
Visitasprotokoll Salangen og Lavangen 

 

13.03-17.03 2019 

Tema: “Bygge og sprenge” (Salangen) 

Tema: “Kirke og samfunn i endring” (Lavangen) 

 

Visitasen ble ledet av biskop Olav Øygard. Han ble ledsaget av prost Gunn Elvebakk og 

rådgiver Karl Yngve Bergkåsa. 

 

Onsdag 13. mars 

1200-1300  Møte med kirkelig ansatte i Salangen 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

kirkeverge Tonje Østvik, menighetspedagog Ruth Bente Aglen, kirketjener/graver/vaktmester 

John-Egil Bertheussen. (I tillegg er det 2 unge kirketjenere i 10%, Robin Hauglid 60% som 

graver og annet arbeid, fast avtale om organist ved behov) 

  

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

med en visitas og viktigheten av å se stort på tjenesten i kirka. Visitasen er ikke i 

utgangspunktet en kontrollinstans, men handler om å se menighetene og se til at 

menighetsarbeidet kan vekke og nære det kristne livet i bygda. 

 

Menighetspedagog Ruth Bente Aglen fortalte at det skjer mye forskjellig for barn og unge 

gjennom en vanlig uke. Det er ikke nødvendigvis mange som kommer på hvert tiltak, men 

dersom det er to eller flere som kommer så gjennomføres det stort sett. I bygda generelt er det 

mye aktivitet for barn og unge og dette manifesterer seg også i kirka. Det er en utfordring for 

henne å sjonglere tre jobber, men spennende å være en del av kirkestaben. "Lys Våken" har 

vært gjennomført i samarbeid med Lavangen menighet. Dette har fungert godt. 

 

Sokneprest Grete Glemmestad fortalte at det er mange fine aspekter ved å få jobbe som prest. 

Det er lite solospilling i arbeidet og man driver menighetsarbeidet i lag. God frivillighet i 

lokalsamfunnet er en rikdom for menigheten. Det er et savn at det ikke foreligger en fast 

ansatt organist i menigheten. Det skaper mindre kontinuitet i det kirkemusikalske og er en 

situasjon som det jobbes for å løse i fremtida.  

 

Graver/vaktmester/kirketjener John-Egil Bertheussen jobber i 80% stilling og har allsidige 

arbeidsoppgaver. Han og soknepresten er de to som oftest er på kontoret samtidig. Robin 

Hauglid er hjelpsom i forhold til alt som har med datamaskiner og føringer. Det er også flott å 

ha to unge jenter som kirketjenere i til sammen 10% stilling. 

 

Påskespillet i Salangen var en del av skolens opplegg i over 20 år, men i år ble det diskusjon 

rundt dette og oppslag i meda. Dette førte til at kirka tar over spillet og nå er det blitt en del av 

trosopplæringa. 

 

Kirkeverge Tonje Østvik fortalte at det er en fin stab å jobbe sammen med. Utfordringen er at 

stillingene ikke er 100%, foruten soknepresten. Det er sårbart når ansatte jobber på flere 

arbeidsplasser i forhold til planlegging og tilrettelegging av arbeidstid.  

 

 

 

 



1300-1400  Møte med kirkelig ansatte i Lavangen 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, kirkeverge 

Tonje Østvik, trosopplærer Jon Christian Anker, fung. kirketjener Alex Norbakken 

 

Kirkeverge Tonje Østvik innledet og de tilstedeværende presenterte seg. Biskopen tematiserte 

hvordan de ansatte opplever tjenesten i kirka.  

 

Trosopplærer Jon Christian Anker er fornøyd med kollegasituasjonen i staben. Den er liten, 

men fungerer godt sammen. En utfordring i Lavangen er at kristentroen ikke står så sterkt hos 

hele befolkningen. Men noen lyspunkter fins det, særlig barneklubben i bygda som mange har 

et forhold til og benytter seg av i regi av bedehuset. Bedehusmiljøet representerer både en 

utfordring og er en arena hvor man kan jobbe sammen. Her var det tidligere mer samarbeid, 

men nå har situasjonen endra seg og avtalen mellom bedehuset og kirka har blitt avvikla.  

