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Kjære lesere.  

Sommerferien er over, og denne gangen ser det heldigvis ut til at vi går en litt mer normal 

høst i møte. 

Vi har fått en ny vikarprest som skal være her helt fram til november. Han heter Leif Nordahl 

og skal få presentere seg selv seinere i nyhetsbrevet. 

I løpet av høsten skal vi ha både dåpsgudstjenester og konfirmasjonsgudstjenester. Vi skal ha 

oppstart for det nye konfirmantkullet, og vi skal ha utdeling av kirkebok for fireåringene. I 

oktober skal vi ønske velkommen til prost Jan Brastein som dere kunne lese om i forrige 

nummer. Det ser vi fram til! 

Vi skal også ha gleden av å ta imot alle landets biskoper som er på studietur i Varanger! I den 

forbindelse ønsker vi alle velkommen til morgenbønn klokka 09.00 og kveldsbønn 19.00 

tirsdag 31.08. 

La oss starte med et dikt av Hans Børli denne gangen også: 

 

Ett er nødvendig 

Ett er nødvendig – her 
i denne vår vanskelige verden 

av husville og heimløse: 
  

Å ta bolig i seg selv 
  

Gå inn i mørket 
og pusse sotet av lampen. 

  
Slik at mennesker på veiene 

kan skimte lys 
i dine bebodde øyne. 

Hans Børli 
 

Hans Børli 

Kveldene blir mørkere og kaldere. Mange har følt seg alene og litt fortapt i den vanskelige 

tiden vi nå forhåpentligvis er i ferd med å legge bak oss. Så la oss i hvert fall prøve å være et 

lite lys for hverandre. 
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Vår nye vikarprest har ordet: 

Mitt navn er Leif Nordahl og bor til vanlig på Fornebu i Bærum. Jeg er gift og har to voksne 
døtre og 4 barnebarn. Som pensjonert lærer og prest har jeg takket ja til å vikariere i Vadsø 
en del av høsten. 
 
 Mitt siste faste arbeidssted før jeg gikk av med pensjon var i Domprostiet i Tromsø med 
base i Ishavskatedralen. Mht. Finnmark har jeg tidligere vikariert i Alta. 
 
Jeg har en bred kirkelig erfaring både fra Organisasjon, som Frikirkepastor og 
Tilsynsmann/(Biskop), og som kateket og prest i DNK. Misjonsoppdrag i USA og Etiopia har 
også beriket livet. 
 
Det å få være med å forkynne evangeliet om frelsen i Jesus Kristus er et privilegium og verd å 
reise langt for, bl.a. helt til Vadsø- selv for en pensjonist. 
 
Et løfte for liv og tjeneste til oss står i 1. Kor 9,8: ”Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i 
rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, overflod til all god 
gjerning!" 
 
Med ønske om en god høst og Guds velsignelse! 
 
Leif Nordahl 
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Konfirmasjoner i høst: 

Lørdag 04.09. klokka 11. Vestre Jakobselv: 

Alexander Sjåstad 

Aurora Nordhuus Harila. 

Søndag 04.09. klokka 11.00. Vadsø kirke: 

Adrian Kristoffer Dahl 

Mia Bjørn 

Preben Dallavara Strømsør 

Sara Johanne Mosand- Jørgensen 

Søndag 04.09. klokka 13.00. Vadsø kirke: 

Amund Stock Ananiassen 

Kaia Pedersen Kjæreng 

Sara Eline Dervo 

Vilde Fredheim 

Ina Bendiksen Sommernes 

Søndag 12.09. klokka 11.00. Vadsø kirke: 

Andreas Rushfeldt Kleveland 

Jonas Noren Holm 

Julian Utsi Onseng 

Fredrik Ittelin-Johnsen 

Søndag 12.09. klokka 13.00. Vadsø kirke: 

Emilie Mudenia Mietinen 

Ida Sofie Kling-Foslund 

Mia Adelen Johansen 

Vårin Gansmo- Frøiland 

Elisabeth Hansen 
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Andre Gudstjenester i høst: 

 

Søndag 29.08. klokka 11.00 Vadsø kirke:  

Høymesse med dåp v/vikarprest Leif Nordahl. 

Tirsdag 31.08. Vadsø kirke: 

09.00: Morgenbønn. 

19.00: Kveldsbønn. 

Landets biskoper deltar. 

Søndag 26.09. klokka 11.00 Vadsø kirke: 

Høymesse med dåp v/vikarprest Leif Nordahl. 

Søndag 04.10. klokka 11.00 Vadsø kirke: 

Gudstjeneste med utdelig av kirkebok til fireåringene. Fireåringer og konfirmanter deltar. 

 

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.  
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Sommerens Gudstjeneste i Skallelv. 

 

Tidligere i sommer hadde vi den årlige gudstjenesten i Skallelv kirke. Det var svært hyggelig å 

se at kirka fyltes opp. Over førti mennesker deltok, og det var folk i alle aldre. Noen hadde 

tatt turen fra Vadsø, noen var fastboende i Skallelv og noen var feriegjester. Det var en 

strålende solskinnsdag og vi arrangerte kirkekaffe ute. Folk hygget seg med boller og kaffe, 

og det ble mange gode samtaler! 

 

 

Fra kirkekaffen 
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Vi fikser og ordner! 

Som dere kanskje har lagt merke til, har vi pyntet opp utenfor kirka med nye blomsterkasser. 

