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La oss starte med et dikt! 

Bønn for Drømmen 

Jeg frykter den kalde, 
altfor kloke tanken. 

Den som borer så presist, 
roper så høgt på sannheten –. 

  
Jeg ber for Drømmen: 

det gåteblå sløret 
som skjuler sannhetens 

arrete ansikt. 
  

Ja, jeg ber for Drømmen! 
  

La meg lenge få tro 
at suset i skogen er noe mer 

enn et fysisk fenomen: 
Grenenes friksjon 

mot strømmende luft. – 
 

Hans Børli 

Åpen kirke: 

I løpet av sommeren er det mange som kommer innom kirka vår for å se, ta bilder, be, eller 

bare sitte og ha en stille stund. Vi vil gjerne ha mulighet til å holde kirka åpen til klokka 19.00 

alle dager i løpet av sommeren. Utfordringen er at noen må låse. Dette er lett gjort med å 

låse fra innsiden, ta et raskt overblikk og så låse sidedøra ved å trykke på knappen på 

kodelåsen. Vi i staben gjør naturligvis vår del, men vi blir også svært glad for frivillige som 

kan tenke seg å gjøre det noen dager. Det er også hyggelig om noen kan tenke seg å sitte i 

kirka og ta imot de som kommer innom. Ta kontakt med kontoret om dette er aktuelt for 

dere. 

Kjære lesere.  

Det nærmer seg sommer og ferietid. Men før det har vi en travel periode her i kirka: 

Vi skal ha fire konfirmasjonsgudstjenester, vi skal ta farvel med prost Sven Becker og vikarprest Ola 

Erik Domaas, og vi skal ønske velkommen til den Jan Brastein som skal være presten vår i sommer. 

Han skal få presentere seg selv seinere i nyhetsbrevet. 
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Konfirmasjoner: 

Også i år blir konfirmasjonsgudstjenestene preget av smittevernreglene. Konfirmantene og 

familiene deres har fått velge om de vil ha konfirmasjon nå i vår eller til høsten. De fleste 

valgte å utsette, så nå i mai har vi elleve konfirmanter fordelt på fire gudstjenester. Det blir 

tre gudstjenester 23.05 og én 30.05. alle i Vadsø kirke. Konfirmantene fra Vester Jakobselv 

valgte å vente til høsten. 

23.05: Said Rashid, Sondre Roska, Aaron Henriksen, Andrea Eriksen, Maja Bjørkås, Emil 

Sandnes, Henrik Hogseth, Markus Herstrøm og Morgan Herstrøm. 

30.05: William Berg og Karina Niska. 

Vi ønsker dem alle det beste for den store dagen sin! 

Det er en tradisjon at konfirmantene får en rød rose fra menigheten. 

 

 

 

 

 

De resterende konfirmantene vil bli presentert i høstnummeret av nyhetsbrevet. 



4 

 

Nytt fra staben: 

I denne tiden er det vanskelig å gjøre de tingene vi gjerne vil gjøre. De tingene der 

mennesker kommer sammen og er nær hverandre. Smittevernhensyn må fortsatt gå foran 

andre hensyn og mange aktiviteter som torsdagsmiddag, trosopplæringstiltak, misjonsbasar 

og kirkekaffe på menighetshuset står på vent. I staben bruker vi noe av denne ventetiden til 

å gjøre annet arbeid som kanskje ikke er så synlig for menigheten, men som likevel er 

nødvendig og viktig. Her er noe av det: 

- Virksomhetsplanlegging. For tre år siden gjorde staben et større arbeid med å 

utarbeide en oversiktlig virksomhetsplan der vi peker ut noen fokusområder innenfor 

områdene gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni, musikk , gravferder, økonomi og 

administarsjon, bygg og anlegg, og personal og HMS. Hvert år velger vi også en 

”ledestjerne” som på et litt mer overordnet nivå sier noen om hvor vi skal ha fokus. 

Virksomhetsplanen er et redskap for oss i staben som gjør det lettere å styre mot 

felles mål. 

