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Markering av bibeldag og samefolkets dag 

 

Søndag 09.02 ble både bibeldagen  
og samefolkets dag markert under 
gudstjenesten i Vadsø Kirke.  
Menigheten, representert ved 
Arnold Eliseussen, fikk overrakt  
den nye utgaven av bibelen på  
nordsamisk av prost Sven Becker 
på vegne av biskop Olav Øygard.  
Ragnhild Melleby Aslaksen, i en nydelig kofte, var 
tekstleser for dagen og det takker vi henne for. Det ble 
en fin og verdig markering av både samefolkets dag  
samt bibeldagen i en ellers flott gudstjeneste med 
mange tilstede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



   

 Oppgradert dåpssakristi 

 
Det slitte røde teppet er 
fjernet og dåpssakristiet 
fremstår som et nytt rom 
for våre dåpsbarn og  
deres familier. Endelig 
kan vi med god  
samvittighet invitere  
dåpsfamilier til å  
oppholde seg der!  

Samtidig begynner oppsettet av lysene på alteret å 
nærme seg den opprinnelige ordningen fra innvielsen 
av Vadsø kirke: To hovedlys, som representerer Loven 
og Evangeliet, har ikke vært å se siden den ene av de to 
store sølvlysestakene ble ødelagt.  

To store alterlys er fast "inventar" på hvert alter – 
så kan det bygges ut med for eksempel syvarmede 
lysestaker. Nå jobbes det iherdig med å finne noen som 
kan reparere den ene ødelagte lysestaken, og når det er 
gjort skal begge de to hovedlysene igjen være på plass, 
slik det var da kirken ble vigslet. 

 

 

 

 

 
  



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Torsdagsmiddag 

 
Torsdag 20.02 arrangerte vi 
vår andre torsdagsmiddag. 
Vi spiste, snakket og koste 
oss sammen. Det var lek for  
de mindre, og kaffe for de litt 
større. Som avslutning på  
kvelden holdt kirkekoret en 
minikonsert for oss. 
 

Torsdag 26.03 kl. 16.30 samles vi igjen for å spise. Alle 

er hjertelig velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fastelavnssøndag 

 

Søndag 23.02 feiret vi 
fastelavnssøndag her  
i kirken. Alle barn som 
fyller syv år i løpet av  
2020 ble invitert  
sammen med en  
voksen til å bake boller og pynte ris.  

I tillegg til baking og pynting fikk de høre 
fortellinger, lagd figurer til fortellingen og skrevet 
bønner. Både figurene og bønnene ble brukt i 
gudstjenesten etterpå.  

Gudstjenesten ble holdt av prost 
Sven Becker, og etter gudstjenesten 
ble alle invitert til menighetshuset 
for å spise boller og se på pynten 
som barna hadde lagd tidligere på 
dagen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Kvenfolkets dag 

 

Vadsø menighet markerer kvenfolkets dag 
allerede søndag 15.03. Her feirer vi en kvensk-
norsk gudstjeneste, der enkelte deler av 
gudstjenesten vil være på kvensk. Dette skjer i 
samarbeid med Nord-Varanger kvenforening.  
 
Velkommen til en høytidelig gudstjeneste søndag 

15.03 kl. 11.00 i Vadsø kirke, v/ prost Sven Becker 

med etterfølgende kirkekaffe. 

 

 



 

 

 

 

  

 Fasteaksjonen 

 
Årets fasteaksjon går av stabelen søndag 29.03. 
Konfirmantene skal ha et opplegg fra kl. 12.00, 
med informasjon, lek og forberedelse til å gå med 
bøssene. Så feirer vi en kort gudstjeneste kl. 
17.00. Den blir med utgangspunktet i Kirkens 
Nødhjelps arbeid, før vi går med bøssene i både 
Vadsø og Vestre Jakobselv.  
 
Ta godt imot alle som går med bøsse den dagen – 
det er til et godt formål.  
Les mer på www.fasteaksjonen.no 



 

  
 Død, liv og håp. 

 
Igjen markerer vi det utrolige og likevel grunnleggende 
nødvendige i den kristne kirke. Vi har mange kristne symboler, 
men det symbolet som er mest kjent og mest brukt, er korset.  

Jesus døde på korset langfredag. Han var dømt til døden, 
ikke fordi han hadde gjort noe galt, men fordi folkets ledere 
ville ha ham bort. Det var et justismord. Pontius Pilatus, 
romernes landshøvding i Jerusalem, lot seg presse til å dømme 
ham til døden. 

