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Du spør 

hvordan det går 

og jeg lurer på 

om jeg en dag 

skal fortelle deg 

at jeg ikke vet 

hvordan kan jeg 

forklare hva jeg har inni 

når det er så mørkt 

at jeg ikke ser 

hva som er hva 

jo takk 

det går fint 

 

Trygve Skaug 

Kjære lesere.  

November er her med full styrke! Det har snødd. Nå smelter det og man trenger nesten båt for å 

komme fram i byen! Byens barn har feiret Halloween og i kirka forbereder vi Allehelgensdag og så 

smått advent og jul. 

Vår flotte vikarprest Leif Nordahl takker for seg (for denne gangen) og reiser hjem til Oslo. Det har 

vært fint å ha han her og vi håper han kommer tilbake! Ny vikarprest heter Harald Sundsbø. 

Vår nye prost Jan Brastein er i sving med sitt virke og har flyttet inn i presteboligen. Vi ønsker har 

hjertelig velkommen! Mer om innsettelsen seinere i nyhetsbrevet. 

Dette blir et kort nyhetsbrev da vi kommer med et eget for advent og jul litt seinere i måneden. 

I anledning Allehelgensdag har vi tatt med noen små dikt om sorg, håp og savn. Disse vil dere finne 

litt spredt i nyhetsbrevet 
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Allehelgen – en minnedag 

Allehelgensdag markeres første helg i november, og er en viktig dag for å minnes de døde. 

I Den norske kirke markeres allehelgen over hele landet. I ulike minnemarkeringer samles 

mennesker i takk til Gud for livet som har vært og i fellesskap i sorgen og i savnet.  

Den helgen allehelgen faller på holder mange kirker åpent for å være et sted for å sørge, 

savne, håpe, le, fortvile, være sinte og alt som hører med når vi minnes våre kjære som har 

gått bort. 

Slik markerer vi dagen i Vadsø menighet: 

Fra 10.00-12.00 vil det være folk tilstede på kirkegårdene i Vestre Jakobselv og Vadsø slik at 

de som kommer for å sette lys på graven til sine kjære, kan få noe varmt å drikke, litt å bite i 

og noen å slå av en prat med. Vi minner om at det også finnes en stein på kirkegården der de 

som ikke har sine kjæres graver på kirkegården her, kan tenne lys. 

12.30 holder vi minnemarkering i Vadsø kirke. Dette blir en gudstjeneste preget av musikk, 

lystenning, dikt og tekstlesing. Navnene på de som er begravet i vår menighet det siste året 

blir lest opp. 

Etter minnemarkeringen er alle velkommen over på menighetshuset for en kopp kaffe eller 

kakao og litt å spise 
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4 –års kirkebok 

 

Tradisjonen tro hadde vi utdeling av kirkebok til fireåringene i oktober. Vi starter med 

gudstjenesteverksted på lørdagen. Der får barna lage et kunstverk som vi pynter med i kirka, 

og de får øve på sanger og salmer som skal brukes i gudstjenesten. 

 

Hvis dere kjenner noen som ikke kunne møte opp, men gjerne vil ha boka, er det bare å 

stikke innom menighetskontoret, så kan dere få en. Boka finnes også på samisk, og vi har en 

også en bibelbok for barn på kvensk. 

 

  

 

Fra Gudstjenesteverkstedet. Barna framstiller skapelsesberetningen og viser mangfoldet av 

alt som har levd og lever på vår fantastiske klode. En sebra har forvillet seg opp til månen, og 

et esel står på havbunnen og ser ettertenksom ut. En sjiraff rir på ryggen av en langhals og 

en av planetene er en sprettball med påskriften: «Smile, Jesus loves you». Sånn blir det når 

barna får utfolde seg fritt. Det ferdige bildet henger nå på menighetspedagogens kontor. 
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Båten vår 

Utenfor kirka og menighetshuset har vi fått på plass en båt og en fiskestim til glede for byens 

barn. Båten blir brukt i trosopplæringen, men er også tilgjengelig for alle som har lyst til å 

leke i den eller bruke den som et sted å ta en rast på vei til eller fra byen.  

Den har allerede vært flittig i bruk. Rogna ved siden av viser seg også å være et ypperlig 

klatretre!  

Foreløpig mangler båten navn, og forslag mottas med takk! Så kan vi få med oss noen barn 

og foreta en høytidelig dåp etter hvert. 