- Utarbeidelse av kriseplan. Kriseplaner er de planene vil helts ikke vil ha bruk for, 

men som viser seg å være av stor verdi når kriser likevel inntreffer. I vår lille by har 

spesielt ungdomsmiljøene vært hardt rammet både i år og tidligere år. Som menighet 

er det viktig å vite hva man skal gjøre, hvordan man kan kjelpe og hvordan vi ret 

praktisk skal gripe fatt i situasjonen. Ikke minst er det viktig å ha et godt samarbeid 

med kommunens kriseteam. Gjennom noen triste og vanskelige hendelser har vi 

etablert et godt samarbeid og en god kommunikasjon. De siste to årene har også 

Sven Becker sittet i kriseteamet. I forbindelse med at han slutter har staben hatt et 

møte med kriseteamet. Vi er gjensidig glade for samarbeidet sog ser at vi gjennom å 

stille kirka, menighetshuset og staben til disposisjon, kan være til hjelp pg støtte. Vi er 

nå i sluttfasen av å ferdigstille kirkas interne kriseplan. Denne vil være tilgjengelig for 

alle som ønsker å lese. 

- Ferdigstillelse og rullering av andre planer som HMS-plan, brannvernplan og  

AKAN-plan. Konfirmantplan for neste år er allerede ferdigstilt og godkjent. 

- Stabsmøter. Hver tirsdag starter vi arbeidsdagen med et møte der vi snakker om det 

som har skjedd i foregående uke, og det som ligger foran oss. Møter planlegges og vi 

ser til at vi har best mulig kontroll. Ca en gang i måneden starter vi tirsdagen i kirka 

der alle vi ansatte bytter på å holde en liten andakt. Omtrent like ofte har vi fagdag 

eller fagtema etter stabsmøtet der vi tar opp ulike tema og jobber med 

kompetanseutvikling. I koronatiden har det også kommet mange gode digitale kurs 

og seminarer som vi har benyttet oss av. 
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Har du lyst til å strikke deg en helt spesiell kofte? 

Tre driftige og kreative damer har reist rundt i Norge og laget strikkemønstre inspirert av 

våre vakre kirker. Og dette er det blitt bok av! En av kirkene er vår egen. Vi har boka liggende 

på menighetshuset og dere må gjerne komme innom for å se eller for å låne boka hvis dere 

har lyst til å strikke dere et helt unikt plagg.  

  

 Kvensk kirkeliv 

Fra Lindis Møller-Davidse,  kirketjener, menighetssekretær og renholder i Vadsø menighet. 

Nord-Hålogaland Bispedømme har oppnevnt et utvalg for kvensk kirkeliv, som har som 
overordnet målsetting å fremme Kvensk kirkeliv i hele Norge gjennom målrettede tiltak. 
Nord Hålogaland Bispedømme overtok i 2019 det nasjonale ansvaret for kvensk kirkeliv. (Før 
2019 hadde Nord Hålogaland Bispedømme kun ansvaret for kvensk kirkeliv i Nord-Troms og 
Finnmark fylke.) 
  
Utvalget består av 7 medlemmer som sitter i 2 år av gangen. Det ledes i dag av erklært kven 
og kirkeverge i Porsanger; Egil Borch. Fungerende kirkefagsjef Steinar Sneås Skauge er 
bispedømmets representant i utvalget. Han er også ansvarlig for kvensk og samisk kirkeliv. 
Jeg er til daglig ansatt i Vadsø menighet, og ble tatt med i utvalget da man ønsket å få inn 
flere lokalt forankrede, kvenske medlemmer. Kort fortalt jobber utvalget for å fremme 
kvensk kirkeliv. Vi jobber med ulike saker som å få på plass en fullstendig kvensk kirkelig 
liturgi, muligheten for å få inn kvenske tolker i de lokale kirkene som måtte ønske dette, kurs 
i kvensk kultur og språk for kirkelig ansatte med mer. 
 