 

Sokneprest Stig Kaarstad fortalte at stabsfellesskapet har vært godt fra begynnelsen av. En 

utfordring er at kontorlokalene ikke er optimale og det er lytt på kontoret. Dette gjør det 

vanskelig å ha sjelesorgsamtaler og bevare konfidensialiteten til de som kommer. Det er fint å 

være prest i Lavangen, men situasjonen i forhold til bedehusmiljøet er utfordrende.  

 

Kirkevergen er relativt ny i jobben og opplever staben som fin å jobbe med. Det er liten 

avstand mellom Salangen og Lavangen i geografi, men ganske store forskjeller lokalt. Ho har 

en fast kontordag i Lavangen, og har tilgang på Lavangen og Salangen sine datasystem 

samtidig. På denne måten fungerer det godt å være kirkeverge på begge steder.  

 

Fungerende kirketjener Alex Norbakken jobbet som klokker i Lavangen fra 1983 og til han 

ble pensjonist. Han har også jobbet som interim kirkeverge i perioder hvor det ikke har vært 

fast ansatt kirkeverge i menigheten. I tillegg har han vært leder i menighetsrådet i en årrekke.  

 

Læstadianerne går sjelden til gudstjeneste i Den norske kirke. Men én gudstjeneste er 

unntaket. Den samisk-norske gudstjenesten i Spansdalen hvor Morten Alsvik medvirker som 

samisk prest.  

 

Konfirmantundervisningen foregår på søndager, etter gudstjenesten. På denne måten får man 

økt deltakelsen på gudstjenester, og man får med en del av foreldrene til årets konfirmanter.  

 

Det er så små forhold i Lavangen at det er viktig å få til et godt samarbeid med de øvrige 

kristne der. Her har soknepresten beveget seg sakte, men sikkert fram til å utvikle et 

tillitsforhold. Og kanskje er tiden snart moden for å ta litt mer plass og få til mer samarbeid. 

 

Et stort savn i menigheten er mangelen på fast organist. Det leies inn fra et vikarbyrå til 

gudstjenester og kirkelige handlinger. Dermed mangler det kontinuitet i menighetsarbeidet og 

planlegging av gudstjenesteåret. Det hadde vært nyttig å hatt en kirkemusikalsk fagperson å 

diskutere med i staben.  

 

 

 

  



1400-1445  Fagmøte med kirkelig ansatte i Lavangen og Salangen 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, sokneprest 

Glemmestad, kirkeverge Tonje Østvik, trosopplærer Jon Christian Anker, kirketjener Alex 

Norbakken, John-Egil Bertheussen 

 

Prosten ønsket velkommen til møtet. Rådgiver Bergkåsa innledet om viktigheten av 

synliggjøring av det samiske, samt inkludering og stedegenhet i gudstjenestelivet.  

 

I Salangen har det vært arrangert ski-gudstjenester på Seljeskogen hvor presten kommer til 

folket. Her har det også vært samer som opplevde sterk press fra fornorskinga som fikk høre 

samisk i gudstjenesten og det åpnet dører.  

 

Lavangen tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, men opplever ikke stor pågang i 

korrespondanse på samisk. En arena hvor det fortsatt er behov for dette er sykehjem og 

eldrehjem. Der er det mange som mister det norske språket i alderdommen og samisk kommer 

fram igjen. Her er det viktig å være oppmerksom i forbindelse med andakter og besøk.  

Det samiske har fått mer gjennomslag sakte, men sikkert også i Salangen. Det er derfor viktig 

å skape arenaer hvor man kan få være stolt av sin egen kulturarv. 

 

Et viktig aspekt i møte med det samiske er at det kristne veldig ofte hører sammen med det.  

