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Visitasforedrag Lurøy kirke 12.05.2019, 

 Visitas 6.-12.05. 2019 i Træna, Lurøy og Aldersund sokn. 

 

Denne uken 6.-12. mai 2019 har biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes vært på 

visitas i Nord-Helgeland prosti i Lurøy, Træna og Aldersund sokn. Dette 

visitasforedraget skal handle om hva denne visitasen har vist oss og munner 

ut i noen utfordringer til den enkelte menighet. 

Først vil jeg takke for fine dager, for gjestfrihet og omsorg, for det gode 

program dere lokalt har lagt opp for oss. 

I mitt følge har jeg hatt med meg rådgiver Omar Aardal fra Sør Hålogaland 

bispedømmekontor og prost i Nord Helgeland Olav Rune Ertzeid. Også 

sokneprest Kari Nedgaard  har fulgt med hele visitasen, og vi er særlig 

takknemlig for at hun også har bidratt i Træna og Aldersund ettersom vi ikke 

har fast sokneprest der. I tillegg har organist Christopher Eva fulgt oss på de 

fleste arrangementene under visitasen, også han har strukket seg utover sitt 

ansvarsområde ved å delta på Træna. 

Vi har også møtt flere andre gode medarbeidere og tillitsvalgte i 

menighetene, dette kommer jeg tilbake til i foredraget. 

 

Foredraget er disponert etter følgende mønster 

A.Træna menighetsråd/ kirkelige fellesråd. 

B.Lurøy kirkelige fellesråd 

B1. Aldersund sokn 

B2. Lurøy sokn. 

 

I tilknytning til de ulike sokn og fellesråd vil vi ta opp 

1. Gudstjenesteliv 

2. Trosopplæring 

3. Kirkemusikk og kultur 

4. Diakoni 

5. Kirken i samfunnet 
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6. Kirken og kommunen 

7. Særskilte utfordringer 

 

A. Træna  

Statistikk hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB): 

Innbyggertall Træna kommune pr. 4. kvartal 2018: 456  

Andel av befolkningen som er medlemmer i Den norske kirke: 69,7 %. 

Dette er ca. 10 % lavere enn gjennomsnittet for hele Sør-Hålogaland 

bispedømme. 

I denne sammenheng kan nevnes at det på Træna bor ca. 60 personer 

med bakgrunn fra Polen. De fleste av disse tilhører den katolske kirke. 

Det er avtale om at disse får bruke Træna kirke til egne gudstjenester. 

 

Følgende dokumenter var lagt fram for biskopen i forkant av visitasen: 

- Rapport fra kontorvisitas gjennomført 12. april 

- Visitasinnberetning 

- Oppsummering fra rådgivere på bispedømmekontoret på områdene 

diakoni, trosopplæring, misjon, pilegrim og grønn menighet. 

 

Under visitasen har biskopen møtt kirkens stab bestående av kirkeverge 

Ida Buschmann, kirketjener Malin J. Røssvoll og trosopplærer Martin 

Thorsen. Det er ingen definert stillingsressurs til organist, så dette leies 

inn på timebasis. Stillingen som sokneprest i Aldersund og Træna er for 

tiden vakant, men det er berettiget håp om snarlig tilsetting. 

 

Det har vært møter med menighetsråd/fellesråd og med kommunens 

ledelse. Ordfører og rådmann var bortreist under visitasen. Fra 

kommuneledelsen møtte varaordfører Lena Holmen og sektorleder 

tekniske tjenester Morten Tøgersen. 

 

For øvrig har biskopen besøkt både sykehjemmet og skolen, samt vært 

med på salmekveld i Træna kirke. 

 

1. Gudstjenesteliv på Træna 

Træna kirke har 12 gudstjenester i året, Selvær kapell har 5, og det er 

også 1 gudstjeneste på Træna alders- og sykehjem og på Sanna 

grendehus evt. Kirkhelleren. Gudstjenesteoppmøte ved vanlige 
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gudstjenester er stabilt og godt i Selvær, men har de siste årene gått 

ned i Træna kirke. Vakanse i sentrale stillinger er en faktor som kan 

forklare noe av dette, men Træna representerer en trend i hele kirken 

i vårt bispedømme. Det er få som har som rutine i sitt liv å gå fast på 

gudstjeneste, men det er flere som kommer når det arrangeres noe 

ekstra. Jeg tror dette er en utvikling som vi må arbeide ut fra, og 

heller bruke anledningene til å skape gudstjenester som trekker folk. 

