsten 2004 
Det er dette vi har fått meldt inn innen deadline. Det skjer helt sikkert mye, mye mer! 
Endringer kan også forekomme. Følg med på plakater og jungeltelegrafen! 

26. - 29. aug.: Fisk og Fotball, inv. UIL Havørn, Senjahopen. Diverse aktiviteter. 
Lør 28. 9. kl. 22: Veifest, inv. UIL Havørn, Senjahopen. 
4. - 5. sept.: Foss-dagan, Bergsbotn, inv. IL Foss. 
Lør 4. sept.: Ungdomssamling, inv. IL Foss. 
Søn 5.9. kl. 11: Mefjordvær kjerke - 60-års-konfirmantene jubilerer. Kirkekaffe på Lokalet, Skaland. 
Lør 11. sept.: Bridge-Turnering inv. Skaland Bridgeklubb. 
Søn 12.9. kl. 17: Gudstjeneste og menighetens årsmøte i Ersfjord grendehus. 
Fre 17. sept.: Fiskeridagen i Senjahopen. Kystvakta og redningsselskapet tilstede, seminar med 

foredragsholdere fra fiskeriorganisasjoner og forskningsmiljø. Klokkeslett annonseres senere. 
Lør 18.9. kl. 17: Show med Jon Kristian fra Midt i Planeten! Opplev ham live! Sted: Torsken folkebibliotek, 

Gryllefjord. Målgruppe: Barn og familier. 
Tor 23.9. kl. 16: Forskerkonkurranse for barn i bibliotekene. Sted: Berg folkebibliotek, Torsken folkebibliotek. 
Fre 1.10. kl. 20: "Sans-Souci" - Konsert med Frode Fredriksen, Bendik Lund Haanshus, Bår Stenvik. 

Kråkeslottet, Bøvær 
9. - 10. okt.: Utvik Senior-minnefondhelg - Konsert Mefjordvær lørdag, gudstjeneste Berg kirke søndag. 

Markering ved bautaen. Inntekter til Redningsselskapet. 
Tir 12. okt.: SeniorSurf-dagen - tema: Slektsgranskning, på bibliotekene i Skaland og Senjahopen. 
15. - 16. okt.: Sykurs i lappeteknikk v/Mette Granheim, inv. Berg folkebibliotek, Skaland. 
Søn 17. okt.: TV-aksjonen ”Hjerterom”  - 16.00 Hjerteroms-gudstjeneste Berg kirke, 

kafe i Senjahopen barnehage. Aktiviteter i dagene fram mot TV-aksjonen. 
5. - 7. nov.: Ytre Senja Filmfestival på Breidablikk, Skaland.  Klokkeslett og program annonseres senere. 

DESSUTEN: Planetariet - et opplegg for barn fra vitensenteret i Tromsø. 
Kjerkekonsert / allsangkveld i Mefjordvær kjerke . 
25-års-jubileum av Pensjonistforeningen. 
Temakveld om lirypa v/ Jan-Oscar Granheim, inv. Berg folkebibliotek, Skaland. 
Konjakk-kurs med Jon Bertelsen, sted: Berg folkebibliotek, Skaland. 

September: Kinostart Breidablikk kino, Skaland. 
Advent: Julegrantenning UL Breidablikk. 

Lysmesser / Barnas gudstjenestedag; Mefjordvær og Berg. 

Seva AS Senjahopen 
77 85 87 08 

Kommateck AS 

Mefjordvær 77 85 81 13 
vakttelefon 482 72 596 

skipshandel 
Daewoo - distriktsforhandler 77 85 98 80 

www.hamnisenja.no 
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Yttersia hadde lyst til å bringe noen inn- 
trykk fra sommerens markeringer av 50-års- 
konfirmasjon. Vi ringte Elsa Bjørnslett 
(f. Karoliussen), som var den som tok opp 
utfordringen om å organisere videre på 
treffet i Berg. 

”Ja, jeg fikk hjelp med alle adressene i løpet av 
noen dager, så det gikk greit. Så fikk jeg jo også 
fordelen av å få snakket med alle sammen 
enkeltvis, når de ringte og takket for invitasjonen. 
Jeg hørte fra nesten alle sammen. De tok veldig 
raskt kontakt, og var glade for initiativet! 

