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25.03.
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07.10.

14.03.
30.03.
19.04.
21.04.
08.06.
18.09.
07.11.

Adelen Pettersen
Live Nylund Olsborg
Emil Lorentzen Pleym
Madelen Antonsen Eriksen
Martin Eriksen, Syltefjord kapell
Erik Pakin Svendsen
Liah Eriane Marthinussen Hoigari

08.09. Silje Nylund Olsborg og Michael Olsborg
06.10. Anita S. Bremnes og Kurt Ronny Bremnes

05.01.
09.01.
07.02.
14.02.

Svein Erling Myrnes
Petrine Nilsen
Gunbjørg Elise Berg
Borghild Alvilde Hansen

Anny Elisa Nesfeldt
Harald Johannes Jørgensen
Bjørn Nesfeldt
Bjørn Arne Berg
Viktor Eriksen
Bjørg Solveig Eriksen
Karin Nilsen

f. 1938
f. 1938
f. 1936
f. 1942
f. 1933
f. 1932
f.1941

Fra 1. mars til 30. november 2018 er det utført totalt 13
dåp, 2 vielser og 10 jordfestelser i Båtsfjord sokn. Sommeren 2018 kom en innskjerping av personvernloven
som medfører at det er behov for skriftlig samtykke ved
offentliggjøring av de som deltar i kirkelige handlinger.

f. 1970
f. 1938
f. 1948
f. 1926
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CD-utdeling til 1. klassinger
Søndag 3.juni 2018 inviterte menigheten 1.klassingene ved Nordskogen
skole til familiegudstjeneste i Båtsfjord kirke hvor de som ønsket det kunne
få utdelt CD-plate med pinsesanger på.
5 flotte barn født i 2011 møtte til
gudstjeneste hvor de sammen med
menigheten sang flere av sangene
som finnes på CD-plata. De var også
forsangere på Lyset skinner i tusen år.

spennende for barna som tidligere bare
har hatt ”leke-nattverd” i barnehagen når
Ingvill har vært på besøk og læret dem om
påske (skjærtorsdag) når Jesus innstiftet
nattverden.

I gudstjenesten var det bønnevandring
med lystenning, takke-tre, dåps-på
minnelse, smakestasjon og mulighet
til å gi kollekt til Redd barna. Der
var også ”ekte nattverd” og dette var

Etter gudstjenesten gikk de fleste over til
menighetshuset hvor det ble servert deilige boller, kanelsnurrer og sjokoladekake til
kirkekaffen. Det å få tid til å leke nede på leke-rommet i kjelleren falt i smak hos barna.

Amalie Sandnes Marthinussen, Dinah Jørgensen, Angelin Ravi, Joachim Berget Eriksen og Lucas Antonsen
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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

Her finner du:
Alt mulig av jernvarer for
fiskeindustri - og båter samt hus og
hytter.

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

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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Kirkegårdene
Slutten av juli kom med mye varme og sol. Det ga også god vekst og
mye arbeid med klipping på kirkegårdene.
Menighetsrådsleder, Hilde Lund, tok derfor initiativ til å arrangere dugnad.
Det var ett bra antall frivillige som tok del
i arbeidet både på formiddagen og ettermiddagen. Ingvill passet på å holde alle
med drikke og litt å spise til kaffepausene.
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Håkon ladet opp batteri til håndklippere
og sørget for drivstoff. De fleste tok med
seg egne redskap i tillegg til de klipperne
som brukes til vanlig på kirkegårdene. Det
ble gjort en kjempeinnsats av de som var
tilstede.

