VISITASFOREDRAG, LODDEFJORD MENIGHET, 13.05.2012
Kjære Loddefjord menighet!
Det har vært tre inspirerende dager sammen med dere. For det må sies med en gang: Det er
utrolig mye å glede seg over i denne menigheten! Og her skjer det veldig mye som dere kan
være stolte og takknemlige for.
Biskop, betyr tilsynsmann – en som kommer utenfra for å se til dere. Det å bli sett til er
forhåpentligvis en god og inspirerende opplevelse, det er i hvert fall meningen. Men
biskopens tilsyn skal samtidig være et kritisk innspill: Hvordan står det egentlig til her i
Loddefjord?
Selv om visitasen bare var onsdag og torsdag, så har jeg rukket å oppleve mye: Jeg har
fått være med på Morgenmesse og møte med staben. Vi var på en «menigheten rundt»
tur, og fikk besøke de eldre på Frida Fasmer, kirken på Håkonsvern og misjonshuset i
Hilleren, der vi også fikk hoppe tau med barna i barnehagen, før vi fikk sett Alvøen.
Vi har møtt ledelsen på Vestkanten, og fått innblikk i det flotte samarbeidet rundt
ungdomsdiakonien på senteret. Vi møtte MOLA-ledelsen, representanter fra politiet
og Natteravnene, og vi fikk tid til en rask bowling duell før vi fikk møte representanter
fra det flotte ungdomsarbeidet Sleng, der vi avsluttet med en samling i kirken, og der
ungdommene ba for biskopen, og det var flott å oppleve. Selv en biskop trenger
forbønn. Kanskje særlig en biskop! Og vi hadde spennende samtaler om ulike tema
som ungdommen tok opp.
Torsdag startet med et vågalt prosjekt med utegudstjeneneste på skoleplassen på
Mathopen skole. Dette må jeg si er en av de beste skolegudstjenestene jeg har vært
med på. Elevene deltok aktivt og på en svært god måte. Solen skinte, selv flygelederne
syntes å ha bønnhørt oss slik at dette ble vellykket. Etterpå hadde vi lunsj med rektor
og lærerne. Vi drog så til Sandgotna skole, der elevene hadde forberedt spørsmål.
«Hvor mye tjener du? Liker du jobben din? Hva synes du om homofile?» men også
«Hva mener du om det flerkulturelle samfunnet? Og Hva er ditt forhold til Gud?»
Gode og reflekterte spørsmål fikk vi også i en klasse med ulike funksjonshemninger,
og vi fikk høre Bachs kantate 147 fremført av en av elevene.
Mest sentralt sett i forhold til visitasens hovedhensikt var møtet torsdag kveld med staben og
menighetsrådet og representanter for de frivillige medarbeiderne. Vi møttes til en interessant,
strategisk samtale om hvor Loddefjord menighet er i dag, og hvor dere ønsker å være i
fremtiden.
Mine inntrykk samler jeg nå i dette visitasforedraget som jeg har skrevet i samarbeid med
stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit som har vært med under hele visitasen. I det følgende vil jeg
holde situasjonen i menigheten, slik jeg ser den, opp mot bispedømmets visjon som lyder slik:
«Sammen vil vi ære Den treenige Gud, ved å forkynne Kristus, bygge menigheter og fremme
rettferdighet»