Det er forresten utrolig at det gikk så lett å finne 
tonen igjen, etter så mange år. Vi startet lørdag 
kveld på Motellet på Skaland. Anne og Torbjørn 
hadde pyntet så koselig, med rosa og blått. Vi 
spiste en tre retters middag, og pratet og sang 
utover kvelden. Vi hadde planlagt tur til Færøyan 
på formiddagen og, men det ble ikke noe av, det 
var vel for utrygt vær. Men så var det jo søndag, 
med festgudstjeneste i kirka, ved Anders 
Hammer. Han hadde en slags overhøring med 
oss, så vi ble på en måte konfirmert på nytt. Vi 
klarte oss ganske bra, sa han. 

Jeg hadde også sendt invitasjon til konfirmasjons- 
presten vår; Sellevoll. Han sendte oss et brev, 
som ble lest opp i kirka. Noen dager før fikk jeg 
oppringing fra to av døtrene hans; Tora og Liv. 
De sa at de hadde prøvd å få ham til å komme, 
men han syntes han var for gammel for en sånn 
reise nå. Og rett etterpå fikk han slag. Men jeg 
skal skrive og fortelle litt om hvordan det var, og 

Fra gullkonfirmantenes opplevelser 

det vil de lese opp for ham. Så fikk jeg også 
formidlet hilsener fra dem og ham.” 

- Hvor mange var dere? spør jeg. ”Vi var 36 som 
ble konfirmert i 1954, av de er 4 døde. 23 stykker 
meldte seg på, to av dem måtte dessverre melde 
avbud. Så vi var 21 stykker samlet på lørdag, så 
måtte 3 av dem reise hjem, dermed var vi 18 på 
søndag. 

Etter gudstjenesten ba vi alle som var i kirka med 
ned på Lokalet, til kaffe og kaker. Dermed fikk vi 
avsluttet der vi ble konfirmert den gangen, det 
var veldig hyggelig. Ja, det var en veldig 
hyggelig helg!” sier Elsa Bjørnslett fornøyd. 

Også i Torsken ble det 
gullkonfirmasjonsmarkering - 

Søndag 20. juni var det, ved "gammelpresten" 
Hilmar Sommerset. Og han kan jo det der med 
overhøring og god kontakt. Vi har dessverre ikke 
lykkes i å få tak i noen av deltakerne nå i 
ferietida, men vi har lest om rørende gjensyn i 
Folkebladet, vi har hørt at de kunne sin lekse 
godt, Torsken-konfirmantene 1954 og, og at det 
ble trivelig kaffe på grendehuset etterpå, med en 
primus motor der i Herbjørg Eilertsen. 

Vi gleder oss over at oppfordringen til å markere 
gullkonfirmasjonen, ble fulgt i år også! Og så er 
det bare opp til 1955-konfirmantene å gjøre seg 
klare... 

Ingunn Rinde 

foto: Elsa Bjørnslett 
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Sommer-skolegudstjenester i Torsken og Gryllefjord 

"Det er en tanke jeg har hatt lenge", sier Anders 
Hammer når jeg spør ham om skoleavslutnings- 
gudstjenesten. "Egentlig ville jeg hatt det som 
"blomstergudstjeneste", hvor alle ungene kunne 
ha kommet med blomsterkranser på hodet. Så 
skulle vi hatt tekster om blomster - vi har jo så 
mange tekster om lys, til jul - har du noen om 
blomster?" 

- Ja, dette kan jo utvikles videre - men det var jo 
så bra at det VAR nå, sier jeg! - Og at skolene 
ble med, selv om det kom i stand helt på tampen 

Nytt konfirmant-år 

Etter skolestart er det på tide å dra i gang de nye 
konfirmantkullene. Alle 9. klassinger får brev med 
tilbud om å være med i konfirmantopplegget. Så 
blir det påmelding og presentasjonsgudstjenester, 
og utforming av kalenderen utover året. Anders 
Hammer blir ansvarlig i Torsken, Ingunn Rinde i 
Berg. Vi gleder oss til ny runde! Og, ikke minst: Vi 
trenger alle foreldres, fadderes og hele menig- 
heten sin forbønn og omtanke – takk! 

av skoleåret! Barnehagene var forresten også 
med, og 14. juni var datoen, i både Torsken og 
Gryllefjord. Absolutt noe å ta med seg! 

