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BISKOPENS VISITASFOREDRAG 
VISITAS I SKJERVØY SOKN,  

 NORD-TROMS PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 
26.– 30. april 2017 

 
 
Kjære Skjervøy sokn! 
Visitasen i Skjervøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop. Jeg 
og følge mitt; prost Hans Erik Schjøth og rådgiver Anne Kirsti Kjenne har blitt mottatt 
på en gjestfri og åpen måte. Det har vært veldig flott for meg å bli kjent med 
forholdene her i denne flotte delen av Nord-Troms! 
 
Når biskopen kommer på visitas til en menighet, viser det at menigheten tilhører et 
større fellesskap: den verdensvide kirke, Den norske kirke og Nord-Hålogaland 
bispedømme. Som biskop skal jeg ha tilsyn med menighetene og de ansatte, og har 
et særlig oppdrag i å ha tilsyn med de som er vigslet til kirkelig tjeneste.  
 
Ordet visitas betyr egentlig besøk. Visitasen gir oss mulighet til å se hverandre, til å 
se menighetens liv og virke, men også til å fokusere på særlig viktige oppgaver i 
soknet, og til å samtale og tenke høyt sammen om veien videre. Hensikten med 
visitasen er å oppmuntre og inspirere, og sammen se på muligheter og oppgaver i 
tiden fremover, se menighetene, de ansatte og de frivillige.  
 
Det å være på visitas er spesielt. I løpet av noen dager gjør man et dypdykk i et sokn, 
møter ansatte og frivillige. Det oppstår sterke inntrykk fra møter som man vil bære 
med seg lenge etter visitasen. Møter med enkeltpersoner og presentasjon av planer 
og strategier. Dette er den siste dagen av denne visitasen. Det er sikkert mer jeg 
kunne sett og flere jeg kunne møtt, men det har vært mange gode møter disse 
dagene. 
 
Barn og unge har vært i fokus under visitasen. Barn og unge har stor betydning i 
Skjervøy-samfunnet, og er en viktig del av fellesskapet. Dere har ideer og planer for 
ulike samlinger av og for barn og unge i tiden fremover. Det handler om å finne nye 
måter å arbeide på, og å se nye muligheter for å bringe evangeliet om Jesus videre til 
nye generasjoner. 
 
Dere har to fine kirkebygg, Arnøy kirke og Skjervøy kirke som begge er i god stand. 
Skjervøy kirke er bispedømmets eldste trekirke, med sin solide og sterke 
kirkehistorie. 
 
Inntrykk fra visitasen 
Nå er vi kommet fram til visitasens siste dag. Jeg setter pris på at vi har hatt åpne og 
ærlige møter og samtaler.  
Under disse dagene har jeg registrert at det er mange frivillige her. Det er en svært 
viktig ressurs for menigheten, og gjør meg glad og optimistisk. I Skjervøy har dere 
solide røtter i den læstadianske arven, og katekismetradisjonen står sterkt.  
 
Skjervøy sokn er i den heldige situasjon å ha en god stab som trives i hverandres 
selskap og jobber godt i lag.   
Dere er en god blanding av folk som har vært ansatt en stund, og av nye som 
kommer inn og kan se ting og utfordringer med nye øyne.  
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Det har vært fint å se hvordan dere gir hverandre rom til å blomstre og bidra med 
deres egenart og talenter. I menighetsarbeidet er det viktig at dere som ansatte har 
samme mål om at det arbeidet man gjør i staben dypest sett handler om å bygge 
menighet. Sammen skal dere være med å bygge menighet og være tydelig kirke i 
menneskers daglige liv og virke her i Skjervøy. Fortsett med å bygge det tverrfaglige 
arbeidet i staben og sammen med de frivillige medarbeiderne. 
 
Kirkeverge Magnar Solbakken begynte i stillingen for drøyt 2 måneder siden og leder 
staben på en god måte, men foreløpig i redusert stilling. Menighetsskretær og 
trosopplæringskoordinator Kjellaug Davidsen er den som har vært lengst ansatt og 
ivaretar mye av kontinuiteten. Hun har en nøkkelrolle i samordning av 
trosopplæringsarbeidet. Det har vært flott å få hilse på 
kirketjenerne/kirkegårdsarbeiderne Stig Nilsen og Leif-Håkon Pedersen. Dere bidrar 
med faglighet og engasjement i det dere har ansvar for. Takk for den viktige 
tjenesten dere står i. Det kirkemusikalske arbeidet ivaretas på en god måte av kantor 
Irina Girunyan. Det er godt å legge merke til Irinas sterke engasjement for at 
kirkemusikken skal være knyttet til troslivet og menighetslivet. 
 