I samtaler med folk fra Spansdalen møter man spenningen i det samiske miljøet. Noen i 

familien vil kalle seg same, mens andre er bare norske. I Lavangen har du få som snakker 

samisk i det daglige. De som bruker det jevnlig er gamle og vil i løpet av få år gå bort. Her må 

det vitaliseres blant barn og unge, særlig gjennom skolen, men også i møte med kirka.  

Det samiske og det nordnorske går ofte hånd i hånd. Mange har ikke noe forhold til samiske 

røtter, men har tydelige nordnorske røtter. Her går det nok mye over i hverandre.  

Kvensk har vært lite tematisert i Lavangen.  

 

Samefolkets dag i Lavangen i år samla bygda på en spesiell måte. Idrettshallen ble leid inn og 

kommunen støttet godt opp om arrangementet. At kirkas ansatte møtte opp ble mottatt veldig 

positivt i bygdesamfunnet.  

 

 

1530-1630  Møte med Lavangen menighetsråd 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, kirkeverge 

Tonje Østvik, menighetsrådsleder Lill Kristin Nilsen, Alex Norbakken, Arnhild Teigland, 

Solbritt Eklo, Bjørg Røkenes, kommunens representant Svein Fagerli, Rigmor Thomassen-

Sjøgren, Ole Arne Sveinsen, Arne Lundberg 

 

Menighetsrådsleder Lill Kristin Nilsen innledet møtet og de tilstedeværende presenterte seg. 

Menighetsrådet gikk gjennom sakslista som var forberedt til møtet.  

 

Biskopen takket for invitasjonen og gikk gjennom visitasrapporten. Lavangen kommune er en 

del av forvaltningsområdet for samisk språk. Kirka er ikke lenger en del av den offentlige 

forvaltningen, men vi ønsker likevel at kirka ivaretar dette ansvaret, så langt det lar seg gjøre. 

Dette skjer gjerne i samsvar med språksenteret.  

 

Tidligere ble det søkt om å legge til rette for bord og stoler i bakenden av Lavangen kirke slik 

at det kan serveres kirkekaffe der. Det er uklart om riksantikvaren har godkjent dette og dette 

bør utredes på nytt og gjennomføres dersom det blir godkjent.  



 

Sokneprestens kontor er ikke tilrettelagt for konfidensielle samtaler og dette er en sak som må 

tas opp med kommunen.  

 

Menigheten mangler diakoniplan og biskopen oppfordret til å få laget en slik plan. Diakoni er 

en vesentlig del av kirkas oppdrag og det kan hjelpe på bevisstheten rundt dette med en slik 

plan. 

 

Menigheten har en god trosopplæringsplan. Der er det innarbeidet en barneklubb som driftes 

av bedehusmiljøet i bygda. Dette er et tiltak som virker samlende. Det fins også en leir som 

avsluttes med gudstjeneste i Lavangen kirke.  

 

Menigheten mangler misjonsavtale og det arbeides med å finne et prosjekt menigheten kan 

samle inn penger til.  

 

Det er en utfordring for kirka at den skal være folkekirke. Tallene går stadig nedover og hva 

er det som gjør kirka relevant for folk? Nye salmebøker, liturgier og ordninger hjelper ikke 

nødvendigvis på dette. Det ble tematisert at kanskje kirka skal våge å være motstrøms og ikke 

bare følge etter i tida. 

 

Kirka har en utfordring med å bevare enheten i Kristus. Hva slags lære og meninger er av 

kirkesplittende karakter? Hvor langt skal man strekke seg som kirke for å være ett? Dette er 

store og vanskelig spørsmål som det er vanskelig å gi ett klart svar på. 

 

Tema for møte med kommunen: økonomi, kirkebyggets tilstand, gravlund, behov for 

samlingssted for menigheten, kontorplass for soknepresten, tjenesteytingsavtale må revideres. 

 

Kommunen har gjennom årene gitt kirka midler til å drifte sitt arbeid. Men den siste tida har 

det opparbeidet seg behov for restaurering, særlig på gravlund og i forbindelse med fredning 

av denne. Vedlikehold og stell av kirkegård er også noe som må prioriteres tidligere på året. 