Det betyr bl.a. at stab og menighetsråd samtaler om hvilke 

gudstjenester de vil satse spesielt på, at trosopplæringstiltak legges til 

gudstjenestene, at konfirmantene brukes som medliturger og at 

samarbeidet med lokale arrangement intensiveres. Her er det 

allerede mye positivt som skjer, ikke minst at kirken er åpen i forhold 

til de ulike kulturuker og festivaler som skjer på Træna. Et godt 

planlagt arbeid rundt dette vil være lettere når det igjen er fast prest 

som har Træna som sitt ansvarsområde. Træna menighet ønsker at 

det skal være forutsigbart når presten skal være på Træna, og at det 

settes av faste dager, slik at presten kan bli bedre kjent i lokalmiljøet 

og slik være en viktig fellesskapsbyggende faktor. Dette ser biskopen 

det som svært viktig at prost og kirkeverge legger til rette for. 

Biskopen er også åpen for at menighetsråd og stab ser på muligheter 

for andre tidspunkt for gudstjenestene enn søndag kl. 11, både i 

forhold til kommunikasjonsmuligheter, men også i forhold til det 

øvrige arrangementstilbud på Træna. Det er også viktig å arbeide med 

rekruttering av medarbeidere til gudstjenestene, tekstlesere, 

kirkeverter og medliturger. Her vil både konfirmantforeldre, 

dåpsforeldre og menighetsrådets medlemmer være aktuelle.  

Det er viktig å ta folkekirkemedlemsskapet på alvor og ikke tenke 

begrenset på hvem som kan være medarbeidere i menigheten. 

Træna sokn har i lengre tid ikke hatt fast organist, men det har vært 

innleid organist til de ulike behov. Dette er både dyrt og belastende. 

Tidligere hadde man en 20 % stilling som organist, og det er viktig at 

denne stillingen igjen kommer inn som en fast stillingshjemmel på 

kirkebudsjettet. Antagelig vil det ikke koste noe mer enn den 

innleiepraksisen en har nå, og det vil være mulig å tenke mer 

langsiktig. Her er det nødvendig med et nært samarbeid med 

kommunen, slik at en ved utlysning av kommunale stillinger kan se på 

muligheten for kombinasjon med organist. En fast organist på Træna 

vil være en mye bedre utnyttelse av økonomiske forutsetninger, og vil 
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komme mer enn den kirkelige aktivitet til gode. Dette tok vi også opp i 

samtalen vi hadde med Træna kommune, og det er viktig at 

menighetsrådet melder dette behovet tydelig. 

 

2. Trosopplæring 

Træna kom tidlig med i trosopplæringsreformens arbeid, og har 

gjennom sitt samarbeid i LUNTRØ hatt et godt trosopplæringsarbeid. 

Dette arbeidet er nå inne i endring fordi sentrale personer slutter i 

tjenesten, og det vil være en utfordring å fortsette å utvikle dette 

arbeidet. Ikke minst må det tenkes strategisk om de ungdomsledere 

en allerede har, og hvordan en kan trekke inn frivillige voksne i 

arbeidet. Trænaleiren er fortsatt meget viktig for konfirmantarbeidet i 

dette området, og biskopen ser med stor glede på det viktige arbeidet 

som her legges ned. Konfirmantarbeid og dåp vil måtte være 

satsningsområdene for kirken vår fremover. Her er det mye godt å 

bygge på i Træna, ikke minst at folk er positive til kirken og ønsker 

både dåp og konfirmasjon. 

Gjennom arbeidsinnvandring er det noen polske katolikker på Træna. 

Dette gjelder også Lovund i Lurøy sokn. Prosten utfordres til samtale 

med ledelsen for den katolske kirke i område for evt. samarbeid f.eks. 

om konfirmanter.  Træna kirke leier allerede ut kirken til den katolske 

kirke. Her må en se på muligheten for videre samarbeid, og at dette 

ikke svekkes p.g.a. økonomi. 

