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Kjære Båtsfjord sokn! 
Visitasen i Båtsfjord har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop. Jeg 
og følge mitt; fungerende prost Hans Erik Holm og rådgiver Jon Marius Kobro 
Hammer har blitt mottatt på en gjestfri og åpen måte. Det er vi veldig takknemlige for! 
Og for meg har det vært fint å være tilbake i Båtsfjord. Jeg har ikke vært her siden 
slutten av 80-tallet – så det var på tide! 
 
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.  
 
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 
femte og 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. 
  
Visitasen har hatt som tema Diakoni og økt gudstjenestedeltakelse. 
Dette er områder vi har tenkt på gjennom våre besøk og samtaler denne uken. 
 
Inntrykk fra visitasen 
Båtsfjord sokn har det siste året fått fast prest for første gang på mange år. Dere har 
også nylig byttet kirkeverge. Staben er liten, men likevel er dere godt bemannet i 
forhold til innbyggertall. 
 
Dere har en stab med kirkeverge Solfrid Hammer, menighetspedagog Ingvill 
Robertsen, kirketjener Håkon Hågensen og sokneprest Ingfrid Norum. 
Organiststillingen er vakant og en liten stilling som trosopplærer likeså. Det er en 
utfordring å få søkere til deltidsstillinger. De senere årene har det vært utskiftinger og 
vakanser i staben. Mangel på kontinuitet vil alltid være en utfordring. Dette er forhold 
som kan være med å slite ekstra på de ansatte. Men min opplevelse er at dere nå 
ser framover. For nå er det folk på plass i alle de hele stillingene. Jeg vil oppmuntre 
hver enkelt i staben til å gi hverandre rom til å finne sin vei inn i arbeidet slik at hver 
enkelt av dere får blomstre og bidra inn i fellesskapet ut fra sin egenart og sine 
talenter. I menighetsarbeidet er det viktig at både fellesråd og prestetjenesten har 
samme mål om at det arbeidet man gjør i staben dypest sett handler om å bygge 



menighet. Sammen skal dere bygge menighet og være tydelig kirke i menneskers 
daglige liv og virke her i Båtsfjord. Sammen kan dere skape nye muligheter.  
 
Det har vært nyttige møter med staben denne uka. Vi har hatt god tid til samtaler og 
refleksjoner rundt stabsoppgaver og menighetens liv. Takk til dere for ærlighet, 
humor, engasjement og refleksjoner.  
 
 
 
Gjennom disse dagene har jeg registrert båtsfjordingenes selvrespekt. 
I dette samfunnet reagerer dere raskt på omstilling og evner å klare dere selv. 
 
Kirkas økonomi er betydelig svekket dette året og det får konsekvenser for 
bemanningen. Vi har ansettelsesstopp og flere prestestillinger står ledige i år og 
neste år. Dette gjelder bl.a. soknepreststillingen i Berlevåg. Og det medfører at dere 
for tiden må låne ut sokneprest Ingfrid Norum til Berlevåg i størrelsesorden mellom 
25-33 %. 
Med redusert bemanning, må det også reduseres noe på aktivitet, og det kan smerte 
litt for alle de gode tiltak man gjerne vil ha gjennomført. Noe aktivitet kan likevel 
opprettholdes med økt frivillig tjeneste. Det er godt mulig at det er et potensiale for 
mer frivillig arbeid i Båtsfjord menighet.  
 
Siden sist visitas har dere arbeidet mye med trosopplæringsplanen for soknet. 
Trosopplæringen må man bygge stein på stein. Det er ikke planen som er 
hovedsaken. Hovedsaken er å nå de døpte med kristendomsopplæring, slik at alle 
barn som blir døpt kan få lære om Jesus. Tiltak som planlegges for de ulike årstrinn 
skal tilbys til alle i soknet. Her i Båtsfjord ser vi at oppslutningen om f.eks tårnagenter 
og lys våken er på over 100%. Det er veldig gledelig, og viser at kirka er viktig for 
lokalsamfunnet. 
 