Dette er kommunens ansvar og må tas opp i samtalen med kommunen.  

 

Det har vært lite kontakt mellom menighetsråd og kommunen. Her bør det opprettes faste 

kontaktpunkter slik at man får tatt opp saker fortløpende. Da kan kommunen holdes orientert 

om hvilke behov som menigheten trenger hjelp til å løse. 

 

Menighetsrådsleder takket for møtet og det ble avsluttet med Herrens bønn. 

 

 

  



1900-2000  Møte med Salangen menighetsråd 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

kirkeverge Tonje Østvik, menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo, kommunens representant 

Terje Bertheussen, Ruth-Bente Aglen, Torhild Aglen, Jon Christian Anker, Egil Vaeng, Lars 

Nesje, Aasa Utstøl  

 

Menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo ønsket velkommen og de tilstedeværende 

presenterte seg.  

 

Biskopen fortalte at det var spennende å lese rapporten fra menigheten og alt de får til i 

Salangen. Han registrerte samtidig at det likevel er den samme trenden her som i resten av 

landet, at den kirkelige statistikken viser at det er en forsiktig nedgang jevnt over de siste 

årene.  

 

Trosopplæringstiltakene oppleves utfordrende når de sammenliknes med de kontinuerlig 

tiltakene rettet mot barn og unge. Det legges opp til å prioritere tiltak som ikke nødvendigvis 

er de mest bærekraftig og fornuftige i de lokale menighetene. 

 

Biskopen informerte om bakgrunnen for trosopplæringsreformen. Det er statlige midler gitt av 

Stortinget som skal gå til spesifikke oppgaver som kompensasjon for at dåpsopplæringa ble 

tatt ut av skolen. Det er derfor noe mer rigide regler for bruken av disse midlene. Dette skaper 

utfordringer for menigheten fordi det da lønner seg å jobbe med enkelttiltak over 

kontinuerlige tiltak. 

 

Menigheten har gjort forsøk på ta kontakt med instanser som arbeider i forhold til mennesker 

med utviklingshemming. Men det har vært lite respons og det er sjelden de kommer til kirka.  

 

Under forrige visitas hadde menigheten misjonsavtale i Kamerun. Dette har de siste åra blitt 

endra til et prosjekt i Etiopia. Det har vært en givende prosess da det er mange fra Etiopia i 

bygda og dette har gitt en nærhet til prosjektet som har vært givende. 

 

Det samiske i Salangen har opplevd et oppsving de siste årene. Kirka har vært en positiv 

bidragsyter med samisk i gudstjenestene, både under forrige sokneprest Kim Astrup og nå 

med Grete Glemmestad.  

 

Kirkevergen viste frem en flott presentasjon som viste hva Salangen menighet driver med på 

ulike arenaer.  

 

Tema til møtet med kommunen: fukt i kirka (teknisk avdeling må utrede problemet), utvidelse 

av gravlunden (ervervelse av areal) 

 

Kommunikasjonen med kommunen er jevnt over god og det er kontaktpunkter jevnlig mellom 

kirka og kommunen.  

 

Menighetsrådsleder takket for møtet og det ble avsluttet med Herrens bønn. 

 

 

 

  



Torsdag 14. mars 

0900-1030  Besøk på Lavangen skole 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, 

menighetsrådsleder Lill-Kristin, kirkeverge Tonje Østvik, fung. rektor Terje Pedersen, elever 

på Lavangen skole 

 

Fung. rektor Terje Pedersen ønsket biskopen med følge velkommen til Lavangen skole. Det 

ble servert kaffe, te og kaker mens samtalen gikk rundt skolens rolle i bygda. Deretter ble det 

besøk hos klassen i 8. trinn. Elevene hadde forberedt en flott presentasjon av Lavangen og 

hadde gode spørsmål til biskopen.  

