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Slekters gang
2017
08.10
08.10
08.10
08.10
29.10
12.11

Marcus Johansen Nylund
Aurora Celin Markussen
Loke Stulas Olsen
Luna Mari Gregersen
Mia Pleym
Kristoffer Jørgensen

2018
18.02 Emilie Kösemek

2017
04.09
11.09
09.10
25.10
16.11

Helge Martinius Johansen
Anne Borghild Sofie Eriksen
Jan Charles Melhus
Olav Sverre Jakobsen
Øisten Wilhelm Svendsen

2018
14.02 Hardin Othelius Hansen
15.02 Hugo Olsen

f. 1944
f. 1933
f. 1938
f. 1941
f. 1932
f. 1926
f. 1935

2018
20.01 Benn Olaf Olsborg og
Lisa-Kathrin Pedersen

Blomsterfondet

Foto: Gøran Nilsen

Vi minner om Båtsfjord menighets blomsterfond som ble opprettet med
formål å forskjønne kirkegårdene våre. Fondet gir en mulighet for å
uttrykke medfølelse i forbindelse med dødsfall og begravelser. I stedet for
blomster/kranser kan man kjøpe ett minnekort som fylles ut og gis til de
pårørende. Kortene er trykt opp i farger med 2 varianter, ett med motiv av
Båtsfjord kirke og ett med motiv fra glassmaleriet i kirken. Minstebeløp
er kr. 50,- Kortene kan kjøpes på menighetskontoret, vi er behjelpelig med
utfylling og levering av kortene.
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Bibelutdelinga 2018
Bibelutdelinga i Båtsfjord har de
siste årene blitt lagt til den nasjonale
bibeldagen, i 2018 søndag 28. januar.
I år sammenfalt datoen med svømmeog badmintonstevne i Kirkenes, samt
skistevne i Alta. Dette førte til at det
kun var 3 av de 14 stk fra kull 2007 som
står på menighetens medlemsliste som
kom på gudstjenesten denne søndagen.
Alle barna som fyller 11 år (5. klasse) i
2018 er likevel invitert til å stikke innom
menighetskontoret for å få egen bibel en
annen dag.
Tobias A. H. Nilsen, Tord N. Tiberg og
Sharon C. H. Bremnes gikk stolte inn i
prosesjon på gudstjenesten, fikk biblene
utdelt og deltok som forsangere da
salmen Solbarn Jordbarn ble sunget.
Ingvill
menighetspedagog

Småplukk

Kirkegårdene i Båtsfjord sogn
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Båtsfjord menighetsråd jobber med utforming av nye og oppdaterte
vedtekter for kirkegårdene i sognet. Etter godkjenning fra bispedømmerådet
vil vedtektene bli publisert på menighetens side via Båtsfjord kommunes
nettside (http://batsfjord.custompublish.com). Det vil også bli satt sammen
og publisert en praktisk orientering på bakgrunn av vedtektene. Det som er
nytt fra i år er endring av festetid og festeavgift for kirkegårdene i Båtsfjord
sogn. Festeavgift er fra 01.01.18 økt til kr. 200,- pr. år, festetid er fastsatt til
10 år. Dette er vedtatt av kommunestyre etter forslag fra Båtsfjord menighetsråd. Gjør oppmerksom på at dette ikke har tilbakevirkende kraft slik at
de som allerede har gyldige festeavtale ikke blir berørt av dette før utløp av
sitt feste. I løpet av året blir de som har feste ved kirkegårdene kontaktet
for eventuell forlenging av festeavtalen. De som har spørsmål rundt dette
kan bare ta kontakt med kirkevergen på menighetshuset, tlf 78 98 33 33, pr.
e-post: kirkeverge@batsfjord.kommune.no, eller komme innom kontoret.

Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå!

Telefon 78 94 90 00 Kontakt oss for
Nessevegen 11A, 9990 Båtsfjord

et godt tilbud

Adresse: Ordfører Vikens Veg 1, 9990 Båtsfjord • Telefon: 948 85 740

Båtsfjord Regnskapsbyrå AS
Adresse: Hindberggata 19 • Postadresse: Postboks 376, 9991 Båtsfjord
Telefon: 909
423 •veg,
E-post:
Vi er din lokale maskinentreprenør,
utfører22
alt innenfor
vann, avløp,firmapost@brb.as
tomtegraving, utenomhusarbeider, belegningstein,
snørydding, sandstrøing. Leverer sand, grus, pukk og matjord.
Utfører alt innenfor transport, termotransport, stykkgods, massetransport, renovasjon, krantjenester.
Utleie av containere, stilasjer, lifter.