På Båtsfjord nye kirkegård ble flere trær
og busker skjært tilbake, ugress langs
gjerde og inntil både murkanter og gravsteiner ble fjernet. Dette er vanligvis slikt
man ikke når over ved jevnlig klipping av
gress med traktor.
Initiativet ble veldig godt mottatt av de som
deltok og det var felles ønske om å videreføre dugnad på begge kirkegårdene.
I høst ble det startet opp arbeid med digital registrering av alle gravlagte på
kirkegårdene. Først ute er Båtsfjord nye
kirkegård med sine over 870 graver, etter
hvert skal også de andre kirkegårdene registreres. Dette er ett krevende arbeid som
kommer til å ta tid, spesielt når det gjelder
oppdatering av riktig navn og adresse til
festere og ansvarlige for gravminnene. Ta
kontakt med menighetskontoret hvis dere
vet at det har vært adresseendring eller
endring på hvem som er ansvarlig eller

fester. Dette er nødvendig for at registreringsarbeidet skal bli riktig og for at de
som har bedt om feste skal få utstedt og
tilsendt festeavtale.
I og med at søppelcontainerne på kirkegårdene er fjernet for vinteren oppfordres
alle som ferdes der til å ta med seg hjem
rester av lys og pynt. Eventuelt legge det i
søppeldunk ved menighetshuset.
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Konfirmanter 2018
Fra venstre mot høyre

Bakerst: Ingvill Robertsen, Tobias Eriksen, Emma Sund Sørensen,
Ida Kristin Nergaard, Silje Louise Eriksen, Amanda Sofie Antonsen,
Jakub Terebieniec og Anne Kirsti Kjenne.
Midten: Andrine Elise Utne Holm, Hedda Knudsen, Anna Ingrid
Rasmussen, Ida Loe Eriksen og Malin Andrea Nilsen Brandtzæg.
Fremst: Sandra Helene Hurthi, Tuva Lund Iversen,
William Christoffer Kristiansen, Celine Pedersen, Hanna Sofie Bjerk
Konfirmasjon fant sted 20. mai i Båtsfjord kirke av prestevikar Anne Kirsti Kjenne
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Vi takker deAnnonser
annonsørene som har tegnet seg til nå!

- når kvalitet og
trygghet gjelder

sk
sk - vi erBEGRAVELSESBYRÅ
tilgjengelig
- når kvalitet og
trygghet gjelder

a 14
7a 14
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Varanger og
Tana Begravelsesbyrå

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

- vi er tilgjengelig
hele døgnet

hele døgnet

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

v/ Liv Jakola og Stein Bye

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

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

vadso.begravelse@gmail.com

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

evåg?
tende
kt.

Tlf 414 78 098
www.varangertanabb.no

Kirkegata 20 • 9800 Vadsø

KVALITET HELE
VEIEN!
Hindberggt 32-34,

Emballasje og produkter
som
9990 Båtsfj
ordbeholder
kvaliteten
transport.
Tlf: 78 98under
40 81 Mob:
93012275

Faks: 78 98 39 22
E-post: gronberg@baatsfj
ordror.no
Nordic Emballasje
AS - 930 94 340

www.nordic-emballasje.no

nen snekker, mur og betongtjenester.

Postboks 293, 9991 Båtsfjord, tlf: 957 91 263

nsørene som har tegnet seg til nå!
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Ny misjonsavtale
Båtsfjord menighet har i mange år støttet skoleprosjekt i Walung,
Nepal. Dette har vært ett engasjement som har gjort at lærer har blitt
utdannet, barn har fått undervisning og en skole å gå til.
Båtsfjord menighet ønsker fortsatt å
engasjere seg i Nepal og har inngått
misjonsavtale med HimalPartner. Organisasjonen ble startet i 1938 og deres
formål er at de gjennom ord og tjeneste
ønsker å bringe evangeliet til tibetanere,
nepalere og andre folk i Himalayaregion. De engasjerer seg innen mange felt,
bl.a. administrasjon, helsearbeid, undervisning, jordbruk, kraftutbygging, samt
distrikts- og industriutvikling. HimalPartner jobber langsiktig sammen med
lokale partnere for å styrke familier med
foreldreveiledning og støtte de svakeste i
samfunnet. I Nepal har de pr. i dag 2 utsendinger og i Kina 4.
Line Konstali som er informasjons- og
innsamlingsleder i HimalPartner kom på
besøk til Båtsfjord i november og holdt ett
informasjonsmøte for å fortelle om organisasjonens arbeid.
Menighetsrådet ønsker spesielt å engasjere seg innenfor prosjekt som retter seg
mot mental helse og entreprenørskap i Himalayaregion. Alle har mental helse, men i
Nepal og tibetanske områder i Kina mangler det kunnskap, behandling og åpenhet
om problemet. Mer enn 200 lokale bedrifter er blitt etablert. Disse drives og eller
eies av nepalere, mange av dem er kvinner.
Selskaper som er dannet innen vannkraf-