La oss begynne med begynnelsen: «Sammen vil vi ære Den treenige Gud»
Det har vi gjort i gudstjeneste i dag. Vi har æret Gud med våre ord og våre salmer, men også
ved å være til stede. Vi trenger det for vår egen del og for menighetens og fellesskapets del. I
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tillegg er det slik at vi går til gudstjeneste også for Guds skyld. Vi ærer Gud ved å være til
stede når menigheten samles i Hans navn og synger sine lovsanger, ber sine bønner og hører
Guds ord. Gudstjenesten må bli en del av det normale kristenliv også hos oss, slik det i større
grad har vært lenger sør på katolsk mark. Gudstjenesten må bli mer av en vane og mindre av
et valg som vi treffer dersom vi ikke har noe bedre fore.
På landsbasis har kirkesøkningen en svakt fallende tendens. Her i Loddefjord har dere derimot
opplevd en økning. Dere har hatt og vil fortsette å ha samtaler rundt strategier for å se på form
og kvalitet rundt gudstjenesten. Det er gledelig at fremmøtet hos dere viser en oppgang. Dere
er gode på involvering og stedegengjøring – det er for eksempel veldig flott med tre
gudstjenesteteam!
Jeg håper at dere vil oppleve at arbeidet med en ny gudstjenesteordning, og innføringen av
denne, vil bety en ny giv. Dere har allerede etablert et gudstjenesteutvalg for å arbeide fram
en ordinær gudstjenesteordning, og der har dere også med en ungdom – svært bra. Utvalget er
godt i gang med å utarbeide ny grunnordning innenfor rammen av den nye
gudstjenesterevisjonen.
Det har vært fint å høre gode ord om prestenes forkynnelse! Jeg fikk selv oppleve Eivind
Bjørnar i fri dressur på skoleplassen ved Mathopen, muntlig og ledig, morsom, og samtidig
sentralt evangelisk!
Loddefjord skal behold sitt preg av lovsyngende menighet også i den nye ordningen! Vi står
sammen om å verdsette lovsangens betydning, den skal både uttrykke vår takk og hengivenhet
til Gud, samtidig som den skal ha teologisk og språklig kvalitet. For dere blir utfordringen å
sikre god balanse mellom tradisjon og fornyelse.
La meg også i denne sammenheng få nevne at det er mulig å ha gudstjenester på andre
tidspunkt enn høymessen, slik dere også i perioder har hatt.
La meg videre få trekke fram morgenmessene dere har på tirsdagene og samlingene i kirken
med Sleng.
Et mangfold gudstjenesteliv er en god ting. Når det gjelder høymessen så gir den nye
ordningen flere valg enn tidligere, men ikke fult så fritt som dere har hatt til nå. Flere på
samlingen vi hadde på torsdag understreket også et ønske om noe fastere liturgi, og jeg tror at
dette får dere til på en god måte. Bruk gjerne domprosten som samtalepartner i denne
prosessen, han har en særlig kompetanse på dette feltet.

«Sammen vil vi ære Den treenige Gud, ved å forkynne Kristus …
Å forkynne Kristus, det er kirkens oppdrag i verden. Det skjer selvsagt i gudstjenesten, som vi
nettopp har vært innom, men her i Loddefjord skjer det også på et stort antall andre arenaer
gjennom uken. Og her er vi inne på noe av rikdommen i menigheten: Et stort antall frivillige
driver ungdomsarbeid, barnekor, trosopplæring for barn i ulike aldre, men også for voksne
gjennom alfagrupper og cellegrupper og prosjektet ”40 dager med mål og mening/ 40 dager i
Bibelen”, og i tjenestegrupper rundt gudstjenestene. I sum er alt dette svært imponerende.
Og her kan mange menigheter lære av Loddefjord.
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Samarbeidet med skolen har alltid vært viktig for kirken, og selv om tidene skifter hva angår
utviklingen fra kristendomsfag over KRL til RLE, så er jeg glad for det gode samarbeidet dere
har med skolene og barnehagene, og som vi har fått et innblikk i. Tirsdag skal vi ha et møte
med lærerne i Loddefjord om temaet «kirke/skole», og dette blir et viktig innslag i visitasen,
selv om det skjer litt i etterkant.
Dere er også godt i gang med å legge planer for trosopplæringen. Dere har gode tiltak fram til
og med konfirmasjonen og dere har et rikt og mangfoldig konfirmanttilbud. Dere er også langt
framme på å ha et tilbud etter konfirmasjonstiden, gjennom ledertrening og i «Sleng» på
onsdagskveldene, og dette er flott! Dere har ambisiøse mål for arbeidet, og dere har også et
spennende tiltak i det diakonale prosjektet på Vestkanten.
Men fortsatt er det vel slik at det store flertallet av ungdommer i menigheten ikke har noe
aktivt forhold til menighetens liv. På vei mot Ungdomsåret i 2013 vil jeg derfor utfordre
Loddefjord menighet til å tenke gjennom muligheten for å starte nye tiltak for ungdom.
Når dere får trosopplæringsmidler – forhåpentligvis snart! – vil jeg også peke på at det også
kan være strategisk smart å kunne skyte til litt av egne midler dersom en ny stilling ikke når
opp i 100 %. Dere vil også trenge penger til tiltak og utstyr osv.
Men når midlene kommer, så er dere godt skodd, siden dere har en plan.
La meg i avsnittet om trosopplæring til sist få trekke fram at det er flott at dere gir ulike tilbud
om kristen grovbrød-undervisning for både ungdom og voksne. Dette er et viktige tiltak som
jeg håper flere vil slutte opp om. Den kristne kunnskapen blant voksne blir stadig svakere, og
uten en viss basiskunnskap som ballast i bunnen av båten blir troen lett et bytte for skiftende
vær- og vindforhold.