"Ja, ungene var veldig med", forteller Anders. "Vi 
brukte teksten om Den barmhjertige samaritan. 
Og det ble mye latter (og kanskje undring?) da 
jeg snakket om at alle er hverandres neste, ved 
å peke på en etter en og si at "du og du og du og 
du og... er min neste!" osv. De sang veldig bra, 
også - vi hadde ingen organist den dagen, men 
det ble bra sang! 

Ingunn Rinde 

Postboks 53 
9395 Kaldfarnes 
Tlf. 77 85 57 15 
Fax 77 85 54 40 

- Nybygg, tilbygg og rehabilitering 
- Etterisolering (glavablåsing) 
- Grave- og transportoppdrag 
- Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Annonse 

Konfirmanter i Gryllefjord søndag 6. juni 

Bak fra venstre: Ken Sørensen, Stian Iversen, Julianne Flakstad, Mona Sørensen, Tove Olsen 
Foran fra venstre: Kapellan Anders Hammer, Anette Meyer, Marita Tobiassen, Vegard Pedersen, Linda 
Hansson, Ailin Danielsen, Even Larsen. 
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Slik presenterer årets TV-aksjonskomite 
seg. Også fra sentalkirkelig hold oppfordres 
vi til å bidra aktivt ved årets TV-aksjon. 
Aksjonen går til "de trengende" midt iblant 
oss. Det er viktig for kirka å avdekke og 
lindre alle typer psykisk og sosial nød. 
Her ute hos oss håper vi også på mange 
initiativ og arrangement, både i forkant og 
på selve aksjonsdagen. Skoler og barne- 
hager, lag og foreninger, enkeltpersoner og 
vennegjenger. Hva med å invitere noen du 
ikke pleier, sette på kjelen, gå på besøk og 
slå av en prat! La oss skape gode møte- 
plasser i Berg og Torsken, samtidig som vi 
kan samle inn penger til aksjonen! La det 
bli en høst med åpnere hjerterom! 

Hvordan fordeles pengene? 
De innsamlede midlene fra TV-aksjonen Hjerterom 
skal gå til å gjøre hverdagen litt lettere for de av 
oss som sliter psykisk og sosialt. 

85 % går til tiltak for å bekjempe psykisk og sosial 
nød i Norge. 

- Boliger: Vi skal skape brukerstyrte boliger for 
mennesker som i dag ikke har bolig 

- Væresteder: De som lever i sosial isolasjon skal 
få steder å finne trygghet, tilhørighet og mulighet 
for økt livskvalitet. 

- Andre tiltak: Dette kan være tiltak for barn og 
unge med atferdsvansker, eller prosjekttiltak for 
å hjelpe pårørende av mennesker i nød. 

15 % går til tiltak for barn som har fått traumer 
av krig og konflikter i andre deler av verden. 

Midlene fordeles likt mellom Kirkens Bymisjon og 
Rådet for psykisk helse, som bestemmer hvilke 
prosjekter og tiltak som skal settes igang. 

TV-aksjonsdagen, 17. oktober 2004 

”Hjerterom” 
“Kirkens bymisjon og Rådet for psykisk 
helse står bak årets TV-aksjon. TV-aksjonen 
2004 jobber for et Norge med litt større 
hjerterom. Slik at mennesker som sliter 
tungt kan få det litt bedre. 
Vi vil skape et Norge som har plass til alle.” 

Selve aksjonsdagen er søndag 17. oktober. Da blir det bl.a. "Hjerteroms- 
gudstjenester". Og glem ikke bøssene! De skal bæres rundt - og de skal fylles! 

Velkommen til Kirkens Bymisjon 
i Tromsø 

Kirkens Bymisjon i Tromsø er en stiftelse 
som har til formål å støtte mennesker i en 
vanskelig livssituasjon i Tromsø by. Organi- 
sasjonen bygger på et kristent menneske- 
syn hvor alle mennesker uavhengig av 
kjønn, rase, legning eller sosial status har 
samme verdi. 

Kirkens Bymisjon i Tromsø søker gjennom 
sine aktiviteter å være med på å skape 
møter mellom mennesker og bidra til å 
skape fellesskap mellom brukere, frivillige 
medarbeidere og ansatte i organisasjonen. 