Jeg vil også takke sokneprest Einar Tesdal. Du kom til Skjervøy i 2014, og jeg er glad 
for tjenesten du står i. Jeg har hørt mye godt om prestetjenesten og ser at du blir satt 
pris på og betyr mye for lokalsamfunnet her. 
 
Jeg er glad for å se i visitasmeldingen at Skjervøy misjonsforening ble stiftet i 2016. 
Misjon er med å hjelpe oss til å være en tydelig del av den verdensvide kirke og 
oppdraget om å gi evangeliet videre til stadig nye mennesker. Dette engasjementet 
er det naturlig at blir trukket mer inn i gudstjeneste- og trosopplæringsarbeidet.  
 
Siden forrige visitas i 2008 har det skjedd endringer. Dere har fått nye medarbeidere, 
det er utarbeidet trosopplæringsplan, nye benkeputer er på plass i Skjervøy kirke, og 
det er kjøpt et bygg i sentrum som blir et godt menighetshus. 
 
Gudstjenestelivet er en kjernevirksomhet i Skjervøy sokn. Dere har i flere år hatt en 
god og stabil gudstjenestedeltakelse. Gudstjenestereformen legger vekt på 
involvering, stedegengjøring og variasjon. Ved å fokusere på og praktisere disse 
verdiene og i økende grad involvere medliturger, kan dette bidra til å videreutvikle 
gudstjenestelivet. Skjervøy menighet har enda ikke utarbeidet sin egen lokale 
grunnordning, så det regner jeg med blir tatt tak i nå. Jeg har sendt brev til samtlige 
menigheter i bispedømmet om å se på hvordan man kan bruke samisk og eventuelt 
kvensk i gudstjenestelivet – dette kan man da vurdere i samtidig. 
 
Å være kirke er blant annet å legge til rette for ulike møteplasser om ord og 
sakrament. Vi har møtt mange engasjerte mennesker som gir uttrykk for at kirka er 
viktig her i Skjervøy.  
 
 
Hvilke møter har vi så hatt under visitasen? 
 
Alltid når det er visitas er jeg innom de eldste i kommunen. Denne gangen fikk jeg 
være med på andakt på Skjervøy helsesenter. Leder Åshild Hansen ønsket oss 
velkommen på «trappa». Inne var det pyntet og dekket fint opp og personalet var 
aktivt med og la til rette for en god opplevelse. Å være tilstede på sykehjem og 
helsesenter med ord og sakrament er viktig for oss som kirke. Jeg er særlig glad for 
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at kantoren er med på dette. Musikk og sang er et språk i seg selv, og for noen vil det 
være et ekstra viktig uttrykk når ordene forsvinner og det blir vanskelig å finne 
mening i det man hører. Dette er et viktig diakonalt arbeid.  
 
Onsdag ettermiddag besøkte vi «Tirsdagsklubben» - som for anledningen møttes på 
en onsdag. Det var fint å oppleve fellesskapet med barn og voksne. Dette er et viktig 
arbeid og som vil være menighetens «skjelett» i videreutviklingen av 
trosopplæringsarbeidet. Jeg ble imponert over at det er så mange barn med, at det er 
så mange frivillige som tar ansvar, og over den solide kvaliteten på arbeidet. 
I etterkant av klubben hadde vi en god samtale med noen av de frivillige 
medarbeiderne. Den gleden og engasjement dere har for klubben gleder meg og er 
viktig for at dette arbeidet kan fungere så godt.  
 
Torsdag møtte vi menighetsrådet. Jeg vil gjerne takke rådet for god innsats. Helge 
Andersen har en god og stødig hånd med ledelsen av menighetsrådet. Takk for at 
dere har stilt dere til disposisjon med frivillig innsats i menigheten for denne 
fireårsperioden.  
 
I møte med menighetsrådet drøftet vi utfordringer rundt den økonomiske situasjonen 
menigheten er i, behovet for en mer stabil IT-struktur, utvidelse av kirkegården på 
Skjervøy og reparasjon av kirkegårdsgjerdet på Arnøya. Vi snakket også om mulig 
samarbeid med kommunen om bl.a. maskinparken. Nytt menighetshus var også 
tema. Det nye menighetshuset vil gi bedre arbeidsforhold for de ansatte og kunne 
bidra til et løft i menighetens arbeid. En hel kirke rommer ulike syn på mange saker, 
også i vår kirke finnes det ulike spørsmål som vi er uenige i. Vi hadde en respektfull 
og fin samtale om dette på møtet. 
 
