
Visitasprotokoll Lenvik sokn 
13.-18. november 2018 

Tema: Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre 

 
 
Visitasen ble ledet av biskop Olav Øygard. Han ble assistert av prost Sigurd Skollevoll og ledsaget av 
rådgiver Heidi Norbye. 
 

Tirsdag 13. november 
 
09:00 liturgisk morgenbønn v/ sokneprest Ruth Astrid Stellmacher 
 
09.30 Møte med de ansatte 
Tilstede: kirkeverge Eli Blomseth Helgesen, kapellan Thor-Arne Ervik, menighetsarbeider Geoffrey 
Fagerli, diakoniarbeider Kjellrun Skoglund, menighetspedagog Merete Rustad, menighetssekretær 
Trude Kille Solli, administrasjonssekretær Mona Rundmo, diakoniarbeider Nina Rolfsmann, 
kirketjener Janne Fyhn, kapellan Glenn Hadland, prostiprest Gunnar Borvik, sokneprest Ruth Astrid 
Stellmacher, kateket Frank Stellmacher,  kantor Jon Blamire, organist Sarah Blamire, biskop, prost og 
rådgiver 
 
 
Biskopen innledet med å informere om visitasen og tilsynet, og ønsket å høre hvordan det er å jobbe 
i Lenvik.  
 
Momenter fra samtalen med staben: 

 Det er fint med stor stab og gode medarbeidere. Det er godt å jobbe i kirken og være en del 
av det kristne fellesskapet.  

 Lenvik har stor aktivitet for mange aldersgrupper. Kirken er viktig i mange menneskers liv. 

 Det er stor frivillighet i Lenvik, kanskje særlig rundt de diakonale tiltakene. Det er behov for 
flere frivillige medarbeidere i trosopplæringen. 

 Vi har behov for systematikk rundt frivilligheten. Kanskje vil det være lurt at en i staben 
koordinerer det frivillige arbeidet og har et overordna ansvar. 

 Mange ungdommer har tilhørighet til kirken. Vi har er et godt ungdomsarbeid som vi ønsker 
å fortsette med.  

 Det er fint å møte barn og unge med foreldre. Meningsfylt å kunne være med å formidle 
evangeliet gjennom trosopplæringen.  

 Det er utfordrende at det ofte kan være lavere oppslutning enn det man jobber for i 
trosopplæringen. Bruker mye krefter, men oppnår ikke at det kommer så mange som man 
ønsker på breddetiltakene. 

 Vi har treff for utviklingshemmede annenhver måned med bibelfortelling, konkurranser og 
kveldsmat. 

 Det gjøres mye godt arbeid på Cafe pluss. Mange er engasjert i dette arbeidet, og det gis mye 
omsorg av frivillige og ansatte.  

 Distriktene. Kirken kan fort bli oppfattet som fraværende fordi man ikke har arbeid der. 
Dette er en utfordring. Har tro på samarbeid mellom organisasjoner og andre kirkesamfunn. 
Kanskje særlig i distriktene.   

 Vi har mye hjelp hos frivillige til praktiske oppgaver. 

 Det er mange eldre i menigheten og høy gjennomsnittsalder på gudstjenesten.  



 Vi har det meste av barnedåp i høymessen. Det kan fort bli tungt for de som bærer barnet til 
dåpen. Er det muligheter for å legge dåp til familiegudstjenestene? Barnefamilien bør få lyst 
til å komme tilbake etter de har hatt dåp. 

 Ønske om strammere struktur rundt stabsmøtene og gjennomføringen av dem. Viktig at alle 
prioriterer stabsmøtet som er en viktig arena. Kan fort bli løse tråder fra stabsmøtet. 

 Menighet og stab har noen åndelige spenninger. Det er positivt. Viktig å ha tid til å samtale 
om dette, slik at det ikke blir utfordringer rundt det. Snakke om hva som rører seg i forhold til 
måten vi driver arbeidet på. 

 Når det kommer nye inn i stillinger er det nødvendig med overlapping slik at det blir flyt i 
arbeidet.  