Kirkens Bymisjon i Tromsø driver sin virksom- 
het ved Bymisjonssenteret i Parkgata 22. 

TV-aksjonen Hjerterom sitt symbol er 
et litt særegent hjerte, akkurat som 
alle mennesker er særegne. Å bære 
hjertet viser at vi har tatt et stand- 

punkt, for større hjerterom og 
solidaritet med dem som sliter tyngst. 
Vi oppfordrer flest mulig, unge som 

gamle, til å lage sine egne hjerter og 
bære dem selv eller gi det bort. 



15 

nr. 3 - 2004 

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

barnesiden 

1. søndag i advent er i år blinket ut som en stor felles dugnadsdag for gudstje- 

nester i hele Den norske kirke. Tanken er at barn og ungdom over hele landet skal 
være med og lage gudstjenester i kirkene sine. Og de skal ikke bare gjøre noe som 

presten ber dem om. De skal ikke 

bare lese en tekst eller tenne et 

lys. Nei, de skal få sette sitt 

preg på hele gudstjenesten, vi skal 
lage den sammen – det skal være 

en dugnadsgudstjeneste! 

Går det an, da? Det blir jo som 

regel presten som står framme og 

snakker aleine, mens menigheten 

prøver å synge med når de skal… 

Det er jo enklere å få det til 
sånn. Men: Gudstjenesten er et 

felles prosjekt, en ”happening” / 

forestilling som mennesker og Gud 

har sammen i kirka. Flest mulig 

skal være aktive aktører, og 

kjenne seg igjen i det som gjøres 

og sies. Sånn skulle det egentlig 

alltid være – og nå begynner vi 
altså med et litt større løft… 

For at flest mulig skal kunne få dette med seg hos oss, tenker vi å spre gudstjenestene 

utover i hele advent. Det skal altså være noe annet enn tradisjonelle lysmesser. Hvordan 

har du lyst til at det skal være? 

Kan du og vennene, skolen, barne- 

hagen, klubben eller idrettslaget 

være med? 

Vi kommer tilbake med invita- 

sjoner til planlegging og gjennom- 

føring – og snart er det advent! 

Den store gudstjenestedugnaden 

– Barnas adventsgudstjenester 

Tegningene 

i dette nummeret er fra Senja- 

hopen skole igjen. Vi fikk jo en så 

stor bunke sist! Kanskje skal vi 
henge alle tegningene på en 

utstilling, så flere kan få se de 

fine fargene de har!? 

                Barnas kirkebok 

Tradisjonen tro vil alle som fyller 4 

år i år, inviteres til en gudstjeneste. 
Invitasjon kommer i posten, så dere 

kan bare begynne å gjøre dere klar! Ida 
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n 

Mye har skjedd både i kirke og samfunn, i både 
holdning og praksis, i dette spørsmålet de siste 
30 år. De siste ti år har vi i Den norske kirke levet 
med en offentlig uttalt uenighet i saken. Berg MR 
er takknemlig for det, og vil særlig understreke 
de kirkelige organers presisering av at saken ikke 
skal få være av kirke-splittende karakter, og at 
det i debatter og omtale må legges til rette for 
gjensidig respekt. Ingen mennesker har rett til å 
fraskrive andre det å være sant søkende i tro og 
liv, og at de i det kan stå på bibelsk grunn i sine 
valg, både de med ja- og nei-standpunkt. Vi viser 
her til bispemøtets uttalelse både fra 1995 og 
1997 (i felles etterord, etter en flertallsuttalelse 
mot og en mindretallsuttalelse for). 

Både flertallet og mindretallet i bispemøtet -95 
skriver (i hver sitt punkt 6) om å  «synliggjøre 
respekten for de mennesker som ut fra en 
alvorlig kristen overbevisning finner å ville gjøre 
andre valg enn dem som kirken kan tilrå… De bør 
integreres i kirke og menighetsliv.» (Flertallets 
formulering - mindretallet skriver ”velge homofilt 
samliv” og «integreres fullt ut».) Forskjellen ligger 
her i spørsmålet om ”full integrering”, krystallisert 
i punktet om kirkelige stillinger, og spørsmålet om 
forbønnshandlinger ved partnerskapsinngåelse. 