 

 

1030-1130  Besøk på Astafjord Vekst 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, 

menighetsrådsleder Lill-Kristin, kirkeverge Tonje Østvik, John Kenneth Overgård, Anne Gerd 

Eira 

 

Biskopen besøker ofte kjernebedrifter på sine visitaser. I Lavangen ble det et besøk på 

Astafjord Vekst og vi ble tatt imot av daglig leder John Kenneth Overgård og Anne Gerd Eira. 

Det ble omvisning på anlegget med besøk til vaskeri-avdelingen. Etterpå ble det servert en 

god lunsj og det ble fine samtaler med de ansatte rundt matbordet. 

 

 

1130-1245  Besøk på Lavangsheimen sykehjem, samtale med ansatte og andakt 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, 

menighetsrådsleder Lill-Kristin, kirkeverge Tonje Østvik, pro-leder Norunn Elisabeth 

Johansen, andre ansatte og beboere på Lavangsheimen 

 

Etter lunsj fortsatte dagen med besøk til Lavangsheimen sykehjem. Pro-leder Norunn 

Elisabeth Johansen ønsket velkommen til møtet. Det ble en konstruktiv samtale med de 

ansatte om beboernes rett til utøvelse av sitt tros- og livssyn og hvordan det best kan legges til 

rette for dette av de ansatte.  

 

Etter møtet var det i andakt fellesstua. Sokneprest Kaarstad ledet samlingen og ble 

akkompagnert av Per Nilsen. Biskopen hadde en hilsen til de frammøtte mot slutten av 

andakten. Det var flott å se at mange, både beboere og ansatte, hadde satt av tid til å være med 

på samlingen.   

 

 

1300-1330  Besøk i Astafjord samisk barnehage i Spansdalen 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, 

menighetsrådsleder Lill-Kristin, kirkeverge Tonje Østvik, styrer Rigmor Thomassen, ansatte 

ved barnehagen 

 

Under en visitas er det viktig å treffe både de eldre og de yngste i menigheten. Det var derfor 

flott å besøke den samiske barnehagen i Spansdalen. Det ble uformelle samtaler med både 

barn og ansatte. Det gjøres et meget viktig arbeid her og det er essensielt at dette tilbudet 

opprettholdes slik at de barna som ønsker det kan vokse opp i en samisk kontekst. 

 

 



 

1400-1500  Møte med Lavangen kommune 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, 

menighetsrådsleder Lill-Kristin, kirkeverge Tonje Østvik, Arne Lundberg, rådmann Erling 

Hansen, ordfører Bernhard Halvorsen, Kristine Haugen, Klaus Larsen, Sissel Bratsberg  

 

Ordføreren innledet møtet og kom med en kort presentasjon av kommunens historie og 

sammensetning. Kommunen er den største arbeidsgiveren i bygda og de erfarer at det er godt 

samarbeid med kommunene rundt seg når det gjelder å finne kvalifiserte folk til 

arbeidsoppgaver over kommunegrensene. Det er også mange lag og foreninger i Lavangen, så 

det er ei bygd med høyt aktivitetsnivå.  

 

Tjenesteytingsavtalen mellom kirke og kommune er ikke oppdatert og trenger en revidering. 

Den vil bli reforhandlet i tida som kommer. Gravlunden er et av de områdene som trenger 

prioritering. Dette arbeidet har ikke kommunens egne ansatte ressurser til å ivareta, men det er 

satt over til Astafjord Vekst og vil forhåpentligvis fungere godt i år.  

 

Lavangen kirke framstår som godt vedlikeholdt og er et viktig bygg for Lavangens 

innbyggere. Kirka har blitt renovert jevnlig for å ivareta dens status som verneverdig bygg.  

 

Menigheten har 40% kirkeverge, 50% sokneprest, 20% trosopplærer og er en ganske liten 

stab. Organisttjenester leies inn fra et firma i Harstad og andre oppgaver ivaretas på 

forskjellige måter.  

