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Langfredagsgudstjeneste 
 
 
Påsken er over for i år. Årets langfredagsgudstjeneste 
ble holdt på en litt annen måte enn tidligere, nemlig 
framfor en tom sal. Heldigvis ble gudstjenesten tatt opp 
og lagt ut tilgjengelig for menigheten på internett. 
Gudstjenesten ble sett av 79 stykk og var en suksess.  
 Ønsker dere å se flere gudstjenester på nett har 
Nord-Hålogaland Bispedømme en oversikt på sine 
nettsider over hvilke menigheter som har digitale 
tilbud. 



  

Åpen kirke 1. påskedag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På 1. påskedag var Vadsø kirke åpen i noen timer for 
lystenning, salmesang, tekstlesning og for at man kunne 
sitte stille å bare være til. Det var en nydelig atmosfære 
hele dagen og flere var innom. Vi fikk i tillegg prøvd ut 
vår nye lysglobe for første gang. 
 Det var godt å kunne gå ut å møte deler av 
menigheten igjen i kirkebygget. 



 

Ryddesjau i kirken 

 
 
I slutten av måneden fant vi ut at det kanskje kunne 
være på tide å vaske skikkelig under benkene i kirken 
og nede i luftekanalene, det hadde vi rett i. Benkene ble 
skrudd løs og flyttet til siden for å lage plass til 
støvsuging, skraping og børsting. Det var ikke vanskelig 
å se at dette ikke var gjort på en god stund. 
 Uheldigvis er det nok ingen som kommer til å legge 
merke til dette, ettersom ristene og benkene er satt på 
plass igjen. Men tenk på dette neste gang du sitter i 
kirkebenken. 
 



 

Hva er kjærlighet 

 

De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han 

dem: «Hva var det dere snakket om underveis?» Men 

de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre 

om hvem som var den største. Da satte han seg ned, 

kalte de tolv til seg og sa til dem: «Om noen vil være 

den første, må han være den siste av alle og tjener for 

alle.» Mark 9,33-35 

Wilfred Stinissen spør i en andakt: Hva er kjærlighet?  

Hva lever vi for? Hva er meningen med livet? Hvis vi 

skulle sammenfatte alt vi lever for i et ord hva ville det 

være? Det er et ord som oppsummerer vår lengsel, som 

er så altomfattende at alle mennesker kjenner seg igjen 

i det. Alle mennesker med alle sine forskjeller vil være 

enig om dette ordet. Dette ordet er nettopp kjærlighet. 

Alle mennesker blir interessert hvis vi snakker om 

kjærlighet. Alle mennesker vet det intuitivt. Det angår 

meg! 

Meningen med livet er kjærligheten. Vi er skapt for å 

elske og å bli elsket. Å finne kjærligheten er en lykke, å 

ikke finne kjærligheten og ikke å kunne elske er en 

ulykke. Det å lengte og lete etter kjærligheten er noe 

som forener alle mennesker.      -> 



 

 

Det blir verre når vi spør hva kjærligheten er. Media 

formidler et bilde av kjærligheten det kan være 

vanskelig å kjenne seg igjen i. Vi trenger å gjenoppdage 

kjærlighetens egentlige betydning.  

Hva er kjærlighet? Den som virkelig kan svare på dette 

spørsmålet er Jesus, han som er den inkarnerte 

kjærligheten. I dagens tekst bebreider Jesus disiplene 

fordi de krangler om hvem som er den største. Denne 

episoden skjer i sammenheng med profetien om 

menneskesønnens lidelse og til slutt episoden med 

barnet. Til sammen forteller disse tre hva kjærlighet er 

for Jesus. 

Jesus går frivillig i døden for oss alle. Jesus radikaliserer 

kjærlighetsbudet om å elske sin neste som seg selv. Han 

elsker mer enn det. Jesus vil at vi skal gjøre det samme. 

«Elsk hverandre slik jeg har elsket dere.  

Som Paulus sier i kjærlighetens høysang, 1 Kor 13,13: 

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. 

Men størst blant dem er kjærligheten.» 

 

 

- Magnus Vestvik 



 

Mai måned 
 
 
Hver søndag legger vi ut betraktninger rundt 
glassmaleriene i kirken. Noen videoer ligger allerede 
ute, og resten kommer uke etter uke. Disse finner du på 
nettsiden vår, på menighetens Facebook-side og vår 
nye YouTube kanal. 
 
Søndag 10. mai har vi åpen kirke  
i Vestre Jakobselv kirke fra 10.45  
til 12.15. Her kan du komme å  
tenne lys, synge salmer, høre  
tekstlesning eller bare sitte i  
stillhet.  
 
Søndag 24. mai har vi også åpen  
kirke i Vadsø kirke fra 11.00 til 13.00.  
 
Søndag 31. mai planlegger vi å feire gudstjeneste igjen, 
mer informasjon kommer på nettsiden vår. 
 
Årsmeldingen ligger ute på nettsiden vår for de som er 
interessert. Årsmøte blir først til høsten, dato er ikke 
satt.  
 
Dåp gjennomføres, men utenom vanlig gudstjeneste. 



 

Mai måned 
 
 
Vi gleder oss til 17. mai!  
Vi har allerede begynt å forberede oss til en noe 
annerledes gudstjeneste. Her på bilde kan du se Vadsø 
Mannskor, i all sin prakt, bli filmet mens de synger. Vår 
ordfører Wenche Pedersen får også scenelys som 
tekstleser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette og noe til skal så settes sammen til en digital 17. 
mai gudstjeneste. Tidspunkt for publisering kommer 
etter hvert, alt etter som hvilke andre ting som skjer på 
denne dagen. 
 



 

Livets gang i april 
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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 

 