Berg MR kjenner seg mest igjen i bispemøtets 
mindretall, og vil gi sin tilslutning til punktene der, 
sammen med fellesuttalelsene i konklusjonen. Det 
betyr at vi ønsker å arbeide for at homofile kan 
kjenne seg inkludert og verdsatt på lik linje med 
andre, i alle deler av kirken. 

Historie og holdninger i nåtid og fortid gjør at 
homofile og de som er på leting etter sin seksuelle 

identitet ofte kan «være i en sårbar og utsatt 
sosial stilling, og trenger derfor ekstra omsorg og 
støtte til å gjenvinne og bevare et positivt 
selvbilde», skriver biskopene samlet (pkt 4, 
1995). Berg MR vil framheve vårt ansvar for 
tydelig holdningsbygging og forbilder både i ord, 
miljø og arrangement, ikke minst for å motvirke 
mobbing og negativt fokus på homoseksualitet 
blant f.eks. ungdom. Vi har alle ansvar for å 
motvirke isolering, redsel for reaksjoner, psykiske 
problem og selvmord - og gi alle positiv støtte til å 
få utvikle en trygg identitet og et godt sosialt 
nettverk. Vi viser her til bispemøtets uttalelse 
30.05.2000, om levekår og livskvalitet blant 
lesbiske og homofile. 

Berg MR vil særlig framheve det holdnings- 
skapende arbeidet for gjensidig respekt i 
mangfold. Vi ønsker å gjøre menighetsfelles- 
skapet (både lokalt og globalt) mest mulig positivt 
og inkluderende. Vi ønsker å være med å arbeide 
for at alle mennesker, uavhengig av kjønn, 
seksuell orientering, rase, religion, kultur, 
helsemessig stand, alder eller andre kategorier, 
skal kunne få leve som selvstendig, frie og 
likeverdige mennesker, med like muligheter til å få 
kjenne aksept, å få bidra til fellesskapet, ha 
ansvar og oppgaver i samfunn og kirke. 

Berg MR vil tilstrebe og oppmuntre til gode 
samtaler og gjensidig forståelse, hvor det enkelte 
menneske kan vises respekt for sine etiske 
vurderinger og valg, og ha mulighet til å leve i 
gode, gjensidig forpliktende kjærlighetsforhold og 
fellesskap, og kjenne seg akseptert av kirka i det. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Annonse 

Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring 
Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt 
kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO 9002. I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi 
lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som 
berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. 
Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om 
arv. 

   De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. 
Vi er i nærheten når du trenger oss! 

             ETABL. 1947 

Vakttelefoner - Døgnvakt  *  MålselvSenteret 77 83 48 30 * Finnsnes 77 84 04 99 

om inkludering av homofile 
Uttalelse fra Berg MR, vedtatt i møte 16. juni 2004 

Med bakgrunn i den stadig pågående debatt og utvikling i synet på og holdninger til 
homofiles plass i kirke og samfunn, har vi vedtatt å erstatte vedtaket gjort i Berg MR i 
1995 med følgende uttalelse: 

Bispemøtets uttalelser finnes på 
http://www.kirken.no - søk på ”homofili”. 
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på kirkebakken 

GOD PRESTEHJELP I TORSKEN 

Anders Hammer kommer altså tilbake til oss etter 
sommeren. Flott! Familien trivdes også veldig 
godt da de var her i juni! Anders skal være på 
plass igjen fra midten av august, og skal da ta 
fatt på nytt konfirmantkull og alle andre ting som 
en prest har å gjøre. Så får vi se, hva slags 
prosjekter vi ellers får i stand – Anders er åpen 
for ideer og samarbeid, kom igjen, Torskenfolk! 

Samtidig vil vi enda en gang få uttrykke hvor 
glade vi er for at vi får ha ”gammelpresten 
vårres”; han Hilmar Sommerset. Også i år har han 
hjulpet oss med sommeravviklinga, og vi får alltid 
hyggelige meldinger fra Hilmars prestetjenester, 
for eksempel når han tar gullkonfirmantene i 
overhøring... 

PLANTEDAGER PÅ BALLESVIK OG 

GRUNNFARNES KIRKEGÅRDER 

Som i tidligere år har det vært arrangert 
plantedager på Ballesvik og Grunnfarnes 
kirkegårder. Dette er hvert år godt besøkte 
arrangement som tydelig har blitt en tradisjon 
og et etterlengtet tiltak på kirkegårdene. 

