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Visitasprotokoll Lebesby 

31.10-04.11 2018 

Tema: “Trosopplæring og samarbeid” 

 

Visitasen ble ledet av biskop Olav Øygard. Han ble ledsaget av fung. prost Jon Atle Birkeland 

og rådgiver Karl Yngve Bergkåsa. 

 

Onsdag 31. oktober 

1100-1200  Møte med kirkelig ansatte 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Ljosland, 

kirketjener Margunn Hølland Birkeland, kirketjener Vitaliy Pukish, leder i fellesrådet Helge 

Masternes, kirketjener Kari Løvøy, kirkeverge Terje Pettersen, organist Larysa Pukish. 

  

Kirkeverge innledet og de tilstedeværende presenterte seg. Biskopen snakket om viktigheten 

av å se stort på tjenesten i kirka. Alle ansatte har sin plass på hver sin måte og er vesentlige 

for at menighetene skal få være kirke lokalt. 

 

Kirketjenerne fortalte at de ser det som meningsfylt å jobbe med det praktiske rundt kirkelige 

handlinger. Det eksisterer noen utfordringer i forhold til hva som skal gjøres av kirketjener 

utover selve forberedelsen til kirkelige handlinger, som f. eks. kirkekaffe og rundvask. Her 

kunne det trengtes mer frivilllighet.  

 

Soknepresten fortalte at det er mange fine aspekter ved å få jobbe som prest. Størst trivsel i 

arbeidet ligger i møtet med enkeltmennesker, å få utøve diakoni og sjelesorg. Det kan 

oppleves som en utfordring at utdannelsen ved Menighetsfakultetet ofte er basert på større 

sammenhenger, med fokus på tverrfaglig samarbeid og tar utgangspunkt i større staber. 

Avstander er en annen utfordring som gjør at man ikke får vært like mye tilstede som ellers 

hadde vært ønskelig.  

 

Kirkevergen opplever stabssituasjonen som positiv. En god stab som er til å stole på. Det kan 

være vanskelig å få samlet hele staben til stabsmøter ukentlig p.g.a. avstander soknet. Det ble 

løftet fram en idé om å ha månedlig samlinger med ansatte slik at alle får planlagt å delta. 

 

Organisten er fornøyd med jobbsituasjonen og er også i prosess med å lære seg norsk.   

 

Biskopen sa seg enig i at det er utfordrende med store avstander i soknet. Det fordrer at man 

gjerne må tenke litt annerledes på en del områder. Menigheten har hatt god erfaring med f. 

eks. bruk av Skype i forbindelse med menighetsrådsmøter. Kanskje dette også kan innføres i 

samband med stabsmøter for å frigjøre arbeidstid/reisetid for de ansatte.  

 

Læstadianere og andre har eget trosopplæringsopplegg for barn og unge, og egne samlinger i 

bygdene. Dette er en utfordring for menigheten og deres arbeid, siden tanken om samarbeid 

rundt dette ikke er samsnakket. Her må det en tydelig dialog til slik at partene kan jobbe 

sammen for å styrke trosopplæringstilbudet til barn og unge i soknet. 
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1230-1500  Møte med Lebesby fellesråd/menighetsråd 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Ljosland, 

kirkeverge Terje Pettersen, leder Helge Masternes, nestleder Merete A. Angell, Peder 

Jenssen, Margunn Hølland Birkeland, kommunens representant Hjørdis Mauseth, Karin 

Øien, Trygve Nilsen 

 

Soknepresten innledet med kort andakt og menighetsrådsleder ønsket velkommen. De 

tilstedeværende presenterte seg. Menighetsrådet gikk så gjennom sakene som var satt til 

behandling.  

 

Biskopen informerte om visitasrapporten for Lebesby menighet. Det er mye fint 

menighetsarbeid i soknet og det kan menigheten være stolt av. Budskapet om frelsen i Jesus 

Kristus er grensesprengende i sin natur og det er viktig at det er kontakt mellom ulike 

trossamfunn og samarbeid lokalt om formidlingen av evangeliet. 

 

Et annet aspekt som er tydelig er at prestetjenesten i Mehamn og Lebesby ikke har vært 

kontinuerlig på mange år, inntil nylig med ansettelsen av Lars Ljosland og Maria Dale 

Ljosland.  

 

Det ble så løftet fram noen behov. Dyfjord kirke har et par gudstjenester i året, men trenger 

vedlikehold. Det foreligger et vedtak om at den skal selges. Menighetens ønske er at den skal 

selges til lokale krefter i Dyfjord for en beskjeden sum. Da vil driften kunne fordeles mellom 

de lokale og fellesrådet og være overkommelig for begge parter.  