 Det er mange oppgaver og utfordring i forhold til de to arbeidsgiverlinjene. Ikke alltid klarhet 
i hvem som bestemmer over hva. Uklare linjer kan være med å skape urolighet i stab og gjøre 
det utfordrende for det daglige arbeidet. 

 
Biskopen takket for en god samtale. 
 
 
11.30 Tirsdagsandakt med lunsj 
Tilstede: Staben, biskop, prost og rådgiver 
Menighetsarbeider Geoffrey Fagerli hadde ansvar for tirsdagsandakten. 
 
12.30 Møte med prestene i prostiet 
 
16.30 Andakt på Rossfjord sykehjem 
Tilstede: Prostiprest Gunnar Borvik, organist Sarah Blamire, prost, biskop og rådgiver 
Prostipresten ledet samlingen og hadde andakt. Organisten spilte. Biskopen hadde en hilsen.  
Kirkeforeningen serverte kirkekaffe.  
 
 
18.00 Kongoaksjon på Flerbrukshuset i Rossfjord 
Tilstede: Prostiprest Gunnar Borvik, kapellan Thor-Arne Ervik, organist Sarah Blamire, biskop, prost 
og rådgiver. 
Kirkeforeningen hadde ansvar for kjøkkenet og serveringen. Kapellanen ledet kvelden. Det ble vist en 
liten film og fortalt fra Kongoaksjonen. Konfirmantene, Kor Artig og Rossfjord blandakor deltok. Det 
ble solgt kaker og kaffe til inntekt for aksjonen. Konfirmantene var med på første del av samlingen før 
de gikk ut med bøsser for å samle inn penger til Kongoaksjonen. 
Biskopen hadde en hilsen og avsluttet med velsignelsen. 
 
 

Onsdag 14. november 
 
09.00 Tilsynssamtale med prostiprest Gunnar Borvik  
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med prostiprest Gunnar Borvik 
 
10.00 Møte med Lenvik menighetsråd 
Tilstede: Leder i menighetsrådet Vebjørn Bønå Konradsen, nestleder Trude Killie Solli, Ernst 
Norbakken, Ole Henriksen, Janne Fyhn, Kåre Norum, kommunerepresentant varaordfører Gunnleif 
Alfredsen, Reidun Simonsen, Sonny K. Hansen, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, biskop, prost og 
rådgiver. 
 
Leder i menighetsrådet ønsket velkommen 



Soknepresten åpent møtet. 
 
Biskopen innledet til samtale, og ønsket å høre om livet i menigheten. 
 
Momenter fra samtalen med menighetsrådet.  

 Gamle Lenvik kirke og Bjorelvnes kirke trenger vedlikehold.  
Det bekymrer at de to gamle kirkene står og forfaller. Menighetsrådet gjør det beste ut av 
situasjonen i forhold til de to kirkene, og etter befaring i høst aksepterte fylkeskonservatoren 
vedlikeholdsarbeidet som er gjort der. 
I Nord-Hålogaland bispedømme har vi ikke så mange kirker som er over 150 år gamle. Ny lov 
om tros- og livssynssamfunn vil være retningsgivende for hvordan man skal forholde seg 
økonomisk til de gamle kirkene. Det er forslag om at eldre bygg fra før 1900 vil få egne 
bevilgninger. Den nye loven vil bli vedtatt i 2019. Finansieringsformen vil være 
styringsgivende for arbeidet videre. 

 Frivillighet 
Trosopplæringsarbeidet og diakonien er særlig avhengig av frivillighet. Lenvik har et stort 
diakonalt arbeid og mange frivillige. Det er viktig å ha god oversikt over hvem menigheten 
har å spille på av frivillige. Både på Finnsnes og i distriktene. Frivillighet skaper eierskap, 
engasjement og tilhørighet.  
Kirkeforeningene kjenner bygda og folket der og kan være en hjelp i forhold til kontakter i 
distriktene. 

 Trosopplæring 
Det er ofte større oppslutning om tiltakene i bygdene enn i byen. På steder med kirke og 
skole ved siden av hverandre kan det være muligheter for å bygge ut trosopplæringen i 
forhold til et tilbud i sfo-tiden. Menigheten driver et godt arbeid rettet mot ungdomsgruppa. 