Vi har anlagt blomsterbed utenfor menighetshuset, og det hellelagte området utenfor kirka 

er rensket opp. Vi har også satt opp flere bord og benker. Bak kirka er det satt opp et lite 

skur til søppeldunkene slik at de står trygt i vær og vind. 

Seinere i høst skal vi også lage et lite lekeområde for barn. Dette vil bli brukt i 

trosopplæringen, men det blir også et sted der byens befolkning er velkommen til å ta med 

seg barna og kanskje en termos med kaffe. Det kan også være et fint sted for trøtte små ben 

å hvile seg på tur hjem fra byen. Lekeområdet vil bestå av en fiskebåt og en tilhørende liten 

fiskestim som kan brukes til å balansere på eller til å sette seg ned på. Vi gleder oss til å få 

det på plass og håper at fireåringene kan være med på å døpe båten første helga i oktober 

når de er her for å få kirkeboka si. 

Det som kanskje er litt mindre synlig, er at vi har pusset opp toalettet i kirka. Det største 

toalettet er nå bare et toalett, mens det lille bare er et bøttekott. Vi mangler foreløpig 

stellebord, men det vil også komme på plass etter hvert. Utover høsten fortsetter vi med litt 

oppussing inne på menighetshuset. 

 

 



8 
 

En historie fra Thailand. 

 

 NMS gjør en viktig jobb for mange mennesker rundt omkring i verden. Som mange av dere 

vet, støtter Vadsø menighet et misjonsprosjekt i Thailand. Hvis noen har lyst til å gi en gave 

til misjonsprosjektet, kan dere gå inn på nms.no og trykke på ”Gi en gave”, eller dere kan 

finne ut mer via menighetens Facebook-side. Dere kan også kontakte vår misjonskontakt 

Anny Gerd Marki på telefon 47 90 98 08 53. 

I begynnelsen av februar arrangerer vi en ”gammeldags” misjonsbasar med salg av kaffe, 

mat og gjenstander som konfirmantene har laget, åresalg og salg av kaffe, kaker og Vårruller. 

Det vil også bli lysbildeframvisning og informasjon om prosjektet. En gruppe konfirmanter 

som jobber spesielt med solidaritet gjennom konfirmantåret vil stå for deler av 

arrangementet. Den påfølgende søndagen blir det misjonsgudstjeneste. Alt dette kommer vi 

selvfølgelig tilbake til. I Dette nummeret av nyhetsbrevet bringer vi en liten historie som sier 

noe om hvor det blir av pengene vi sender. Den handler om Phi: 

 
Phi prøvde å bidra til familieøkonomien så godt hun kunne. Først gikk hun den lange 
skoleveien og jobbet det hun kunne i helgene, men det var ikke nok. På hjemmebesøk 
hos familien, får vi høre om den skoleflinke jenta som har sluttet på skolen for å ta seg 
av sine to yngre søsken.  

For å spare penger, ble de to minste av søskenflokken på fem, tatt ut av barnehagen i 
Lovsangshjemmet. Veien til barnehagen var lang. Mor tok barna med seg på 
motorsykkeltaxi, fortsatte med båt for å krysse elven og til slutt med sykkel til 
Lovsanghjemmet i slummen. Phi sluttet på skolen for å passe de to småsøskena i håp om 
at hennes ett år yngre søster da kunne fortsette på skolen.  

FAR ER BORTE 

Den eldste broren til Phi flyttet nylig inn igjen i det lille huset deres. Han klarte seg ikke 

på egenhånd. Han tok med seg kone og en liten baby. Dermed er de åtte personer i 

husholdningen. Mor jobber som vaskehjelp og tjener i underkant av 70 kroner dagen. Far 

har reist fra familien. 

STIPEND GIR MULIGHETER 

Det er lett å forstå at det er vanskelig å få pengene til å strekke til i en slik situasjon. 
Heldigvis finnes stipendordningen for fattige elever. Phi får nå oppfylt sitt høyeste ønske, 
som er å gå på videregående skole. De to yngste er tilbake i barnehagen og familien får 
melkestipend for de små. Nå ser fremtiden lysere ut og Phi kan få bruke sine gode evner 
mens småsøsknene er trygge og får utvikle seg i barnehagen i Lovsangshjemmet. 
Skolegang er et svært viktig for å komme seg ut av fattigdom. 
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Åpen kirke. 

Også i sommer har vi hatt kirka åpen fram til klokka 19.00 på alle ukedager. Innimellom har 

vi også fått åpnet noen timer på lørdager. Det kommer mange mennesker innom kirka, og de 

kommer av mange ulike grunner. Noen vil be, noen vil se seg om, noen vil tenne lys og noen 

vil alt dette. 22.juli hadde vi åpent til seinere på kvelden og denne dagen var rundt 60 

mennesker innom kirka. Mange tilreisende ga uttrykk for at det var fint å finne en åpen kirke 

når de ikke var i nærheten av sin egen. Denne dagen var kirka bemannet hele dagen, noe vi 

dessverre ikke får til resten av sommeren. I en tid der gudstjenestebesøket går litt nedover, 

er det fint og viktig å bli minnet om at kirka likevel er viktig for mange. Dette ser vi også når 

vi arrangerer salmekvelder og andre typer arrangementer. Gudstjenesten søndag formiddag 

passer ikke alltid for alle. Vi er åpne og mottakelige for forslag om andre arrangementer i 

kirka.  

 I løpet av vinteren regner vi også med å komme i gang med torsdagsmiddager igjen. 

 

     

22.juli 

 

 

 

 

”Livets gang” går dessverre ut denne gangen. Men vi skal få med alle i neste nummer.  
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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 
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