Tro på Jesus er ikke en tro på at alt i livet er greit og uten 
problemer. Tvert imot: Jesu lidelse og død er en viktig del av 
vår kristne tro: vi har en frelser som  
vet hva ensomhet og smerte er, han vet hva det er å grue seg 
grenseløst. Smerten hans er helt på bristepunktet når han 
roper ut fra korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt 
meg?» 

Så kan vi spørre: hva døde Jesus av? På den ene side blir 
det riktig å si at han døde pga. et justismord. På den annen 
side: hans død er en soningsdød for alle som tar imot ham i 
tro. Derfor kan vi også med full rett si at Jesus døde av 
kjærlighet, av sin egen kjærlighet til oss mennesker. Det er vel 
det det handler om i Den lille Bibel: «For så høyt har Gud 
elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». (Joh. 
3,16) 

Er det mulig å forestille seg at påskens budskap egentlig 
handler om Jesus død, og ikke mer enn det? Hvis det var slik, 
ville det da vært mulig å bygge en global kirke på budskapet 
om at en god mann døde i et justismord, fordi han elsket alle 
mennesker?                  
 



  

 Historien er i alle fall ikke slik. 1.  
påskedag står Jesus opp igjen.  
Evangelisten Lukas forteller om de tre  
kvinnene: Maria Magdalena, Johanna  
og Maria, Jakobs mor. Disse  
verdenshistoriens første misjonærer  
drar tilbake fra graven og forteller til  
Jesu elleve disipler at grava er tom. Det  
tok nok sin tid å tro og skjønne at det  
var sant at Jesus hadde stått opp igjen.  
Men etter hvert fikk de møte ham, og  
da trodde de. 

Påskebudskapet er budskapet om livet som vinner over 
døden. Det er budskapet om håpet som er i stand til å sprenge 
alle grenser, også den grensa som ellers er helt 
ugjennomtrengelig: dødens grense. 

Men mer enn det: påskebudskapet handler også om 
håpløshet og fortvilelse, om kors og død. Det handler om at for 
Jesus er alle menneskelige livsvilkår kjent.  

Vi inviteres til å leve i håp og tro. Noen ganger er nok 
tvilen og usikkerheten sterkere enn troen. Og ganske ofte kan 
det være godt å klamre seg til at Guds kjærlighet 
overstrømmer alt sammen, både tro og tvil. Den kjærligheten 
som førte Jesus inn i døden, den skal få følge oss gjennom 
livene våre, og inn i en evighet vi ikke forstår fullt og helt, men 
likevel skal vi få være på vei inn i den. 

Den kristne kirke er en oppstandelseskirke. Livet er 
sterkere enn døden. Velkommen til kirke i påsketida! 

 
- Biskop Olav Øygard 

 



  
Jápmin, eallin ja doaivu 

Mii ohpehii beassat basuhit ovddolaš ja dárbbašlaš basiid 
kristtalaš girkus. Mis leat olu kristtalaš symbolat, muhto ruossa 
lea dat dovdoseamos symbola. 

Jesus jámii ruossas guhkesbearjadaga. Son dubmejuvvui 
jápmimii, ii fal dan dihte go lei dahkan boastut, muhto dan 
dihte go álbmoga njunnošat dáhtto su oažžut eret. Jesus 
dubmejuvvui vuoigatmeahttun duomuin vaikko son ii lean 
dahkan rihkkosa. Pontius Pilatus, romalaš eananhearrá 
Jerusalemis, divttii iežas bággejuvvot Jesusa dubmet jápmimii. 
Dat ahte oskut Jesusii, ii mearkkaš ahte eallin lea álki ja das eai 
leat váttisvuođat. Lea baicce nuppeládje: Jesusa gillámuš ja 
jápmin leat guovddáš oassin kristtalaš oskkus: min beasti lea 
šaddan dovdaŧ sihke oktonasvuođa ja bákčasiid. Son diehtá mo 
lea ballat nu ahte doarggista. Su bákčasat leat nu garrasat ahte 
dego luddejit su go son čuorvu ruossas: «Mu Ipmilan, mu 
Ipmilan, manne don leat guođđán mu?»  

De lea jearaldat; mii lei sivvan dasa go Jesus jámii? Nuppi 
bealis sáhttá dadjat ahte son jámii go dubmejuvvui vearri 
vuođu alde. Nuppi bealis lea Su jápmin soabahusjápmin juohke 
olbmui guhte váldá su vuostá oskkus. Danin sáhttá 
duohtavuođas dadjat ahte Jesus jámii ráhkisvuođa geažil, su 
iežas ráhkisvuođas midjiide olbmuide. Uhca Biibbal muitala 
aiddo dan: «Dasgo nu Ipmil lea ráhkistan máilmmi ahte son 
attii áidnoriegádan Bártnis, vai juohkehaš guhte sutnje osku ii 
láhppo, muhto oažžu agálaš eallima.» (Joh 3,16).  