 

Presten har en kontorsituasjon som ikke er holdbar og det behøves lyddemping. Det foregår 

konfidensielle samtaler der og det må være lydisolert på grunn av dette.  

 

Menighetsrådet fortalte om en god relasjon til kommunen og at det har vært et godt samarbeid 

gjennom mange år. Det er viktig å få reforhandla tjenesteytingsavtalen slik at den gjenspeiler 

dagens virkelighet og behov.  

 

Det er ønskelig med en møteplass i forbindelse med kirkerommet til mindre sammenkomster, 

kirkekaffe, undervisning osv. Et forslag er å gjøre bakerste delen av kirka til et samlingssted 

av denne typen.  

 

Kirka mangler den samiske kompetansen til å behandle brev og henvendelser på samisk, men 

der er det en god avtale med språksenteret i bygda. Soknepresten går for tiden på kurs i regi 

av språksenteret og det blir en viktig ressurs i tida framover.  

 

Flott at kommunen kunne stille med formannsskapet til dette møtet. Fra kirkas side er det 

ønskelig å ha faste kontaktpunkter med kommunen. Kommunen var vennlig innstilt til å ha 

møter ved behov gjennom året. Det er meget viktig at kommunens representant gir beskjed 

dersom vedkommende ikke kan stille til fellesrådsmøtene. Her kan kommunikasjonen mellom 

kirke og kommune bli bedre i framtida. Det kom et forslag om at kommunens representant 

bør være en del av formannskapet. 

 

Biskopen informerte om prosessen som den norske kirke er inne i med avviklingen fra staten. 

Det er foreløpig ikke blitt noen endring i kommunens ansvar for fellesrådenes økonomi lokalt. 

Hvordan dette blir i fremtiden vet vi ikke, men per tiden har kommunen det samme ansvar 



som tidligere. Den norske kirke har fått et mandat til å være folkekirke over hele Norge og i 

denne sammenheng er relasjonen til kommunene meget viktig.  

 

Det er snakk om at en del av gravlunden ved kirka skal fredes. Dette er ikke vedtatt ennå og 

det kan skape en del utfordringer i forhold til antall tilgjengelige gravplasser. Her vil det være 

viktig at kirke og kommune kommuniserer godt om dette.  

 

Ordføreren takket for møtet og for besøket til Lavangen.  

 

 

 

 

1830-1930  Kveldsgudstjeneste i Lavangen kirke 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Kaarstad, fung. 

kirketjener Alex Norbakken 

 

Sokneprest Kaarstad ledet gudstjenesten og holdt preken. Biskopen deltok med nattverd og 

utsendelse. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetssalen med diverse velsmakende 

kaker, brus og kaffe. 

 

 

 

 

Fredag 15. mars 

0900-1000  Skolegudstjeneste i Salangen kirke 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, lærere 

og elever ved Salangen skole 

 

Fredagen startet med skolegudstjeneste i Salangen kirke. Her var kirka fylt til siste benkerad 

med elever og lærere fra Salangen skole, fra 1. til 10. trinn. Soknepresten ledet gudstjenesten 

og elevene hadde fine innslag av sang og musikk. Biskopen kom med en hilsen til elevene før 

utsendelsen. 

 

 

 

1030-1145  Møte med Salangen kommune 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo, kirkeverge Tonje Østvik, graver John-Egil 

Bertheussen, ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, Terje Bertheussen, Aasa Utstøl, Anne 

Vestermo Nesje, Gunnar Sæbø, Hilde Løberg, Frode Skuggedal, Jimmy Treland, Kenneth 

Daleng 

 

Menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo innledet møtet og takket de frammøtte for 

muligheten til denne samtalen. Hele kommunestyret var innkalt til møtet og det ble holdt i 

Salangen kirke. Ordføreren hadde en kort innledning før ordet gikk over til kirkeverge Tonje 

Østvik. Ho viste fram en presentasjon av menighetens arbeid som illustrerte godt alt det fine 

arbeidet som gjøres der.  