 

3. Diakoni 

Vi besøkte Træna omsorgssenter, og opplevde at det der er behov for 

kirkelig nærvær. Ettersom det er få beboere der, bør også dette 

arbeidet sees i sammenheng med andre diakonale tiltak. Det kan 

f.eks. legges opp til en type formiddagstreff på omsorgssenteret som 

også dekker hjemmeboende og andre som ønsker fellesskap. Her vil 

en fast prest kunne se muligheter. Træna menighet ble Grønn 

menighet i 2018, og dette bør prege både konfirmantarbeid og 

trosopplæringsarbeid. Diakoniplanene er under revidering, og 

biskopen vil oppfordre til at en slik plan er enkel, og ivaretar helheten 

i menighetens arbeid. 

 

4. Kirkemusikk og kultur 
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Det er gledelig at kirken er en naturlig del av kulturlivet på Træna, og 

at både Trænafestivalen og Vinterfestivalen «Ta Træna med storm» 

bruker kirken. Dette er også viktig menighetsarbeid, og åpner kirken 

for både ulike mennesker, trosuttrykk og kultur. Kirkehusets 

plassering midt i lokalmiljøet, Træna kirkes rike historie, samt vakre 

utsmykning og arkitektur er en meget god forutsetning for en åpen og 

inkluderende folkekirke. Træna vil kunne være en annerledes 

pilegrimskirke, som ligger som et smykke på vandringer rundt på øya. 

Her kan det gjerne utarbeides brosjyrer med Fader Vår og andre 

meditasjonstekster som ligger til bruk i kirken. Det er svært positivt at 

en i samarbeid med museet evner å ha kirken åpen om sommeren. 

 

5. Kirken og kommunen 

I møte med kommunens ledelse var det tydelig at Træna kirke betyr 

mye for lokalsamfunnet, og at det er viktig at det er trygghet for at 

begravelser og kirkelige handlinger kan skje. Forholdet mellom kirken 

og kommunen er godt, men preges av at det er lite formelt. Det er 

nødvendig at Kirkelig fellesråd kommer inn i budsjettprosessene i 

kommunen, og også får på plass en revideringsordning av regnskapet 

som gjør rådet handlingsdyktig. Dette er nå i gang og det ventes at 

tidligere mangler på dette er rettet i løpet av 2019. 

Biskopen vil foreslå faste møter med kirkeverge og fellesrådets leder 

og Træna kommune minst to ganger pr år, slik at informasjon og 

behov blir gjort kjent for alle parter. Dette vil også være viktig i ulike 

samarbeidsprosjekter. Særlig for en liten kommune som Træna er 

slike møter og faste avtaler viktig, slik at samarbeidet ikke står og 

faller på enkeltpersoner. 

Arkivsituasjonen for kirkelig fellesråd er ikke god. Det er svært mye 

gammelt arkivmateriale som ikke er katalogisert og avhendet, mye av 

dette skulle vært gjort for flere år siden. Det bør undersøkes om det 

er mulig å bevilge prosjektmidler slik at fellesrådet kan få dette på 

plass, og også utvikle gode arkiveringsordninger og rutiner for 

fremtiden. Mye av det gamle materialet er også viktig for Træna 

kommune.  

I møte med Træna kommune var det særlig forhold knyttet til 

regnskap og revidering, avtaler om jevnlige informasjonsmøter, 

organiststillingen og arkivhåndtering som ble fokusert. Fra 
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kommunens side ble det tydelig gitt uttrykk for velvilje, men det er 

også viktig at kommunen får en bestilling fra kirkelig fellesråd. 

Kirkeverge Ida Buschmann har gjort en stor forskjell i arbeidet for 

Træna kirke og menighet, og hennes innsats for å rydde opp i 

krevende forhold bærer frukter. Et dedikert menighetsråd som både 

har vilje og evne til å gjøre noe for menigheten sin er med på å gjøre 

det mulig for Træna menighet å tenke positivt fremover. 

 

6. Særskilte forhold. 

Træna er et øysamfunn som på mange måter må finne sin egen måte 

å organisere seg på. Dette samfunnet har så mange gode egenskaper, 

trygghet, naturskjønnhet, rikt kulturliv, stolthet, historie, skole, helse, 

nærhet. Samtidig er det utfordringer i forhold til kommunikasjon og 

samarbeid over menighetsgrensene, og båtrutene bestemmer mye av 

arbeidet. Biskopen ser det som svært viktig at vi klarer å opprettholde 

et godt kirkelig nærvær på Træna, både gjennom ansatte og et aktivt 

menighetsråd. Visitasen har forsterket oppfatningen av dette, og jeg 

vil være særlig oppmerksom på dette i bispedømmets planlegginger 

fremover. 

