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Visitasen i Lenvik sokn har vært noen gode og innholdsrike dager. Det er alltid 

spennende å besøke ulike deler av menighetslivet under en visitas.  Det har vært en 

fin opplevelse å møte folk både i bygdene og her på Finnsnes. Vi har møtt mange 

engasjerte frivillige, og det er fint å både se og oppleve de kirkelige ansattes 

engasjement for menigheten og for bygdenes innbyggere.  Jeg og mitt følge, prost 

Sigurd Skollevoll og rådgiver Heidi Norbye, har blitt tatt imot på en god måte av både 

kirkelige medarbeidere og bygdenes folk. (Prost Sigurd blir jo en kombinasjon av å 

være litt vertskap, og samtidig en del av oss som er på besøk). 

Ordet «biskop» kommer fra et gresk ord som betyr «ha oppmerksomhet mot», «se 

etter». Når biskopen er på visitas skal jeg se menighetenes arbeid, de ansatte og 

lokalsamfunnet som menighetene er en del av. I løpet av en kort uke får vi se et 

konsentrat av menighetenes arbeid. Vi får komme nær hverandre gjennom 

gudstjenestefeiring og nattverdfellesskap, og ikke minst får vi mulighet til å snakke 

med hverandre og se hverandre. Dette skaper en god arena for å tenke sammen om 

menigheten og dens liv og virke. Gjennom visitasen ønsker jeg å støtte, inspirere, 

utfordre og veilede menigheten og de ansatte slik at vi sammen kan gjøre Jesus 

Kristus tydeligere for de som bor i Lenvik. 

En visitas er også med på å vise kirkens enhet. Deres menighet er ikke alene. Dere 

står som del av en større helhet i Nord-Hålogaland bispedømme, i Den norske kirke 

og i den verdensvide kirke.  

Det er ni år siden sist visitas i Lenvik. Det har vært endringer siden den gang, både i 

kirken og i samfunnet. Noen av disse endringene vil jeg komme tilbake til i dette 

foredraget.  

Tema for visitasen er "Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre". Det samme tema 
Lenvik menighet har som sin visjon. Jeg har sett en menighet som er opptatt av å 
formidle fellesskap med Gud og med hverandre. Gjennom arbeidet dere gjør blir 
mennesker sett og møtt. Av medmennesker og av Gud. Dette er et viktig fokus. 
 
Da vi nå er kommet til visitasens siste dag er det på tide med en oppsummering av 
noen av de opplevelsene vi har delt med hverandre denne uka. Jeg vil derfor dele 
noen inntrykk fra visitasen med dere.  
 
Stab 
Visitasen startet med et godt møte med staben i menigheten. Dere har en fantastisk 
stab, og det var flott å få ta del i fellesskapet under morgenandakten den første 
dagen i visitasen. Her er en stab som har de viktigste tingene sammen, og som 
utfyller hver. Jeg vil takke dere for at dere prioriterer tid til bibellesning, sang og bønn, 
andre på en fin måte. Jeg vil være med å understreke viktigheten av det åndelige 
fellesskap. Guds ord og bønn virker med sin kraft og utruster til tjeneste. 
I visitasrapporten deres står følgende: " Den kirkelige staben består av positive og 
velvillige medarbeidere. Mange har vært i jobben i flere år, og det er et godt 
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fellesskap. Det er en stab med høy tverrfaglig kompetanse og stort engasjement i 
arbeidet."  
Dette stemmer godt med mitt inntrykk av staben disse dagene. Jeg har sett at dere 
trives med å arbeide sammen. Det snakkes vel om dere i menigheten, og det er 
mange som disse dagene har uttrykt stor takknemlighet for det arbeidet dere gjør. Et 
godt arbeidsmiljø er skapende slik at både kreativitet og engasjement får rom. Dette 
har vi sett hos dere i løpet av disse dagene. Takk til hver enkelt av dere for den 
tjenesten dere står i. Dere betyr en forskjell for mennesker i Lenvik.  
 
En stor stab som vil mye, gir også noen utfordringer. I store arbeidsfellesskap er det 
behov for strukturerte samarbeidsmøter. Dette gjelder alt fra stabsmøter til 
gjennomføring av trosopplæringstiltak og gudstjenestearbeid.  Enighet om hva som 
skal prioriteres når, gjennomtenkte arbeidsplaner og hvem som skal være engasjert i 
de ulike deler av menighetsarbeidet er viktig å snakke om.  
 
Frivillige.  
Hva hadde kirken vært uten de frivillige medarbeidere? Det hadde ikke gått bra. Og 
jeg tror at i framtida vil frivilligheten bli enda mer nødvendig og bærende i det 
kirkelige arbeidet 
Denne uka har vi møtt flere frivillige som er engasjert i ulike deler av menighetens 
arbeid, både her på Finnsnes, Husøy, Bjorelvnes og Rossfjord. 
 
