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Visitasprotokoll 
Visitas i Tranøy sokn i Senja prosti 

20. -24. juni 2016 
Tema: «Barn, unge og barnefamilier i menigheten» 

 
Visitasen ble ledet av biskop Olav Øygard. Han ble assistert av prost Sigurd Skollevoll og 
ledsaget av rådgiver Anne Kirsti Kjenne. 

 

ONSDAG 20. APRIL 

Kl. 14.30 Møte med staben 

Til stede: organist Greta Åsali Jenssen, kirketjener Svetlana Aleksandr. Hanssen, kirketjener 

Helga Jonsås Fredriksen, sokneprest Morten Fredrik Hagen, kirkeverge Stein Iden, 

menighetssekretær Håkon Ryvoll, nestleder/formann i Reindalen kirkeforening Per Audun 

Ditlevsen, biskop, prost og rådgiver. 

Biskopen ønsket velkommen og innledet om at målet for en visitas er å se enkeltmennesker 

og menigheten, at den kan være til inspiratasjon i det videre arbeidet.   

Fra samtalen: 

 Om tema for visitasen («Barn, unge og barnefamilier») 

 Nystartet barnekor. Barnekor er godt trosopplæringsarbeid.  

 Det er planer for oppstart av Gospelkor fra høsten og et ønske om oppstart av «Lego-

klubb». 

 Det er til tider krevende å nå barn og unge. 

 Ikke alle kirkebyggene egner seg like godt for arbeid for og med barn og unge. Derfor 

kan det være aktuelt å samle mer arbeid i Vangsvik. Transport kan være en utfordring 

og må tenkes gjennom. 

 Alle 4-åringene inviteres til Stonglandet kirke. 

 Flere tiltak kan med fordel arrangeres for flere årskull samtidig. 

 Om samarbeid skole-kirke. Skole og kirke har mye til felles i forhold til å bidra til gode 

oppvekstsvilkår, derfor er det naturlig med et samarbeid. 

 Rekruttering av frivillige, både til barne- og ungdomsarbeid og kirkeforeningene kan 

være en utfordring. 

 Mulighet for andre typer gudstjenester som kan appellere flere til å delta? 

 Aktuelt å opprette facebook-gruppe for informasjon.  

 

Kl. 18.00 Møte med Tranøy menighetsråd 

Til stede: Odd Arne Andreassen, Terje Olsen, Tone Edvardsen, Jon-Petter Stangnes, 

menighetsrådsleder John Arnar Hansen, sokneprest Morten Fredrik Hagen, kirkeverge Stein 

Iden og biskop med følge. 

Leder ønsket velkommen. 
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Biskop innledet til samtale med utgangspunkt i visitasmeldingen. 

 Eiendomsforhold: det er behov for å bringe dette i orden. 

 Kommunereformen og kirkas plass i prosessen. Det er ønskelig å avvente den videre 

prosessen noe. Erfaringene fra forsøksperioden med Senja kirkelige fellesråd tas 

med i dette. 

 Gudstjenestestatistikk. Fint med oversikt over størst/minst deltakelse, det vitner om et 

engasjement. 

 Vedr tema for visitasen. Hva skal til for å få med flere unge /yngre på gudstjeneste og 

andre samlinger? 

- Kan klokkeslettet for gudstjenester av og til endres? 

- Bluesgudstjenesten samler mange 

- Det er samarbeid mellom flere instanser i kirkene som ikke fanges ordentlig opp 

av statistikken 

- Friluftsgudstjenester på fjelltopper?  

- Det er et ønske å være der hvor folk er og ikke gjemme seg bort 

 Sang og musikklivet står sterkt. 3 av 4 kor deltar i løpet av visitasen, deriblant 

menighetens barnekor. 

 Diakoni finnes, selv om det ikke står så mye om det i visitasmeldingen.  

 Trosopplæring. Menighetsrådet ønsker å ansette en medarbeider i deltidsstilling.  

 Om planarbeidet/planen. Hva kan være de gode tiltak? F.eks. slå sammen tiltak for 

flere årsklasser. Lang tradisjon på 4-års bok. 5-åringene har fått CD. Behov for flere 

frivillige i trosopplæringsarbeidet. 

- Etablere en god «merkevarebygging» om trosopplæringsarbeidet.  

- Kan være aktuelt å gjøre noen valg om hvor tiltak gjennomføres. Det 

innebærer at man ikke kan ha samme/tilsvarende tiltak i alle kirkebygg. 

 Agenda for møte med kommunen 

- Hva kan kommunen bruke menigheten til? 

- Økonomi, generelt.  

- Eiendomsforhold 

- Vedlikehold. Behov for en vedlikeholdsplan for bygg og anlegg. 

 

Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste i Svanelvmoen kirke 

Til stede: sokneprest, organist, kirektjener Helga Jonsås Fredriksen og biskop med følge. 