Under plantedagene er det salg av rømmegrøt, 
vafler, kaffe og brus m.v. Solblomsten gartneri 
har kommet ut med egen blomsterbil under 
plantedagen slik at alle har kunnet fått kjøpt 
blomster både til planting på kirkegården og 
hjemme. 

Dette er hyggelige og vellykkede arrangement 
som vi håper kan videreføres hvert år framover. 
Takk til alle som har vært med for å få dette til. 

Kirkevergen i Torsken 

ORGELRENS I BERG KIRKE 

Det har i noen tid kunnet være litt usikkerhet 
knyttet til orgelet i Berg kirke. Innimellom har det 
vært noen ulyder, og toner og stemmer som ikke 
har fungert - en har lurt på om det må byttes ut. 
En fagpersons vurdering måtte til. Og Jürg 
Leutert, kantor i Moskenes, sa og skrev i den 
bestilte rapporten at orgelet i Berg burde tas 
vare på. Den anbefalingen hang orgelkomiteen 
og menighetsrådet seg på – ikke minst fordi vi 
ønsker å hedre den store innsatsen Berg-folket i 
sin tid gjorde med innsamling til nytt orgel, fra 
den gamle kirka blei revet i 1942. Orgelet er bygd 
til kirka vår, og det ønsker vi å ta vare på! 

Nå har vi inngått avtale med Leutert og hans 
sveitsiske orgelbyggerkollega; de kommer i juni 
neste år for å foreta en renovasjon av hele 
orgelet. Det som trengs er rett og slett en 
grundig rens. Orgelet i Berg kirke har nemlig 
elektronisk (ikke pneumatisk) overføring, dermed 
må hver enkelt overgangsdel gjøres ren for 
korrosjonsbelegg. 

Orgelet skal være i stand til 50-års-jubileet for 
kirka neste sommer. Menighetsrådet fikk bevilget 
kr 108 000,- fra kommunen i vår, sjøl har vi kr 35 
000,- stående på fond til orgelet – det vi da 
mangler er kr 56 000,-. Det må vi nå klare å få 
inn på et år – bidrag og ideer mottas med takk! 

TAKK TIL SISS MARIT OGSÅ! 

Når vi først snakker om hvor heldige vi er med å 
ha gode prester til disposisjon, er det jamen 
også på sin plass å gi honnør til vår høyst 
fleksible organistvikar; Siss Marit Andreassen. 
Siss Marit er lettbedd, hun trår til både en og to 
ganger hver søndag, hun bytter om på timene 
sine for å kunne ta begravelser, og hun tar 
vielser "på strak arm" i mange mils avstand - ja, 
Siss Marit er gull verdt! 

Dessuten en takk til alle kirketjenerne våre rundt 
omkring, til de to kirkevergene, og til "menighets- 
bladmekkeren"! 

Vi støtter og støttes av det lokale næringsliv 

HOVEDKONTOR SENJAHOPEN: 
9386 Senjahopen 
Tlf. 77 85 97 30  Faks: 77 85 97 40 

AVDELING FINNSNES: 
Parkveien 4, 9301 FINNSNES 

Tlf. 77 84 20 50  Faks: 77 84 20 49 
Vakttelefon: 918 53 822 
E-post: marins@online.no 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Annonse 
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fra kalenderen 

Kirkefest for veiåpning 
Internveiåpninga er selvsagt en viktig 
begivenhet også for menigheten. Søndag 
22. august skal det feires, med festguds- 
tjeneste i Berg kirke. Etterpå lager vi 
spleiselag i kirkeparken: Ta med litt kaffe og 
kaker. Det ordnes skyss fra Mefjorden. 

Seinere (dato kommer!) blir det kjerkekon- 
sert og allsangkveld i Mefjordvær kjerke. Vi 
har også planer om å gjøre noe ut av at 
kjerkegårdene nå ligger nært hverandre. 
Andre forslag mottas med takk, kankje på 
menighetens årsmøte i Ersfjord? 

60-års-konfirmanter 
samles 5. september 
Som vi skrev i forrige nummer, har Ivar 
Kofoed tatt initiativ til å samle de som var 
konfirmert i Mefjordvær 1944. Datoen blir 
nå 5. september, med gudstjeneste i 
Mefjordvær kjerke, og så kaffe på Lokalet 
på Skaland, hvor de gikk til konfirmasjons- 
skole. Og gudstjenesten er selvsagt åpen 
for alle! 