Sáhttá go jurddašit ahte beassášsáhka muitala dušše 
Jesusa jápmimis, iige šat duođi eambbo? Jus nu livččii, livččii go 
de vejolaš hukset máilmmiviidosaš girku mas sáhka lea muhtin 
olbmás guhte jámii go dubmejuvvui vuoigatmeahttun 
duomuin, danin go ráhkistii buot olbmuid.           



 

Historjá ii leat dien láhkái. Vuosttaš beassášbeaivvi Jesus 

bajásčuožžila. Evangelista Lukas muitala golbma nissona birra: 

Maria Magdalena, Johanna ja Maria, Jakoba eadni. Dát 

vuosttaš miššunearat máilmmihistorjjás vulget hávddi luhtte ja 

muitalit Jesusa oktanuplohkái máhttájeaddjái ahte hávdi lea 

guoros. Olbmot árvideames eai nagodan dakkaviđe ipmirdit 

ahte Jesus lei bajásčuožžilan. Muhto sii besse deaivvadit 

suinna dađistaga, ja dalle sii osko.  

Beassášsáhka muitala eallima birra mii vuoitá jápmima. 

Dat muitala doaivaga birra mii nagoda rasttildit buot rájiid, 

maiddái dan ráji rastá mii lea giddejuvvon: Jápmima rádji. 

Muhto velá eambbo: Beassáševangelium muitala maiddái 

dorvvohisvuođa ja doaivvuhisvuođa birra, ruossa ja jápmima 

birra. Dat muitala ahte Jesus dovdá buot diliid mat deaividit 

olbmuid. 

Mii bovdejuvvot eallit doaivvus ja oskkus. Muhtomin mii 

eahpidit ja eat dovdda leago mis osku. Ja dávjá lea buorre go 

beassá doallat gitta das ahte Ipmila ráhkisvuohta vuoitá buot 

badjel, sihke oskku ja eahpádusa. Dat ráhkisvuohta mii 

doalvvui Jesusa jápmimii, čuovvu min eallima čađa, ja 

agálašvuhtii. Mii eat ipmir ollásii, muhto dattetge mii oažžut 

dan guvlui vádjolit. 

Kristtalaš girku lea bajásčuožžileami girku. Eallin lea 

gievrrat go jápmin. 

Buresboahtin girkui beassážiid! 

 

- Bisma Olav Øygard 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Palmesøndag 

 
Palmesøndag, som i år er 05.04, inviterer vi til 
gudstjeneste, PÅSKEEGGJAKT og påskelunsj i kirka 
og på menighetshuset. 
Hele familien er hjertelig velkommen! 
 
Gudstjenesten starter kl. 11.00. Det blir en kort 
gudstjeneste med mye bevegelse. Rett etter 
gudstjenesten skal vi jakte på påskeegg som er 
gjemt et sted i kirka.  
 
Etter det igjen er alle velkommen til god lunsj på 
menighetshuset. 
 
VEL MØTT!  

 
  



 

  
Kommende Gudstjenester 

15.03, kl. 11.00, Vadsø Kirke – Markering av kvenfolkets dag 

22.03, kl. 11.00, Vadsø Kirke – Maria budskapsdag 

29.03, kl. 11.00, Vadsø Kirke – Fasteaksjonsgudstjeneste 

05.04, kl. 11.00, Vadsø Kirke – Palmesøndag 

09.04, kl. 18.00, Vadsø Kirke – Skjærtorsdag 

10.04, kl. 11.00, Vadsø Kirke – Langfredag 

12.04, kl. 11.00, Vadsø Kirke – Påskedag 

13.04, kl. 11.00, V. Jakobselv – 2. påskedag 

Kommende arrangement 

26.03 – Torsdagsmiddag 

28.03 – Fasteaksjonen 

05.04 – Palmesøndag 

Faste aktiviteter 

Speidermøte, onsdager kl. 18.00 – 20.00 

Andakt på Vadsø Helsesenter, onsdager kl. 12.00-13.00 

Kirkekor, torsdager kl. 18.00 – 19.30 

Hva annet gjør vi 

Trosopplæring 

Konfirmantundervisning 

Diakoni 



 

 

 

 

Kontaktinformasjon 

Adresse 

Amtmannsgata 1B, 9800 Vadsø 

 

Åpningstider 

Mandag:   12.00 – 14.00 

Tirsdag og onsdag: 10.00 – 15.00 

Torsdag:  10.00 – 17.00 

Fredag:   Stengt 

 

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 

 