 

 

 

 

Min båt er så liten og havet så stort 

Men Jesus har grepet min hånd 

Når han styrer båten så går det så bra 

På veien til himmelens land 

Når han styrer båten så går det så bra 

På veien til himmelens land. 
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Innsettelse av prost Jan Brastein 

 

Søndag 31.10 var det innsettelsesgudstjeneste for vår nye prost Jan Brastein. Biskop Olav 

Øygard, flere av prostiets prester samt representanter fra staben og menighetsrådet i Vadsø 

var tilstede på denne gudstjenesten som ble en både høytidelig og varm seremoni. Etter 

gudstjenesten var der kirkekaffe der folk kunne bli bedre kjent med Jan og der han ble 

ønsket velkommen av bl.a. menighetsrådsleder (som også hadde med selvplukkede multer), 

leder for menighetsringen, ordføreren og soknepresten i Sør- Varanger. 

Vi ønsker Jan hjertelig velkommen til Vadsø og Varanger og håper han vil trives her! 
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   Gudstjenester framover: 

Søndag 07.11: Allehelgensmarkering i Vadsø kirke 12.30  

Søndag 14.11: Høymesse med dåp i Vadsø 11.00 

Søndag 28.11: Gudstjeneste i Vestre Jakobselv kirke 11.00 

Søndag 28.11: Lysmesse i Vadsø kirke 16.00 

 

Dersom du 

ønsker å hedre 

minnet 

til et menneske 

som er gått bort 

skal du være 

mot andre 

slik som din venn 

var mot deg 

Da blir livet aldri for sent 

Tove Houck 
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Giving Tuesday 

Giving tuesdag, som i år markeres den 30. november, er den internasjonale dagen for 

giverglede. Det er en dag der vi kan tenke spesielt på å dele. Å dele betyr ikke bare å dele 

penger eller ting. Man kan også dele tro, tid, talent, kunnskap, håp og mye annet. Først og 

fremst er det en dag der vi tenker på andre. 

I NMS feires faktisk hele måneden november som en Giving Tuesday-måned! 

I vår menighet skal vi denne dagen ha fokus på misjonsprosjektet vårt. På formiddagen 

kommer vår misjonskontakt Anny Gerd Marki til menighetskontoret for å gi staben mer 

kunnskap om NMS og om vårt misjonsprosjekt. 

På ettermiddagen samles en gruppe av konfirmantene (de som har valgt å være med i 

solidaritetsgruppa i løpet av konfirmantåret) for å lære og bli inspirert av Anny Gerd. 

Pengene menigheten gir til misjonsprosjektet, går til å hjelpe barn og unge i Thailand, og det 

er meningsfullt og fint for ungdommene her i Vadsø å vite at de er med på å gjøre en 

forskjell! 

De skal også få være med på å lage en helt spesiell adventskalender! Det kommer det mer 

om i adventsutgaven av nyhetsbrevet. 

Hvis noen ønsker å gi en ekstra gave til misjonsprosjektet på denne dagen, Kan gi bruke 

menighetnes VIPPS-nummer 85862. Bare husk å merke den med «Misjonsprosjektet» eller 

«Giving Tuesday», så  pengene går dit de skal! 
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Det er tungt å savne når man 

fortsatt elsker 

 

Man kan ikke be vannet glemme 

bølgene 

Man kan ikke be trærne glemme 

vinden 

Man kan ikke be jorden glemme 

regnet 

 

Noen ganger må man bare vente 

på roligere sjø, på mildere vær 

og på tryggere grunn under føttene 

 

Det kommer 

 

Stein Roger Olsen 
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Livets gang siden sommerens nyhetsbrev: 

Døde 

Evy-Karin Vannes 

Ivar Egil Harila 

Øyvind Olferd Larsen 

Inger Fredrikke Veigård 

Harry Gerhard Jakola 

Liss Marion Bohinen 

Randi Margrete Joki 

Irma Elna Johnsen 

Bergljot Dahl 

Hanna Evida Olsen 

Jakob Ratikainen 

Freider Stock 

Jan-Hugo Wara 

 

      

Torun Annie Ananiassen 

Frank Rune Pedersen 

Tove Johanne Basma 

Jan Erik Holm 

Ingrid Marie Wickstrøm 

John Sigbjørn Søderholm 

Ann Mary Wahlmann 

Svein Åsmund Breivik 

Paul Rudolf Basma 

Jostein Rushfeldt 

Wilfred Isaksen 

Senie Aline Harjo 

Ivar Brynjulf Rushfeldt 
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Døpte 

Olivia Isaksen 

Nora Marie  Frantzen Gjerde 

Emilie Hellesø-Johnsen 

Alma Haugen 

Aksel Sørnes 

Maina Holsbø Mietinen 

Arian August Pleym 

Emma Josefine Ramberg 

Peder Leonard Hagen Klogh 

 

  

 

Landart ved konfirmanter 
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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 

 

 

 

mailto:menighetskontoret@vadso.kommune.no
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/vadso-menighet
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