Utvik Seniors minnefond 
Kulturhelg 9. og 10. oktober 
Alf Helge Abelsen og Ingri Evertsen trekker 
i trådene for å få til en kulturhelg og minne- 
fond for Utvik Senior, helga 9. og 10. okto- 
ber. "Etter mye negativ fokusering, er det 
godt å få gjøre noe hyggelig sammen og", 
sier de, "og samle penger til en god sak." 

Det blir kulturarrangement på Mefjordvær 
samfunnshus på lørdag, og gudstjeneste i 
Berg kirke søndag formiddag. Det blir også 
en markering ved bautaen. Inntektene av 
arrangementet skal gå uavkortet til Red- 
ningsselskapet. 

Årsmøte for en samlet 
Berg menighet! 
Søndag 12. sept. kl. 17.00 på Ersfjord grendehus 

I vår vedtok menighetsrådet i Berg å 
utsette det årlige menighetsmøtet til etter 
tunnelen, sånn at folk fra hele menigheten 
kan komme på samme møtet! Datoen er 
nå satt til søndag 12. september. Stedet 
blir i Ersfjord, på grendehuset der, og vi 
starter med gudstjeneste kl. 17.00. 
Innkalling og saksliste blir lagt ut på hhv. 
kommunehuset og i banken, og vi tar 
gjerne imot innspill og ønsker. Det viktigste 
blir å møtes, og tenke noen tanker høyt 
om hvordan vi vil at kirka i Berg skal drives 
nå framover. Vel møtt til alle kirkemed- 
lemmer og -interesserte! 

25-års-jubileum for Søndre 
Berg pensjonistforening 
Den aktive og godt sammensveisa gjengen 
av pensjonister i Søndre Berg, som gjen- 
nom alle år bl.a. har gjort store innsatser på 
både dugnads- og arrangementsfronten 
her i Berg, runder 25 år i år. Det skal 
markeres! Datoen kunngjøres seinere. 

Samtidig er det sånn at Mefjorden pensjo- 
nistforening før sommeren besluttet å gå 
inn i foreningen "vestaførr" etter tunnel- 
åpningen. Dermed blir det Berg pensjonist- 
forening. Det synes vi var lurt! 

Vi kommer tilbake til reportasje fra jubileet 
og foreningen. 
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DØPTE 
20.06.04   Erin Heiberg 
25.07.04   Miriam Davidsen 

VIGDE 
Ingen vigde i denne perioden 

DØDE 
29.06.04   Albertine Ingvarda Heitmann 

DØPTE 
   Maria Mathilde Strokkenes Rise    18.07.04 

Maiken Helene Olsen   24.07.04 
Andrea Sofie Olsen   24.07.04 

VIGDE 
10.07.04 

Steve Kristian Linløkken Nyman 
og Elisabeth Dreyer Karlsen 

31.07.04 
Hans-Helge Johnsen og 

Kristina Talberg Pettersen 

DØDE 
Eldbjørg Olsen   18.05.04 

Margit Hilda Katrine Chruickshank   18.06.04 
Inger Johanne Pedersen   25.07.04 

slekters gang 

BERG TORSKEN 

takkeannonser 

etab. 1982, Finnsnes, tel. 77 84 55 60 - Solli,  9303 Silsand 
Alt vedr. dødsfall og begravelser: 

- Hjemmebesøk ved behov 
- Blomster, kranser 
-  Stort utvalg i gravmonumenter 

VAKTTELEFON 77 85 37 01 
Dere finner oss vis a vis Finnsnes hotell 

i samarbeid med Finnsnes Blomsteratelier 

tlf. 77 84 02 40 

Takk for all vennlig deltakelse i forbin- 
delse med vår mor Albertine Heitmanns 

bortgang. Takk for gaven som kom inn til 
kreftsaken. 

Monna, Arna og Ranveig 

Hjertelig takk for oppmerksomheten i 
anledning min 85-årsdag. Spesiell takk 

til familiene Aud og Åshild. 