Jeg er glad for å se i visitasmeldingen at menigheten har et misjonsengasjement. 
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. Her i Båtsfjord har 
dere tidligere sendt ut misjonærer til Nepal, og dere samler fortsatt inn penger til 
arbeidet de startet der. Misjonsprosjektet er innbakt i konfirmanttiden og menigheten 
holdes jevnlig informert om Walungarbeidet i menighetsbladet. Jeg tror likevel dere 
har mer å gå på når det gjelder eierskapsforhold til misjonsprosjektet og gjøre det 
kjent, for eksempel i gudstjenestene. 
 
Hvilke møter har vi så hatt under visitasen? 
Visitasens første dag startet med møte med menighetsrådet. Takk for at dere har stilt 
dere til disposisjon med frivillig innsats i menighetsrådet. 
 
 
Vi drøftet økt gudstjenestedeltakelse. Det er god oppslutning om familiegudstjenester 
og konfirmasjon. For øvrig skulle menigheten gjerne sett høyere besøkstall. Hva om 
alle bestemte seg for å gå litt oftere i kirka? 
 Vi ser et generelt utviklingstrekk i dag der mange kvier seg for forpliktelser. Det kan 
være lettere å verve frivillige til enkelttiltak enn kontinuerlige tiltak. Det er mange som 
slutter opp om ulike tiltak i Båtsfjord kirke. Gjennom denne kontakten finnes et 



potensiale for å tiltrekke seg flere som kan bidra med ulike frivillige tjenester for og i 
kirka. Og derfra vil forhåpentligvis gudstjenesteoppslutningen øke. 
 
Til slutt drøftet vi de utfordringene rundt det nødvendige vedlikehold av kirkegårdene 
og et prekært behov for utvidelse.  
 
 
Onsdag morgen startet vi med et møte med de ansatte i staben, samt 
menighetsrådsleder Hilde Lund.  
Jeg orienterte staben litt om den generelle bakgrunnen for- og formålet med visitas. 
Og vi snakket om gleder og utfordringer med arbeidet i Båtsfjord sokn.  
 
Alltid når det er visitas er jeg innom de eldste i kommunen. Denne gangen fikk jeg 
være med til Helsesenteret. Å være tilstede på eldresenter og omsorgssenter med 
ord og sakramenter er viktig for oss som kirke. I mangel av organist spilte jeg piano. 
Jeg er glad for at deres tidligere organist Inger bidrar jevnlig med sang- og 
musikkstunder på helsesenteret. 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. Det er ofte slik at de eldre ikke kommer seg til kirken og kan 
ta del i fellesskapet rundt nattverdbordet. Jeg vil oppmuntre dere til regelmessig å ha 
nattverd på helsesenteret. 
 

Deretter besøkte vi Båtsfjord service og fikk en omvisning der av Tor- Eirik Antonsen. 
Det var gledelig å se all aktiviteten der og hilse på noen av dem som har sitt daglige 
virke der. Vi fulgte opp med et besøk på butikken til Båtsfjord service. 
 
Onsdag ettermiddag besøkte vi Båtsfjord private videregående skole. Rektor Øyvind 
Hauken tok vel imot oss og vi møtte elever fra VG 1 og VG 2. Tre av elevene holdt en 
flott presentasjon av skolen og vi fikk innblikk i to prisbelønte elevbedrifter, Ordo og 
Mosquito finito.   
 
Onsdag kveld avsluttet vi med salmekveld i kirka. Kirsi Rantala hadde med barn fra 
Lys våken som sang og feiret oss alle med en opprinnelig finsk bursdagssang. 
Sokneprest Ingfrid loset oss gjennom kvelden og Øyvind Hauken ledet musikken fra 
flygelet. 
 
På vei ut av kirka fikk vi også se de flotte tegningene fra kulturskoleelevene som er 
utstilt ved inngangen. Dette er et av mange eksempel på hvordan kirka kan være en 
arena for kulturformidling. 
 