10

tindustri er i dag ledende innenfor sitt felt.
HimalPartner gir ut et magasin, Tibetaneren. Her er det både artikler og bilder
om prosjekter og hverdagen i Himalayaregion, slik som denne historien som viser
hvor utfordrende det er å være mor til ett
sykt barn i Nepal.
For Anita ble morsrollen en umulig
oppgave å klare alene. Da fikk hun hjelp
og foreldreveiledning.
En umulig oppgave
Morsrollen kom brått på Anita, som fikk
en datter med celebral parese. Datteren
sliter med å kommunisere og hun har også
store vansker med bevegelse. Problemene
er så store at hun ikke klarer å gå uten
hjelp. Situasjonen var ganske uholdbar for
den enslige moren, og midt i håpløsheten
opplevde hun også at venner og familie
vendte henne ryggen.
– Jeg fikk ingen støtte, ingen hjelp. Kun
bebreidelse! Sier hun oppgitt.
I lang tid så hun kun datteren sin som en
byrde. Hun bebreidet henne for livet hun
var blitt påført og slet med å kommunisere med datteren. Hun kjeftet mye og innimellom slo hun også.
– Jeg visste ikke bedre, sier hun bebreidende.
– Jeg forsto henne rett og slett ikke.

Gjenoppdaget kjærligheten
Så fikk hun mulighet til å delta på foreldreveiledningskurs med andre mødre
som også hadde barn med celebral parese.
I begynnelsen gråt hun mye. Hun innså at
hun hadde sterke følelser for barnet sitt,
og at disse følelsene var noe hun bare hadde fortrengt. I løpet av møtet, ble hun mer
klar over sin egen atferd overfor datteren
og hun begynte å se barnet som individ
og ikke en byrde. Hun forsto at datteren
egentlig tørstet etter kjærlighet fra sin
mor, og hun ville mer enn gjerne gi henne
dette.
– Jeg lærte gode verktøy til å håndtere

datteren min under foreldreveiledningen.
Da sluttet jeg å kjefte og slå.
En dag spurte datteren henne om hvorfor hun ikke slo henne like mye som før.
Anita var full av anger og begynte å gråte.
Hun innså hvordan hun hadde behandlet
datteren sin.
I dag er datteren mye mer tilfreds og
hun opplever å ha en god og kjærlig mor.
Hun har fortsatt problemer med å snakke,
men bruker gjerne kroppen til å forklare
hvordan hun har det når ordene kommer
til kort. Anita er veldig takknemlig over å
ha fått muligheten til å delta ved foreldreveiledningskurs.
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Gud er med oss
Det skjedde trolig ca 750 år før Jesu fødsel:
Kongen i Juda (sør i Israel) har en samtale
med profeten Jesaja. Kongen har politiske
problemer, og står i strid med Israel-staten i nord, samtidig so han har grunn til
å frykte assyrerne i øst. Profeten Jesaja
foreslår for Akas at han skal be om et tegn
fra Herren Gud, men Akas vil ikke be Gud
om noe tegn. Men tegnet kommer likevel,
og profeten sier til kong Akas: «Derfor
skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den
unge jenta skal bli med barn og føde en
sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.» (Jesaja 7,14).
Kong Akas og Juda blir ikke kvitt sine
politiske problemer. Men tegnet kongen
fikk følger ham, og folket flere hundre år
framover.