Utvalgets medlemmer er spredt over Troms og Finnmark og vi har foreløpig møtene våre 
digitalt. Arbeidet er morsomt og utrolig lærerikt og jeg er takknemlig over å få være med på 
noe som vil bety så mye for så mange. 

  
Med vennlig hilsen/Tervheissii:  
Lindis Møller-Davidsen 
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Kommende gudstjenester: 

 

23.05. og 30.05. Konfirmasjonsgudstjenester. 

06.06. Gudstjeneste i Vadsø kirke 11.00. Kirkekaffe ute hvis været tillater det. 

13.06. Gudstjeneste i Vadsø kirke 11.00. Avskjedsgudstjeneste for Sven Becker. Biskopen 

deltar. 

27.06. Gudstjeneste i Vadsø kirke 11.00. Vi trenger hjelp til kirkekaffen.  

04.07. Gudstjeneste i Vestre Jakobselv kirke 11.00 

04.07. Gudstjeneste i Vadsø kirke 18.00  

11.07. Gudstjeneste i Vadsø kirke 11.00. Kirkekaffe ute. 

25.07. Gudstjeneste i Vadsø kirke 11.00. Kirkekaffe ute. 

Hvis det lettes på smitteverntiltakene, flytter vi etter hvert kirkekaffen inn på 

menighetshuset  igjen! 
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Vi har fått tilsendt en artikkel om Sjømannskirka som vi ønsker å dele 

med dere! 

 
Fakta:  
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet 

 Selvstendig og frivillig organisasjon for nordmenn i utlandet 
 Gir omsorg, trygghet og fellesskap til nordmenn i utlandet 
 28 kirker over hele verden 
 Mer enn 20 omreisende medarbeidere med hele verden som nedslagsfelt 
 Er til for alle nordmenn  - uansett livssyn og bakgrunn. 

 

Diakoni og pandemi 

–Vi må ikke gjøre det så innviklet å være et medmenneske, mener Hanne Marie Engdal som jobber 

som diakon ved Sjømannskirken på Gran Canaria.  

Å være diakon under en pandemi har endret arbeidshverdagen til Hanne Marie Engdal.  
–Men enten jeg møter én eller ti, er det jo selve møtet som er viktig. Jeg får bedre tid til å være 
sammen med dem som trenger støtte og hjelp. Det oppleves veldig godt oppi alt.  
–Diakon og diakoni er fortsatt fremmedord for mange?  
–Diakoni defineres ofte som kirkens omsorgstjeneste. Det handler om å møte alle mennesker der de 
er i livet, med neste kjærlighet, respekt og likeverd.  
–Så diakoni handler ikke om at de sterke skal hjelpe de svake? 
–Nei. Det er en feiltolkning å tenke at jeg som diakon alltid er den sterke og tøffe som takler alt. 
Noen ganger trenger vi alle råd og veiledning, andre ganger trenger noen av oss mat, klær, en klem 
eller hjelp til å prøve å få livet inn på et godt spor. 
 