Fredag formiddag møtte vi kommuneledelsen ved ordfører Geir Knutsen og rådmann 
Trond Henriksen. Ordføreren ga først en presentasjon av Båtsfjord kommune, 
Fiskerihovedstaden on Top of the World. Det lyser optimisme og fremtidstro av 
planene om utvikling av havna og næringslivet i kommunen.  
Deretter orienterte jeg om reformene i kirken med avviklingen av statskirken. Dette 
får minimale betydninger for kirkelivet i Båtsfjord. Samtalen fortsatte med tanker om 
gjensidig samarbeid mellom kommunen og kirka. Jeg utfordret dere på å etablere en 
fastere rutine for samarbeid med jevnlige kontaktmøter. Til slutt drøftet vi de 
utfordringene rundt det presserende vedlikehold av kirkegårdene og et prekært 
behov for utvidelse. Dere er farlig nær en nedre grense for forsvarlig, og lovlig antall 



ledige gravplasser. Rådmannen uttrykte forståelse for dette, og inviterte kirkevergen 
til snarlig prosessarbeid for å effektuere dette.   
 
Etter lunch på Båtsfjord brygge besøkte vi Båtsfjord skole.  
Rektor Børre Steinar Børresen orienterte om skolen. Igjen fikk jeg inntrykk av at 
kirke-skolesamarbeidet i Båtsfjord fungerer veldig godt. Etterpå fikk vi møte 8 
klassen. De stilte mange spennende spørsmål til og om biskopen. Blant annet er de 
nå godt skolert i nominasjonsprosessen og utvelgelse ved bispevalg. 
 
Så besøkte vi Nordskogen barnehage. Styrer Britt Myklebust Hansen tok imot oss og 
fortalte litt om utviklingstrekk med småbarnskullene og språklig sammensetning i et 
samfunn som blir stadig mer flerspråklig. 
Vi sang sammen med barna, og mange av dem hadde laget flotte tegninger og kort 
til meg. 
 
Det er fint å se det gode samarbeidet menigheten har med barnehage og skole. 
 
Dagen ble avsluttet med stab og menighetsrådsleder. Der vi hadde et fagmøte for å 
drøfte trosopplæringen, samt oppsummere visitasen. 
 
 
Som dere forstår så har jeg sett mye flott og møtt svært mange positive og 
engasjerte mennesker i løpet av denne visitasen. Nå ved enden av denne visitasen 
har jeg gjort meg noen tanker om veien videre. 
 
Særlige utfordringer: 

- Trosopplæringen. Dere skal i løpet av de kommende år få 
trosopplæringsplanen på plass. Lykke til med det, og med fortsettelsen med å 
sette tiltakene i drift 
 

- Frivillighet og økt gudstjenestedeltakelse.  
Jeg ønsker å utfordre dere på dette feltet dere har nevnt som vanskelig. 
Å få flere folk til å gå på gudstjenester. Jeg tror det henger sammen med 
frivillighet. Derfor er det viktig å rekruttere nye frivillige til oppgaver i 
gudstjenestene, og til andre oppgaver i menigheten.  
 

- Diakoniplan. Jeg vil utfordre menighetsrådet til å utarbeide en lokal plan for 
diakoni. En lokal plan vil være en hjelp for prioriteringer og retning av det 
diakonale arbeidet i soknet.  
 

- Jeg vil utfordre Fellesrådet til å etablere jevnlige møter med kommunens 
ledelse for å informere og få plan over vedlikehold og andre saker der 
samarbeid med kommunen er nødvendig 
 

- Det er også presserende at Kirkevergen i tett dialog med kommunen får 
påskyndet arbeidet med utvidelsen av kirkegården så snart som mulig. 

 
 
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. Prosten skal i løpet av det første året gjøre 
et oppfølgingsbesøk i soknet, og rapportere tilbake til biskopen om dette. 
 
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! 
 
Mitt ønske er at dere tar vare på hverandre. 
Guds rike velsignelse over dagene som kommer. 

 
 
 