Myrvegen 5, 9990 Båtsfjord • Tlf. 99 27 12 00 • www.jns.no
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Årets varmeste dag?
Hvert år har Kirkens bymisjon en aksjon hvor de deler ut oransje
skjerf til de som vil ha i de fleste byer. Og de som vil ha kunne bare ta.

Småplukk

Så i fjor hadde jeg lyst til å bli med
på denne strikkinga så jeg strikket
to skjerf. Det fine er at på hvert
nøste går fem kroner til Kirkens
Bymisjon.
Jeg dro til Drammen i oktober
og var innom med mine to skjerf.
Der ble jeg møtt av to frivillige
som jobbet der, begge var så
imøtekommende og hjelpsomme.
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De fortalte om Kirkens bymisjon
og arbeide de driver med for å
hjelpe mennesker i Norge. De har
også mange frivillige rundt i hele
landet.
Så min opplevelse var super fin.
Og jeg kommer til å bli med på
denne strikkinga videre.
Anita
medlem i menighetsrådet

Staben på menighetshuset
Prest Ingfrid Norum, sokneprest i Båtsfjord og fungerende sokneprest i B
 erlevåg.
Anne Kirsti Kjenne vikarierer som prest i Båtsfjord til juni 2018. Menighets
pedagog Ingvill Robertsen, hun studerer til kateket i tillegg til jobben. Kirketjener
og kirkegårdsarbeider Håkon Hågensen, i tillegg har han ansvar for vedlikehold
og renhold. Kirkeverge Solfrid Hammer, daglig leder for Båtsfjord sogn.

Småplukk

Annonsering i menighetsbladet
Menighetsbladet har ledig annonseplass for bedrifter som ønsker å markeds
føre seg. I tillegg bidrar dere til at menighetsbladet fortsatt blir utgitt.
Send logo og ønsket tekst på e-post til kirkeverge@batsfjord.kommune.no,
pris pr. annonse er kr. 300,-.
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Foran: Malin Andrea Nilsen Brandtzæg, Ida Loe Eriksen, William Christoffer Kristiansen, Anna
Ingrid Rasmussen og Hanna Sofie Bjerk. Midt: Andrine Elise Utne Holm, Ida Kristina Nergaard,
Tuva Lund Iversen, Sandra Helene Hurthi og Hedda Knutsen. Bak : Tobias Eriksen, Emma Sund
Sørensen, Amanda Sofie Antonsen, Silje Louise Eriksen og Jakub Terebieniec. Celine Pedersen var
ikke tilstede da bildet ble tatt.

2018 konfirmantene i Båtsfjord
Dette skoleåret er det 16 ungdommer født i 2003 som har meldt
seg opp til konfirmasjon i Båtsfjord. 2003 kullet i Båtsfjord har
overvekt av jenter, noe som også vises på årets kjønnsfordeling hos
oss; 3 gutter og 13 jenter.
Vi starta opp 6. september 2017 i
kapellet i Syltefjord sammen med
foreldre og blivende konfirmanter.
Der fortalte Randi Sætre oss den
spennende historien om hvordan
folket i Makkaur kjempet for å få
eget kirkehus der ute, og hvordan det
senere ble flyttet til Syltefjord. Etter at
vi hadde lært litt lokal kirkehistorie
og hatt en liten andaktsstund med
salmesang og bønn i kapellet, gikk vi
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ut og grilla i tillegg hadde vi bibelquiz
på grillplassen ved Syltefjord skole.
Søndag 10. september stod
presentasjonsgudstjenesten
og
siden da har det gått slag i slag
med konfirmantundervisning ca
2 onsdager pr mnd, deltakelse på
frivillige gudstjenester, samt bingo
på alderspensjonatet + SFO- Sprell
Levende 1 gang pr mnd. Vi har
også hatt lysmesse (10.12.17) og

Småplukk

etter ønske fra konfirmantene ble
det servert pepperkaker og gløgg
på kirkekaffen og de stilte selv i
konfirmantkapper på gudstjenesten.
Høstens
høydepunkt
var
likevel konfirmantweekend siste
helg i oktober. Den feira vi her i
Båtsfjord sammen med Berlevågkonfirmantene og de deltok på
bønnevandring, besøkte Sion og lærte
om deres voksendåp. De så filmen
«Son of God» for å lære historien
om Jesu liv og hadde forelesning
om Martin Luther som kirka i 2017
hadde
500-årsjubilemsmarkering
over. Søndag avslutta vi med middag
på Brygga etter gudstjenestefeiringa
hvor konfirmantene var svært
delaktig.