Småplukk

Immanuel betyr: Gud med oss. Når Jesus
blir født, ca 750 år senere, kan vi se noen
dype sammenhenger. For når engelen forteller Josef at hans forlovede, Maria, skal
få barn, minner engelen ham om løftet til
kong Akas, og om barnet som skal kalles
Immanuel (Matt 1,23). Og da er det plutselig jul ca 2750 år etter at Jesaja hadde den
underlige og fantastiske hilsenen. Barnet
som ble født fikk navnet Immanuel.
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Hovedbudskapet i jula er nettopp at Gud
er med oss. Gud blir menneske. Jesu fødsel innebærer at det guddommelige ikler
seg det menneskelige, slik at det lille barnet i krybba på samme tid er både Gud
og menneske. Det er dette vi kaller inkarnasjon.

Vi feirer fortsatt jul hvert år, for Gud er
fortsatt med oss. Gud er fortsatt til stede i
vår verden. Han er sammen med oss, han
er en av oss. Han er til stede i livene våre
med sitt guddommelige nærvær.
Vi merker ikke dette nærværet hele tida.
Men noen ganger kan vi kanskje få noen
opplevelser av det. Noen opplever sterkt at
vi er nær Gud når vi samles i kirke og bedehus, når vi hører Guds ord, når vi synger, og tilber ham. Vi opplever hans nærvær i dåpen, der den døpte med hele sitt
liv legges i den allmektiges Guds armer. Vi
opplever det i nattverden. Jesu legeme og
blod gis til oss. Og mange av oss opplever
også sterke møter med Gud når vi er ute
i naturen.
Det er mange som ikke får til å glede seg
til jul, for livet har blitt så vanskelig. Det
er mange som ikke opplever noe guddommelig nærvær. Men vi kan likevel høre og

Stoff til menighetsbladet
Oppfordrer Båtsfjords befolkning til å bidra med stoff og bilder til menighetsbladet. 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.

Blomsterfondet

lese budskapet om at Gud er iblant oss,
og dessuten: julens budskap utfordrer
oss til å bringe hverandre den godhet
som Gud gir oss. Den beste gave vi kan
gi er å gi en hjelp til mennesker som har
det vanskelig, enten det er nær oss eller
langt borte.Og for alle gjelder det: Gud
er kommet til jorden, og vi skal få ta
imot ham i glede og tro.

Velsignet jul til alle!

Småplukk

Biskop Olav Øygard

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.

