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Skaperverkets dag 

Den Norske Kirke har i de senere årene erkjent tydeligere enn før at vårt felles livsgrunnlag på jorden 

er truet. Som kirke er vi engasjert i arbeid for miljøet sammen med kirker i Norge og andre deler av 

verden. Søndag  30.08. markerte vi Skaperverkets Dag med en vandregudstjeneste ut til Øya, der 

fjorden, dammen, dyrelivet og utsikten til fjellene i Sør-Varanger vitner om Guds skaperkraft. Etter 

gudstjenesten var det tid for kaffe, matpakke og gode samtaler. Etter gudstjenesten var det også et 

opplegg for barn. På ettermiddag hadde årets konfirmantkull en liten pilegrimsvandring på Øya med 

ulike oppgaver og oppdrag. Konfirmantkullet har ikke hatt vanlig undervisning siden Koronaen kom, 

og det var fint å se dem igjen. Til tross for regn og ruskevær var innsatsen god! Ett av oppdragene 

underveis var å lage et kors og fotografere det. Ett av resultatene ser dere under. 

 

 

En gjest på jorden 

Av Gabriel Are Sandnes som er vikarprest hos oss nå i høst. 

Ja, vi er gjester på den blå planeten noen år.  Bibelen sier våre dager er som gress. Selv eldre syns 

ofte denne tiden gikk fort. Besøket har vært så gledelig at det kunne vart lenger. Andre syns årene på 

kloden er besværlige og ønsker det overstått. Men la oss tenke: Vi har hatt skaperverkets dag. 

Verden er Guds, rettmessig.  Det er vi som er på besøk. Det passer dårlig å gjøre hærverk på vertens 

eiendom. Det åpner for store utfordringer. Den blå planeten er så utvalgt at det bare er oppdaget 

denne ene i universet som kan gi mennesker og dyr og alt det andre en god bolig. Vi, gjestene er satt 

til å være eierens, Guds medarbeidere for at denne bolig blir et godt sted for skapningen. Det er ikke 

nok for gjestene å skamme seg over oppførselen mot verten. Vi trenger å be om tilgivelse. Ikke for å 

være til, men for overforbruket.  Dette kan ikke sies ofte nok: Du er gjest. Ikke oppfør deg som bølle 

mot gjestehuset jorden. For det er å mobbe verten. 

Noen sier verden er snart ødelagt uansett. Den blir nok erstattet en gang. Men enn så lenge er den 

vårt og alles hjem. Og den som ødelegger sitt hjem bevisst, må det være lov å kalle: TULLING.  

Og utfordres til å endre kurs. At de som har fått livet også har noe å leve av.  

I respekt for livgiveren følger du hans røst.  
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Teleslynge. 

 Flere av dere har etterlyst teleslynga i kirka. Nå er den plass, og alt fungerer som det skal. Vi håper 

dette vil en bedre gudstjensteopplevelse for dere som bruker høreapparat. 

 

 

 

Korona. 

Selv om samfunnet litt etter litt vender tilbake til normalen, er det fortsatt regler som må følges både 

for å forhindre smitte og for å lette eventuell smittesporing. Vi må som menighet ta vår del av 

ansvaret. Alle som kommer til kirka må registreres, og til dette bruker vi diktafon. Opptakene slettes 

etter ti dager. Alle må bruke håndsprit og inne i kirka må de anviste plassene benyttes. Nattverden er 

litt annerledes enn vi er vant til, og til kirkekaffen er det bare én som får trykke på kaffekanna! Men 

dette er små ting som vi fint får til. Noe må vi kanskje regne med å fortsette med en god stund 

framover.  

Altså: 

Registrer dere med navn og telefonnummer eller adresse. 

Bruk håndsprit. 

Hold avstand og sitt på anviste plasser. 
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Konfirmantene. 

De som mest av alle i menigheten har fått ting snudd på hodet dette året, er konfirmantene. De 

skulle ha vært konfirmert i mai. Mange hadde for lengst bestilt lokaler og gjestene hadde flybillettene 

klare. Og så ble det full stopp. I forbindelse med fasteaksjonen hadde de litt undervisning på nett, 

men utover det har de ikke hatt undervisning hele våren. Det var derfor flott å treffe dem på Øya den 

30.  