Etter nyttår har vi hatt både hatt
«vanlig» konfirmantundervisning
og besøk av politiet som snakket
om rette valg. Vi har forberett oss
til årets fasteaksjon som går av
stabelen i Båtsfjord tirsdag 20. mars,
og vi nærmer oss nå slutten på
konfirmantåret.
Den store dagen som alle ser frem
til er konfirmasjonsdagen søndag 1.
pinsedag, 20. mai 2018. Da håper vi
at konfirmantene våre kan se tilbake
på et innholdsrikt konfirmant år og
får en minnerik dag både når de blir
bedt for i konfirmantgudstjenesten
i kirka, og i deres private selskap
sammen med familie og venner.
Ingvill
menighetspedagog

Konfirmantbilder
På menighetshuset har vi hengt opp bilder av konfirmantkull opp gjennom årene,
men dessverre mangler vi noen. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med de som
har bilder fra disse årene slik at vi får supplert «veggen» vår. Årene vi mangler er
1999, 2000-2003 og 2011-2012.
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Båtsfjordkonfirmanter 2018
Sandra Helene Hurthi
Andrine Elise Utne Holm
Amanda Sofie Antonsen
Ida Loe Eriksen
Tuva Lund Iversen
Hanna Sofie Bjerk
Ida Kristin Nergaard
Hedda Knutsen
Celine Pedersen
Emma Sund Sørensen
Anna Ingrid Rasmussen
Malin Andrea Nilsen Brandtzæg
Silje Louise Eriksen
13 jenter

Tobias Eriksen
William Christoffer Kristiansen
Jakub Terebieniec
3 gutter

Konfirmasjonsgudstjeneste:
søndag 20. mai kl 11.00.
Samtalegudstjenesten:
fredag 18. mai kl 18.00.

Småplukk

Fasteaksjon 18. - 20. mars 2018
I år avvikles innsamlingen tirsdag 20. mars i Båtsfjord. Pengene som samles inn
går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Kirkens Nødhjelp arbeider aktivt for å bekjempe fattigdom og urettferdighet, bl. a. for å sikre tilgang til rent
vann. Fasteaksjonene er menighetens egen innsamlingsaksjon og konfirmantene deltar aktivt i innsamlingen. De som ønsker å gi kan også benytte seg av
SMS (sms GAVE til 2426 = kr. 200,-) og VIPPS (valgfritt beløp til 2426, kontonr:
1594 22 87493). I 2017 ble det samlet inn kr. 20.126,- i Båtsfjord.

Søppeltømming på kirkegårdene
Vi oppfordrer alle som ferdes på kirkegårdene utover vinteren og våren til å ta
med seg eget søppel. Containere vil bli satt ut som vanlig i løpet av våren så fort
forholdene ligger til rette for det. Det samme gjelder åpning for vann.

Stoff til menighetsbladet
Oppfordrer Båtsfjords befolkning til å bidra med stoff og bilder til menighets
bladet. Det er sikkert mange som har en lokal historie «på lur» som kan deles.
Send inn forslag på e-post til: kirkeverge@batsfjord.kommune.no eller kom
innom kontoret.

10

Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå!

Varanger og
Tana Begravelsesbyrå
v/ Liv Jakola og Stein Bye

Hjelper til med alt i
forbindelse med begravelser.
Vadsø, Vardø, Nesseby,
Tana, Båtsfjord.

Tlf 414 78 098
www.varangertanabb.no

KVALITET HELE VEIEN!

Emballasje og produkter som beholder
kvaliteten under transport.

Nordic Emballasje AS - 930 94 340
www.nordic-emballasje.no

Postboks 293, 9991 Båtsfjord, tlf: 957 91 263
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SI D E
Finn veien til Betlehem!
Hjelp gjeterne og vismennene å finne
veien til stallen hvor Jesus ble født.

Finn 5 feil

Finn 8 navn fra julefortellingen!

Navnene på åtte personer og byer fra julefortellingen
er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Tegning: Emily Fox

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat
som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?
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Gi barnebladet

BARNAS til et barn
du er glad i!
Disse oppgavene
er hentet
fra bladet.

Bestill

Koselig

En ny himmel og
en ny
serjord
Gud gir d Når jegmel
him
din
med
de 10 bu Kult
hip-hop!

med kanin
side 9 !

side 9

Aktive Ester!

Jesus og
Jesus hos
Guds rike den
og lamme
Ma
Skatten
ogrta og
de små mannen
Maria
perlen

– Jeg elsker
å synge!
side 9

side 9

Supersetning

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
5. november

Johannes 3,16

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.