 

B. Lurøy kirkelige fellesråd 

Statistikk hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB): 

Innbyggertall Lurøy kommune pr. 4. kvartal 2018: 1 904  

Andel av befolkningen som er medlemmer i Den norske kirke: 82,7 %. 

Dette er litt høyere enn gjennomsnittet for hele Sør-Hålogaland 

bispedømme. 

 

Følgende dokumenter var lagt fram for biskopen i forkant av visitasen: 

- Rapport fra kontorvisitas gjennomført 10. april 

- Visitasinnberetning 

- Oppsummering fra rådgivere på bispedømmekontoret på områdene 

diakoni, trosopplæring, misjon, pilegrim og grønn menighet. 

 

Under visitasen har biskopen møtt kirkens stab bestående av kirkeverge: 

Morten Aspdal Olsen, organist Christopher Eva, kirketjener Lovund og 

Moflag: Martin Thorsen, kirketjener Aldersund: Annveig Engseth, 

kirketjener Lurøy: Dagfinn Johansen, sekretær: Ida Buschmann. 
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Nylig tiltrådt trosopplærer Runa Meidell var forhindret fra å møte. 

Koordinator for trosopplæring i prostiet, Helga Kjellevold deltok torsdag. 

Sokneprest Kari Nedgård har deltatt under hele visitasen. 

 

Det har vært møter med representanter fra menighetsrådene i 

Aldersund og Lurøy, kirkelig fellesråd, samt med kommunens ledelse v/ 

ordfører Carl Einar Isachsen og rådmann Karl-Anton Swensen. 

 

For øvrig har biskopen hatt følgende møtepunkter under visitasdagene: 

- 4 av kommunens 5 omsorgssentre: Lovund, Sleneset, Aldersund og 

Onøy/Lurøy. 

- Skoler/barnehage (oppvekstsentre) på Lovund, Konsvik og 

Onøy/Lurøy 

- Nova Sea på Lovund: omvisning og presentasjon v/ fabrikksjef Terje 

Sølna 

- Samtale med Lovund/Træna frikirke v/ Sigrid og Øystein Thomassen 

- Besøk med lunsj på attføringsbedriften BRAPRO 

- Gudstjeneste med markering av 100-årsjubileum for Konsvik bedehus 

 

B1 Aldersund sokn 

1.Gudstjenesteliv. 

Aldersund kirke er godt tjenlig for både gudstjenesteliv og trosopplæring. 

Den siste renoveringen har gjort den sikrere for vind og vær, og det er også 

kommet ny trapp, og nye avstivninger, samt laget parkeringsmuligheter. 

Stormen Narve i 2006 gjorde store skader på kirken. Det vakre alterbildet av 

Nilsskog med den oppstandne Kristus ønsker oss velkommen inn i kirken på 

en god måte.  

Kirkesøkningen her er også preget av at folk kommer ved de store 

anledninger, og ved trosopplæringstiltak. Gjennomsnittlig antall på 

gudstjenester er 50. Menighetsrådet ønsker å se på gudstjenesteturnusen, 

og sammen med ny prest og prest i Lurøy planlegge på lengre sikt slik at en 

kan inkludere og informere bedre om tiltak. Også her vil biskopen påpeke at 

menighetsrådet og staben kan se på tidspunkt for gudstjenester utfra det 

som er tjenlig, og ha frihet til å f.eks. ha ettermiddagsgudstjenester eller 

innimellom hverdagsgudstjenester. Påsken ble fremhevet spesielt, 

Aldersund har da bestandig langfredagsgudstjenesten. Prosten bes følge 
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opp hvordan påskegudstjenester på en god måte kan feires for hele påsken 

når det er bare en gudstjeneste i den respektive kirke.  