 

Det er mye fint som skjer i kirka og den er en viktig aktør i bygda. Som det kom fram av 

presentasjonen er det noen utfordringer knyttet til kirkebygget. Det er blant annet 



fuktproblemer som behøver utredning og tilsyn. Kommunen er kjent med denne 

problematikken og påpeker at de over tid har forsøkt å ivareta kirkebygget på en god måte.  

 

Ordføreren informerte om lokalsamfunnet i Salangen og hvilke visjoner og verdier som skal 

være bærende i kommunen. "Sprek, romslig og framtidsretta" er stikkord som kommunen 

strekker seg for å leve etter. Dette området er rikt på både naturopplevelser og 

næringsvirksomhet. Det skjer mye når det gjelder organiserte aktiviteter både for barn, 

ungdom og eldre. Lag og foreninger står sterkt i regionen.  

 

Kommunens innbyggere består av fastboende, tilflyttere, flyktninger og asylsøkere. Dette 

medfører at samfunnet her er mangfoldig og har god erfaring og kompetanse innenfor mange 

fagfelt.  

 

Kirka har vært en viktig arena for bygda i mange ulike sammenhenger. Særlig i krevende 

situasjoner og kriser som har råka samfunnet, så har kirka vært et sted man får komme til å 

være i krevende tider.  

 

Biskopen fortalte om dyktige ansatte i menighetene som samarbeider godt. Samtidig er det et 

levende engasjement og frivillighet fra lokalbefolkningen rettet mot den kirkelige 

virksomheten. Dette er gledelig og det er viktig at dette får fortsette i tida framover.  

 

Kirka som institusjon er i en stor endringsprosess etter skillet fra staten. Kommunens rolle i 

finansieringa er per tiden slik som tidligere, og det er ingen nye signaler på at denne 

situasjonen skal endres. Den norske kirke har ansvar som folkekirke og skal være kirke der 

hvor folk er. Dette får konsekvenser for kirkas rolle og tilstedeværelse i lokalsamfunnene i 

vårt bispedømme.  

 

Forholdet mellom Lavangen og Salangen kommune ble tematisert. Soknepresten fortalte at 

det er godt samarbeid mellom prestene. Prosten informerte om at Lavangen har fått mindre 

prestestilling enn de hadde tidligere. De to sokneprestene i nabosoknene er viktige for det 

lokale menighetsarbeidet og det har prioritet at de skal ha hovedbase i sine respektive 

kommuner. Likevel må det påregnes noe arbeid utenfor prestens egen menighet, særlig for 

soknepresten i Lavangen som har 50% stilling som prest der.  

 

Graver Bertheussen informerte de frammøtte om at situasjonen i kirketårnet er den som er 

mest prekær. Hvis det ikke gjøres noe her kan kirka stå i fare for å måtte stenge. 

Konstruksjonsfeil er dyre å reparere, men det blir samtidig bare dyrere å utsette problemet.  

 

Kirkevergen takket kommunen for det gode samarbeidet og for valget av representant til 

fellesrådet. Det er vesentlig at kommunens representant er en del av formannskapet i 

kommunen. Dette skaper god kommunikasjon og mulighet for oppfølging mellom kirka og 

kommunen.  

 

Biskopen fortalte at inntrykkene fra visitasen vil bli forelagt kommunen i etterkant av 

visitasen. Ordføreren overrakte to bøker som gave til biskopen og takket for møtet.  

 

 

  



1230-1330  Samtale "Kåre på kaia" 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo, kirkeverge Tonje Østvik, Aasa Utstøl, andre 

inviterte gjester og frammøtte 

 

Etter lunsj ble det samling på "Kåre på kaia". Menighetsrådsmedlem Aasa Utstøl ledet 

samtalen og fortalte om historien til stedet vi var samlet. Her var ulike folk invitert til å 

komme med sine fortellinger om kirkas betydning i livet deres. Biskopen kom en betraktning 

og takket de som hadde delt sine opplevelser med de frammøtte. 