UTFORDRENDE SOSIALSAKER.  
Før Hanne Marie Engdal flyttet til Gran Canaria i fjor, jobbet hun 15 år som diakon i Norge.  
–Er det stor forskjell på være diakon i Spania sammenlignet med Norge?  
–Ja, egentlig. I Norge er det et helt opplegg for alle eventualiteter av det mennesker sliter med. Det 
finnes selvsagt et spansk helsevesen her, men ting blir ofte mye mer komplisert når man er i 
utlandet, med andre regler og ulike rettigheter. Språkbarrieren er også et hinder for mange til å 
kunne nyttiggjøre seg av de lokale hjelpetiltakene. 
–Er det noe som er likt?  
–Folk trenger jo den samme omsorgen uansett hvor de er i verden. Det folk sliter med hjemme, sliter 
folk med her også. Det er sorg, rus, ensomhet, sykdom og utenforskap. 
–Hvilke saker er mest krevende? 
–Vi blir involvert i mange såkalte sosialsaker som er utfordrende. De tyngste og mest komplekse 
sakene har sammenheng med rus, psykiatri og omsorgssvikt. Men barn, små barn, som opplever 
omsorgssvikt i et fremmed land, gjør spesielt inntrykk på meg. Det er ille i Norge også, men her har 
de ofte ikke noe nettverk, bortsett fra Sjømannskirken. Det er tøft, sier hun og legger til at 
Sjømannskirken har kompetanse på å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner, i sjelesorg og 
sorgarbeid. I tillegg til et godt samarbeid med andre hjelpeinstanser. 
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HJEMLØSE NORDMENN.  
–Hender det at du må ut og lete etter nordmenn? 
–Det skjer innimellom, men det er viktig for meg å respektere menneskets frie vilje. Jeg møter 
nordmenn som har valgt å leve som hjemløse her. Noen av dem har vokst opp med rus og overgrep, 
og mangel på at noen har tatt tak i livene deres som små. Deres handlingsmønstre og 
referanserammer for hva som er et bra liv er så veldig annerledes enn mitt. Det 
kan tilsynelatende virke enkelt å være uteligger her. De slipper å fryse og de mottar mat fra ulike 
steder. Hvem er jeg da som skal si at de ikke kan leve det livet de lever? Men det er klart at når de 
mister bankkortet, når trygden ikke kommer, eller når de blir syke, da blir det fryktelig komplisert å 
være hjemløs og norsk på Gran Canaria. 
–Hva gjør du da? 
–Jeg prøver å sette dem i stand til å ikke bare være hjelpetrengende, men å handle selv. Til å ta 
ansvar og myndighet over eget liv. Ofte skulle jeg ønske at jeg kunne ta valgene for dem, sette dem 
på et fly og få dem inn i et system hjemme i Norge. Men jeg kan ikke frata voksne mennesker de 
valgmulighetene de har. Så sant de ikke er så dårlige at de er ute av stand til å ta det valget selv. Jeg 
prøver å være sammen med dem og støtte dem i en vanskelig situasjon. 
 
VÆR ET MEDMENNESKE.  
–Hva er ditt beste tips til hvordan vi kan leve litt mer, hva skal jeg si, diakonalt i hverdagen? 
–Ikke sett deg selv i sentrum og prøv å se ting ut fra perspektivet til det mennesket du treffer. 
–Det er kanskje lettere sagt enn gjort? 
–Nei da. Vi må ikke gjøre det så innviklet å være et medmenneske. Forskning viser at noe av det 
viktigste for oss mennesker er å bli sett og hørt. Ingen av oss er perfekte, vi har alle våre feil og 
mangler, men vi kan likevel være der for hverandre og skape gode fellesskap. Du kan jo sjelden gjøre 
noe galt hvis du gir noen et smil, en klapp på skulderen eller ringer og spør «Hvordan har du det?» 
 
Tekst Inge Mørland  

 

 

Foto: Mette Brandt 
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Informasjon fra Thailand 

IKKE TIL SALGS: Sammen kan vi være med på å forebygge menneskehandel gjennom å bygge sterke 
og trygge familier. Trygge familier skaper trygge samfunn. Barn er ikke til salgs. De har rett til trygghet 

og kjærlighet! 
 
Mange mennesker i Thailand blir utnyttet av andre, både barn og voksne. Menneskehandel er å utnytte barn, 
kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte 
personens sårbare situasjon. 
Mennesker i sårbare livssituasjoner, for eksempel i slummen i Bangkok eller i avsidesliggende landsbyer i Nord-
Thailand er ekstra utsatt. 
 