Medvirkende under gudstjenesten: Sokneprest Morten F. Hagen, Biskop Olav Øygard, 

organist Greta Åsali Jenssen, kirketjener Helga Jonsås Fredriksen, konfirmantene,  

Sør-Senja mannskor, Åge Tobiassen   

Kirkekaffe  

Svanelvmoen kirkeforening inviterte til kirkekaffe i kirken etter gudstjenesten. 
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TORSDAG 21.04. 

KL. 09.00 Besøk på Sázza – Senja Natur- og Kultursenter. 

Til stede: kirkeverge, sokneprest, menighetssekretær, biskop med følge, Ingve Birkeland. 

Ingve Birkeland orienterte om og viste rundt på senteret. 

 

Kl. 10.30 Møte med elever og ansatte på Stonglandet skole 

Til stede: sokneprest, menighetssekretær og biskop med følge 

Rektor Geir Eidissen ledet oss rundt på skolen. 

Samtale med elever som hadde forberedt spørsmål til biskopen. I tillegg ble det fremført 

sanger. 

 

Kl.13.00 Påskevandring med barn og ansatte i Stonglandet barnehage 

Til stede: sokneprest, menighetssekretær, organist, barn og ansatte i Stonglandet barnehage 

og biskop med følge. 

Sammen med barn og ansatte i barnehagen, hadde vi «påskevandring» fra barnehagen til 

kirken. Barn og voksne deltok som fortellere og skuespillere. 

 

Kl. 17.00 Andakt på Tranøy sykehjem 

Til stede: sokneprest, menighetssekretær, organist og biskop med følge. 

Prost Sigurd Skollevoll ledet og holdt andakt, organist Greta Åsali Jenssen spilte og biskopen 

hadde en hilsen. 

 

Kl. 19.00 Møte med folket og kirkeforeningene i Tranøy 

  Tema: «Hvilken betydning har kirkebygg?»  

Til stede: sokneprest, menighetssekretær, kirkeverge og biskop med følge. 

Menighetssekretær Håkon Ryvoll ledet møtet. Innledning ved Ronny Trælvik. Liturgisk 

avslutning ved biskopen. Prosten spilte piano. 

Den enkelte kirkeforening presenterte seg og fortalte kort om sin forening og engasjement.  

Stonglandet kirkeforening sørget for god bevertning. 
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Fra samtalen:  

Kirkebyggene betyr mye mer ut over å være et bygg. Alle ønsker at kirkene skal benyttes 

gudstjenester og samlinger for barn, unge og voksne. 

 

Fredag 22.04 

Kl.09.00 Fagmøte 

Tema: Barn, unge og barnefamilier i menigheten.  

           Med lokal trosopplæringsplan som verktøy» 

Til stede: menighetsrådsleder John Arnar Hansen, menighetssekretær Håkon Ryvoll, 

kirkeverge Stein Iden, organist Greta Åsali Jenssen, sokneprest Morten F. Hagen og biskop 

med følge.  

Rådgiver Anne Kirsti Kjenne innledet til samtale med utgangspunkt i utkast til lokal 

trosopplæringsplan for Tranøy sokn. 

Fra samtalen: 

 Utkast til plan danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet 

 De ulike kirkeforeningene kan være gode samarbeidspartnere, både for ideer/innspill, 

tilrettelegging av ulike samlinger og for rekruttering av frivillige medarbeidere. 

 Gudstjenestearbeidet. Engasjere flere medliturger, kan f.eks. kirkeforeningene 

utfordres til dette? Både voksne og barn kan være medliturger sammen. 

 Bedre å sette i gang tiltak et sted, for så eventuelt å se på muligheten for å ha det 

flere steder. 

 Menigheten kan med fordel arbeide mer med utvikling av tiltak for aldersblandede 

grupper. 

 Både korarbeid og juletrefest kan regnes som trosopplæringsarbeid. Ønsker å starte 

«Lego-klubb» i Vangsvik kirke. 

 Film som arbeidsmåte i møte med ungdom, bygge videre på det som konfirmantene 

har arbeidet med. 

 Ønskelig å etablere et trosopplæringsutvalg som har fokus på det videre 

planarbeidet/ planstrukturering. 

 Trosopplæringsmidlene kan benyttes til innkjøp av materiell som Lego og filmutstyr. 

 

Kl. 12.00 Skolegudstjeneste 

Til stede: elever og ansatte ved Vikstranda skole, sokneprest, menighetssekretær, 

menighetsrådsleder, organist, sokneprest og biskop med følge. 

Sokneprest Morten f. Hagen ledet gudstjenesten, organist Greta Åsali Jenssen spilte, rektor 
Ulf Fredriksen innledet og leste dikt, biskopen hadde en hilsen, Olga Skvortsova spilte piano 
og Sølve Lindberg (elev) og musikkskolelærer Rune Kajander spilte gitar.  
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Kl. 14.00  Møte med Tranøy kommune 

Til stede: økonomisk strateg Angelika Strobel, rådmann Alf Rørbakk, ordfører Jan Fredrik 

Jenssen, avdelingsleder teknisk drift Fred-Inge Fredriksen, menighetsrådsleder, sokneprest,  

menighetssekretær, kirkeverge og biskop med følge. 