 

 

1400-1445  Møte med ledelsen og ansatte på SABE 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo, kirkeverge Tonje Østvik, enhetsleder Anne 

Nygaard, avdelingsleder Kristin Fjærvoll Nordmo, Christian Andersen, Anna Andersen 

 

Deretter bar ferden til SABE (Salangen bo- og eldresenter). Her var det et møte med de 

ansatte om tilrettelegging for utøvelse av beboernes tros- og livssyn. Dessverre var det få av 

de ansatte som kunne stille til møtet. Vi hadde likevel en konstruktiv samtale med enhetsleder 

Anne Nygaard og avdelingsleder Kristin Fjærvoll Nordmo om hvordan det kan legges til rette 

for å ivareta beboernes åndelige behov. Denne samtalen vil fortsette i tida framover og 

soknepresten vil ha jevnlige kontaktpunkter med ledelsen gjennom året for å finne gode 

løsninger for tilrettelegging, slik det ble foreslått av enhetsleder under møtet. Tidligere prest i 

Salangen Christian Andersen og kona Anna Andersen deltok også på møtet og hadde 

konstruktive innspill i samtalen. 

 

 

1500-1545  Besøk på mottaket 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo, kirkeverge Tonje Østvik, leder Jenny Myrvoll, 

andre ansatte og frivillige  

 

Det har over flere tiår vært drevet asylmottak i Salangen. Det var derfor naturlig at biskopen 

med følge tok turen dit og fikk høre om arbeidet som drives der. Vi ble tatt imot av leder på 

mottaket Jenny Myrvoll. Det var også noen ansatte og frivillige tilstede på møtet.  

 

Vi fikk høre sterke fortellinger om betydningen av å ta imot mennesker på flukt og i 

vanskelige livssituasjoner. Det var også fint å høre at samarbeidet mellom mottaket og resten 

av bygdas institusjoner fungerer godt. Samtidig er det utfordrende for mottaket at antall 

beboere er synkende og dette skaper usikkerhet rundt den framtidige driften. Flere av de 

ansatte der har ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Dette styrker arbeidet med integrering og 

skaper en mangfoldig arbeidsplass hvor mennesker kan bruke sine talenter.  

 

 

  



1830-2000  Kulturkveld i Salangen kirke 

Tilstede: Biskop Øygard, prost Elvebakk, rådgiver Bergkåsa, sokneprest Glemmestad, 

menighetsrådsleder Ann Kristin Bakkemo, kirkeverge Tonje Østvik, samt mange frivillige  

 

Fredagen ble avsluttet med kulturkveld i Salangen kirke. Da fikk vi gjennom både sang og ord 

se de frivillige som bidrar trofast inn i menighetens mangfoldige arbeid. Det var flott å se alle 

de forskjellige menneskene som bidrar til at kirka i Salangen er med å forkynne evangeliet 

både med sang, ord og i handling. Kvelden ble avsluttet med vakker meditativ sang fra Eritrea 

og en kort nattverdgudstjeneste. Deretter var det kafé, der inntektene gikk til menighetens 

misjonsprosjekt i Etiopia. 

 

 

 

 

Søndag 17. mars 

 

1100-1300  Visitasgudstjeneste i Lavangen kirke 

Gudstjenesten ble innledet med prosesjon og intimert av prost Gunn Elvebakk. Sokneprestene 

ledet gudstjenesten videre. Biskopen forkynte Ordet, deltok under nattverden og lyste 

velsignelsen på samisk.   

 

 

 

1300-1400  Visitasmøte 

Leder i Lavangen menighetsråd, Lill Kristin Nilsen, ønsket alle velkommen til visitasmøtet. 

Hun ledet møtet sammen med menighetsrådsleder i Lavangen Ann Kristin Bakkemo. Det ble 

musikalske bidrag fra ildsjeler i menighetene. Biskopen holdt sitt visitasforedrag og gledet seg 

over de mange frammøtte. Menighetsrådslederne takket biskopen med følge for en flott 

visitas.  

 

 

 


