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Ny lysglobe 
 
Vadsø kirke har fått ny  
lysglobe. Kom gjerne  
innom når kirken åpner  
igjen for å tenne lys, be  
en liten bønn eller bare  
for å se den nye globen. 

Globen er  
håndlaget av Egill  
Ansgar Jensen. Han er  
pensjonist og har dette  
som hobby. Egill lager  
mye forskjellig i jern,  
men jobber mest med  
kirkesegmentet. Om du  
vil se noe annet av det han har laget, gå inn på 
www.kirkelysglober.com eller Facebooksiden hans eaj-
design. 

Vår nye globe er den største han har laget til 
innvendig bruk, med plass til hele 60 små lys, alle 
globene han lager har dreibar topp slik at alle kan 
komme godt til for å tenne lys. 
 

Kom innom å se! 
 



  

Barna i menigheten 
 

Det er stille i kirka og på menighetshuset disse dagene. 
Men da er det fint både å kunne tenke tilbake og – ikke 
minst – å se framover! Dette skal handle om barna i 
menigheten. 

For selv om det ikke er så mange barn på 
søndagsgudstjenestene, så har vi mange barn både på 
menighetshuset og i kirka gjennom året. 
Trosopplæringsplanen sikrer tiltak for barn i alle aldre 
og tiltak med ulik form og ulikt innhold. I år ble noen av 
tilbudene dessverre av kort varighet, men litt rakk vi da: 

Vi har hatt fastelavnsarrangement for 
førsteklassingene der vi  
bakte boller, pyntet ris,  
hørte fortellingen om  
den gamle skomakeren,  
lagde figurer av tresleiver  
og tekstil, og var med på  
å formidle fortellingen i  
kirka under gudstjenesten. 
 
 
 
 
 

-> 
 
 
 
 
 
 



 

Vi hadde påskeskole for 13-åringer der vi gjennom ulike 
filmsnutter og samtale ble kjent med det som skjedde 
med Jesus i påsken. Vi avsluttet i kirka der vi først 
hadde omvisning i alle kriker og kroker i kirkebygget. Så 
fikk ungdommene utdelt en bunke med bilder som de 
skulle plassere opp langs midtgangen, med 
palmesøndag nederst og oppstandelsen øverst ved  
alteret. De samarbeidet og  
samtalte. Vi avsluttet med å  
tenne lys i lysgloben og skrive  
bønner til bønnekrukka. Vi  
skulle ha en samling til der vi  
skulle lage utsmykking til kirka, 
men det måtte vi avlyse. Se  
derimot på det flotte korset  
som påskeskolegjengen lagde  
for to år siden! 

Vi rakk også en kveld av  
det som skulle ha vært fem,  
med plastelina og  
bibelfortellinger. Dette er et opplegg for de eldste 
barna i barnehagen og for familiene deres. Vi starter 
med å servere en enkel middag sånn at man kan hente 
ungene i barnehagen og komme direkte til 
menighetshuset.  
 
 
           -> 



 

Vi så en film med en bibelfortelling og etter det fikk 
barna lage figurer fra fortellingen av plastelina mens vi 
snakket sammen om dette. De som ville fikk tegne eller 
klippe og lime. De voksne fikk velge om de også vil være 
kreative, eller om de ville kose seg med en kopp kaffe. 

Det eldste 
tilbudet for barn 
i menigheten er 
imidlertid 
speiderarbeidet. 
Speidergruppa 
drives 
utelukkende på 
frivillighet, og er 
tilknyttet KFUK-
KFUM, WAGGGS 

og WOSM, men er samtidig en viktig del av 
menigheten. 

Speiderne møtes hver onsdag på menighetshuset 
eller på søsterhytta i Tomaselv. Vi lager mat på kjøkken 
eller bål, eksperimenterer, bygger, lærer og leker. I fjor 
rakk vi ta mange merker! Når vi er på menighetshuset, 
avslutter vi ofte med å gå over i kirka for å tenne lys og 
skrive bønner, og da synger vi speiderbønnen der. 
 