Ju jitsu

15. oktober

29. oktober
by
etning
HyttelandsSupers
i skogen! Salme 139,14

27. august

side 9

19. november

17. september

14

2017

nes

– lær samuraie
Supersetn
ingar!
selvforsv
Jesaja
45,3
side 9

Gøy

ll!

Jeg gir deg skatter
som erbasketba
med
skjult
rikdommer gjemt
side 9i mørket, og
på hemmelige
steder, for at du skal
kjenne at jeg er Herren,
som kaller deg ved
navn.

Supersetning
Matteus 6,33
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2017
Søklaget.
først Guds rike og hans rettferdighet,
så underfullt
for at jeg er
så skal dere få alt det andre i tillegg.
godt.
Jeg takker deg
det vet jeg
er dine verk,
Underfulle

g
Supersetnin
etning
Supers
Matteus 6,33
Salme 119,105

17. septem

ber

rettferdighet, så skal
hansfot
og min
rike for
Guds
Søk først
en lykt
Ditt ordalterdet andre
i tillegg.
dereetfålys
for min sti.
og
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2017

13

2017

10 15
20172017
Superse
tning
Matteus
6,33

Søk først
Guds rike
så skal dere
og
få alt det hans rettferdighet,
andre i tillegg.
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2017

– Pappa, er
pærer grønne? Vitser
– I år er
– Ja.
nyttårsløftet mitt å
– Er de saftige?
spise enda mer godteri.
– Ja.
– Du mener vel enda
– Har de fire bein
mindre?
og et hode?
– Nei, det var i fjor.
– Nei.
I år vil jeg ha et løfte
– Æsj, da har jeg nok
jeg klarer å
spist en frosk.
holde.
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Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå!

Her finner du alt mulig av
jernvarer for fiske-industri
og -båter samt hus og hytter.

BÅTSFJORD
BILSENTER AS

Fjordvegen 30
9990 Båtsfjord

Åpningstider:
Man. - fre.: 0800–1600
Lørdag: 1000–1400

E-post: leif-arne.wahl@neptunror.no

Tlf 909 96 386 / 78 98 39 92

Telefon: 78 98 35 00

«Vi har fulgt fiskeindustrien gjennom motgang
og medgang siden 1997»
Telefon 948 56 003 – e-post post@balab.no

- inspirert av nordnorsk energi
www.varanger-kraft.no
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Gudstjenester
Våren 2018

25.03. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke - Palmesøndag med dåp
30.03. kl. 13.00 Gudstjeneste ved Falkevann - Langfredag
01.04. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke - 1. påskedag
02.04. kl. 11.00 Gudstjeneste ved Alderspensjonatet - 2. påskedag
08.04. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke
22.04. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke - med dåp
01.05. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke
18.05. kl. 18.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke
Samtalegudstjeneste for konfirmantene
20.05. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke - 1. pinsedag
Konfirmasjonsgudstjeneste
21.05. kl. 11.00 Gudstjeneste ved Alderspensjonatet - 2. pinsedag
03.06. kl. 11.00 Gudstjeneste i Båtsfjord kirke

Småplukk

Sogneprest Ingfrid Norum har hovedsaklig tjeneste i Berlevåg denne våren.
Vikarprest i Båtsfjord er Anne Kirsti Kjenne.
Endringer kan forekomme så gudstjenestene vil også bli annonsert med plakater og lagt ut på
menighetens side via Båtsfjord kommunes nettside og på Båtsfjord menighets facebook-side.
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Avglemte klær
I løpet av siste år har det samlet seg opp en del votter, luer og skjerf både i kirka
og menighetshuset. Disse kan hentes på menighetshuset. Det som blir liggende
blir gitt til 4Hs bruktbutikk.

GULL OG SNØ
Nei no er dagen kvit og fin,
og natta trolsk og blå!

Og nattehimmel`n er så klår,
så full av stjernestrø!

For trea står i hermelin
med gylne spettar på.

Så skund deg ut i verda vår,
ei verd av gull og snø!
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Gaver til menighetsbladet
Inge Vidar Olsen..........................kr. 200,May-Lis Brest Jonassen...............kr. 200,Henny og Sigmund Henriksen.....kr. 200,Irene og Karl Nilsen.....................kr. 500,Guri Antonsen..............................kr. 100,Magne Henriksen.........................kr. 200,Jorild Nylund og
Magnar Johansen.........................kr. 200,Nanna Marie Haugsnes................kr. 200,Harry Bruvoll...............................kr. 200,Ellrun Sagatun..............................kr. 200,Kari Hansen.................................kr. 200,Evald Johannes Bjørkås...............kr. 500,May Kirsten Hartviksen...............kr. 200,Åse Olsen.....................................kr. 200,Audun Nylund..............................kr. 200,Ellinor og Fritjof Hansen.............kr. 200,-