 Distriktene 
Det er mye aktivitet i Finnsnes kirke, og ikke så mye ute i distriktene. Hvor langt når vi som 
den norske kirke ut i distriktene? Ansatte rekker ikke over alle småplasser i distriktene. Det er 
en stor utfordring i å finne måter å jobbe på som gjør at vi når ut.  

 Kirkeasyl 
Å bo i kirkeasyl er en krevende måte for mennesker å bo på over lang tid. Kirkeasylet er ingen 
ordning som Den norske kirke har, men noen ganger er det nødvendig å åpne kirken for 
mennesker som er i dyp nød. Det er viktig at menighetsrådet er kontinuerlig informert om 
kirkeasylet.  

 Kirkens kulturarbeid 
Menigheten har flere kor og dyktige kirkemusikere.  

 Misjonsavtale.  
Lenvik har hatt misjonsavtale med NMS knyttet til prosjektet Sat7. Menigheten har hatt 
dette prosjektet i flere år, og de siste årene har det ikke vært så godt profilert. Det kan være 
tid for å se på hvordan man kan gi prosjektet fokus igjen, eventuelt om man skal gjøre avtale 
om et nytt prosjekt gjennom SMM.  

 Rullestolrampen. 
Rullestolrampen kan fort bli lite tilgjengelig i forhold til slagverket og andre ting som sperrer 
veien. Instrumenter og andre ting som rigges må stå slik at rullestolrampen blir tilgjengelig 
uten å måtte skyve på ting. 

 
Saker som menighetsrådet ønsker å drøfte med kommunen: 

 Menighetsrådet opplever at kommunen verdsetter arbeidet som menigheten gjør og driver. 

 Orientering om sammenslåingsprosessen. 



 Når det er gudstjeneste på omsorgssenteret er det ikke lenger noen som organiserer slik at 
folk kommer inn på gudstjenestene. Dette fungerte godt så lenge det var aktivitetsleder der. 
Hva tenker kommunen om denne stillingen? 

 Cafe pluss og Torsdagsklubben. Det er viktig å videreføre disse prosjektene og sikre at de er 
med i budsjettene.  

 
Biskopen takket for en god samtale, og takket menighetsrådet for tjenesten de gjør ved å lede 
arbeidet i en av bispedømmets største menigheter.  
 
 
12.00 Besøk og lunsj på Kafe Pluss 
Tilstede: Diakoniarbeider Kjellrun Skoglund, diakoniarbeider Nina Rolfsmann, biskop, prost og 
rådgiver. 
Biskopen fikk møte ansatte, frivillige og brukere på Kafe Pluss. 
 
13.00 Tilsynssamtale med diakoniarbeider Kjellrun Skoglund 
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med diakoniarbeider Kjellrun Skoglund 
 
13.30 Tilsynssamtale med diakoniarbeider Nina Rolfsmann 
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med diakoniarbeider Nina Rolfsmann 
 
14.00 Samtale/orientering om det diakonale arbeidet i menigheten. 
Tilstede: Trond Nergård og Helga Bønå fra diakoniutvalget, diakoniarbeider Nina Rolfsmann, 
diakoniarbeider Kjellrun Skoglund, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, biskop, prost og rådgiver. 
 
Lenvik menighet driver et omfattende utadrettet diakonalt arbeid. Det ble orientert om 
flyktningarbeidet, Kafe Pluss, frivillige, internasjonal cafe, leksehjelp, kirketreff for psykisk 
utviklingshemmede, julegaveaksjonen, torsdagsklubben og internasjonal bibelgruppe.  
Det er mange frivillige som er involvert i det diakonale arbeidet. Menigheten har god dialog med 
kommunen og lokalsamfunnet. Dette genererer gaver, særlig til arbeidet i Kafe Pluss. 
 
15.00 Besøk hos kirkeasylantene 
Tilstede: diakoniarbeider Kjellrun Skoglund, biskop, prost og rådgiver. 
Biskopen fikk møte kirkeasylantene på rommet der de bor i kirken. De har bodd i Lenvik kirke i fire år. 
Familien orienterte biskopen om sin situasjon.  
 