Men neste braker det løs! For å følge korona-reglene, og se til at kirka ikke blir for full samtidig som 

ungdommene kan ha sine nærmeste til stede, har vi delt dem opp i små grupper. Lørdag 19. 08. blir 

det hele fem konfirmasjonsgudstjenester i Vadsø. Søndag 20.08 blir det to gudstjenester i Vestre 

Jakobselv. Lørdag 26.08. blir det tre gudstjenester i Vadsø og på ettermiddagen klokka 17.00 søndag 

27.08 har vi presentasjonsgudstjeneste for det nye konfirmantkullet. Til denne gudstjenesten er 

naturligvis hele menigheten hjertelig velkommen. Det er fint for konfirmantene å oppleve at vi alle 

sammen er der for dem. 

 

 

 

Ordinasjon av prest i Båtsfjord 

Søndag 13.09. er det ingen gudstjeneste i Vadsø kirke. Denne søndagen er det imidlertid 

vigsling  av Anne Kirsti Kjenne i Båtsfjord kirke. Hun har allerede jobbet  der en stund, men 

nå blir hun altså vigslet som prest. Anne Kirsti har tidligere vært kateket, og jobbet i flere år 

med trosopplæring på bispekontoret. Vi vil oppfordre til å dra til Båtsfjord denne søndagen. 

Det er en lang tur, men hvis flere kjører sammen, kan det bli en fin søndagsutflukt! Det blir 

kirkekaffe etter gudstjenesten. 
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Misjonsprosjektet vårt 

Vi vil gjerne minne dere om misjonsprosjektet vårt! Vadsø menighet støtter NMS og deres arbeid i 

Thailand. Vi har et spesielt fokus på arbeid blant barn og unge, men NMS støtter også gravide som 

har det vanskelig og kvinner som utsettes for vold. Både speidergruppa og konfirmantene er med på 

dette arbeidet. Så snart vi får konfirmasjonene av stabelen, skal vi fastsette dato for årets 

misjonsbasar på menighetshuset. 

 Den siste helga i september arrangerer NMS områdestevne i Karasjok. Vår fantastiske 

misjonskontakt Anny Gerd Marki drar dit og hvis flere vil være med, anbefaler vi å ta kontakt med 

henne. Programmet starter lørdag 26.09. og avsluttes med gudstjeneste i Karasjok kirke søndag 

formiddag. På lørdagen blir det i tillegg til misjonstime v/Knut Hallen og misjonskveld med glimt fra 

arbeidet i Thailand, også tid til å se seg om i Karasjok og besøke severdigheter der. Påmelding til 

Anne Therese Seppola på tlf. 91342531 

Hvis noen ønsker å vite mer om NMS, har de en god hjemmeside på nms.no 

Der står det også hvordan man kan støtte NMS sitt arbeid. 

For de som ønsker å gi en gave til vårt prosjekt: 

Konto: 8220.02.85057 

Kid: 122145220122145222 
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4 års kirkebok 

På gudstjenesten 11.10. klokka 11.00, blir det utdeling av kirkebok for fireåringene. Som vanlig blir 

det gudstjenesteverksted på lørdagen der ungene skal lage utsmykking til kirka og øve på salmer og 

sanger. Fireåringene får egen invitasjon i posten med flere detaljer. Tidligere år har ungene 

samarbeidet om et stort bilde til å henge i kirka. I år må vi gjøre det på en annen måte, men det 

kommer til å bli like spennende og fint. Kom i kirka den 11. så får dere se! 

Både på gudstjenesteverkstedet og på gudstjenesten har skapelsesberetningen en framtredende 

plass. Bildet under er laget av fireåringer, konfirmanter fra kunstgruppa og foreldre et tidligere år. 
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Livets gang siden sist nyhetsbrev 

Døpte 

Marius Gjerde Aamodt 
Sofie Kristiansen 

Magnus Gjerde Aamodt 
Kristine Hoel-Sundquist 

Mathea Reberg-Remmen 
Gabriel Saxi Mietinen 

Samuel Holsbø Mietinene 
Mari Harila Espejord 

 
 

  

 

Gravlagte 

Svein Morten Johansen 
Einar Gudmund Holsbø 

Tove Johansen Anthi 
Anna Marie Johansen 
Jan Edvard Henninen 

Viggo Edvard Henninen 
Gudvar Kristoffersen 

Heine Hilbert Mosand 
Helga Magdalene Søfting 

Nils Aslak Dahl 
Torfinn Gundersen 
Svein-Willy Johnsen 

Sissel Johnsen 
Hilmar Berhard Harjo 
Rigmor Borgen Dahl 

Gerd Elisabeth Biedilæ 
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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: 78942980 

E-post: menighetskontoret@vadso.kommune.no 

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

Vipps: Vadso sokn eller 85862 
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