 

Det er kommet en innsigelse på et menighetsrådsvedtak ang. utleie av kirka i Lebesby til Den 

lutherske kirke i Norge. Biskopen er en klageinstans i forbindelse med utleiesaker av norske 

kirker, men det er sjelden biskopen griper inn i slike saker. Her dreier saken seg om et 

kirkesamfunn som i utgangspunktet ikke ønsker å samarbeide med Den norske kirke. Dette 

vanskeliggjør samarbeid og eventuelt bruk av kirkelokale.  

 

Punkter til møtet med kommunen: 

 Lydanlegget i Kjøllefjord kirke. Uholdbar situasjon, smell i høyttalerne. Det er behov 

for ekstra mikrofon i Lebesby kirke.  

 Tjenesteytingsavtalen med kommunen er ikke skriftliggjort. Viktig at kirke og 

kommune får avtalefestet hvordan ulike tjenester fordeles.  

 Ett årlig møte med kommunen, det vil være ønskelig med to faste møter i året.  

 Vann på Lebesby kirkegård, drenering er nødvendig for å unngå problemer med 

smeltevann. 
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Torsdag 01. november 

1000-1200  Omvisning på Lerøy i Laksefjord 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, menighetsrådsleder Helge 

Masternes, kirkeverge Terje Pettersen, driftsleder Judith Sørflaten, kvalitetsansvarlig Kari 

Løvøy 

 

Biskopen med følge ble ønsket velkommen til smoltanlegget av Kari Løvøy og Judith 

Sørflaten. Det ble gitt informasjon om bakgrunnen for anlegget og produksjonsprosessen der. 

Deretter var det en omvisning på anlegget og en gjennomgang av de ulike stadiene i 

oppdrettsprosedyren. Besøket ble avsluttet med en fortreffelig lunsj i kantina på anlegget. 

 

 

 

1300-1415  Møte med Lebesby skoles lærere og elever fra ungdomstrinnet 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, kirkeverge Terje 

Pettersen, lærere på Lebesby skole, elever fra ungdomstrinnet 

 

Biskopen med følge hadde en uformell samtale med lærerne om situasjonen på skolen. 

Deretter besøkte de en klasse med elever fra ungdomstrinnet. Biskopen fortalte om ulike sider 

ved bispetjenesten og elevene fikk anledning til å stille spørsmål. 

 

 

 

1430-1600  Andakt på Lebesby omsorgssenter 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, kirkeverge Terje 

Pettersen, ansatte, beboere samt besøkende til Lebesby omsorgssenter 

 

Prosten holdt en andaktsstund på omsorgssenteret med salmer og gudsord. Biskopen avsluttet 

med en hilsen, samt Fadervår og velsignelsen på samisk. Deretter ble det servert en 

fortreffelig middag og påfølgende samtale rundt bordet.  

 

 

 

1700-1800  Gudstjeneste i Lebesby kirke 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, organist Larysa Pukish, 

kirketjener Margunn Hølland Birkeland 

 

Fungerende prost ledet gudstjenesten, mens biskopen holdt preken og avsluttet gudstjenesten 

med nattverd og utsendelse. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetssalen med 

diverse velsmakende kaker, brus og kaffe. 
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Fredag 02. november 

0930-1115  Fagmøte "Trosopplæring og samarbeid" 

Tilstede: Biskop Øygard, rådgiver Bergkåsa, fung. prost Birkeland, sokneprester Lars og 

Maria Ljosland, organist Larissa, kirketjener Vitaliy Pukish, kirkeverge Terje Pettersen, 

Merete A. Angell, Hjørdis Mauseth  

 

Prosten innledet fagmøtet og inviterte til en samtale om trosopplæring med de frammøtte. 

Soknepresten i Mehamn presenterte så tiltaksplanen (trosopplæring) for Gamvik og Lebesby 

sokn. Det foregår mye godt arbeid blant barn og unge her.  

 

Det største arbeidet er naturlig nok konfirmasjonsundervisningen. Her samarbeider prestene i 

Lebesby og Gamvik med hverandre om opplegget. Dette er med å lette arbeidsbyrden og 

hjelper med gjennomføringen av undervisningen. 

 

Et viktig satsingsområde for menigheten er tida etter konfirmasjon. Det er lite tilbud til denne 

aldersgruppen. Her gjelder det MILK-opplegg med oppfølging, tiltak i forbindelse med når 

ungdom kommer hjem til jul og påske. Det oppleves utfordrende å ha nok tid og kapasitet til å 

følge opp og gjennomføre disse tiltakene.  

 

Prosten informerte om at Samisk kirkeråd arrangerer årlig en konfirmantleir for samisk 

ungdom. Her er det mulig å melde på konfirmanter fra menighetene som ønsker mer fokus på 

samisk i konfirmasjonstida. Fast egenandel på 1000 kr per konfirmant.  