Denne gangen vil jeg særlig trekke fram kirkeforeningene.  
I løpet av visitasen har vi vært på Flerbrukshuset og sykehjemmet i Rossfjord, og vi 
har vært i Lenvik kirke med kirkekaffe på Bjorelvnes bedehus. På begge disse 
stedene møtte vi representanter fra kirkeforeningene. Jeg er veldig takknemlig for 
tjenesten som kirkeforeningene gjør. Godt voksne mennesker som har vært trofast i 
arbeidet for kirke og lokalsamfunn gjennom mange år. Som koker kaffe, maler 
gjerder, samler inn penger, er aktive på sykehjemmet for å nevne noe. Som trofast er 
med i bønn og arbeid. Som har stor omsorg for unge og eldre. Som kjenner folket og 
bygda der. Uten dere som frivillige i kirkeforeningene hadde dette arbeidet stoppa 
opp. Det frivillige engasjementet bærer oss gjennom hverdagen. En stor takk til dere. 
 
Vi vet også at særlig det diakonale arbeidet og trosopplæringen har stort behov for 
frivillige som er med og driver arbeidet. Og dere har mange som er med i dette her i 
Lenvik. 
Å ha omsorg for de frivillige er en viktig oppgave for staben. Det har ryktes om 
mørketidsfesten hvor staben gjør stas på de frivillige. Dette skaper tilhørighet og 
takknemlighet. Vi gjør noe sammen. Vi hører sammen.  
 
Jeg har veldig mye godt å si om frivilligheten her i Lenvik, dere er unik med så mange 
som er engasjert i menighetens liv. Jeg vil peke på en utfordring i forhold til det 
frivillige arbeidet. Det kan være dere skal diskutere i staben hvordan dere jobber med 
frivillighet, slik at dere finner en struktur og systematikk som enda bedre kan ivareta 
ulike behov og tjenester innenfor frivilligheten. Et slikt arbeid tar tid, men det er viktig i 
forhold til at dere er mange og man lett kan miste oversikten dersom systematikken 
ikke er tilstede. 
 
I forlengelsen av dette vil jeg utfordre dere alle til å være med å utfordre unge 
mennesker til tjeneste i kirken. Kirken lider under at det er for få unge som utdanner 
seg til kirkelig tjeneste. Det er en undersøkelse som viser at når frivillige arbeidere i 
menigheten utfordrer ungdom til kirkelig tjeneste har det større gjennomslagskraft 
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enn når ansatte spør. Guds rike trenger stadig nye unge som kan kalles til tjeneste. 
Det vil være fint om dere kan være med å gjøre det. 
 
Gudstjenester 
Lenvik sokn har et variert og bredt gudstjenestetilbud både her på Finnsnes og rundt 
i bygdene.  
På grunn av endringer i Den norske kirke er Nord-Hålogaland bispedømme nødt til å 
skjære ned på antall stillinger. Det har vært gjort et stort arbeid rundt dette. For Senja 
prosti vil det medføre at gudstjenestetallet tas ned med 5% fra 2019 pga reduksjon 
av antall prestestillinger i prostiet.  
 
Samarbeid og økumenikk 
Lenvik er i den heldige situasjon at det er et aktivt misjons- og organisasjonsarbeid, 
både på Finnsnes og i bygdene. Andre kirkesamfunn står også sterkt i dette soknet. 
Det er viktig å synliggjøre at kirken, organisasjoner og andre kirkesamfunn står 
sammen om det aller viktigste. Vi kan utfylle hverandre i arbeidet med å være Jesu 
Kristi kirke på jord. Jeg har fått fortalt at det årlig har en økumenisk gudstjeneste, og 
at det samarbeides på tvers.  
 
Trosopplæring 
Dere har et omfattende trosopplæringsarbeid, og jeg har vært så heldig å få møte 
noe av det disse dagene. Planen deres er godkjent, og den jobben er gjort. Nå håper 
jeg det er tid for å bruke mindre tid på planlegging av hvert enkelt tiltak. Tiden skal 
primært gå til gjennomføring av tiltakene. 
Når tiltak ikke fungerer, så legg det i dvale i en periode. En plan er ikke en 
tvangstrøye men et hjelpemiddel. Den er utgangspunktet for hvordan man gjør det. 
Er det noe som fungerer, så tenk kreativt rundt dette, og er det noe som står i 
stampe, så la det ligge for en periode.  
 