 

2. Trosopplæringstiltak. 

Dåpsprosenten i Aldersund menighet er høy, mange kommer hjem for å 

døpe. Men befolkningsutviklingen tilsier at det fødes færre barn. Aldersund 

har en aktiv barneklubb, som har gode lokaler i menighetssalen i Aldersund 

kirke. Barneklubben og trosopplæringen disponerer mye fritidsutstyr som 

brukes aktivt. Barneklubben holdes en gang pr måned, og samler relativt 

mange barn.  Det er fint å se den trofasthet som preger driften av 

barneklubben, og gjennom dette arbeidet når man også foreldrene.  Hva om 

å ha en barneklubbgudstjeneste der barneklubben forbereder denne 

sammen med presten? Aldersund menighet har 10 % trosopplærer, og har 

hatt god bruk for denne ressursen, og er opptatt av at denne videreføres. 

Menigheten har også gode rutiner på utdeling av bøker til ulike 

aldersgrupper, og disse inviteres da til kirken. Den spredte bosetningen i 

soknet er en utfordring, og for ungdomsarbeidet og konfirmantarbeidet er 

det viktig med samarbeid med andre menigheter i LUNTRØ.  

3. Diakoni 

Menighetsrådet deler hvert år ut blomster til jubilanter i menigheten, dette 

skjer ved personlig oppmøte. Et slikt diakonalt tiltak er av stor viktighet, det 

er reelle menneskemøter. I tillegg er det årlige gudstjenester på 

omsorgssenteret. Helselaget i bygda er fast kirkekaffe-arrangør, og sponser 

også utstyr til menighetssalen. Menighetssalen er et godt utgangspunkt for 

både kirkekaffe og andre arrangement, ikke minst i forhold til 

konfirmantene. Inngangspartiet i Aldersund kirke er ikke tilrettelagt for 

rullestolbrukere, men det finnes et sideinngang hvor det er rullestolrampe. 

Toalettet ligger i kjelleren, og er ikke mulig å bruke for en som er 

bevegelseshemmet.  Inngangen til menighetssalen er heller ikke utformet 

universelt, og dette bør være en prioritert oppgave for videre utvikling av 

kirken. 

Aldersund menighet er grønn menighet, og har misjonsavtale med 

Normisjon og et barnehjem i Aserbajdsjan. Dette prosjektet bør 

menighetsrådet evaluere, og se hvordan kan inkluderes i barneklubb og 
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konfirmantarbeid. I alle gudstjenester kan misjonsprosjektet tas med i 

forbønnen.  

Vi besøkte Alderspaviljongen i Aldersund, og også attføringsbedriften 

BRAPRO. Begge disse stedene vitner om at mennesker blir ivaretatt på en 

god måte, og det er åpent for samarbeid med kirken. 

 

4. Kirkemusikk og kultur 

Aldersund kirke har et digitalt orgel som fungerer fint sammen med det 

gamle pipeorgelet. Det er også piano i kirken. Kirken er et godt 

konsertlokale, og brukes av lokale kor, f.eks. til julekonsert. Ved konserter i 

kirken er det godt fremmøte, og det er gode muligheter for videreutvikling 

her. I 2021 er kirken 50 år, og menighetsrådet bør allerede nå se på 

muligheten for en god lokal markering. 

5. Andre forhold 

Vi har også besøkt Konsvik krets, både Konsvik oppvekstsenter og Konsvik 

bedehus. 100 årsjubileet for Konsvik bedehus ble markert med gudstjeneste 

og fest. Bedehuset drives av en bedehusforening, og befolkningen støtter 

godt opp om arbeidet. Her feires fortsatt gudstjenester, det arrangeres 

basarer, og det er noe utleie. Vi ble imponert over alle som bidro til dette 

jubileet, både med penger og kaker! For Konsvik er dette et viktig hus for 

fellesskap. 

 

 

B2 Lurøy menighet 

I Lurøy sokn har vi besøkt Lovund, Sleneset og Lurøy-Onøy. 

Lovund og Sleneset har begge kirker som er drevet av lokale 

kirkeforeninger. Begge kirkene er meget godt ivaretatt. Kirkelig fellesråd har 

bevilget midler til reparasjon av taket på Lovund kirke, og dette holdt de på 

med da vi var der. At det arbeides på en kirke er alltid et godt tegn! Men 

disse kirkene er svært avhengig av enkeltpersoner som driver arbeidet, og 

dette er sårbart for fremtiden. Moflag kirke på Sleneset har også en meget 

god menighetssal. 
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Lurøy kirke fra 1812 er en staselig kirke med stor kulturell og historisk verdi. 