 
 

->  
 



 

Sirka annethvert år er vi på leir i Norge eller i Danmark 
og speiderne har hvert år ansvar for lysmessa, 
Globalaksjonsgudstjenesten og kafé på menighetshuset 
17. mai. 

Nå blir det en stille  
vår. Men til høsten er vi  
i gang igjen med både  
gamle, velprøvde  
aktiviteter og noe nytt.  
Jeg vil nevne: 4-års  
kirkebok, korprosjekt til  
"syng jula inn", tilbud for ungdom, Stop Poverty for 
store barn og en ny runde med plastelina og 
bibelfortellinger. Speiderne ser fram til masse bålkos og 
gapahukbygging i Tomaselv. 
 
- Anne Karlsen Benum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fasteaksjonen 
 
Nå i helgen som var skulle egentlig 40 000 bøssebærere 
landet over gått fra dør til dør for å samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Som vi vet ble ikke dette 
noe av, men vi fikk prøve oss som digitale bøssebærere. 

De fleste menighetene i landet lagde 
innsamlingsaksjoner på Facebook, og spredte 
informasjon på nettsidene sine, sendte SMS og spredte 
ordet så godt de kunne uten å gå dør til dør.  
 Innsamlingen på Facebook samlet inn over 
halvparten av det som Vadsø Menighet samlet inn til 
sammen. Selv om selve Fasteaksjonen er ferdig er det 
fortsatt mulig å gi bidrag til Kirkens Nødhjelp ved å for 
eksempel sende Vipps til 2426, eller SMS til 2426. 
 Tusen takk til alle som har bidratt. Nasjonalt har vi 
bidratt til at sirka 60 000 mennesker får tilgang til rent 
vann. 

 



 

Påsken 
 

Kirken har ikke stengt, den må bare jobbe annerledes! 

Her er en liten oversikt over hva som finnes av digitale 

løsninger. En mer utfylt oversikt kan dere finne på: 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nord-

haalogaland/aktuelt/koronakirken/ 

 

NRK skal vise gudstjenester fra Elverhøy og Domkirken i 

Tromsø på palmesøndag, langfredag og påskedag. 

 

Domkirken i Tromsø overfører gudstjenester og bønn 

på Facebooksiden deres, samt på itromso.no  

 

Kautokeino menighet vil sende gudstjenester på samisk 

alle helligdager frem til påskedag på NRK Sápmi.  

 

Vi i Vadsø har planlagt å vise gudstjeneste på 

langfredag kl. 15.00. Se arrangementet 

på Facebooksiden vår eller vår  

Youtubeside, "Vadsø Menighet" 

 

På påskedagen vil vi ringe med 

klokkene fra 10.55 til 11.00 sammen 

med mange andre kirker i Norge. 

 
 



  

Misjonsprosjektet – NMS Thailand 
 

Vadsø menighet har en 
avtale med Det Norske 
Misjonsselskap om å 
støtte arbeidet som  
NMS driver i Thailand.  
Arbeidet som NMS  
driver i Thailand  
omfatter å være med å  
gi barn og unge en  
bedre start på livet og  
mulighet til å gå på skole. Videre støtter NMS et hjem 
for unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av 
seg som heter Nådehjemmet. Slik samarbeider de med 
den evangeliske lutherske kirke for å vise Guds 
kjærlighet i ord og handling.  

I Bangkoks verste slum er Lovsangshjemmet 
etablert som har både barnehage/daghjem og 
fritidsklubb for ungdom. I Nord-Thailand 
er Imanuelhjemmet, som er et internat hvor fattige 
unge fra landsbygda får bo for å få skolegang utover 
grunnskole. 

 
 

 
-> 

 
 



  

Det er et privilegium å være en del av den verdensvide 
kirke som skal være med å vise Guds kjærlighet i 
verden. Midlene fra Vadsø menighet samles ved 
ofringer, givertjeneste, loddsalg mv. Gledelig er 
samarbeidet med vår trosopplærer om en 
misjonsgruppe i konfirmantopplæringen. 

I 2019 nådde vi målet om å støtte arbeidet i 
Thailand med 20.000. På Facebook er det en gruppe 
som heter Menigheten misjonsprosjekt, der legges ut 
alt av nyheter og informasjon som kommer fra arbeidet 
i Thailand. 
 