Distribusjon av menighetsbladet
Båtsfjord menighetsblad blir distribuert som uadressert post. De som har
merket sine postkasser med informasjon om at de ikke ønsker reklame vil derfor ikke få bladet. Det legges også ut link på menighetens side via nettsiden til
Båtsfjord kommune: http://batsfjord.custompublish.com/
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Det nærmer seg!
Jeg vil først takke dere alle som bidrar
til utgivelsene av Menighetsbladet. Det
ligger helt sikkert mye tid og arbeid bak
hver utgivelse.
2018 er snart forbi og vi har startet på
årets siste måned. Vi er nå inne i en lilla
tid som heter advent. Advent er ventetida fram til jul. Det er både en magiske
tid, for de fleste av oss og spesielt for alle
barn, men også en hektisk tid. Selv om
adventstida og jula i utgangspunktet er
en kristen tradisjon, er det mange som
ikke legger vekt på dette. Mange gjør adventstida og julefeiringa til ei tradisjonsrik høytid uten å legge vekt på det kristne budskapet.For mange er nisser og kos
like vanlig, som å markere at Jesus ble
født i en stall.
Det viktigste budskapet som mange har
i adventstida, er å bry seg om hverandre.
Mange viser dette med å ha omvendt
julekalender. Mange skoleklasser samler
inn penger til de som trenger det, i stedet
for å få noe selv. Dette er en flott tradisjon som blant annet elevene ved Nordskogen skole har.
I dagene og ukene som har vært og som
kommer, vil mange av oss tråle gater og
butikker i jakten på den rette julegaven.
Gjennom hele adventstida vil vi bli preget av både fargerike reklameplakater, og
mange råd om hva vi bør kjøpe. Samtidig
vil nyhetsbildet fortelle oss om at det er
mange som trenger oppmerksomhet og
hjelp. Julen er en tid for å gi, både til de
som står oss nær, men også gjerne til de
som trenger det enda mer.
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Dagene blir stadig kortere, men mørketiden gir oss en fin anledning til å se
oss tilbake før vi fortsetter ferden inn i et
nytt år med nye muligheter og øyeblikk.
Vi har hatt nok et år med stor aktivitet
i hele samfunnet vårt, og aktiviteten
kommer til å fortsette. Vi skal som enkeltmenneske og som samfunn fortsette
å utvikle oss, og ikke minst legge til rette
for kommende generasjoner. Som ordfører skal jeg både se helheten i samfunnet,
men også se detaljene. Den aller viktigste
ressursen vi har for å skape framtidens
Båtsfjord og for å lykkes, er alle menneskene som bor i Båtsfjord.
2019 nærmer seg, og vi står foran et nytt
og spennende år. Vi vet at det nye året
vil inneholde både gleder og sorger. Mitt
ønske er at alle som bor og kommer til
Båtsfjord skal få oppleve mye glede, og
at vi alle klarer å realisere mange av våre
drømmer.
Husk, julens budskap er for alle hver dag,
hele året! En fredfull advents- og julehøytid ønskes dere alle!

Geir Knutsen
Ordfører i Båtsfjord kommune

Småplukk

Distribusjon av menighetsbladet
Konfirmantbilder
Båtsfjord
menighetsblad
distribuert
uadressert post.opp
Degjennom
som har
På
menighetshuset
har vi blir
hengt
opp bildersom
av konfirmantkull
merketmen
sine dessverre
postkassermangler
med informasjon
at de ikke
ønsker
reklame
vil derårene,
vi noen. Viom
ønsker
derfor
å komme
i kontakt
for ikke
bladet.
Det legges
også årene
ut linkslik
på menighetens
side via
nettsiden
med
de få
som
har bilder
fra disse
at vi får supplert
«veggen»
vår.til
Båtsfjord
kommune:
http://batsfjord.custompublish.com/
Årene
vi mangler
er 1999,
2000, 2003, 2011 og 2012.

Kirka vår
Da jeg kom hit i 2007 fikk jeg se
kirka for første gang, en kirke
som var som en kloss med et spir
ved siden. Må si jeg ikke ble så
imponert av den.

2009 ble jeg med i damekoret og vi
hadde en julekonsert i kirka, da var det
jeg fikk se hvor fin kirka vår er. Glassmaleriet vårt som vi har i kirka er utført
av Jardar Lunde og er 85 m². Glassmaleriet heter Den syvfoldige nåde – Guds
herlige majestet. Vi har også en flott
orgelet fra Vestlandske Orgelverksted,
bygd i 1971. Det helmekaniske orgelet
har 12 stemmer, 2 manualer og pedal
som gir flott lyd.