Her er det store renoveringsbehov, mye begrunnet i hvordan denne gamle 

kirken er bygget. Kirken har heller ikke fasiliteter for dagens kirkelige 

aktivitet. Det er ikke eget dåpssakristi, og det er ikke toaletter i kirken. 

Lagringskapasiteten i kirkerommet er meget dårlig. Biskopen vil likevel 

bemerke at det er en orden og gjennomtenkning av hvordan man bruker 

kirken, og selv om en må lagre i kirkerommet er det gjort på en nennsom 

måte. Barnekroken er et godt eksempel på at man ser de mulighetene som 

er og finner en god løsning. Toaletter og rom som kan brukes av 

dåpsfamilier finnes i et servicehus utenfor kirken. Det er ikke egnet rom for 

kirkekaffe, men man bruker kirken. Kjøkkenet i kirken er nettopp utstyrt 

med oppvaskmaskin.  Orgelet er under renovering, dette er meget 

nødvendig, og menigheten er glad for at organist Christopher Eva nå er 

tilbake i Lurøy og kan være fagperson knyttet til dette. Lurøy kirke er også 

kommunenes tusenårssted, og dermed av særskilt betydning også slik for 

kommunen. 

Menighetsrådet består av representanter for alle kretsene, og møtene må 

legges opp etter båtrutene. 

1.Gudstjenestelivet. 

Også her er det stor oppslutning om dåp, konfirmasjon og 

trosopplæringstiltak, mindre om de mer vanlige gudstjenestene. 

Kirkevergen påpeker at dette er bekymringsfullt for framtiden. Det er også i 

Lurøy-Onøy sokn store avstander, og menigheten på de ulike stedene blir 

liten. Folk er glad i kirken, og kirken representerer en trygghet i samfunnet. 

Det opplevde man tydelig under brannen i 2011, da var det mange som 

samlet seg rundt kirken og gråt. Derfor er det viktig at menighetsrådet 

tenker over hvordan de skal møte folkekirkemenigheten, hvordan vi møter 

dåpsfolk, hvordan vi tenker om hvem som er menighet og hvem som 

utfordres til oppgaver. Ved gudstjenestene er det medliturger, både fra 

trosopplæringstiltakene, og fra menigheten for øvrig. Konfirmantene er 

aktivt med som medliturger i alle kirkene, og her kan det gjøres mer for å 

også få foreldrene med. I Lurøy menighet er det nattverd på alle 

gudstjenester, og det er gledelig at antall nattverddeltagere øker, selv om 

antall gudstjenester går ned. På Lovund er det en menighet tilknyttet Den 

evangelisk lutherske frikirke. Det er allerede et samarbeid mellom Den 
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norske kirke og denne menighet, og biskopen vil oppfordre til fortsatt 

jevnlige samtaler for å se på mulige samarbeidsformer. 

 

3. Diakoni 

Lurøy menighet er grønn menighet, en av premissene for å investere i 

oppvaskmaskin i Lurøy kirke var at man ikke skal bruke engangskopper. Det 

er misjonsavtale med NMS og arbeid på Antsirabe på Madagaskar. 

Misjonsavtalen bør evalueres og inkluderes i menighetsarbeidet. Også i 

Lurøy utdeles det blomster til jubilanter, et godt diakonalt tiltak hvor det 

enkelte menneske blir sett. Alle kirkene er godt tilrettelagt for 

bevegelseshemmede, og det er god plass til å sitte inkludert menigheten i 

en rullestol. Det er nå en plan for å arbeide med lys og lyd i Lurøy kirke. Og 

det er svært viktig at dette kommer på plass. Vi ønsker en kirke som er 

inkluderende for alle, og da må det være mulig både å høre og se godt. Det 

er også viktig at det er godt lys på alteret og prekestolen, og ved orgelet. 

 

4. Trosopplæring 

Konfirmant og ungdomsarbeid er knyttet til LUNTRØ samarbeidet, og 

menighetsråd og sokneprest er opptatt av at dette må fortsette. Det deles 

ut materiell til barn og ungdom i ulike gudstjenester, og det er viktig både å 

videreføre dette og se på hvordan disse trosopplæringstiltakene kan 

aktiveres mer i menigheten. Den nye trosopplæringsmedarbeideren vil her 

være en ressurs sammen med soknepresten. Barnekroken er et godt 

integrert tilbud i Lurøy kirke. 