18.00 Lenvik kirke – aftensang 
Tilstede: kapellan Thor-Arne Ervik, organist Sarah Blamire, kirketjener Tove Seljenes, konfirmanter i 
Kårvik/Bjorelvnes, blandakoret Steinrøysa, biskop, prost og rådgiver. 
Kapellanen var liturg og hold andakt. Blandakoret Steinrøysa sang, og konfirmantene deltok i 
forbønnen. Biskopen hadde en hilsen og lyste velsignelsen. 
 
19.00 Kirkekaffe i Bjorelvnes bedehus. 
Tilstede: Bjorelvnes kirkeforening, konfirmantene, diakoniarbeider Kjellrun Skoglund, kapellan Thor-
Arne Ervik, organist Sarah Blamire, biskop, prost og rådgiver. 
 
Kirkeforeningen serverte kirkekaffe. Kapellanen ledet kirkekaffen og diakoniarbeider informerte om 
Kongoaksjonen. Biskopen takket for en flott kveld. 
 
 
 



Torsdag 15. november 
09.00 Skolegudstjeneste Botnhamn skole 
Tilstede: Kapellan Glenn Hadland, menighetspedagog Merete Rustad, organist Sara Blamire, 
sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, biskop, prost og rådgiver 
 
Kapellan, menighetspedagog og organist gjennomførte skolegudstjenesten. 
Biskopen samtalte med barna og lyste velsignelsen. 
 
11.00 Skolegudstjeneste Husøy kapell 
Tilstede: Kapellan Glenn Hadland, menighetspedagog Merete Rustad, organist Sara Blamire, 
kirketjener, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, biskop, prost og rådgiver 
 
Kapellan, menighetspedagog og organist gjennomførte skolegudstjenesten. 
Biskopen samtalte med barna og lyste velsignelsen. 
 
12.00 Bedriftsbesøk hos Brødrene Karlsen 
Biskop med følge fikk omvisning og informasjon om Brødrene Karlsens bedrift på Husøy ved Marit 
Karlsen. Det ble servert lunsj.  
 
14.30 Tilsynssamtale med kapellan Glenn Hadland 
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med kapellan Glenn Hadland 
 
18.00 Tilsynssamtale med kateket Frank Stellmacher 
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med kateket Frank Stellmacher 
 
20.00 Torsdagsklubben Finnsnes kirke 
Tilstede: kateket Frank Stellmacher, diakoniarbeider Nina Rolfsmann, menighetsarbeider Geoffrey 
Fagerli, biskop, prost og rådgiver 
Biskopen hadde en liten hilsen til ungdommene under Time-out på Torsdagsklubben. 

 

Fredag 16. november 
09.00  
 
10.00 Møte med Lenvik kommune 
Tilstede: Ordfører Geir Inge Sivertsen, varaordfører Gunnleif Alfredsen, rådmann Bjørn Abelsen, 
prosjektleder og påtroppende  rådmann i Senja kommune Hogne Eidissen, sokneprest Ruth Astrid 
Stellmacher, nestleder i menighetsrådet Geir Arne Iversen, kirkeverge Eli  Blomseth Helgesen, biskop, 
prost og rådgiver 
 

 Ordfører ønsket velkommen og orienterte om kommunesammenslåingen. 
Det skal utarbeides en tjenesteytingsavtale som legger grunnlaget for tilskuddet i den nye 
storkommunen. Kirke- og menighetsstrukturen skal bestå som i dag. 

 Menigheten mottar øremerkede midler til diakon og torsdagsklubben. Begge tiltak er 
utadrettede tiltak som betyr mye. 

 Torsdagsklubben som drives av menigheten er pr i dag det eneste lavterskeltilbudet til 
ungdom. Ungdommen har behov for en plass å møtes, og mange går på torsdagsklubben. 

 Botnhamn kirke. Hvilke muligheter finnes for å invester i nytt kirkebygg? Dette er et spørsmål 
som også ble løftet i forrige visitas for ni år siden. Dersom den nye storkommunen skal 
behandle dette nærmere må det komme en henvendelse fra kirkelig fellesråd.  