Men hva skjer hvis vi ikke bruker kirka
vår? I dag blir kirka brukt til både våre
gudstjenester, katolske messer og finske
gudstjenester. Den blir også brukt i trosopplæring. Det er også konserter der,
b.la julekonsert. Jeg er klar over at mange mener at kirka vår vil bestå selv om
de ikke orker å gå dit fordi gudstjenestene kan føles lange.
Men; hva skjer den dagen det ikke kommer noen i kirka. Jeg har litt lyst til å
stille dette spørsmålet. Så man kan tenke
litt på det.
God Jul fra Anita
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Klausjorda barnehage på kirkevandring
For 5 år siden tok en ansatt i
Klausjorda barnehage kontakt
med menighetspedagogen for å
høre om det var mulig å få komme med skoleklubben på besøk i
kirka for å få en omvisning.
Dette gav grunnlaget for en fin tradisjon
sammen med begge barnehagene. I år
var det tirs 12.6 som var datoen for kirkevandringa med Klausjorda barnehage.
Vi startet på menighetshuset med å se en
5 min film om påska for å repetere fra
da Ingvill sist var på besøk i barnehagen.
Deretter deltes barna opp i mindre grupper, gikk over i kirka og lærte hvorfor
gangen i kirker kalles våpenhus.
Etterpå gikk de på oppdagelsesferd i kirketårnet sammen med kirkeverge Solfrid.
Det var MANGE trappetrinn å gå helt til
toppen hvor de to store kirkeklokkene
henger! I kjelleren viste menighetspedagog Ingvill frem kostymene som brukes
når vi har trosopplæringstiltak/kirke-skolesamarbeid i kirka, og barna gledet seg til
de starter i 1.klasse og de i desember får
delta på julevandring med kostymer.
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Oppe på galleriet fikk barna prøve-spille
på kirkeorglet sammen med organist Inger som stilte opp som frivillig selv om
hun gikk av med pensjon høsten 2017.
I kirkerommet studerte de bildene på
glassmaleriet, de lærte navnet på alteret,
døpefonten, prekestolen og lysgloben. I
tillegg fikk de se den hvite” kappe-kjolen” (albaen) som Ingvill bruker når hun
er på jobb i gudstjenester, og på messehaglene med 4 ulike farger som prestene
bruker når det er nattverd på de ulike
søndagene i kirkeåret.
Det hele ble avslutta med å spise matpakken på menighetshuset og leke litt på
lekerommet i kjelleren før de 11 barna
gikk tilbake til barnehagen.

Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå!

Båtsfjord kommune
Fiskerihovedstaden
Postboks 610, 9991 Båtsfjord
postmottak@batsfjord.kommune.no
Tlf 78 98 53 00

KARSTENSEN
KULDETEKNIKK

Totalleverandør
av industrielle
is-systemer

Nedre Holmen 20, Postboks 132, NO-9991 Båtsfjord, tlf +47 78 98 43 85

100% Lokalpatriot
Handler du strøm og fiber lokalt,
blir pengene igjen i lokalsamfunnet!

Kontakt oss på: 789 62 600 eller epost: Kundeservice@varanger-kraft.no
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Takk

Etter som jeg nå har sluttet som prest i Båtsfjord vil jeg nå takke for den
tiden jeg har hatt sammen med dere.
Takk for alle de gode og tilfeldige møtene når jeg har truffet dere forskjellige
steder i bygda. Takk for gode samtaler i
forkant av dåp, vigsel og begravelse. Jeg
sitter igjen med mange gode minner.
For et par uker siden var jeg i Båtsfjord for å vise stedet til to slektninger.
Vi var veldig enige om at Båtsfjord
er et pent sted. Og jeg fikk kjenne på
stoltheten over at der hadde jeg bodd
og arbeidet i nesten to år.

Ikke bare Båtsfjord sentrum er pent, men
også Syltefjord og Hamningberg. Det har
vært fantastisk å få holde Gudstjenester
i den kirken som opprinnelig stod i
Makkaur og som nå står i Nordfjorden.
Å få holde Gudstjeneste i Hamningberg
i sommer var stort! Spesielt er altertavla i Hamningberg vakker og viser Jesus
i Getsemane. Jesus er framstilt i alle tre
Gudshusene i Båtsfjord. Glassmaleriet i
Båtsfjord er fantastisk. Men også naturen
i Båtsfjord får oss til å merke Guds nærvær over alt i denne flotte kommunen.
Som mange av dere har sagt; å ha Båtsfjordfjellet som arbeidsveg vinterstid er
for tøft. Ja, det har jeg erfart. Men at
Anne Kirsti valgte å flyte tilbake til Båtsfjord som prest gjør jo at alt er vel.
Jeg ønsker dere alt godt og hilser dere
med de ordene som jeg starter de aller
fleste Gudstjenester med; Vår Herre Jesu
Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Småplukk

Hilsen Ingfrid Norum
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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, 2011 og 2012.