Mange av oss har vært med i søndagsskole, laget, barnekor, speider eller KFUK/M 
og vet hva det betyr å være en del av en sammenheng og et fellesskap. Tenk 
relasjonelt om trosopplæringen. Det er en balansegang i forhold til 
trosopplæringstiltakene og det kontinuerlige arbeidet. Og det er viktig å hele tiden 
holde fast på at det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet må bygges parallelt 
med trosopplæringstiltakene. Dette blir et spørsmål om ressurser, og staben bør 
derfor årlig ha samtaler om prioriteringer for kommende år. 
 
Dere er unike i det at dere har et stort og omfattende arbeid i forhold til den gruppa 
som på nasjonalt plan er vanskeligst å få kontakt med, nemlig gruppa fra 
konfirmasjonsalder til 18 år. Dere har gjennom flere år jobbet systematisk med MILK, 
UGLE og Torsdagklubben.  Jeg vil berømme dere for dette gode arbeidet, og jeg vil 
oppmuntre dere til fortsatt å prioritere tid og krefter inn i denne aldersgruppen. Vi 
hører fra siste ungdomsundersøkelsen (Ungdata) at ensomhet blant unge mennesker 
er økende. Da er det viktig at vi som kirke kan være et fellesskapstilbud til unge 
mennesker. Torsdagsklubben er et slikt tilbud. Det er lavterskeltilbud, og ungdom kan 
være med på sine premisser. Samtidig er lederne i Torsdagsklubben tydelige voksne 
og tydelige bærere av evangeliet. På torsdagsklubben avsluttes kvelden med en 
Time-out i kirkerommet. Et sted hvor unge mennesker kan bli kjent med Jesus 
gjennom sang, andakt, lystenning og stillhet. 
Takk for det gode arbeidet dere gjør gjennom ungdomsarbeidet. 
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Lenvik har en utfordring i det at man skal nå ut til alle bygdene med trosopplæring og 
gode tilbud til barn og unge. Det kan være at dere skal gjøre en vurdering av hvordan 
dere driver trosopplæringarbeidet i bygdene.  Under visitasen har jeg vært med på to 
skolegudstjenester 
På steder med kirke og skole ved siden av hverandre vil det være en mulighet for å 
bygge trosopplæringen litt ut. Man kan samarbeide med skole og SFO, og være et 
tilbud på dagtid til elevene når de er ferdig med skoledagen. Det finnes muligheter til 
å gjøre noe knyttet til ulike deler av trosopplæringen i distriktene.  
 
Diakoni 
Dere imponerer i arbeidet med diakoni. Dere har et omfattende og utadretta diakonalt 
arbeid som det står respekt av. Gjennom deres arbeid med Kafé Pluss og flyktninger 
gir dere en stemme til de som er marginalisert i samfunnet. Dere har også et solid og 
veletablert arbeid med mennesker med utviklingshemming.  
Det diakonale arbeidet deres står sterkt i lokalsamfunnet, og det legges merke til at 
dere fremmer menneskeverdet. Alle mennesker er like mye verd, og alle skal vi få 
være mottakere av Guds kjærlighet. Gjennom det diakonale arbeidet er kirken en 
svært synlig aktør i Lenvik. Dette fikk vi bekreftet på møtet med kommunen der vi 
møtte bl.a. ordfører, rådmann og prosjektleder og påtroppende rådmann i nye Senja 
kommune. De snakket godt om arbeidet som gjøres, og de er tydelige på at de 
ønsker å støtte dette arbeidet. 
I møte med kommunen ble blant annet arbeidet med forebygging og lavterskeltilbud 
for ungdom omtalt. Finnsnes menighet gjør et godt diakonalt arbeid i forhold til 
ungdom gjennom Torsdagsklubben, og slik jeg ser det har dere kanskje potensiale til 
å utvide samarbeidet med kommunen i forhold til nettopp ungdomsdiakoni. 
Kongoaksjonen er også et flott internasjonalt diakonalt arbeid. Her gir dere en solid 
hjelp til skolegang for 100 barn, og arbeidet ser ut til å ha en solid og trygg 
forankring, så vi er trygge på at pengene når fram. Konfirmantene har en stor og 
viktig oppgave i dette arbeidet. 
 