Vi besøkte Skjervøy skole hvor vi hilste på og snakket med elever i klasse 5A. De 
stilte flere spørsmål om hvordan det er å arbeide som biskop.   
 
Torsdag kveld fikk jeg være med på gudstjeneste i Arnøy kirke. Det er ei veldig fin 
kirke, og med spesielt god akustikk. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, med gode 
samtaler med de som var kommet til kirke. 
 
Fredag hadde vi et godt møte med kommunen som var representert ved ordfører 
Ørjan Albrigtsen, varaordfører Irene Toresen, rådmann Cissel Samuelsen og teknisk 
sjef Kjell-Ove Lehne. Sammen med kirkevergen og Øyvind Isaksen fra 
menighetsrådet hadde vi en god dialog rundt temaer som økonomi, utvidelse av 
kirkegården, tjenesteytingsavtale og nytt menighetshus.  
Det var tydelig i samtalen at kommunen verdsetter det arbeidet menighetsrådet og 
menigheten bidrar med.  
 
Videre besøkte vi Skjervøy ASVO. Bedriften har fokus på å hjelpe mennesker som av 
ulike grunner har fått en «stopp» i livet og de har et nært samarbeid med 
næringslivet, både lokalt og regionalt. Takk til Johan Pedersen for god og engasjert 
informasjon om bedriften. 
 
Sammen med barn og voksne i Ørneveien naturbarnehage hadde vi sangstund. Det 
var livlig og intenst og barna var aktivt med. Flere av barna var opptatt av korset som 
jeg bærer rundt halsen, og vi fikk noen små samtaler om Jesus på korset. 
Barnehagen benytter flanellograf i sin formidling. Det var godt å få vite at også 
påskens fortelling formidles til barna. 
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Fremover 
Jeg har sett mye flott og møtt svært mange positive og engasjerte mennesker i løpet 
av visitasen. Nå ved enden av denne visitasen, har jeg gjort meg noen tanker om 
veier videre.  
 
Særlige utfordringer: 

1. Det første handler om den økonomiske situasjon, som også er kjent fra 
media. Jeg er glad for at menighetsrådet nå tar tak og jobber for å komme 
ajour i økonomiarbeidet. Det er helt nødvendig at dette kommer på plass 
før dere går videre med andre gjøremål. 

 
2. Man bør gå opp rutiner med kommunen og fornye  tjenesteytingsavtalen. 

Det er mye å hente i samarbeid og utnyttelse av felles ressurser til beste 
for både kommune og kirke. 

 
3. Trosopplæringen. Jeg vil anbefale dere å gjennomgå trosopplæringsplanen 

slik at den blir et godt og tjenlig styringsverktøy med fokus på det helhetlige 
og systematiske planarbeidet og bygge videre på det dere allerede har. 
Slik har dere mulighet til å få et godt eierforhold til planen og fornyelse av 
arbeidet. Tirsdagsklubben har en sentral plass i dette arbeidet. Det nye 
menighetshuset i Strandveien vil gi dere helt nye muligheter som tas med 
når trosopplæringsplanen justeres og videreutvikles. 

 
4. Lokal grunnordning for gudstjenestene. Soknepresten bes lede arbeidet og 

bruke sin kompetansene på området slik at dere kan få utarbeidet en lokal 
grunnordning for gudstjenestelivet hvor også samisk språk får sin naturlige 
plass.  

 
 
Det er åtte 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. Prosten skal i løpet av det første året gjøre 
et oppfølgingsbesøk i soknet, og rapportere tilbake til biskopen om dette. 
 
En særlig takk til dere som har stelt istand kirkekaffe her i dag på rådhuskantina. 
 
Til slutt: Tusen takk for all åpenhet og gjestfrihet som vi er blitt møtt med. Jeg vil rette 
en stor takk til menighetsråd, de ansatte og prosten for god tilrettelegging av 
visitasen. Takk til alle som har tatt godt imot oss disse dagene! Takk for at dere står 
trofast i dette spennende arbeidet.  
 
Mitt ønske er at dere tar vare på hverandre. 
Guds rike velsignelse over dagene som kommer. 
 