 

Et annet viktig opplegg er søndagsskolen. Her har det vært gode erfaringer med opplegget 

"Tidslinjen". Det visuelle er et viktig aspekt i dette opplegget og det framstiller blant annet 

utviklingen fra skapelsen til oppstandelsen. Oppslutningen rundt tiltaket er best når det 

kombineres med andre tiltak som utdeling kirkebok, høsttakkefest osv. Utfordringen er å øke 

oppslutningen rundt "vanlige" søndager.  

 

Det oppleves en krevende situasjon i Gamvik med tanke på frivillige. Det er vanskelig å få 

med folk til å engasjere seg i menighetsarbeidet. Kan være en idé å presentere 

trosopplæringsplanen med tiltak for menigheten slik at de blir informert om arbeidet som 

foregår og behovet for frivillighet. Utfordringen er å finne arenaen hvor denne informasjonen 

kan bli delt. Kirkekaffen, menighetsbladet eller andre arenaer er aktuelle møtesteder. 

 

Synliggjøring og informasjonsflyt fra menighetsarbeidet er viktig. Det bør opprettes en egen 

hjemmeside for menigheten. Der kan informasjon legges ut og viktige skjema og andre 

dokumenter være tilgjengelig. Her kan det også legges ut dokumentasjon og bilder med kort 

presentasjon av menighetens ulike tiltak. 

 

 

 

1130-1330  Møte med kommunen 

Tilstede: Biskop Øygard, fung. prost Birkeland, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Ljosland, 

kirkeverge Terje Pettersen, Merete A. Angell, Hjørdis Mauseth, ordfører Stine Aslaksen, 

rådmann Harald Larssen 

 

Biskopen tok ordet etter en god lunsj på rådhuset. Han informerte om oppgaven til Den 

norske kirke som folkekirke og kommunens rolle som drifter av virksomheten. 
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Arbeidsgiverlinjene i kirka er en utfordring og det vites ikke per nå hvilken løsning man 

lander på til slutt når det gjelder fellesråds- og bispedømmerådsansatte. 

 

Første punkt på lista: tjenesteytingsavtalen. Kommunen stiller med ulike tjenester som 

fellesrådet nyter godt av. Dette er likevel ikke skriftliggjort i en egen avtale. Kommunens svar 

er at dette ikke er gjort fordi det får konsekvenser for utregning til alle trossamfunn i 

kommunen. Det vil kunne være naturlig å skriftliggjøre deler av dette når kirkekontoret flyttes 

til rådhuslokalene. 

 

Lydanlegget i kirka er en belastning for menigheten og arbeidsmiljøet for de kirkelig ansatte. 

Det er en uholdbar situasjon og må utbedres så raskt som mulig.  

 

På vinteren er det et problem med drenering på kirkegården i Lebesby. Når snø/is smelter 

forsvinner ikke vannet i jorda raskt nok og det fører til store utfordringer ved gravferd. Her 

bør det settes av midler til undersøkelser og utredning av årsaken til problemet. 

Kommunen informerte at saken vil bli tatt videre til kommunestyret og vil bli gitt videre til 

politikerne.   

 

Fellesrådet ønsker å et par møtepunkter i året med kommunen. Det er enighet om at det vil 

være lurt å ha et formelt møte i mai og ett i september. Kommunen vil ta dette inn i sine 

møteplaner og dele dette med fellesrådet.  

 

Kirkegården i Kifjord er i ferd med å fylles opp og det er en utfordring med vann der. Det må 

ses på ulike alternativer for å utvide gravferdstilbudet i kommunen. Det bør konfereres med 

kirkegårdskonsulent for å starte utredning om dette. Disse kostandene må komme inn i 

fellesrådets budsjett for åra som kommer.  

 

Biskopen takket for møtet. 

 

 

 

 

Søndag 19. februar 

1100-1215  Visitasgudstjeneste i Kjøllefjord kirke 

Gudstjenesten ble innledet med prosesjon og intimert av sokneprest Lars Ljosland. 

Soknepresten ledet gudstjenesten videre. Biskopen forkynte Ordet, mens prosten hadde 

forbønnen. Biskopen avsluttet gudstjenesten med velsignelsen på samisk og norsk.  

 

 

 

1230-1400   Visitasmøte 

 

Nestleder i menighetsrådet, Merete A. Angell, ønsket alle velkommen til visitasmøtet. 

Biskopen holdt sitt visitasforedrag. Soknepresten takket biskopen med følge for visitasdagene 

i Lebesby og Kjøllefjord. 

 

 

 