SI DE
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
y
tning
Hyttelandsb
Salme 139,14
i skogen!Superse

27. august

side 9

19. november

17. september

14

2017

es

– lær samuraien
Supersetnin
g r!
selvforsva
Jesaja
45,3
side 9

Gøy

Matteus 6,33

9

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

Supersetning
tning
Superse
Matteus 6,33
Salme 119,105

l!

Jeg gir deg skatter
som erbasketbal
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

17. septemb

er

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

10

15
Supe2017
2017
rset
Matteus

12

2017

13

2017

ning

6,33

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

11

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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Gudstjenester
16.12.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00, lysmesse

24.12.

Julaftensgudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 16.00

25.12.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00, 1. juledag

26.12.

Gudstjeneste ved Alderspensjonatet, kl. 11.00, 2. juledag

06.01.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

20.01.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

03.02.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

17.02.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

03.03.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

17.03.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

31.03.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl. 11.00

14.04.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke, kl.11.00, palmesøndag

19.04.

Gudstjeneste ved Falkevann, langfredag (værforbehold)

21.04.

Gudstjeneste i Båtsfjord kirke kl.11.00, 1. påskedag

22.04.

Gudstjeneste ved Alderspensjonatet, kl.11.00, 2. påskedag

Småplukk

NB ! Endringer kan forekomme så gudstjenestene vil også bli annonsert med plakater og lagt ut
på menighetens side via Båtsfjord kommunes nettside og på Facebook.
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Valg av ledere for menighetsrådet 2018
Hilde Lund er valgt som leder og Geir Svendsen som nestleder.

Tilbake i Båtsfjord
Som mange av menighetsbladets lesere
er kjent med, er jeg tilbake i Båtsfjord og
i staben i menigheten. Siden 01.08.2010
har jeg vært ansatt som rådgiver ved NordHålogaland bispedømmekontor i Tromsø
og pendlet mellom Båtsfjord og Tromsø
de fleste av disse årene. Som rådgiver har
jeg hatt et særlig ansvar for oppfølging av
det kirkelige undervisningsarbeidet og
trosopplæringsreformen i bispedømmet.
I løpet av disse årene har jeg hatt noen
vikartjenester her i menigheten.
Da sokneprest Ingfrid Norum våren 2018
bestemte seg for å tre inn i pensjonistenes
rekker, ble jeg spurt om å være prestevikar
her. Foreløpig er jeg engasjert frem til
1. september 2019 i 100% stilling – med
mulighet til forlengelse. Som mange nok er
kjent med, var Ingfrid også prest i Berlevåg
en god stund. Jeg har ikke det samme
ansvaret for Berlevåg. Noe av arbeidstiden
min benyttes til teologistudier. Så får tiden
vise hva denne utdanningen kan føre til.

som skal vigselsansvaret i tillegg til ordfører og varaordfører. Ordfører og varaordfører er godkjent vigsler i kraft av sine verv.
I og med at jeg ikke er vigslet eller ordinert
prest, har jeg fått fullmakt av biskop Olav
Øygard til å ha ansvar for gudstjenester,
utføre dåp og forrette nattverd, samt
gravferd. Jeg har ikke vigselsrett, men det
er det andre prester i Varanger prosti som
har. Når det er ønske om det, kommer en
av dem hit til Båtsfjord og står for vigselen.
Men om noen skulle ønske forbønn for
borgerlig inngått ekteskap, kan jeg bidra.
Det er fint å være tilbake i Båtsfjord, og
jeg ser frem til å være prestevikar her i en
lengre periode og å kunne bruke mer tid
sammen med dere som bor her.
				