Vil beskytte barna 
I Thailand jobber vi med barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og styrking av familier. NMS 
sammen med kirken i Thailand ønsker å bidra i kampen mot menneskehandel. Dette gjør vi gjennom å jobbe 
med forebyggende arbeid, slik at mennesker i våre kirkers nabolag og mennesker i prosjektene våre ikke lar seg 
utnytte og blir lurt inn i menneskehandel. 
Våre prosjekter gir de fattigste og mest utsatte barna en bedre start på livet. Barnehagen Lovsangshjemmet 
som ligger i ett av Bangkoks fattigste områder under motorveien, gir håp, trygghet, omsorg og muligheter til 
barna. Hverdagen til disse barna er i stor grad preget av utrygghet, narkotika og vold. Omsorgen de får på 
Lovsangshjemmet er livreddende. Nådehjemmet gir kjærlighet og omsorg til gravide jenter i en vanskelig 
livssituasjon. Der får jentene trygghet og håp. Også gjennom lørdagsklubber på landsbygda har vi fokus på 
barns rettigheter og styrking av familier. Vi ser at skal vi skape trygge og gode samfunn så må vi begynne med å 
fokusere på å styrke familiene. 
 
Spesielle tider i Thailand 
Covid-19 har fått store konsekvenser for thaiene. Veldig mange har mistet jobben, og det har vært få 
støtteordninger. Thailands økonomi er satt 25 år tilbake etter kollapsen i turismen. Kirken og diakoniavdelingen 
er med og bidrar i denne vanskelige situasjonen. Blant annet har de delt ut matposer til trengende både i 
Bangkok, sør øst Thailand og i Nord. Masker er blitt sydd og delt ut. Diakoniavdelingen har også laget 

“faceshield” som er delt ut til helsepersonell. Skolene var lenge stengt og for mange sårbare barn er 
hverdagen blitt enda vanskeligere. 

 
 
 

 

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet støtter 

i Thailand. Vi ber deg for menneskene som bor i Klong 

Toey-slummen i Bangkok, og for barna på 

Lovsangshjemmet barnehage. Vi ber om at disse barna 

skal få vokse opp og klare å ta vare på seg selv og 

sine. Vi ber om at narkotika og vold ikke skal få prege 

livene deres. Vi ber for gravide jenter og kvinner som 

er fortvilet over situasjonen sin, og takker for den 

hjelpen som Nådehjemmet kan gi dem. Vi ber for 

arbeidet som gjøres for å beskytte barn og voksne i 

Thailand mot menneskehandel. Takk for at vi kan 

være med på å skape trygge familier i Thailand og 

hindre at barn utsettes for vold og overgrep. 
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Livets gang siden sist nyhetsbrev: 

Døpte: 

                                         Pauline Mietinen      

                                        Marve Sandstad  

  

Gravlagte: 

Randi Sigrid Reisænen 
Morten Karisari 

Roar Helge Tennaas 
Helge Genius Pedersen 

Åse Birkeland 
Ivar Rushfeldt 

Senia Aline Harjo 
Torill Astrid Hansen 

 

 

 

 

 

Landart ved konfirmanter 
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Presentasjon av den nye vikarpresten 

 Kjære dere! 

Jeg heter Jan Brastein og er sykehusprest ved Sykehuset Telemark. Jeg gleder meg til å 

komme til Vadsø som vikarprest i ukene 25 - 28. Da skal jeg være prest på gudstjenester og i 

kirkelige handlinger samt andre oppgaver som måtte komme. Vi bor i Tønsberg og tidligere 

har jeg bl.a. vært sogneprest både i Sandefjord og på Tjøme. De siste tre ukene vil også min 

kone Elin komme, og vi gleder oss til å få oppleve noe av hva landsdelen har å by på. Vi ser 

fram til å møte dere.  

 

Vennlig hilsen 

Elin og Jan Brastein 
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Vadsø menighet 

Adresse: Amtmanngata 1b, 9800 Vadsø 

Åpningstider: Mandag-torsdag 09.00-16.00.  

Kontoret er stengt fredager. Send gjerne en e-post om dere har spørsmål, så tar vi kontakt. 

Telefon: 78 94 29 80 

E-post: menighetskontoret@vadso.kommune.no 

Nettside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/vadso-menighet 

Vipps: Vadsø sokn eller 85862 

 

 

 

 

 

mailto:menighetskontoret@vadso.kommune.no
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/vadso-menighet
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