Agenda:  

 Forventninger til menigheten 

 Tjenesteytingsavtalen 

 Økonomi  

 Kirkebygg og vedlikehold 

 

Ordfører ønsket velkommen. 

 Biskopen orienterte om hva en visitas er og om kirke/stat-prosessen.  

Kommunereformen kan få betydning for kirka.  

 

Fra samtalen: 

Forventninger til menigheten 

 Viktig med kontakt med kommunen, fordi kirke og kommune har felles interesser; det 

skal være godt å bo i Tranøy.  

 Nettverket av kirkeforeninger i Tranøy er en del av lokalsamfunnet og en viktig sosial 

arena. De er ressurspersoner som bidrar på en god måte og som bidrar til bolyst. 

(F.eks Nyttårskonsert og Vangsvik Open med gudstjeneste i havna.) 

 Kirka har en rolle i krisehåndtering.  

 

Kommunal tjenesteytingsavtale/økonomi  

 Kommunen ønsker å skille mellom det som kommer ALLE innbyggere til  gode, og 

det de regner som tjenesteyting.  

 Tjenesteyting er kommunale tjenester istedenfor økonomisk tilskudd. Lite tjent med at 

penger sendes «frem og tilbake».   

 Gravferdsforskriften trekkes ut av det regnskapsmessige.  

 Dialog med menighetsrådet før budsjettprosessen.  

 Menigheten opplever å ha et godt samarbeid med kommunens økonomiavdeling.  

 Stadig flere gravferder fra Lenvik til Reindalen. Behov for bedre regnskapsrutiner 

rundt dette.  

Kirker og kirkegårder  

 Konstruktivt samarbeid knyttet til vedlikehold av kirkene mellom kirke og kommune. 

Kommunen har bidratt på en god måte. 

 Behov for utarbeidelse av en samlet vedlikeholdsplan for kirker og kirkegårder. 

 Eiendomsforhold må bringes i orden, og løses best i samarbeid mellom menighet og 

kommune. 
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 Generelt stor kapasitet på kirkegårdene, samlet sett. Det er satt av gravplasser til 

muslimer. Menigheten opplever å ha et trygt og godt samarbeid med de som er en 

del av gravertjenesten. 

 Behov for utvidelse av enkelte kirkegårder. Dette må tas med i arbeidet med 

kommuneplanen.  

Annet: 

 Kommunen bes oppnevne kommunal representant til fellesrådet. 

 

Kl. 15.30 OPPSUMMERING 

Til stede: sokneprest, kirkeverge, menighetssekretær, menighetsrådsleder og biskop med 

følge. 

Fra samtalen: 

 Trosopplæringsplanen – planfasen blir sluttført og arbeidet fulgt opp. 

 Mennesker med utviklingshemming. Vekst-bedrift i tilknytning til sykehjemmet. Lite 

kontakt i kirkelig sammenheng..  

 Tranøy bo- og aktivitetssenter (privat organisasjon). Bidragsyter under 

Tranøydagene.  

 Misjon. Menigheten har misjonsavtale med NMS (barnehjem i Bangkok). I tillegg 

enkelte mer private initiativ. 

Utfordringer 

 Trosopplæringsarbeidet.  

- Rekruttering av medarbeider.  

- Tiltak for aldersblandede grupper 

- Bruk av trosopplæringsmidler 

 Behov for vedlikeholdsplan av bygg og anlegg. 

 Kirkeforening – møter og fellesskap for voksne av stor verdi som menighetsrådet bør 

verdsette. 

 

Kl. 16.30 Tilsynssamtale med soknepresten 

Biskopen hadde tilsynssamtale med sokneprest Morten F. Hagen 

 

Søndag 24.04  

Kl. 11.00 Visitasgudstjeneste i Vangsvik kirke 

Medvirkende under visitasgudstjenesten: Biskop Olav Øygard, menighetsrådsleder John A. 

Hansen, menighetssekretær Håkon Ryvoll, prost Sigurd Skollevoll, organist Greta Åsali 
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Jenssen, kirketjener Svetlana A. Hansen, tekstleser Anton Steilbu, Tranøy menighets 

barnekor og Vaffelkoret.  

 

Kl. 12.30 Kirkekaffe og visitasforedrag  

Det var dekket til stor kirkekaffe, i regi av Vangsvik kirkeforening, i menighetssalen etter 

visitasgudstjenesten. 

Møte ble ledet av menighetsrådsleder John A. Hansen.  

Kunstner Svein Arild Berntsen presenterte noen av bildene fra sin Korsvei-serie og forslag til 

hvordan disse kan brukes overfor og i samarbeid med skole og kirke påsken 2017. 

Biskop Olav Øygard holdt sitt visitasforedrag. 

Menighetsrådsleder takket biskopen med følge for visitasdagene i Tranøy. 

 

 