Anne Kirsti Kjenne

Som prestevikar har jeg hovedansvar for
gudstjenester, gravferder og sangandaktene
på helsesenteret. I tillegg har jeg medansvar
for trosopplæringsarbeidet og andre
tiltak/arrangementer i menighetens regi.
Som prestevikar er jeg også medlem av
menighetsrådet.
Fra 01.01.2018 ble det som av mange har
blitt kalt «borgerlig vigsel», flyttet fra sorenskriverne / tinghusene til kommunene.
Da ble det opp til de enkelte kommunestyrene å bestemme hvem i deres kommune
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Gaver til menighetsbladet
Anne Marte Libakken ................... kr. 500,Reidun og Sverre Pedersen ........... kr. 200,Roald Leander Johnsen ................. kr. 250,Ellrun Karin Sagatun..................... kr. 300,Kjell Olaf Larsen............................. kr. 500,Bjørg Helene Wærnes.................... kr. 250,Ingrid Grefstad .............................. kr. 200,May Kirsten Hartviksen .............. kr. 200,Karin Wahlmann............................ kr. 300,Leif Arne Viken.............................. kr. 300,Ester og Frits Henriksen................ kr. 200,Astrid Olivia Grefstad ................... kr. 300,Magnhild Hansen........................... kr. 200,Per Arvid Richardsen .................... kr. 500,Liv Solfrid Antonsen...................... kr. 250,Ann Hariet V Brobakken.............. kr. 200,Randi Irene Nergaard ................... kr. 200,Gerd Helene Nicolaisen ................ kr. 200,Anne M Dervola Risvik ................ kr. 300,Lill-Irene Olufsen........................... kr. 300,Inger Enid Sund ............................. kr. 300,Per Bjørnar Johansen..................... kr. 200,-

Alfhild Bolle.................................... kr. 500,Annfryd Jakobsen .......................... kr. 100,Irene Johanne Kjerstad ................. kr. 200,Kjell Olsen....................................... kr. 200,Åse Olsen ........................................ kr. 300,Irene Johanne Nilsen ..................... kr. 500,Harry Bruvoll ................................. kr. 200,Lilli-Wenche Wahl ......................... kr. 200,Einar Bech....................................... kr. 200,Mona Wrengsted............................ kr. 250,Aud Johanne Kristensen ............... kr. 500,Unni Myreng................................... kr. 200,Lidia T. Mamontova ...................... kr. 200,Mildrid Gurine Larsen .................. kr. 300,Solfrid Hammer.............................. kr. 200,Alf Gunnar Robertsen................... kr. 200,Torunn J. Stabell............................. kr. 200,Birgit og Sigmund Jessen............... kr. 300,Birgit Henriksen............................ kr. 200,Frode Askekjær............................... kr. 100,Nanna Marie Haugsnes................. kr. 450,Fred og Grete Jørgensen................ kr. 500,-

Gavene har kommet inn i perioden 21.03.- 30.11.18, totalt kr. 12 150,-. Alle som gir
gaver over kr. 500,- i løpet av året får fradrag på selvangivelsen. Innbetalinger som er
merket med navn blir da innberettet til skattemyndigheten ved årets utgang.
Båtsfjord menighets konto nr. 4910.13.87827.
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Foto: Gøran Nilsen

Vi takker for alle gavene!

REM IPSUM

Vi takker de annonsørene som har tegnet seg til nå!

psum dolor sit amet

dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur quis o
emper donec malesuada ante ac velit

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet

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

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

Havnegata 27 - 9990 Båtsfjord
Havnegata
27 -27,9990
Båtsfjord
Havnegata
9990 Båtsfjord
• Tlelefon 78 98 57 50

Havnegata 27 - 9990 Båtsfjord

www.elproffen.no

www

www.elproffen.no
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Foto: Gøran Nilsen

Returadresse:
Postboks 43, N-9991 Båtsfjord

Vi ønsker
menighetsbladets
lesere en riktig
god jul og
godt nyttår