 
Biskopen takket for møtet.  
 
12.30 Tilsynssamtale med kapellan Thor-Arne Ervik 
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med kapellan Thor-Arne Ervik 
 
13.30 Tilsynssamtale med sokneprest Ruth Astrid Stellmacher 
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med sokneprest Ruth Astrid Stellmacher 
 
14.30 Møte ang trosopplæring 
Tilstede: Menighetspedagog Merete Rustad, menighetsarbeider Geoffrey Fagerli, kapellan Glenn 
Hadland, kapellan Thor-Arne Ervik, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, kateket Frank Stellmacher, 
organist Sarah Blamire, biskop, prost og rådgiver.  
 
Biskopen innledet til samtale om trosopplæringsarbeidet i Lenvik.  
 
Momenter fra samtalen: 

 MILK – for ungdom etter konfirmasjon. Har gått fra helgebasert MILK til helg og fast ukedag. 

 UGLE – annenhver onsdag. UGLE er ledertrening, trosopplæring og hjelp til ungdommene å 
finne hvilke gaver til har fått av Gud.  De lærer bønn, bibel, lovsang, andakt og trosopplæring. 

 Breddetiltak i trosopplæringen 
Til breddetiltakene i trosopplæringen skal det sendes invitasjon til alle. Mye ressurser går 
med til personlig invitasjon. Vi ser at mye arbeidstid bindes opp til enkelte breddetiltak hvor 
det kan være få som kommer. Er det mulighet for å sette noen tiltak på vent? 

 Kontinuerlige tiltak 
Menighetsarbeid er relasjonsarbeid, og det er stort behov for et godt kontinuerlig barne- og 
ungdomsarbeid. Hvordan kan man telle de kontinuerlige trosopplæringstiltaka, f.eks. UGLE. 

 Det ligger en utfordring i forhold til Finnsnes og distriktene. Hvordan kan man prioritere tid 
og krefter slik at alle får et godt tilbud? Kan vi tenke samarbeid med hjemmene på en bedre 
måte? Samarbeid med andre organisasjoner. Kontakten med de hjemme 

 Kan man tenke bygder og flere aldersgrupper som kontinuerlig tiltak? F.eks en gang i 
måneden med legoklubb og familiesamling. I staben kan man fordele ansvaret i forhold til 
hvem som har ansvar for hvilken bygd.  

 Med fadderpose vil man kunne nå alle dersom man deler ut i forbindelse med dåp. 
Det er viktig å finne en god kombinasjon av det relasjonsbyggende og det kontinuerlige 
arbeidet. Det er mulig å konsentrere seg om tiltak som fungerer i trosopplæringen. Pluss 
bruke tid på å etablere kontinuerlige tiltak som man lykkes med.  

 I trosopplæringen er det fint å samarbeide med kirkens ungdomsorganisasjoner. 
Søndagsskolen, KFUK/M, NLM m.m. 

 
Biskopen takket for samtalen og for det flotte arbeidet som gjøres gjennom trosopplæring og 
ungdomsarbeid. Biskopen understreket at trosopplæringen ikke kan erstatte menighetens 
kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid, men at de to kan utfylle hverandre i møte med barn og 
unge. Biskopen understreket også at en plan ikke skal være en tvangstrøye, men et utgangspunkt for 
hvordan man kan jobbe. Er det noe som ikke fungerer, så kan det kanskje legges i dvale for en 
periode. 

 
 
 



Lørdag 17. november 
Forberedelser 
 

Søndag 18. november 
 
Kl.11.00 Visitasgudstjeneste i Finnsnes kirke.  
Medvirkende under visitasgudstjenesten: 
Prosten  intimerte, soknepresten ledet gudstjenesten fram til preken. Biskopen talte og ledet resten 
av gudstjenesten. På gudstjenesten deltok også kantor, kirketjener, Finnsnes kirkes barne- og 
ungdomskor, kirkebandet og kantoriet. 
 
 
Kl.12.45 Visitasmøte med kirkekaffe 
Kirkekaffen ble ledet av menighetsrådets leder  
Biskop Olav Øygard holdt sitt visitasforedrag. 
 
 
 