Kirkeasyl.  
Å bo i kirkeasyl er krevende på mange måter. Det er ikke noe man velger fordi man 
har så veldig lyst, men fordi det er en trussel mot eget liv i hjemlandet. En reell 
trussel som gjør det umulig å gå ut av kirken for da risikerer man å bli sendt tilbake til 
hjemlandet. Her i Finnsnes kirke lever det en familie i kirkeasyl. Far, mor og en 
voksen datter. De har bodd i denne kirken i fire år. En midlertidig løsning på ett rom 
her i kirken. Mange av dere kjenner familien og har blitt glad i dem. De bidrar inn i 
arbeidet i kirken, og de gjør mange tjenester. Men de kan ikke gå ut. De er redde og 
de har fått livet satt på vent.  
Man må våge å stille spørsmålet om hvor sundt det er å bo slik over lang tid. 
Kirkeasylet er ingen ordning, men det er en måte å håndtere en umulig situasjon på. 
Jeg fikk møte kirkeasylantene på torsdag. Jeg ble invitert inn på rommet der de bor i 
kirken. Familien fortalte om situasjonen sin, og jeg fikk lytte til mennesker som har 
det tungt. Slik situasjonen er på Sri Lanka i dag, opplever de det svært risikofyllt å 
reise dit. Ut fra hva de forteller er det vanskelig å forstå at de ikke får opphold i 
Norge. Jeg vet at saken deres blir sett på på nytt, og jeg ber dere alle være med å be 
om og jobbe for å finne en løsning på dette for familien. Jeg har avklart med familien 
at jeg forteller om dem. Det er i håp om å komme nærmere en løsning som ikke er 
fare for liv og helse.   
 
Misjon.  
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Lenvik har i mange år hatt et misjonsarbeid som handler om å støtte et arbeid med å 
nå muslimer med evangeliet gjennom tv- og radiokanaler. Prosjektet heter Sat7 og 
drives av NMS. Dette er et viktig misjonsarbeid. Det er ofte slik at når en menighet 
har hatt et misjonsprosjekt over flere år vil engasjementet etter hvert bli noe lavere. 
Det kan være at tiden har kommet for at dere skal finne et nytt misjonsprosjekt å 
være engasjert i. Misjon hører med i alle våre menigheter, og det er spennende når 
menighetene har prosjekter som engasjerer. 
 
Kultur 
Sang og musikk er viktig for menighetslivet. Dette har vi sett mye av her hos dere. 
Musikken er et språk som når inn i hjertene. Gudstjenesten som vi nettopp var en del 
av alle sammen viste på en flott måte hvor mye ressurser dere har rundt sang om 
musikk. Det favner bredt, og det gir fellesskap til barn, unge og voksne. Tusen takk 
for et godt arbeid. 
 
Utfordringer 

 Trosopplæringsplanen og arbeidet med denne. Det er viktig for meg å si at 
planen er først og fremst et verktøy som skal hjelpe dere til å nå ut med 
evangeliet til alle aldersgrupper. Jeg ber dere ha et realistisk forhold til planen 
og gjennomføringen av den. Jeg vil utfordre dere til årlig å ha en gjennomgang 
av planen og ressursbruken rundt de ulike tiltakene sett i forhold til bygging og 
utvikling av det kontinuerlige arbeidet 

 Distriktene. Hvordan kan dere jobbe for at tilbudet i distriktene kan øke noe, 
særlig innenfor trosopplæringen. 

 Frivillighet. Jeg vil utfordre dere til å se på hvordan dere jobber med 
frivilligheten i dag, og om det er endringer som kan gjøres for om mulig å gjøre 
dette enda bedre. 

 Som jeg har påpekt så vil en stor stab føre med seg utfordringer rundt gode 
systemer og strukturer. Jeg vil utfordre dere til å se på hvordan dere jobber 
med stabsmøter og frivilligheten i dag, og se om det er endringer som kan 
gjøres for om mulig å gjøre dette enda bedre.   

 Dere er på vei mot å bli en enda større kommune. Det vil føre til endring av en 
del strukturer i menighetens liv. Det er viktig å finne den gode balansen 
mellom menighetsrådets ansvar og fellesrådet. Lykke til med å tilpasse dere 
nye administrative ordninger, og samtidig føre videre det flotte og viktige 
arbeidet dere har i menigheten. 

 
Det er ni år siden forrige visitas. Trolig går det omtrent like lang tid til neste gang. 

Prosten har i oppgave å følge opp de utfordringene som visitasen har pekt på, i 

samarbeid med menighetsråd og ansatte.  

Jeg vil gjerne få si hjertelig takk for all gjestfrihet og måten dere har tatt imot oss på 

her og i bygdene! Og jeg ønsker å rette en stor takk til menighetsrådet, de kirkelig 

ansatte, prosten og alle andre som har vært med å tilrettelegge for denne flotte 

visitasen. Og ikke minst takk til alle dere som trofast samles til gudstjenester og 

andre samvær i menigheten, som ber for menigheten og setter deres lit til Herren.  

Måtte Gud bevare dere i sin miskunn og velsigne dere alle i dagene som ligger foran 

oss! 