«Sammen vil vi ære Den treenige Gud, ved å forkynne Kristus, bygge
menigheter …»
Det bygges menighet i stor stil i Loddefjord, gjennom gudstjenestene og menighetsarbeidet:
alle de mange aktivitetene som jeg har nevnt – og det skjer også me som jeg ikke rekker å
nevne spesielt. Men det å bygge menigheter handler ikke bare om aktiviteter som skjer ved
siden av hverandre, det handler også om samarbeid, informasjon og tydelig kommunikasjon
mellom de ulike aktørene: Menighetsrådet, staben og de frivillige.
Her vil jeg fremheve viljen til å jobbe med strategi: visjon, oppdrag, målsetning, hensikter, og
verdier Dere vil noe med menigheten! Og dere tar grep! Det er forbilledlig! Menighetens
prester og øvrige stab er sentrale her, sammen med menighetsrådet og de mange frivillige
Loddefjord er en menighet som tar seg av sine medarbeidere. Og de mange cellegruppene
(10!) bygger slitesterke fellesskap.
Den som vil bygge menighet trenger folk, men man trenger også en god økonomi slik at
menigheten får muskler og muligheten til å nå flere. Dere er en menighet med en
imponerende givertjeneste, og dere jobber for å øke denne. Og jeg vil også holde fram at dere
har en god balanse mellom å gi til egne formå og til andre formål. Hold fram med det!
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Jeg vil også gi masse ros til misjonsprosjektet i Uganda. Veldig flott at over 400 000 ble
samlet inn til dette i fjor! Misjon må alltid være en integrert del av menighetslivet.
Her er dere forbilledlige!!

«Sammen vil vi ære Den treenige Gud, ved å forkynne Kristus, bygge
menigheter og fremme rettferdighet»
Å fremme rettferdighet handler bl.a. om å se dem som lett faller utenfor i samfunnet vårt. Det
er mitt inntrykk at menigheten i Loddefjord har et varmt hjerte for slike medmennesker og en
klar vilje til diakonal tjeneste. Det takker jeg dere for! Særlig vil jeg framheve diakonens
innsats rundt DUA arbeidet på Vestkanten og samarbeidet med MOLA og senterledelsen på
Vestkanten. Og dere har videre ambisjoner med SHAPE prosjektet.
Dere har en besøkstjeneste, men denne kan med fordel bli mer omfattende. Her vet jeg dere
ser på et samarbeid med Olsvik.
Diakonstillingen på 50 % er egentlig for liten i forhold til utfordringene i en bydel med mange
sosiale utfordringer hva angår medmenneskelig nærvær og omsorg. På sikt bør dere arbeide
for at denne stillingen kan utvides.

Avslutning
Så gjenstår det bare å takke for meg, for en vennlig mottakelse på alle hold, for gode og åpne
samtaler disse dagene.
Takk til alle som står på! Takk til prestene Eivind Bjørnar Hetlevik, Olav Dørdal og vikar
Einar Ekerhovd. kirkemusiker Arnt Thyve, menighetspedagog Ole Arthur Hanstveit,
diakonen Ingrid Vik, frivillighetskoordinator+ ungdomsarbeider Rita Ristesund Lunde og
kirketjener og menighetskonsulent Elias Solsvik.
Takk til menighetsrådet ved leder Torstein Sætre, samt de mange frivillige jeg har fått møte.
Dere gjør alle en helhjertet innsats
Særlig takk til Eivind og Torstein for visitasberetningen, den er innholdsrik og informativ
Takk også til domprost Jan Otto Myrseth som har vært med på hele visitasen og som leder
prestetjenesten i prostiet på mine vegne. Det gjør han på en svært god måte!
Til slutt vil jeg gi menigheten fire utfordringer, og så skal dere avlegge skriftlig rapport om
hvordan det går med disse overfor domprosten, når han kommer på prostevisitas om ett år, og
han videreformidler dette igjen til meg. Her er utfordringene:





Arbeide fram en grunnordning for gudstjenesten som tar med seg det beste av
Loddefjord-tradisjonen inn i en ny og samtidig 2000 år gammel form
Ungdomsarbeidet må nå lenger ut
Diakonatet, og særlig besøkstjenesten, må bygges videre ut for å møte behovet
Styrk givertjenesten slik at dere får mer muskler på Kristi kropp
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Takk for fine dager, masse god mat og ærlige samtaler! Takk for inspirasjonen dere har gitt
meg og for stoltheten jeg kjenner over å få ha tilsyn med dere i Loddefjord.
Kjære Loddefjord menighet, dere er en herlig gjeng i Guds rike! Jeg ønsker dere og alle som
bor her, en stor og rik dose av Guds velsignelse!

Bjørgvin bispestol
13.05.2012

Halvor Nordhaug