Einar Bech....................................kr. 250,Unni og Ivar Myreng...................kr. 200,Rolf Sund.....................................kr. 250,Jarl Bolle......................................kr. 200,Mildrid Gurine Larsen.................kr. 300,Aina Jakobsen..............................kr. 200,Aid Sigrun Hansen.......................kr. 300,Lilli-Wenche Wahl.......................kr. 200,Laila Larsen.................................kr. 300,Ann-Elise og Frits Jørgensen.......kr. 200,Else Margrethe Thorbjørnsen.......kr. 500,Herdis Rigmor Pettersen..............kr. 250,Per Johansen.................................kr. 250,Birgit Henriksen...........................kr. 200,Aslaug Mildrid Sofie Eriksen.......kr. 200,Liv Solfrid Antonsen....................kr. 250,-

Gavene har kommet inn i perioden 02.11.17 - 18.02.18 , totalt kr. 7750 ,Vær oppmerksom på at alle som gir gaver over kr. 500,-i løpet av året får fradrag på
selvangivelsen. Kirkevergen innberetter til skattemyndigheten ved årets utgang hvem
dette gjelder, det forutsetter at alle innbetalinger er merket med navn.

Vi takker for alle gavene!
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Stor takk til Gøran Nilsen for bilder til både denne
utgivelsen og den som ble distribuert høsten 2017.

Foto: Gøran Nilsen

OBS: Nytt konto nr: 4910.13.87827

REM
IPSUM
ViTo Kiosk

Vi takker de annonsørene som har tegnet seg Annonser
til nå!

- når kvalitet og
trygghet gjelder

psum
dolor
sit amet
ViTo
Kiosk
- vi erBEGRAVELSESBYRÅ
tilgjengelig
dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur quis o
- når kvalitet og
trygghet gjelder

emper donec

Havnegata 14
Tlf.
78 98 37 89
Havnegata
14
malesuada
ante
Tlf. 78 98 37 89

Hvistendalsgt. 1, 9800 Vadsø
Tlf: 78 95 16 07 • 78 95 43 51
Mobil: 948 09 007 • Fax 78 95 27 10

er tilgjengelig
hele- vidøgnet
hele døgnet

ac velit
tlf: 78 95 43 51

tlf: 78 95 43 51

Tana, Nesseby, Vadsø,
Vardø, Båtsfjord
vadso.begravelsesbyraa@varanger-bredband.no
www.vadso-begravelse.no
vadso.begravelsesbyraa@varanger-bredband.no

Gerd Andreassen - Janet C. Amble - Steinar Hirsti
Strandgt 15 • 9800 Vadsø

LOREM IPSUM

vadso.begravelse@gmail.com

Gerd Andreassen - Janet C. Amble - Steinar Hirsti
Strandgt 15
• 9800 Vadsø
Steinar Hirsti - Janet C. Amble

Lorem ipsum dolor sit amet

Kirkegata 20 • 9800 Vadsø

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur quis orci in enim
scelerisque semper donec malesuada ante ac velit

LOREM IPSUM

Vi har utvidet våre tjenester med salg
og service på skipselektronikk. Med
oss har vi de ledende leverandørene på
det internasjonale og norske marked.

Lorem ipsum dolor sit amet

Hindberggt
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur quis
orci in enim32-34,
9990 Båtsfjord
Trengersemper
du rørlegger
i Berlevåg?
scelerisque
donec malesuada
ante ac velit

Ta kontakt for en uforpliktende
samtale om ditt prosjekt.
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• Tlelefon 78 98 57 50

Tlf: 78 98 40 81 Mob: 93012275
Faks: 78 98 39 22
E-post: gronberg@baatsfjordror.no
www.elproffen.no

www

Karstensen Kuldeteknikk AS
Havnegata 27 - 9990 Båtsfjord

www.elproffen.no

totalleverandør av industrielle is-systemer
– Vi leverer
meste
innen
snekker,
mur og betongtjenester.
Telefonde78
98 43
85 | e-post
mats@kuldeteknikk.net

Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå!
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Returadresse:
Postboks 343, N-9991 Båtsfjord

Båtsfjord menighetsblad blir distribuert som uadressert post. De som har
merket sine postkasser med informasjon om at de ikke ønsker reklame og
slikt vil derfor muligens ikke få dette bladet utlevert. Vi får en del ekstra
utgivelser som vi har på menighetskontoret, slik at det er mulig å hente her.

Foto: Gøran Nilsen

Vi ønsker
menighetsbladets
lesere en riktig
god påske