5. Kirken og kommunen 

Vi har hatt et godt møte med ordfører og rådmann i Lurøy kommune. Lurøy 

kommune er den kommunen i landet som har det meste desentraliserte 

tjenestetilbud. Samtidig er det viktig å understreke at Lurøy kommune også 

bidrar mye til økonomien i landet gjennom store og solide virksomheter, særlig 

innen oppdrett, men også gjennom tilslutningsnæringer. Vi besøkte Nova Sea 

på Lovund, og fikk et lite innblikk i dette, men ser også at her er det flere 

utfordringer.  

Biskopen vil påpeke at den bevisste desentraliserte strukturen kommunen har 

også forplikter kirken på en desentralisert struktur. Det er viktig at kirken er der 
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hvor folk bor, selv om det ikke bor så mange der. De ulike 

kommunikasjonsutfordringene i en slik øykommune vil også være avgjørende 

for kirkelig organisering. Biskopen er glad for at prosten i Nord-Helgeland er 

dyktig til å se muligheter, og legge til rette sammen med kirkeverger, andre 

ansatte og menighetsråd for at vi kan være en levedyktig kirke i et så 

desentralisert samfunn. Denne visitasen har vært en viktig dokumentasjon for 

fortsatt kirkelig tjeneste her. Samtidig er det noen smertepunkt, det er folket 

som er kirken på det enkelte sted, og kirkens nærvær fremover vil være 

avhengig av at kirkens medlemmer bruker kirken. Dette bør være arbeidstema 

fremover både for ansatte og menighetsråd. 

Lurøy kommune og Lurøy kirkelig fellesråd har et godt forhold, og det er gode 

rutiner på samarbeidet. Tjenesteytingsavtalene er revidert i 2017, og 

kirkevergen er en naturlig part i budsjettarbeidet i kommunen. Dette gjør det 

mulig å tenke langsiktig.  

Den presserende oppgaven nå er renovering av Lurøy kirke, her er det 

fellesrådets oppgave å komme med et forslag til Lurøy kommune, og dette 

arbeidet er allerede i gang. 

Kommunens ledelse understreket at kirken er viktig for samfunnet, både som 

identitetsskaper og tilhørighets og trygghetsfaktor. 

 

Oppsummering 

Det har vært meget intensive dager i Lurøy, Aldersund og Træna. En visitas 

med 8 båtreiser, og med 5 besøk på aldersinstitusjoner og 4 på skoler. At 

disse ligger på ulike øyer viser oss meget godt hvilke utfordringer samfunnet 

har her. Det er viktig. Samtidig har vi møtt mye gjestfrihet og velvilje, og 

opplevd at kirkens folk er velkommen overalt.  Biskopen er svært glad for 

dyktige medarbeidere her, Kirkevergene Morten og Ida, sokneprest Kari, 

organist Chris, kirketjener Dagfinn, trosoppærere Martin, Runa og Helga, 

gode menighetsrådsfolk som står på for sin menighet og sin kirke og sitt 

bedehus, prost Olav Rune som samarbeider godt med menighetene her. 

Forhåpentligvis vil en ny prest være på plass i løpet av sommeren. 

 

Jeg takker for gode møter og samtaler, og vil alltid bære med meg 

opplevelsene herfra i bønner og strategier videre. 
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Utfordringer: 

Træna: 

Arkivering, se på muligheten for ekstraressurs for å komme ajour, 

arkiveringsrutiner 

Samarbeidsrutiner kommune kirke må formaliseres 

Kirkelig fellesråd må dokumentere behov for kommunen 

Opprette formelt 20 % stilling organist 

Sluttføre etterheng på revisjon, få forutsigbar økonomi  

Videreføre ungdomsprosjektene i LUNTRØ, ta vare på ungdommer etter 

utflytting. 

Forutsigbare ordninger for sokneprestens tjeneste på Træna 

 

Lurøy: 

Prosjektering renovering Lurøy kirke 

Universell utforming Aldersund kirke 

Lyd og lysforhold i Lurøy kirke 

Samarbeidsmøte mellom kommunen og de ulike trossamfunn 

Videreføre LUNTRØ 

Samarbeid med Frikirken på Lovund videreutvikles 

Aldersund kirke 50 år 2021 
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