- Anny Gerd Marki 
 



  

Ny vikarprest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg heter Magnus Vestvik, er 43 år gammel og vokste 
opp i Arboga i Sverige og i Harstad. Jeg kommer til å 
bistå her i Vadsø fram til over pinsehelga og gleder meg 
til å være sammen med dere denne tida. Jeg er alltid 
tilgjengelig hvis du ønsker å samtale med meg om tro 
eller tvil. 



 

Vær ikke redd! 
 
Hold ut, så skal dere vinne livet! Luk 21;19. 
 
Som Wilfred Stinissen sier det: Skjems ikke for din redsel! I en andakt 
diskuterer han dette. Og jeg ønsker å dele noen av hans tanker. 

Det er en dyster og vanskelig tid for oss nå og vi merker det alle i 
våre liv. Korona-viruset har rystet oss og har forandret vår hverdag på 
måter vi ikke kunne forestille oss for kort tid siden. Jesus forutsier da 
også katastrofer, sykdom om død i evangeliene. Det er naturlig å være 
redd innfor det som skjer med oss nå. Situasjonen ser dyster ut i hele 
verden, ikke bare med sykdom, men også med konflikt og ustabilitet, 
sult og nød. I vårt eget land ser vi at krisen nå kan lede til 
arbeidsledighet og en usikker framtid for mange av oss. 

Dette gjør oss redde! Det er naturlig å være redd nå og det er noe 
vi føler på. Vi trenger ikke skamme oss over å være redde. Jesus var selv 
redd og følte angst for det som skulle skje med ham i påsken. Men en 
kristen angst kan ikke lede til panikk. Hva som enn skjer med oss, vet vi 
at Gud er med oss i alt. 

Selv om vi mister alt er ikke alt tapt, Gud omslutter oss med sin 
kjærlighet og gir alt mening. I ham får alt sin rette plass også vår redsel. 

Det finnes en trygghet som er så stor at den også rommer 
angsten, en trygghet som lar oss erfare den. Angst og tillit, redsel og 
håp, sorg og glede utelukker ikke hverandre. Vi trenger ikke kamuflere 
sannheten. Jesus gjør ikke det. Han gir mennesket sannheten og han 
peker på at Faderen alltid er med. I sin egen katastrofe på korset gir han 
menneskene den fred som hans disipler kan se. 

Vi trenger ikke være redde for Gud er med oss i våre erfaringer 
og derfor alt som skjer i livet i både mørke og lys.  
 
Amen 
 
 
- Magnus Vestvik 

 
 
 
 



 

Livets gang i mars 
 

Døpt: 
Michael Hansen Margit  01.03.2020   
Marius Haugen   15.03.2020   

 
 

Gravferd: 
Roald Håkon Wahlmann  20.03.2020   

 



 

Kirke i en annerledes tid 

 
Hverdagen arter seg veldig annerledes for de fleste. 

Men vi ønsker å være tilgjengelig! 
Om du trenger praktisk hjelp eller ønsker selskap i en 

telefon- eller videosamtale – ta kontakt! 
Send en SMS for å avtale tidspunkt for samtale med en 

av oss: 
 
 

Diakonmedarbeider 
Kåre Husveg 

SMS til 907 96 525 
Praktisk hjelp og samtaler 

 
 

Prost 
Sven Becker 

SMS til 480 32 781 
Samtaler 

 
 

Vikarprest 
Magnus Vestvik 

SMS til 476 07 972 
Samtaler 

 



 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 

Adresse 

Amtmannsgata 1B, 9800 Vadsø 

 

Åpningstider 

Tirsdag  10.00 – 14.00 

Torsdag  10.00 – 14.00 

 

Mandag, onsdag og fredag er kontoret stengt, men send oss  

gjerne en epost om dere har noen spørsmål. 

 

Telefon 78942980 

Epost   menighetskontoret@vadso.kommune.no 

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

Vipps  Vadsø Sokn eller 85862 

 

Følg oss gjerne på både Facebook og Instagram, @vadsomenighet 

 