Hilsen Ågot Eriksen 

Marianne 



AUGUST 
12.s.e.pinse  22. aug. Berg kirke Kl. 11 Festgudstjeneste ved tunnel-åpninga, ved Ingunn Rinde og 

Mefjorden kjerkekor. Nattverd. Ofr. egen menighet. Kirkekaffe. 
Torsken kirke Kl. 17 Gudstjeneste ved Anders Hammer. 

En kveld i tunnelfesten Mefjordvær kjerke Kjerkekonsert / allsangskveld. 
13.s.e.pinse 29. aug. Medby kapell Kl. 11 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, v/ Anders Hammer. 

SEPTEMBER 
14.s.e.pinse 5. sept. Mefjordvær kjerke Kl. 11 Gudstjeneste med dåp og 60-års-konf. ved Ingunn Rinde. 

Ofring KFUK-M. 
Gryllefjord kapell Kl. 17 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, v/ Anders Hammer. 

15.s.e.pinse 12. sept. Ersfjord grendehus Kl. 17 Gudstjeneste v/ Ingunn Rinde. Kirkekaffe, 
menighetens årsmøte. Ofring til årets kirkeprosjekt. 

16.s.e.pinse 19. sept. Torsken kirke Kl. 11 Familiegudstjeneste med utdeling av Barnas kirkebok, 
ved Anders Hammer. 

Berg kirke Kl. 17 Gudstjeneste med konf.pres. ved Ingunn Rinde. 
Ofring Kirkelig Ressurssenter. 

17.s.e.pinse 26. sept. Dyrøy kirke Kl. 11 Fellesgudstjeneste for prostiet. Markering av 200-års-jub. 
Flakstadvåg kapell Kl. 17 Gudstjeneste med konfirmantene og Anders Hammer. 

OKTOBER 
18.s.e.pinse 3. okt Medby kapell Kl. 11 Familiegudstjeneste med utdeling av Barnas kirkebok, ved 

Anders Hammer. 
Mefjordvær Kl. 17 Gudstjeneste med konfirmant-presentasjon, ved Ingunn Rinde. 

Ofring til Misjonsprosjektet. 
19.s.e.pinse 10. okt Berg kirke Kl. 11 Gudstjeneste i anledning Utvik Seniors minnefond. Ingunn 

Rinde. Ofring til Redningsselskapet. 
20.s.e.pinse 17. okt Bergsheimen Kl. 11 Gudstjeneste m/ nattverd v/ Ingunn Rinde. Ofring til TV-aksj. 

Gryllefjord kapell ”Hjerteromsgudstjeneste” ved Anders Hammer og konf. 
Ofring TV-aksjonen. 

Berg kirke kl. 16 ”Hjerteromsgudstjeneste” ved Ingunn Rinde og konf. 
Barnas kirkebok. Ofring TV-aksjonen. 

21.s.e.pinse 24. okt Finnsæter kapell Kl. 11 Gudstjeneste m/ nattverd v/ Anders Hammer. Ofring til Soltun. 
Bots- og bededag 31. Mefjordvær Kl. 11 Familiegudstjeneste med utdeling av Barnas kirkebok til 4- 

åringene,  ved Ingunn Rinde. Ofring til IKO. 
Torsken Kl. 17 Gudstjeneste ved Anders Hammer. 

NOVEMBER 
Allehelgensdag 7. nov. Berg kirke Kl. 11 Allehelgensgudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde. 

Ofring til Berg KUF-lokalet. 
Medby Kl. 11 Allehelgensgudstjeneste med nattverd. 

24.s.e.pinse 14. nov. Gryllefjord kapell Kl. 11 Gudstjeneste ved Anders Hammer. Utdeling av 4-årsbok. 
Siste sønd. i kirkeåret  21. nov. - ingen gudstjeneste 
1. s. i advent 28. nov. Gryllefjord kapell Kl. 11 Barnas gudstjenestedag ved Anders Hammer. 
2. s. i advent 5. des. Grunnfarnes kapell Barnas gudstjenestedag ved Anders Hammer. 

FØLG MED PÅ EVT. ENDRINGER PÅ PLAKATER OG I AVISER! 
Se også oppdatert liste på www.berg.kommune.no: Klikk på Kultur | Berg menighet | Gudstjenester 

gudstjenester i Berg og Torsken 

RETURADRESSE: Prestekontoret 
9385 Skaland Informasjonsblad 


